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ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՅԼ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 13 
 

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը (ՄԻԱՎ) առաջացնում է ՄԻԱՎ 

հիվանդությունը, որի վերջնային փուլը հանդիսանում է ձեռքբերովի իմունային 

անբավարարության համախտանիշը (ՁԻԱՀ): Ներթափանցելով օրգանիզմ ՄԻԱՎ-ը 

թուլացնում է իմունային համակարգը, ինչի արդյունքում օրգանիզմն դառնում է 

անպաշտպան բազմաթիվ վարակային և այլ հիվանդությունների նկատմամբ: Վարակված 

մարդու օրգանիզմում վիրուսը պահպանվում է ողջ կյանքի ընթացքում: ՄԻԱՎ վարակի 

արմատական բուժում դեռևս գոյություն չունի: ՄԻԱՎ վարակի համաճարակը վերածվել է 

պանդեմիայի է, որի մասին հաղորդում են բոլոր երկրները: Ըստ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

միացյալ ծրագրի (UԿՉIDS), 2009թ.-ին աշխարհում ապրում էր ՄԻԱՎ-ով վարակված շուրջ 

33.3 միլիոն մարդ, իսկ նոր վարակված մարդկանց թիվը կազմում էր 2.6 միլիոն: 

Այդուհանդերձ, ՄԻԱՎ վարակի համաճարակը կարծես թե կայունացման միտում ունի: 

Շնորհիվ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հակառետրովիրուսային (ՀՌՎ) բուժման  

ծավալների էական մեծացման, 1990 թվականների վերջերից ողջ աշխարհում, տարեկան 

կտրվածքով, կայուն նվազում է նկատվել ինչպես ՄԻԱՎ-ով նոր վարակվածների քանակի, 

այնպես էլ 2004-2009թթ.-ի ընթացքում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց շրջանում մահացության 

դեպքերի մեջ (19 տոկոս նվազում): Այնուամենայնիվ, համաձայն ԱՀԿ-ի նոր ուղեցույցների, 

ամբողջ աշխարհում ՄԻԱՎ-ով վարակված շուրջ 10 միլիոն մարդ դեռևս բուժման կարիք ունի 

(UԿՉIDS, 2010թ.): 

1988 թվականից մինչև 2011 թվականի հունիսի 30-ը Հայաստանի 

Հանրապետությունում արձանագրվել է ՄԻԱՎ վարակի 1072 դեպք, որից148-ը`   2010թ.-ի 

ընթացքում: Գրանցված ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների մեծամասնությունը` 71 տոկոս-ը 

տղամարդիկ են, իսկ 29 տոկոսը` կանայք: ՄԻԱՎ վարակի 22 դեպք (2 տոկոս) արձանագրվել 

է երեխաների մոտ: ՄԻԱՎ-ով վարակվածների ճնշող մեծամասնությունը (58 տոկոս) 25-39 

տարեկան է: Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հիմնական ուղիներն 

են  հետերոսեքսուալ ճանապարհը (53 տոկոս) և թմրամիջոցների ներարկային 

օգտագործման միջոցով վարակումը (38 տոկոս): Բացի այդ, արձանագրվել են նաև 

հոմոսեքսուալ ուղիով, մորից երեխային և արյան  միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման դեպքեր:  

Համաձայն Հայաստանի ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի 

տվյալների, հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը 

կազմում է 2500 (ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն (NCAP), 2011թ.): 

ՀԺԱՀ-2010-ի ընթացքում կանանցից և տղամարդկանցից հավաքագրվել է 

տեղեկատվություն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և  սեռական ճանապարհով փոխանցվող (ՍՃՓ) այլ 

հիվանդությունների, ինչպիսիք են սիֆիլիսը, հոնորեան և խլամիդիոզը, վերաբերյալ, որոնք 

իրենց հերթին մեծացնում են  ՄԻԱՎ-ով վարակման  հավանականությունը: Այս գլուխն 

ամփոփում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ գիտելիքների, իմացության և վարքագծի 

վերաբերյալ տեղեկացվածությունն ազգային մակարդակով, այդ թվում` ըստ բնակչության 

աշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական ենթախմբերի: 
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Աղյուսակ 13.1-ը ցույց է տալիս ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին երբևէ լսած 15-49 տարեկան 

կանանց և տղամարդկանց տոկոսային բաշխումն ըստ հիմնական բնութագրիչների: 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին իրազեկվածությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ չափազանց 

բարձր` գրեթե համատարած, մակարդակի վրա: Ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց 

96  տոկոս-ը լսել է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին, ինչը ենթադրում է փոքր-ինչ աճ ՀԺԱՀ 2005-ի 

ընթացքում գրանցված` կանանց 95 տոկոս և տղամարդկանց 92 տոկոս ցուցանիշների 

համեմատությամբ: ՁԻԱՀ-ի մասին իրազեկվածության ցուցանիշը փոքր-ինչ ցածր է 

ամենաերիտասարդ, քիչ կրթված և երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցած հարցվողների 

շրջանում: Ի տարբերություն այլ մարզերի, Արագածոտնի և Արարատի մարզերում բնակվող 

կանանց (81 տոկոս և 85 տոկոս համապատասխանաբար) և Արագածոտնի, Վայոց Ձորի ու 

Լոռու մարզերում բնակվող տղամարդկանց շրջանում (83 տոկոս, 86 տոկոս և 87 տոկոս 

համապատասխանաբար) ՁԻԱՀ-ի մասին իրազեկվածությունը համեմատաբար ցածր է: 

 ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերն ուղղված են հիմնականում անվտանգ 

սեռական վարքագծի ձևավորմանը, մասնավորապես պահպանակի ճիշտ օգտագործմանը 

(պահպանակի օգտագործում յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ) և 

սեռական զուգընկերների թվաքանակի սահմանափակմանը կամ մեկ չվարակված, 

հավատարիմ զուգընկեր ունենալուն և նրա նկատմամբ հավատարմության պահպանմանը: 

Աղյուսակ 13.2-ը ցույց է տալիս այն կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր դրական են 

արձագանքել ՄԻԱՎ վարակից խուսափելու վերոնշյալ երկու տարբերակներին: Ընդհանուր 

առմամբ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից խուսափելու ամենատարածված պատասխանը եղել է միայն մեկ 

զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալը, ով վարակված չէ ՄԻԱՎ-ով 

(կանանց 81 տոկոս և տղամարդկանց 87 տոկոս): Պահպանակի օգտագործման մասին նշել են 

կանանց 74 տոկոս-ը և տղամարդկանց 83 տոկոս-ը: Որպես ՄԻԱՎ վարակից խուսափելու 

մեթոդ ինչպես պահպանակի օգտագործումը, այնպես էլ միայն մեկ չվարակված սեռական 

զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալը նշել են տասը կանանցից յոթը (69 

տոկոս) և տասը տղամարդկանցից ութը (80 տոկոս): 

 

 



 

 Աղյուսակ 13.1 Գիտելիքներ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ի մասին    

 15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր լսել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 
 Կանայք Տղամարդիկ  

 Հիմնական բնութագրիչներ Լսել է ՁԻԱՀ-ի մասին Կանանց թվաքանակ Լսել է ՁԻԱՀ-ի մասին 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք      

   15-24 91.9 1,893 91.1 527  
   15-19  86.7 861 82.8 229  
   20-24  96.3 1,032 97.4 298  
 25-29  97.6 950 97.8 285  
 30-39  98.2 1,481 99.1 391  
 40-49  97.1 1,598 98.1 381  

 Ամուսնական կարգավիճակ      
 Չամուսնացած  92.0 1,911 92.6 707  
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * 9 99.8 414  
    Երբևէ չի ունեցել սեռական հարաբերություն  92.0 1,903 82.4 293  
 Հարցման պահին ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 97.6 3,626 98.7 855  
 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 97.5 385 (100.0) 22  

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1      

 Աշխատել է արտերկրում  96.1 165 99.3 181  
 Չի աշխատել արտերկրում 95.8 5,755 95.7 1,395  
 Տվյալ չկա * 2 * 7  

 
Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` համաձայն երբևէ 
ամուսնացած կանանց  կողմից տրված տեղեկատվության2      

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (96.9) 39 ԿՉ ԿՉ  
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում2 97.5 826 ԿՉ ԿՉ  
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  97.6 87 ԿՉ ԿՉ  
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  97.7 3,045 ԿՉ ԿՉ  
 Տվյալ չկա * 14 ԿՉ ԿՉ  

 Բնակավայր      
 Քաղաքային  97.9 3,641 98.3 984  
 Գյուղական  92.5 2,281 92.1 600  

 Մարզ      
 Երևան  98.8 2,069 99.4 593  
 Արագածոտն  81.3 260 83.1 70  
 Արարատ  84.5 379 91.7 125  
 Արմավիր  99.0 535 98.3 148  
 Գեղարքունիք  90.5 459 92.9 83  
 Լոռի  98.4 513 86.8 130  
 Կոտայք  98.6 543 99.2 148  
 Շիրակ  96.5 598 98.7 131  
 Սյունիք  97.9 198 90.7 63  
 Վայոց ձոր  88.5 131 86.1 24  
 Տավուշ  95.1 238 99.6 68  

 Կրթություն      
 Հիմնական  81.7 347 86.8 188  
 Միջնակարգ  93.7 2,137 94.9 619  
 Միջին-մասնագիտական  98.3 1,681 98.0 301  
 Բարձրագույն  98.8 1,757 99.7 477  

 Բարեկեցության մակարդակ      
 Ամենացածր  90.2 1,151 91.1 332  
 Ցածր  94.4 1,211 95.4 285  
 Միջին  96.9 1,139 96.0 312  
 Բարձր  98.5 1,146 98.9 332  
 Ամենաբարձր  98.7 1,275 98.4 323  
        
 Ընդամենը 95.8 5,922 96.0 1,584  

   

 

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:  
ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` 
մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած 
կանանցից: ՀԺԱՀ 2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին:  
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Համաձայն Աղյուսակ 13.2-ը, ի տարբերություն տարիքով ավելի մեծ հարցվողների, 15-

24 տարեկան երիտասարդ կանայք և տղամարդիկ ավելի քիչ են տեղեկացված ՄԻԱՎ-ից 

պաշտպանվելու ուղիների մասին: Համադրելով հարցվողների ամուսնական կարգավիճակը 

և ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ուղիների մասին նրանց գիտելիքները պարզ է դառնում, որ 

հարցման պահին ամուսնացած, ամուսնալուծված, բաժանված կամ այրի անձանց համեմատ, 

երբևէ չամուսնացած հարցվողների շրջանում տեղեկացվածությունն ավելի ցածր է: Այս 

հարցերի շուրջ առավել ցածր տեղեկացվածություն ունեն երբևէ սեռական հարաբերություն 

չունեցած տղամարդիկ: Նրանց միայն 50 տոկոս-ն է տեղյակ, որ պահպանակի պատշաճ 

օգտագործումը և մեկ չվարակված զուգընկերոջը հավատարիմ մնալը, ով չունի այլ 

զուգընկերներ, կարող է կանխել ՄԻԱՎ-ով վարակումը: 

Կանայք, ովքեր աշխատել են արտասահմանում է վերջին երեք տարվա ընթացքում 

երեք կամ ավելի ամիս ժամանակով, փոքր-ինչ ավելի քիչ են տեղյակ ՄԻԱՎ-ի 

կանխարգելման նշված երկու ուղիների մասին, քան նրանք, ովքեր չեն աշխատել 

արտերկրում (65 տոկոս` 69 տոկոս-ի համեմատ), սակայն հակառակ պատկերն է նկատվում 

տղամարդկանց շրջանում` արտասահմանում աշխատած տղամարդկանց 85 տոկոս-ը գիտի 

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման երկու ուղիների մասին, իսկ արտասահմանում չաշխատածների` 

80 տոկոս-ը: Քաղաքաբնակ տղամարդիկ և կանայք առավել տեղյակ են անվտանգ սեռական 

հարաբերությունների մասին (74 տոկոս և 82 տոկոս համապատասխանաբար), քան 

գյուղաբնակ տղամարդիկ և կանայք (61 տոկոս և 77 տոկոս համապատասխանաբար): 

Կանանց շրջանում, վերոնշյալ մեթոդների իմացության վերաբերյալ ցուցանիշը տատանվում 

է 9 տոկոս-ից` Սյունիքում, մինչև 79 տոկոս` Երևանում և Կոտայքում, մինչդեռ 

տղամարդկանց շրջանում նույն ցուցանիշը տատանվում է 58 տոկոս-ից` Արագածոտնում, 

մինչև 97 տոկոս` Տավուշում: 



Գոյություն ունի խիստ դրական փոխկախվածություն հարցվողի կրթական և 

բարեկեցության մակարդակների և ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման վերաբերյալ նրանց 

գիտելիքների միջև: Օրինակ` ի տարբերություն միջնակարգից բարձր կրթական մակարդակ 

ունեցող կանանց 79 տոկոս-ի և տղամարդկանց 85 տոկոս-ի, հիմնական կրթությամբ կանանց 

45 տոկոս-ը և տղամարդկանց 75 տոկոս-ն է միաժամանակ նշել, որ հնարավոր է կանխել 

ՁԻԱՀ-ը` յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակ  օգտագործելով և 

հավատարիմ մնալով մեկ չվարակված զուգընկերոջը, ով չունի այլ զուգընկերներ: Համանման 

կերպով, ի տարբերություն բարեկեցության բարձր մակարդակ ունեցող կանանց 79 և 

տղամարդկանց 88 տոկոսի, բարեկեցության ցածր ենթախմբի կանանց 56 և տղամարդկանց 

74 տոկոսն է նշել, որ տեղյակ է ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման նշված երկու ուղիների մասին: 

Ընդհանուր առմամբ, վերջին հինգ տարվա ընթացքում ազգային մակարդակով ՄԻԱՎ-

ի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների ցուցանիշները գրեթե չեն փոխվել:  
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 Աղյուսակ 13.2 Գիտելիքներ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ի կանխարգելման մեթոդների մասին    

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր իրավասու են եղել պատասխանել հարցերին և նշել են, որ մարդիկ կարող են նվազեցնել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 
վարակվելու ռիսկը, եթե յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործեն պահպանակ,  ունենան միայն մեկ չվարակված զուգընկեր, ով չունի այլ 
զուգընկերներ ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան  2010  

 

 

 Կանանց տոկոսը, ովքեր նշել են, որ ՄԻԱՎ-ը 
հնարավոր է կանխել հետևյալ մեթոդներով` 

Տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր նշել են, որ ՄԻԱՎ-ը 
հնարավոր է կանխել հետևյալ մեթոդներով`    

 Հիմնական բնութագրիչներ 
Օգտագործել 
պահպանակ1 

Ունենալ 
միայն մեկ 

չվարակված 
սեռական 

զուգընկեր2 

Օգտագործել 
պահպանակ 

և ունենալ 
միայն մեկ 

չվարակված 
սեռական 

զուգընկեր1,2 
Կանանց 

թվաքանակ 
Օգտագործել 
պահպանակ1 

Ունենալ 
միայն մեկ 

չվարակված 
սեռական 

զուգընկեր 2 

Օգտագործել 
պահպանակ 

և ունենալ 
միայն մեկ 

չվարակված 
սեռական 

զուգընկեր1,2 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք          

    15-24 66.4  74.3  60.9  1,893  70.3  74.0  63.9  527   
    15-19  56.1  66.8  50.0  861  60.0  61.9  50.7  229   
    20-24  75.0  80.5  70.1  1,032  78.2  83.3  74.1  298   
 25-29  76.5  82.0  70.4  950  88.0  91.6  86.2  285   
 30-39  78.1  87.8  75.4  1,481  89.6  94.5  88.6  391   
 40-49  75.9  82.4  71.1  1,598  91.2  93.5  89.3  381   

 Ամուսնական կարգավիճակ          
 Չամուսնացած  66.8  75.0  61.9  1,911  75.5  78.4  70.4  707   
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * * * 9  90.0  89.4  85.3  414   
    Երբևէ չի ունեցել սեռական հարաբերություն  66.7  75.0  61.8  1,903  54.9  62.9  49.5  293   

 
Հարցման պահին ամուսնացած/Բնակվում են 
համատեղ 76.6  83.7  71.9  3,626  89.5  93.7  87.8  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 78.1  86.1  74.2  385  (95.0)  (97.4)  (95.0)  22   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)3          

 Աշխատել է արտերկրում  74.2  78.3  64.7  165  88.3  90.1  84.6  181   
 Չի աշխատել արտերկրում 73.5  81.2  68.9  5,755  82.8  86.6  79.7  1,395   
 Տվյալ չկա * * * 2  * * * 7   

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  կողմից 
տրված տեղեկատվության4          

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (64.4)  (78.6)  (58.5)  39  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում4 78.0  85.9  73.5  826  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  80.0  81.2  69.0  87  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  76.4  83.7  72.1  3,045  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 Տվյալ չկա * * * 14  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  77.9  85.5  73.8  3,641  85.6  88.9  82.1  984   
 Գյուղական  66.4  74.0  60.9  2,281  79.4  83.7  76.8  600   

 Մարզ          
 Երևան  82.8  90.0  78.8  2,069  85.4  90.5  81.5  593   
 Արագածոտն  64.9  68.6  60.8  260  64.3  62.0  58.1  70   
 Արարատ  71.1  71.8  64.6  379  67.7  84.0  67.2  125   
 Արմավիր  74.8  86.7  72.3  535  93.5  98.3  93.5  148   
 Գեղարքունիք  62.6  82.5  60.1  459  87.4  90.4  87.0  83   
 Լոռի  70.5  87.3  68.0  513  72.1  72.8  71.2  130   
 Կոտայք  82.5  88.4  79.4  543  95.3  95.3  93.1  148   
 Շիրակ  75.7  74.3  63.2  598  83.8  79.7  72.8  131   
 Սյունիք  14.5  14.1  8.5  198  68.0  74.4  67.2  63   
 Վայոց ձոր  58.6  66.5  52.6  131  68.1  72.6  65.3  24   
 Տավուշ  61.5  67.7  57.1  238  99.6  97.1  97.1  68   

 Կրթություն          
 Հիմնական  50.3  60.4  45.1  347  76.2  81.2  74.6  188   
 Միջնակարգ  67.4  76.3  61.8  2,137  80.4  83.3  76.7  619   
 Միջին-մասնագիտական  76.7  83.8  72.0  1,681  85.2  89.6  82.4  301   
 Բարձրագույն  82.5  88.3  78.9  1,757  88.6  92.1  85.3  477   

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  63.5  70.1  56.3  1,151  76.6  81.2  73.5  332   
 Ցածր  67.4  77.1  62.7  1,211  84.6  86.8  80.4  285   
 Միջին  74.8  81.8  71.4  1,139  84.1  86.0  80.3  312   
 Բարձր  77.9  85.1  74.0  1,146  82.5  88.7  79.2  332   
 Ամենաբարձր  83.3  90.5  79.0  1,275  89.1  91.9  87.6  323   
                    
 Ընդամենը 73.5 81.1 68.8 5,922 83.3 86.9 80.1 1,584  

   

 

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:  
ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 Յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործում 
2 Զուգընկեր, ով չունի այլ զուգընկերներ 
3 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` 
մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
4 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած 
կանանցից: ՀԺԱՀ 2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին:  

   



13.2 ՄԻԱՎ-Ի ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹՅՈՒՐ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ ԵՎ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
 

ՄԻԱՎ վարակից խուսափելու արդյունավետ ուղիների մասին տեղյակ լինելուց 

բացի, անհրաժեշտ է նաև բացահայտել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ թյուր կարծիքները` 

դրանք հաղթահարելու նպատակով: ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերաբերյալ թյուր 

կարծիքները պատճառ են հանդիսանում հասարակության շրջանում խտրականության 

առաջացման համար: ՀԺԱՀ 2010-ն ընդգրկում էր հարցեր ՄԻԱՎ-ի փոխանցման 

վերաբերյալ ամենատարածված թյուր կարծիքների մասին: Հարցաշարում ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման վերաբերյալ որպես թյուր կարծիքներ ընդգրկվել են`ՄԻԱՎ-ով վարակված 

մարդկանց հիվանդ տեսք ունենալը, մոծակի խայթոցից վարակվելու հնարավորությունը, 

վարակված մարդու հետ համատեղ սնվելը, ինչպես նաև համբույրի միջոցով վարակի 

փոխանցումը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին երբևէ լսած հարցվողներին տրվել է հարց վերոնշյալ 

թյուր կարծիքների վերաբերյալ: Սույն հարցերի շուրջ կանանց և տղամարդկանց կողմից 

տրված պատասխաններն ամփոփվել են համապատասխանաբար 13.3.1 և 13.3.2 

աղյուսակներում: 

13.3.1 և 13.3.2 աղյուսակներում ներկայացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

բավականին մեծ թվով հայ չափահասներ չունեն ճշգրիտ գիտելիքներ ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման ուղիների մասին: Հատկապես կարևոր է այն, որ միայն կանանց 65 և 

տղամարդկանց 51 տոկոսն է նշել, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ-

ով վարակված: Հարցված շատ կանայք և տղամարդիկ սխալմամբ հավատում են, որ 

ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել մոծակի խայթոցի միջոցով և միայն կանանց 47 ու 

տղամարդկանց  53 տոկոսն է մերժել այս թյուր կարծիքը: Ավելին, կանանց միայն 52 և 

տղամարդկանց 41 տոկոսն է իրավացիորեն կարծում, որ ՄԻԱՎ վարակը չի կարող 

փոխանցվել համբույրի միջոցով և կանանց 67 ու տղամարդկանց 57 տոկոսն է իմացել 

համատեղ սնվելու պարագայոմ  ՄԻԱՎ-ով վարակման անհնարինության մասին: 

Ընդհանուր առմամբ, կանանց միայն 24 և տղամարդկանց 16 տոկոսն է մերժել 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ Հայաստանում տարածված երկու թյուր կարծիքները, այն է 

մոծակի խայթոցի և համբույրի միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը, ինչպես նաև պնդումը, որ 

առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված:  

Աղյուսակներ 13.3.1 և 13.3.2-ում արտացոլված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 

գիտելիքների խիստ տատանումներ ըստ հիմնական բնութագրիչների: Այն անձանց 

տեսակարար կշիռը, ովքեր ժխտել են ամենատարածված երկու թյուր կարծիքները և 

միևնույն ժամանակ հավատացած են, որ առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է լինել 

ՄԻԱՎ-ով վարակված ամենացածրն է եղել 15-19 տարեկան երիտասարդ հարցվողների 

շրջանում: Երբևէ չամուսնացած և երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցած 

հարցվողներն ամենաքիչն են հակված նշված թյուր կարծիքները մերժելուն: Համաձայն 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության գնահատման բոլոր ցուցանիշների, 

ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ կանանց շրջանում արդյունքներն 

առավել բարձր են: Նույն միտումն է նկատվել նաև տղամարդկանց շրջանում և վերոնշյալ 

թյուր կարծիքներն իրավացիորեն մերժած տղամարդկանց տեսակարար կշիռն առավել 

բարձր է քաղաքաբնակների շրջանում, քան գյուղաբնակների մոտ: Այդուհանդերձ, 

գյուղաբնակ տղամարդիկ առավել շատ են նշել,  , որ առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է 

լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված, ի տարբերություն քաղաքաբնակների (58 և 46 տոկոս, 

համապատասխանաբար): Ըստ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման 

համադրելի ցուցանիշի, այն է` նշված թյուր կարծիքների մերժում և, միևնույն ժամանակ, 

առողջ տեսք ունեցող անձի վարակված լինելու հնարավորության հաստատում, 

տղամարդկանց մասնաբաժինը գրեթե չի տարբերվում ըստ քաղաքային և գյուղական 

բնակավայրերի:  

Ցուցանիշներն առավել արտահայտիչ են մարզային կտրվածքով: Օրինակ` Լոռու 

մարզի կանանց 76 տոկոսը նշել է, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ-

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակներ  |  279



280  | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակներ   

ով վարակված, մինչդեռ Արագածոտն մարզի կանանց միայն 32 տոկոսն է այս կարծիքին: 

Ի տարբերություն Լոռու մարզի 19 տոկոսի, Կոտայքի մարզի տղամարդկանց 87 տոկոսը 

նշել է, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված: 

Զարմանալիորեն մեծ տարբերություն է նկատվում միևնույն մարզում բնակվող կանանց և 

տղամարդկանց պատասխանների միջև` ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիների վերաբերյալ 

թյուր կարծիքների ժխտման հարցում: Օրինակ` Լոռու մարզի տղամարդկանց 87 տոկոսն 

է նշել, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված, մինչդեռ նույն 

մարզի կանանց միայն 19 տոկոսն է արտահայտել նույն կարծիքը: Ավելի քիչ 

տարբերություն է նկատվում Երևանի բնակիչների շրջանում.  Երևանաբնակ կանանց 72 

տոկոսն է նշել, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված,  իսկ  

տղամարդկանց միայն 36 տոկոսը: Նույն պատկերն է Շիրակի մարզի բնակիչների մոտ (69  

տոկոս կանայք, 45 տոկոս տղամարդիկ: 

Ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց պարագայում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

վերաբերյալ թյուր կարծիքները չընդունողների տեսակարար կշիռն աճում է հարցվողների 

կրթական և բարեկեցության մակարդակի աճին զուգահեռ: Ցուցանիշի կապը 

բարեկեցության մակարդակի հետ ակնհայտ չէ: Այդուհանդերձ, առավել աղքատ ՏՏ-ի 

բնակիչներն ավելի հակված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ թյուր պատկերացում 

ունենալուն, քան առավել բարեկեցիկ ՏՏ-ի բնակիչները:  

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կանանց և տղամարդկանց ամբողջական գիտելիքների 

ցուցանիշները ներկայացված են 13.3.1 և 13.3.2 աղյուսակներում: Ամբողջական 

գիտելիքներ են համարվում` 

1. իմացությունը, որ յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության 

ժամանակ պահպանակի օգտագործումը և մեկ հավատարիմ չվարակված 

զուգընկեր ունենալը նվազեցնում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը,  

2. իմացությունը, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել 

ՄԻԱՎ-ով վարակված, 

3. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ երկու ամենատարածված թյուր 

կարծիքների հերքումը: Հայաստանում տարածված երկու թյուր կարծիքներն են` 

ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը մոծակի խայթոցի միջոցով և համբույրի միջոցով:  

  

Հարցված  կանանց 20 և տղամարդկանց 16 տոկոսն են ունեցել ամբողջական 

գիտելիքներ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: 
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Այս ցուցանիշը տատանվում է ըստ հարցվողների հիմնական բնութագրիչների: 

Ինչպես ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերաբերյալ այլ անհատական հարցերի ժամանակ, 

այստեղ ևս 15-19 տարեկան երիտասարդ, երբևէ չամուսնացած կամ երբևէ սեռական 

հարաբերություն չունեցած հարցվողներն ավելի քիչ են տեղեկացված ՄԻԱՎ վարակի 

մասին:  

ՄԻԱՎ վարակի մասին ամբողջական գիտելիքներ ունենալու ցուցանիշը թեպետ 

քիչ է տատանվում ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի, այդուհանդերձ այն 

խիստ տարբերվում է ըստ մարզերի` Սյունիքի մարզի կանանց շրջանում կազմելով 1 

տոկոս, իսկ Արարատի մարզում` 41 տոկոս: Տղամարդկանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 

մասին ամբողջական գիտելիքների ցուցնիշը տատանվել է Վայոց ձորի մարզում 2 

տոկոսից մինչև Արարատի մարզում 37 տոկոս: Միևնույն մարզում նույն ցուցանիշն ըստ 

սեռի խիստ տարբերվում է: Ի տարբերություն Սյունիքի մարզի 21 տոկոս տղամարդկանց, 

նույն մարզի կանանց ընդամենը 1 տոկոսն է ունեցել ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Նույնանման միտում է նկատվել նաև Վայոց ձորում, 

կազմելով 18 տոկոս` կանանց շրջանում և 2 տոկոս` տղամարդկանց շրջանում: 

Ի տարբերություն ցածր կրթական մակարդակ ունեցողների, բարձր կրթությամբ 

հարցվողներն առավել հակված են ՁԻԱՀ-ի մասին տեղեկացված լինելուն: Կանանց 

շրջանում հիմնական կրթություն ունեցողների միայն 9 տոկոսն է ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ ունեցել, մինչդեռ բարձրագույն կրթությամբ կանանց 29 

տոկոսն է ունեցել նման գիտելիքներ: Նույն ցուցանիշը տղամարդկանց շրջանում կազմել է 

համապատասխանաբար  5 և 26 տոկոս:  

Ամբողջական գիտելիքների ցուցանիշը ցածր է բարեկեցության միջին մակարդակ 

ունեցող կանանց և տղամարդկանց շրջանում (համապատասխանաբար` 17 և 12 տոկոս): 

Այդուհանդերձ, ընդհանուր առմամբ, ամբողջական գիտելիքների ցուցանիշն աճում է 

բարեկեցության մակարդակի աճին զուգահեռ: Օրինակ` ի տարբերություն 

բարեկեցության ցածր մակարդակ ունեցող կանանց 17 տոկոսի, բարեկեցության բարձր 

մակարդակի ենթախմբի կանանց 25 տոկոսն է ունեցել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 

ամբողջական գիտելիքներին: Տղամարդկանց շրջանում նույն համամասնությունը կազմել 

է համապատասխանաբար` 15 և 18 տոկոս:  

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ամբողջական 

գիտելիքներ ունեցողների տեսակարար կշիռը նվազել է և ի տարբերություն 2005թ.-ի 26 

տոկոս կանանց, 2010թ.-ին այն կազմել է 20 տոկոս, իսկ տղամարդկանց պարագայում` 24 

և 16 տոկոս: 
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 Աղյուսակ 13.3.1  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ- ի մասին ամբողջական գիտելիքներ, Կանայք  

 
15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր նշել են, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ վարակակիր, ովքեր իրավացիորեն հերքել են ՁԻԱՀ-ի 
վերաբերյալ բոլոր թյուր կարծիքները, ովքեր ունեցել են ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

      

Տոկոսը, ովքել նշել են, 
որ առողջ տեսք 

ունեցող մարդը կարող 
է լինել ՄԻԱՎ 

վարակակիր և մերժել 
են ամենատարածված 
2 թյուր կարծիքները1 

   
         
  Կանանց տոկոսը, ովքեր նշել են որ`    

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Առողջ տեսք 
ունեցող մարդը 
կարող է լինել 

ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել 
մոծակի 

խայթոցի 
միջոցով 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել, 
ՁԻԱՀ-ով 

վարակակիր 
մարդու հետ 

համբուրվելու 
միջոցով 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել 
վարակակիր 
մարդու հետ 
կերակուրը 

կիսելու 
միջոցով 

ՄԻԱՎ-ի մասին 
ամբողջական 
գիտելիքներ 
ունեցողների 

տոկոս2 
Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք         

   15-24 59.1  43.0  46.8  60.2  20.6  15.8  1,893   
   15-19  53.9  36.0  38.6  53.6  15.7  10.4  861   
   20-24  63.3  48.9  53.6  65.8  24.7  20.3  1,032   
 25-29  67.6  51.1  55.9  72.4  27.8  22.8  950   
 30-39  69.7  49.2  56.8  69.2  26.9  23.3  1,481   
 40-49  66.7  48.6  51.9  67.8  24.4  20.3  1,598   

 Ամուսնական կարգավիճակ         
 Չամուսնացած  59.8  42.9  49.4  64.3  21.4  16.8  1,911   
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * * * * * * 9   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  59.8  42.8  49.4  64.2  21.3  16.6  1,903   

 
Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 67.6  49.2  53.5  67.2  25.7  21.6  3,626   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 68.8  51.9  51.7  70.2  25.9  21.7  385   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)3         

 Աշխատել է արտերկրում  67.2  53.0  52.2  63.4  26.5  22.7  165   
 Չի աշխատել արտերկրում 65.1  47.2  52.1  66.5  24.3  19.9  5,755   

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  
կողմից տրված տեղեկատվության4         

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (60.0)  (55.1)  (52.6)  (62.1)  (30.5)  (24.8)  39   
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում4 70.3  44.1  49.5  64.6  22.5  18.6  826   
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  67.2  48.0  55.9  70.4  24.5  21.3  87   
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  67.2  51.0  54.3  68.2  26.6  22.4  3,045   

 Բնակավայր         
 Քաղաքային  69.6  48.4  53.9  69.5  25.3  21.1  3,641   
 Գյուղական  58.0  45.7  49.2  61.5  22.9  18.3  2,281   

 Մարզ         
 Երևան  72.3  51.9  54.2  69.9  27.8  23.9  2,069   
 Արագածոտն  31.8  57.6  40.1  63.5  22.9  18.5  260   
 Արարատ  56.6  80.1  75.2  77.6  51.1  40.8  379   
 Արմավիր  58.8  51.5  59.6  70.5  29.6  26.4  535   
 Գեղարքունիք  68.3  51.4  61.9  73.3  35.6  26.6  459   
 Լոռի  76.4  16.8  43.1  55.0  4.2  3.0  513   
 Կոտայք  60.6  25.0  57.0  73.3  10.4  8.2  543   
 Շիրակ  68.5  42.4  39.4  51.3  17.4  15.9  598   
 Սյունիք  35.6  53.7  35.6  64.8  13.6  1.3  198   
 Վայոց ձոր  65.7  56.3  31.5  58.2  20.8  17.6  131   
 Տավուշ  63.9  46.7  39.0  53.0  23.4  18.8  238   

 Կրթություն         
 Հիմնական  47.9  29.3  34.4  44.9  13.6  9.3  347   
 Միջնակարգ  57.6  41.4  42.4  57.4  17.3  13.2  2,137   
 Միջին-մասնագիտական  68.8  49.2  56.0  69.7  25.8  21.2  1,681   
 Բարձրագույն  74.3  56.5  63.6  78.6  33.7  29.3  1,757   

 Բարեկեցության մակարդակ         
 Ամենացածր  51.2  45.8  43.4  56.4  21.0  16.7  1,151   
 Ցածր  61.2  43.7  53.8  64.6  22.9  17.9  1,211   
 Միջին  68.2  41.4  49.0  62.8  20.7  16.5  1,139   
 Բարձր  74.3  50.2  58.3  74.2  28.6  23.9  1,146   
 Ամենաբարձր  70.7  55.3  55.5  73.6  28.3  24.8  1,275   
                  

 Ընդամենը 65.2 47.4 52.1 66.5 24.4 20.0 5,922  

   

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու վերաբերյալ և 14 կին, որոնց պարագայում առկա չէ 
տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը 
նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  
1 ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերաբերյալ ամենատարածված 2 թյուր կարծիքներն են` վարակի փոխանցումը մոծակի խայթոցով և համբույրի միջոցով: 
2 Ամբողջական գիտելիքներ ունեն այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ մարդիկ կարող են նվազեցնել ՁԻԱՀ-ով վարակման իրենց ռիսկը, եթե յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության 
ժամանակ օգտագործեն պահպանակ, ունենան միայն մեկ չվարակված զուգընկեր, ով չունի այլ զուգընկերներ, ինչպես նաև գիտեն, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել 
ՄԻԱՎ վարակակիր, և մերժել են 2 ամենատարածված թյուր կարծիքները (ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը մոծակի խայթոցով և համբույրի միջոցով):  
3 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի 
շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
4 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած կանանցից: ՀԺԱՀ 
2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին:  
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 Աղյուսակ 13.3.2  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ- ի մասին ամբողջական գիտելիքներ:  Տղամարդիկ  

 

15-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր նշել են, որ առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ վարակակիր, ովքեր իրավացիորեն 
հերքել են ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ բոլոր թյուր կարծիքները, ովքեր ունեցել են ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքներ, ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

      

Տոկոսը, ովքել նշել 
են, որ առողջ տեսք 

ունեցող մարդը 
կարող է լինել 

ՄԻԱՎ վարակակիր 
և մերժել են 

ամենատարածված 
2 թյուր 

կարծիքները1 

   
         
         

  Տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր նշել են որ    

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Առողջ տեսք 
ունեցող 
մարդը 

կարող է լինել 
ՄԻԱՎ 

վարակակիր 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել 
մոծակի 

խայթոցի 
միջոցով 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել, 
ՁԻԱՀ-ով 

վարակակիր 
մարդու հետ 

համբուրվելու 
միջոցով 

ՁԻԱՀ-ը չի 
կարող 

փոխանցվել 
վարակակիր 
մարդու հետ 
կերակուրը 

կիսելու 
միջոցով 

ՄԻԱՎ-ի մասին 
ամբողջական 
գիտելիքներ 
ունեցողների 

տոկոս2 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք         

   15-24 41.1  42.3  28.8  44.7  9.2  8.9  527   
   15-19  29.9  37.7  20.7  37.0  3.9  3.9  229   
   20-24  49.7  45.8  35.1  50.6  13.3  12.7  298   
 25-29  51.2  53.9  43.4  63.7  17.1  17.0  285   
 30-39  55.4  58.6  48.3  64.4  17.9  17.3  391   
 40-49  59.0  61.6  46.7  62.8  24.5  24.0  381   

 Ամուսնական կարգավիճակ         
 Չամուսնացած  43.8  47.6  36.0  51.6  12.5  12.2  707   

 
   Սեռական հարաբերություն 
ունեցած 49.6  58.2  48.1  64.5  17.4  16.9  414   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  35.7  32.6  18.8  33.5  5.5  5.5  293   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են 
համատեղ 56.3  57.5  44.0  61.9  19.5  19.0  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի (57.8)  (55.3)  (52.0)  (61.2)  (24.5)  (24.5)  22   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)3         

 Աշխատել է արտերկրում  54.0  41.8  35.1  54.7  14.8  14.8  181   
 Չի աշխատել արտերկրում 50.3  54.6  41.3  57.7  16.5  16.1  1,395   

 Բնակավայր         
 Քաղաքային  46.1  64.2  47.8  63.6  16.0  15.7  984   
 Գյուղական  58.4  34.7  28.7  47.0  17.1  16.5  600   

 Մարզ         
 Երևան  36.3  79.7  60.0  74.2  17.7  17.4  593   
 Արագածոտն  41.8  34.9  46.0  52.1  27.8  27.8  70   
 Արարատ  75.3  47.9  45.8  60.9  37.6  37.4  125   
 Արմավիր  69.6  21.2  30.6  33.4  14.4  13.5  148   
 Գեղարքունիք  70.7  26.4  38.2  68.0  19.9  18.4  83   
 Լոռի  19.0  36.9  7.1  16.8  5.3  5.3  130   
 Կոտայք  87.3  19.7  30.3  44.0  9.9  9.9  148   
 Շիրակ  45.3  73.4  10.5  57.3  6.5  5.6  131   
 Սյունիք  44.1  35.0  34.1  36.7  20.5  20.5  63   
 Վայոց ձոր  44.8  45.5  3.7  34.8  1.9  1.9  24   
 Տավուշ  75.3  34.1  43.3  81.7  10.6  10.2  68   

 Կրթություն         
 Հիմնական  44.3  30.8  25.8  37.1  5.0  4.8  188   
 Միջնակարգ  50.5  43.0  31.3  48.4  12.8  12.8  619   
 Միջին-մասնագիտական  46.5  56.2  37.7  59.7  14.4  13.6  301   
 Բարձրագույն  56.2  72.8  60.2  75.4  26.9  26.3  477   

 Բարեկեցության մակարդակ         
 Ամենացածր  52.2  34.7  27.5  44.1  15.8  14.6  332   
 Ցածր  60.0  41.7  31.8  52.0  16.3  16.3  285   
 Միջին  47.2  54.1  41.9  52.6  12.2  12.2  312   
 Բարձր  53.4  58.3  45.5  63.0  18.7  18.7  332   
 Ամենաբարձր  41.7  75.5  55.3  74.3  18.9  18.3  323   
                  
 Ընդամենը 50.7 53.1 40.6 57.3 16.4 16.0 1,584  

   

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 7 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու վերաբերյալ: Փակագծերում 
ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերաբերյալ ամենատարածված 2 թյուր կարծիքներն են` վարակի փոխանցումը մոծակի խայթոցով և համբույրի միջոցով: 
2 Ամբողջական գիտելիքներ ունեն այն հարցվողները, ովքեր նշել են, որ մարդիկ կարող են նվազեցնել ՁԻԱՀ-ով վարակման իրենց ռիսկը, եթե յուրաքանչյուր սեռական 
հարաբերության ժամանակ օգտագործեն պահպանակ, ունենան միայն մեկ չվարակված զուգընկեր, ով չունի այլ զուգընկերներ, ինչպես նաև գիտեն, որ առողջ տեսք 
ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ վարակակիր, և մերժել են 2 ամենատարածված թյուր կարծիքները (ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը մոծակի խայթոցով և համբույրի միջոցով):  
3 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ 
այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ:  
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13.3 ՄՈՐԻՑ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՄԻԱՎ-Ի ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման վերաբերյալ 

իրազեկության մակարդակի բարձրացումը և փոխանցման վտանգի նվազեցումը ՀՌՎ 

դեղերի միջոցով չափազանց կարևոր է մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման 

կանխարգելման համար: Հարցի վերաբերյալ բնակչության գիտելիքների գնահատման 

նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի հարցվողները պատասխանել են այն հարցին, թե կարող է 

արդյո՞ք ՁԻԱՀ առաջացնող վիրուսը փոխանցվել մորից երեխային հղիության ընթացքում, 

ծննդաբերության ժամանակ կամ կրծքով կերակրելիս, և գիտե՞ն արդյոք նրանք ինչ-որ 

հատուկ դեղեր, որոնք ընդունելով կինը կկարողանա նվազեցնել իր երեխային ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման հավանականությունը:  

Աղյուսակ 13.4-ը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում, ի տարբերություն 

տղամարդկանց, կանայք ավելի շատ են տեղեկացված կրծքով կերակրելիս ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման վտանգի (35 և 44 տոկոս) և հղիության ընթացքում մոր կողմից ընդունած 

հատուկ դեղերի միջոցով այդ վտանգը կանխելու հավանականության մասին 
(համապատասխանաբար 9 և 17 տոկոս): Հղի կանայք առավելապես են տեղեկացված 

կրծքով կերակրելիս ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հնարավորության մասին, քան այն կանայք, 

ովքեր հղի չեն (համապատասխանաբար` 60 և 44 տոկոս) կամ այն, որ հղիության 

ընթացքում մոր կողմից ընդունած հատուկ դեղահաբերի միջոցով հնարավոր է ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման վտանգը կանխել (25 տոկոս և 17 տոկոս): 15-19 տարեկան հարցվողները, 

երբևէ չամուսնացած կամ երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցած հարցվողները և 

գյուղաբնակներն առավել քիչ են տեղեկացված եղել այն մասին, որ ՄԻԱՎ-ը կարող է 

փոխանցվել մորից երեխային կրծքով կերակրելիս կամ, որ այդ վտանգը հնարավոր է 

նվազեցնել մոր կողմից հղիության ընթացքում հատուկ դեղահաբերի ընդունման միջոցով, 

քան այլ ենթախմբերի կանայք:, որ ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել մորից երեխային կրծքով 

կերակրելիս կամ այն, որ այդ ռիսկը հնարավոր է նվազեցնել մոր կողմից հղիության 

ընթացքում հատուկ դեղահաբերի ընդունման միջոցով:  Այս հարցերի շուրջ իմացությունն 

աճում է կրթությանը և բարեկեցությանը զուգահեռ, թեպետ բարեկեցության ենթախմբերի 

միջև ցուցանիշի աճի միտումը գծային չէ: 



Ընդհանուր առմամբ,  կանանց միայն 12 և տղամարդկանց միայն 7 տոկոսն է 

տեղեկացված եղել, որ մորից երեխային ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել կրծքով 

կերակրելիս, և որ փոխանցման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` հղիության ընթացքում 

ընդունելով հատուկ դեղահաբեր: Ի տարբերություն տարիքով մեծ անձանց, առավել քիչ են 

տեղեկացված եղել 15-19 տարեկան երիտասարդ հարցվողները (կանանց 7 և 

տղամարդկանց 1-ից քիչ տոկոսը): Ավելին, երբևէ չամուսնացած հարցվողները (կանանց 8 

և տղամարդկանց 5 տոկոսը) և երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցածները (կանանց 8 

և տղամարդկանց 1-ից քիչ տոկոսը) ամենաքիչն են տեղեկացված եղել այն մասին, որ 

մորից երեխային ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել կրծքով կերակրելիս, և որ փոխանցման 

վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` հղիության ընթացքում ընդունելով հատուկ 

դեղահաբեր: Ի տարբերություն այն կանանց, ովքեր հարցման պահին հղի չեն եղել (11 

տոկոս), հղի կանանց 22 տոկոսն է տեղեկացված եղել, որ հնարավոր է նվազեցնել մորից 

երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հավանականությունը: Ցուցանիշի տարբերությունն ըստ 

քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի փոքր է: Ըստ մարզերի, մորից երեխային ՄԻԱՎ-

ի փոխանցման կանխարգելման վերաբերյալ իմացությունը տատանվում է 1 տոկոսից` 

Արագածոտնի և Արարատի մարզերում, մինչև 29 տոկոս` Արմավիրում: Տղամարդկանց 

շրջանում նույն ցուցանիշը տատանվում է 1 տոկոսից քիչ` Արագածոտնի, Արարատի, 

Լոռու, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում, մինչև 18 տոկոս` Սյունիքում:  
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 Աղյուսակ 13.4 Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ռիսկը կանխելու վերաբերյալ գիտելիքներ   

 
15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր գիտեն, որ ՄԻԱՎ-ի ռիսկը կարող է փոխանցվել մորից երեխային կրծքով կերակրելիս, և այն, որ այդ ռիսկը հնարավոր է 
նվազեցնել, եթե մայրը հղիության ընթացքում ընդունի հատուկ դեղահաբեր, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 Կանայք Տղամարդիկ  

  Տոկոսը, ովքեր գիտեն որ`  Տոկոսը, ովքեր գիտեն որ`   

 Հիմնական բնութագրիչներ 

ՄԻԱՎ-ը 
կարող է 

փոխանցվել 
կրծքով 

կերակրելիս 

Մորից երեխային 
ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման 
ռիսկը հնարավոր 

է նվազեցնել` 
հղիության 
ընթացքում 
ընդունելով 

հատուկ 
դեղահաբեր 

ՄԻԱՎ-ը կարող է 
փոխանցվել կրծքով 
կերակրելիս և այդ 

ռիսկը հնարավոր է 
նվազեցնել` 
հղիության 
ընթացքում 

ընդունելով հատուկ 
դեղահաբեր 

Կանանց 
թվաքանակ 

ՄԻԱՎ-ը 
կարող է 

փոխանցվել 
կրծքով 

կերակրելիս 

Մորից երեխային 
ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման ռիսկը 
հնարավոր է 
նվազեցնել` 
հղիության 
ընթացքում 

ընդունելով հատուկ 
դեղահաբեր 

ՄԻԱՎ-ը կարող է 
փոխանցվել կրծքով 
կերակրելիս և այդ 
ռիսկը հնարավոր է 

նվազեցնել` 
հղիության 
ընթացքում 

ընդունելով հատուկ 
դեղահաբեր 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք          

    15-24 39.9  13.5  9.6  1,893  23.2  3.8  2.6  527   
   15-19  31.8  9.5  6.5  861  17.7  1.3  0.4  229   
   20-24  46.6  16.8  12.2  1,032  27.5  5.7  4.2  298   
 25-29  44.3  17.4  12.0  950  40.7  10.7  8.7  285   
 30-39  46.4  19.8  13.5  1,481  41.9  11.0  8.6  391   
 40-49  48.1  18.7  11.6  1,598  38.9  12.4  8.7  381   

 Ամուսնական կարգավիճակ          
 Չամուսնացած  35.6  12.5  8.0  1,911  26.7  6.3  4.8  707   
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * * * 9  35.7  10.4  8.1  414   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  35.6  12.5  7.9  1,903  14.0  0.6  0.1  293   

 
Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 48.8  19.5  13.6  3,626  41.4  10.9  8.2  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 47.1  16.8  9.3  385  (36.7)  (11.7)  (6.5)  22   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)1          

 Աշխատել է արտերկրում  45.2  20.0  11.7  165  33.8  13.4  9.0  181   
 Չի աշխատել արտերկրում 44.4  17.0  11.5  5,755  35.1  8.3  6.4  1,395   

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  
կողմից տրված տեղեկատվության2          

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (40.6)  (30.7)  (12.7)  39  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում2 46.9  17.7  11.5  826  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  43.2  16.1  9.8  87  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  49.4  19.7  13.8  3,045  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 
Հարցման պահին հղիության 
կարգավիճակ          

 Հղի  59.9  24.6  20.9  178  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Հղի չէ կամ վստահ չէ  43.9  16.9  11.2  5,744  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  46.9  17.7  12.2  3,641  38.0  9.9  8.6  984   
 Գյուղական  40.5  16.1  10.4  2,281  29.4  7.2  3.4  600   

 Մարզ          
 Երևան  48.7  18.2  13.6  2,069  43.1  11.3  10.7  593   
 Արագածոտն  41.4  1.0  0.7  260  50.7  0.2  0.2  70   
 Արարատ  12.3  2.7  0.9  379  7.4  0.0  0.0  125   
 Արմավիր  56.3  37.7  29.0  535  69.9  4.4  2.5  148   
 Գեղարքունիք  33.0  18.3  3.5  459  34.0  37.3  16.4  83   
 Լոռի  49.6  7.7  6.7  513  0.0  0.0  0.0  130   
 Կոտայք  33.2  25.0  9.0  543  18.3  3.4  0.9  148   
 Շիրակ  52.8  13.8  11.9  598  30.9  13.4  8.1  131   
 Սյունիք  47.1  2.8  2.8  198  47.5  19.3  17.5  63   
 Վայոց ձոր  71.2  19.3  19.2  131  37.0  0.0  0.0  24   
 Տավուշ  33.3  20.4  16.6  238  17.2  1.8  1.8  68   

 Կրթություն          
 Հիմնական  30.2  12.6  9.9  347  25.7  5.6  4.9  188   
 Միջնակարգ  41.0  12.8  8.7  2,137  31.9  7.0  4.4  619   
 Միջին-մասնագիտական  49.1  19.3  13.3  1,681  38.4  8.2  5.8  301   
 Բարձրագույն  47.0  21.1  13.5  1,757  39.6  13.1  10.7  477   

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  41.7  15.1  11.2  1,151  36.8  7.5  3.9  332   
 Ցածր  38.1  19.0  11.3  1,211  25.4  5.5  2.3  285   
 Միջին  46.8  14.7  10.3  1,139  35.9  10.8  8.0  312   
 Բարձր  45.4  18.6  12.2  1,146  36.7  10.5  9.9  332   
 Ամենաբարձր  49.9  17.9  12.5  1,275  37.7  9.7  8.7  323   
                    

 Ընդամենը 44.4 17.1 11.5 5,922 34.7 8.9 6.6 1,584  

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին և 7 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին և 14 կին, որոնց պարագայում 
առկա չէ տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և 
սեղմվել են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի 
շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած կանանցից: ՀԺԱՀ 
2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին:  
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13.4 ՁԻԱՀ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽԱՐԱՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 

ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ գիտելիքները և համոզմունքներն ազդում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդկանց հանդեպ հասարակության վերաբերմունքի վրա: Հասարակության 

շրջանում տարածված թյուր կարծիքները, խարանն ու խտրականությունը կարող են 

բացասական ազդեցություն ունենալ ինչպես ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվելու 

ցանկության, այնպես էլ ՀՌՎ բուժման պարտաճանաչ ընդունման հնարավորությունների 

վրա: ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և վերահսկման ծրագրերի հաջողության կարևոր 

գործոն է նաև հասարակության մեջ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ շրջանառվող թյուր 

կարծիքների հաղթահարումը, խարանի և խտրականության նվազեցումը:  

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող խարանի մակարդակի 

պարզաբանման նպատակով, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին երբևէ լսած հարցվողներին տրվել է 

հարց, թե նրանք ինչպես են վերաբերվում ՄԻԱՎ վարակ ունեցողներին: Այդ հարցերից են.  

կցանկանա՞ն  արդյոք նրանք, որ հասարակությունն իմանա իրենց հարազատի ՁԻԱՀ-ով 

հիվանդ լինելու փաստի մասին, կխնամե՞ն արդյոք նրանք  ՄԻԱՎ-ով վարակված իրենց 

ընտանիքի անդամին տանը, կգնե՞ն արդյոք թարմ մրգեր և բանջարեղեն ՄԻԱՎ վարակ 

ունեցող վաճառողից, թույլատրելի՞ են համարում, որ ՄԻԱՎ վարակ ունեցող ուսուցչուհին  

դասավանդի դպրոցում: Աղյուսակներ 13.5.1 և 13.5.2-ը ցույց են տալիս ՁԻԱՀ-ի մասին 

երբևէ լսած անձանց շրջանում կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր 

հանդուրժողական վերաբերմունք ունեն ՄԻԱՎ վարակ ունեցող անձանց նկատմամբ ըստ 

հիմնական բնութագրիչների:  

Ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ, առավել հանդուրժողական 

վերաբերմունք են դրսևորել իրենց ընտանիքի անդամի նկատմամբ, քան վաճառողի կամ 

ուսուցչուհու: Տասը կանանցից երեքը (29 տոկոս) և տղամարդկանց 41 տոկոսը նշել են, որ 

նրանք չէին ցանկանա գաղտնի պահել իրենց ընտանիքի անդամի ՄԻԱՎ վարակ 

ունենալու փաստը և հարցվողների շուրջ կեսը ցանկացել են խնամել նրան տանը 

(կանանց 49 տոկոսը և տղամարդկանց 54 տոկոսը): Կանանց 19 և տղամարդկանց 22 

տոկոսն է նշել, որ ՄԻԱՎ վարակ ունեցող ուսուցչուհին պետք է շարունակի 

դասավանդումը, իսկ թարմ մրգեր և բանջարեղեն ՄԻԱՎ վարակով հիվանդ վաճառողից 

ցանկացել են գնել կանանց միայն 14 և տղամարդկանց 16 տոկոսը: Հատկանշական է, որ 

ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդու նկատմամբ կիրառվող վարքագծի գնահատման վերոնշյալ 

բոլոր չորս հիմնական դիրքորոշումների վերաբերյալ դրական են արձագանքել կանանց 

միայն մեկ և տղամարդկանց շուրջ 4 տոկոսը:  

Բարձր կրթական և բարեկեցության մակարդակը, ինչպես նաև քաղաքաբնակ 

լինելու փաստը դրական կերպով են կապված ՄԻԱՎ վարակ ունեցող անծանոթ անձանց 

նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունք ցուցաբերելու հետ, սակայն ոչ 

հարազատների նկատմամբ: Օրինակ` կանանց շրջանում, ՄԻԱՎ վարակ ունեցող, 

սակայն դեռևս առույգ ուսուցչուհու նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունք են 

դրսևորել քաղաքաբնակ կանանց 21 տոկոսը, ի համեմատ գյուղաբնակ կանանց 14 

տոկոսի, իսկ ըստ կրթական մակարդակի նույն ցուցանիշը տատանվել է 9 տոկոսից` 

հիմնական կրթություն ունեցողների շրջանում, մինչև 29 տոկոս` միջին-մասնագիտական 

և բարձր կրթական մակարդակ ունեցողների մոտ: Ինչպես կանանց, այնպես էլ 

տղամարդկանց շրջանում, նկատվել է իրենց հարազատի վարակված լինելու 

պարագայում վարքագծի հակառակ միտում: Գյուղաբնակ և բարեկեցության ցածր 

մակարդակ ունեցող անձինք առավել հակված են եղել իրենց հարազատի հիվանդության 

փաստը չթաքցնելուն: 

Մարզային կտրվածքով նկատելի է, որ Գեղարքունիքի մարզի կանայք 

ամենաշատն են հակված ՄԻԱՎ-ով վարակված ընտանիքի անդամին տանը խնամելուն  

(62 տոկոս), իսկ Երևանաբնակ կանայք առավել հաճախ են նշել, որ կգնեն թարմ միրգ և 

բանջարեղեն ՄԻԱՎ վարակ ունեցող վաճառողից (23 տոկոս), ինչպես նաև առավել 

հանդուրժողաբար են վերաբերվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող ուսուցչուհուն, 
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պատասխանելով, որ նա կարող է շարունակել դասավանդումը (25 տոկոս): Արարատի և 

Արմավիրի կանայք (համապատասխանաբար 45 և 46 տոկոս) ամենաշատն են հակված 

այն կարծիքին, որ ընտանիքի անդամի ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու մասին անհրաժեշտ 

չէ գաղտնի պահել: 

Ներկայացնելով տղամարդկանց շրջանում վերոնշյալ չորս դիրքորոշումների 

նկատմամբ տարածված առավելապես դրական կարծիքները նշենք, որ Վայոց ձորի 

տղամարդկանց 85 տոկոսը հակված է եղել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող իրենց ընտանիքի 

անդամին տանը խնամելուն, Գեղարքունիքի տղամարդկանց 31 տոկոսը ցանկություն է 

հայտնել գնել թարմ բանջարեղեն ՄԻԱՎ վարակ ունեցող վաճառողից, իսկ Երևանաբնակ 

տղամարդիկ ամենահաճախն են նշել, որ ՄԻԱՎ վարակ ունեցող ուսուցչուհին պետք է 

շարունակի դասավանդումը (43 տոկոս), և, ի վերջո, Արարատի տղամարդկանց 85 

տոկոսը չի ցանկացել գաղտնի պահել իրենց ընտանիքի անդամի ՄԻԱՎ-ով վարակված 

լինելու փաստը: Բոլոր չորս դիրքորոշումների նկատմամբ առավելապես դրական 

վերաբերմունք են արտահայտել Գեղարքունիքի (11 տոկոս), Երևանի (9 տոկոս) և Տավուշի 

(5 տոկոս) տղամարդիկ:  
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Համաձայն վերոնշյալ չորս դիրքորոշումների հիման վրա կատարված 

գնահատումների, ի տարբերություն կանանց, տղամարդիկ ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց 

նկատմամբ առավել հանդուրժող վերաբերմունք են ցուցաբերել: Վերջին հինգ տարվա 

ընթացքում, տղամարդկանց շրջանում ՄԻԱՎ-ով վարակված, ինչպես ՏՏ անդամ, այնպես 

էլ անծանոթ անձանց նկատմամբ հանդուրժողականությունն աճել է: Ի տարբերություն 

2005թ-ի ընդամենը 15 տոկոս տղամարդկանց, ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համաձայն 

տղամարդկանց 54 տոկոսն է նշել, որ կցանկանար տանը խնամել ՄԻԱՎ վարակով 

հիվանդ ՏՏ անդամին: Համանման կերպով, 2010թ-ին առավել մեծ թվով տղամարդիկ են 

նշել, որ չէին ցանկանա գաղտնի պահել ՏՏ անդամի ՄԻԱՎ-ով  վարակված լինելու 

փաստը (41 տոկոս), ինչը ենթադրում է 2005թ-ին գրանցված (30 տոկոս) ցուցանիշի աճ: 

Բոլոր չորս դիրքորոշումների վերաբերյալ դրական են արտահայտվել տղամարդկանց 

շուրջ 5 տոկոսը, ինչը ևս գերազանցում է 2005թ-ին արձանագրված 1-ից քիչ ցուցանիշը: 

Ընդհանուր առմամբ, կանանց շրջանում, 2005թ-ի համեմատությամբ, ՄԻԱՎ 

վարակ ունեցողների նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտող նշված ցուցանիշները 

բարելավվել են, բացառությամբ ՏՏ անդամի ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու փաստը 

գաղտնի պահել չցանկացողների ցուցանիշը: Օրինակ, 2010թ-ին կանանց 49 տոկոսն է 

համաձայնել տանը խնամել ՄԻԱՎ-ով վարակված ՏՏ անդամին, իսկ 2005թ-ին նույն 

ցուցանիշը կազմել է 15 տոկոս: Այդուհանդերձ, 2005թ-ի համեմատությամբ, 2010թ-ին 

նվազել է այն կանանց մասնաբաժինը, ովքեր նշել են, որ չեն ցանկանա գաղտնի պահել 

իրենց ՏՏ անդամի ՄԻԱՎ-ով վարաված  լինելու փաստը (համապատասխանաբար 35 և 29 

տոկոս): Բոլոր չորս գնահատումների վերաբերյալ դրական դիրքորոշում արտահայտած 

կանանց մասնաբաժինը մնացել է անփոփոխ և  ինչպես 2005թ-ին, այնպես էլ 2010թ-ին 

կազմել է 1 տոկոսից քիչ:  
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 Աղյուսակ 13.5.1 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակակիրների նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտող իրավիճակներ, Կանայք  

 
ՁԻԱՀ-ի մասին տեղյակ 15-49 տարեկան այն կանանց տոկոսը, ովքեր ՄԻԱՎ վարակակիր անձանց նկատմամբ ստորև նշված հատուկ իրավիճակներում 
ունեն հանդուրժող դիրքորոշում ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Կանանց տոկոսը, ովքեր`    

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Համաձայն են 
խնամել ՏՏ-ում  

ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

իրենց 
բարեկամին 

Նշել են, որ կգնեն 
թարմ 

բանջարեղեն 
ՄԻԱՎ 

վարակակիր 
վաճառողից 

Նշել են, որ ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

ուսուցչուհուն 
թույլատրելի է 
դասավանդել 

դպրոցում, եթե նա 
առույգ է 

Նշել են, որ չեն 
ցանկանա 

գաղտնի պահել, 
եթե իրենց ՏՏ 
անդամը լինի 

ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

Նշված բոլոր 4 
իրավիճակների 

հանդեպ դրական 
վիրաբերմունք 
ունեցողների 

տոկոս 

ՄԻԱՎ-ի մասին 
լսած կանանց 
թվաքանակ  

 Տարիք        

   15-24 44.6  13.0  19.6  24.9  1.4  1,740   
   15-19  41.0  11.9  19.0  25.3  1.4  746   
   20-24  47.3  13.7  20.0  24.6  1.5  993   
 25-29  50.7  16.3  19.9  27.8  1.5  927   
 30-39  49.1  13.1  16.0  29.6  1.2  1,454   
 40-49  51.5  14.3  18.9  33.3  1.6  1,552   

 Ամուսնական կարգավիճակ        
 Չամուսնացած  43.3  14.6  20.9  24.9  1.1  1,758   
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * * * * * 8   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  43.3  14.4  20.8  24.8  1.0  1,750   

 
Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 51.7  13.7  17.3  30.2  1.7  3,539   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 44.9  13.0  18.7  35.3  0.9  375   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)1        

 Աշխատել է արտերկրում  53.6  29.7  19.0  36.2  3.7  159   
 Չի աշխատել արտերկրում 48.5  13.5  18.5  28.7  1.4  5,512   

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  
կողմից տրված տեղեկատվության2        

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (57.7)  (29.9)  (18.7)  (38.5)  (0.0)  38   
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում2 51.6  10.6  17.9  28.6  1.2  806   
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  52.8  30.6  17.8  44.1  6.9  85   
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  50.8  13.8  17.3  30.9  1.6  2,974   

 Բնակավայր        
 Քաղաքային  48.7  17.4  21.2  27.8  1.8  3,564   
 Գյուղական  48.5  8.0  14.0  30.7  0.8  2,108   

 Մարզ        
 Երևան  53.0  23.3  24.7  25.9  2.1  2,043   
 Արագածոտն  11.3  2.7  2.6  17.9  0.0  212   
 Արարատ  38.3  4.2  13.0  45.4  0.0  320   
 Արմավիր  56.8  12.0  20.2  45.6  2.8  530   
 Գեղարքունիք  62.4  8.7  22.6  12.8  2.6  415   
 Լոռի  47.4  2.1  8.5  47.9  0.0  505   
 Կոտայք  42.7  10.4  15.6  28.9  1.0  535   
 Շիրակ  56.0  17.8  22.5  16.9  0.7  577   
 Սյունիք  0.0  0.0  0.0  19.4  0.0  194   
 Վայոց ձոր  49.0  5.7  7.7  24.8  0.7  115   
 Տավուշ  54.6  8.2  14.0  30.6  0.8  226   

 Կրթություն        
 Հիմնական  43.6  8.4  8.8  31.6  0.0  284   
 Միջնակարգ  47.6  7.0  11.2  28.4  0.8  2,002   
 Միջին-մասնագիտական  49.5  13.1  18.3  29.8  1.7  1,652   
 Բարձրագույն  49.8  23.5  28.7  28.1  2.2  1,735   

 Բարեկեցության մակարդակ        
 Ամենացածր  46.2  8.3  12.1  33.6  0.8  1,038   
 Ցածր  48.1  8.1  14.3  25.9  0.7  1,144   
 Միջին  47.2  14.1  18.8  29.0  1.7  1,104   
 Բարձր  50.7  19.0  23.7  29.3  2.1  1,129   
 Ամենաբարձր  50.6  19.1  22.7  27.2  1.8  1,259   
                
 Ընդամենը 48.6 13.9 18.5 28.9 1.4 5,673  

 Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին և 12 կին, որոնց պարագայում 
առկա չէ տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված 
դեպքերի վրա և սեղմվել են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` 
մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած 
կանանցից: 
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 Աղյուսակ 13.5.2 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակակիրների նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտող իրավիճակներ, Տղամարդիկ  

 

ՁԻԱՀ-ի մասին տեղյակ 15-49 տարեկան այն տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր ՄԻԱՎ վարակակիր անձանց նկատմամբ ստորև նշված հատուկ 

իրավիճակներում ունեն հանդուրժող դիրքորոշում ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 
 Տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր`    

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Համաձայն են 
խնամել ՏՏ-ում  

ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

իրենց 
բարեկամին 

Նշել են, որ կգնեն 
թարմ 

բանջարեղեն 
ՄԻԱՎ 

վարակակիր 
վաճառողից 

Նշել են, որ ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

ուսուցչուհուն 
թույլատրելի է 
դասավանդել 

դպրոցում, եթե նա 
առույգ է 

Նշել են, որ չեն 
ցանկանա 

գաղտնի պահել, 
եթե իրենց ՏՏ 
անդամը լինի 

ՄԻԱՎ 
վարակակիր 

Նշված բոլոր 4 
իրավիճակների 

հանդեպ դրական 
վիրաբերմունք 
ունեցողների 

տոկոս 

ՄԻԱՎ-ի 
մասին լսած 

տղամարդկան
ց թվաքանակ  

 Տարիք        

   15-24 51.9  12.9  22.0  33.8  3.2  480   

   15-19  49.2  10.9  19.3  25.3  1.5  190   

   20-24  53.7  14.2  23.8  39.3  4.4  291   

 25-29  48.7  14.7  19.3  41.6  4.7  279   

 30-39  55.9  16.1  21.2  45.1  4.3  388   

 40-49  59.4  19.0  24.6  47.0  6.4  373   

 Ամուսնական կարգավիճակ        

 Չամուսնացած  50.1  15.1  21.6  33.5  3.9  655   

 
   Սեռական հարաբերություն 
ունեցած 57.3  19.2  27.6  33.1  5.4  413   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  37.8  8.2  11.4  34.2  1.4  242   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են 
համատեղ 57.5  15.8  21.8  47.3  5.0  843   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի (46.6)  (20.4)  (34.7)  (45.8)  (8.1)  22   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1        

 Աշխատել է արտերկրում  40.3  10.5  10.7  41.0  1.3  180   

 Չի աշխատել արտերկրում 56.2  16.3  23.5  41.2  5.0  1,336   

 Բնակավայր        

 Քաղաքային  60.2  20.9  31.1  37.2  6.2  968   

 Գյուղական  43.6  6.3  5.9  48.6  1.7  553   

 Մարզ        

 Երևան  71.2  28.1  43.1  34.4  8.7  590   

 Արագածոտն  46.3  5.6  0.7  30.9  0.0  58   

 Արարատ  6.4  0.7  0.2  84.5  0.0  114   

 Արմավիր  70.9  2.3  5.4  53.8  0.4  145   

 Գեղարքունիք  66.0  30.5  20.8  45.8  11.0  77   

 Լոռի  10.3  0.0  0.0  4.1  0.0  113   

 Կոտայք  50.9  6.4  9.9  61.9  2.0  147   

 Շիրակ  17.5  6.6  12.5  60.8  1.7  130   

 Սյունիք  72.1  21.8  20.0  2.0  0.0  57   

 Վայոց ձոր  84.9  3.3  24.1  14.2  1.8  21   

 Տավուշ  70.6  12.8  10.6  27.9  5.1  68   

 Կրթություն        

 Հիմնական  50.2  14.7  14.9  38.5  6.0  163   

 Միջնակարգ  47.9  10.2  12.5  43.3  2.5  587   

 Միջին-մասնագիտական  54.9  14.6  26.4  46.2  4.6  295   

 Բարձրագույն  62.8  23.1  33.2  36.9  6.5  475   

 Բարեկեցության մակարդակ        

 Ամենացածր  49.3  5.0  4.3  48.7  1.1  302   

 Ցածր  45.6  12.6  14.6  46.7  3.9  271   

 Միջին  46.8  16.9  21.8  39.9  4.5  300   

 Բարձր  59.2  22.3  29.7  38.7  9.5  329   

 Ամենաբարձր  67.9  19.9  37.1  34.0  3.4  318   

                

 Ընդամենը 54.2 15.6 21.9 41.4 4.6 1,520  

 Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 4 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին: 
Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների 
ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
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13.5  ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

ԲԱՆԱԿՑԵԼՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ   
 

ՄԻԱՎ-ի փոխանցման և կանխարգելման ուղիների վերաբերյալ գիտելիքների 

առկայությունը դեռևս բավարար չեն, եթե մարդիկ չեն կարող իրենց զուգընկերոջ հետ 

բանակցել անվտանգ սեռական հարաբերությունների շուրջ: Այլ կնոջ հետ սեռական 

հարաբերություն ունեցած կամ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն 

(ՍՃՓՀ) ունեցող ամուսնու հետ անվտանգ սեռական հարաբերությունների մասին խոսելու 

կնոջ հնարավորությունները գնահատելու նպատակով ՀԺԱՀ շրջանակում կանայք և 

տղամարդիկ հարցվել են, թե արդյոք կինն իրավասու է  

 մերժել ամուսնուն ունենալու սեռական հարաբերություն, եթե տեղյակ է, որ 

ամուսինն ունենում է սեռական հարաբերություններ այլ կանանց հետ,  

 խնդրել ամուսնուն օգտագործել պահպանակ, եթե  տեղյակ է, որ ամուսինն ունի 

սեռավարակ:  

 

Աղյուսակ 13.6-ը ցույց է տալիս, որ տասը կանանցից ութը (82 տոկոս) և 

տղամարդկանց շուրջ կեսն (55 տոկոս) ընդունել են, որ կինն արդարացիորեն է մերժել 

ամուսնուն ունենալու սեռական հարաբերություն, եթե տեղյակ է, որ ամուսինը սեռական 

հարաբերություններ ունի այլ կանանց հետ: Կանանց 85 և տղամարդկանց 89 տոկոսը 

կարծում են, որ կինն իրավասու է խնդրելու ամուսնուն օգտագործել պահպանակ, եթե 

վերջինիս մոտ առկա է ՍՃՓՀ:  

 Տվյալները տատանվել են ըստ հարցվողների հիմնական բնութագրիչների: Ի 

տարբերություն այլ ենթախմբերի կանանց, առավել երիտասարդ` 15-19 տարեկան, և 

երբևէ չամուսնացած կամ սեռական հարաբերություն չունեցած կանայք առավել քիչ են 

հակված ընդունելու վերոնշյալ երկու իրավիճակներում կնոջ իրավասությունները: 

Հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընթացքում արտասահմանում աշխատած կանայք 
առավել հաճախ են արդարացի համարել կնոջը նշված իրավիճակներում: Ի 

տարբերություն հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընթացքում արտասահմանում 

չաշխատած տղամարդկանց, նույն ժամանակահատվածում արտասահմանում աշխատած 

տղամարդիկ առավել քիչ են հակված եղել կանանց արդարացնելուն, եթե նրանք ամուսնու 

անհավատարմության պատճառով մերժել են սեռական հարաբերություն ունենալ 

(համապատասխանաբար` 57 և 50 տոկոս): Ինչպես կանանց պարագայում, հարցմանը 

նախորդող երեք տարիների ընթացքում արտասահմանում աշխատած տղամարդիկ ևս 

արդարացի են համարել այն կնոջը, ով` իմանալով ամուսնու ՍՃՓՀ-ի մասին, խնդրել է 

նրան օգտագործել պահպանակ սեռական հարաբերության ժամանակ:    
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Ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ հարցվողներն առավել հակված 

են մտածելու, որ կինն իրավացի է, երբ մերժում է ամուսնուն ունենալու սեռական 

հարաբերություն, եթե տեղյակ է, որ ամուսինն ունենում է սեռական հարաբերություններ 

այլ կանանց հետ, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ ամուսնու ՍՃՓՀ ունենալու 

պարագայում, նրան խնդրում է օգտագործել պահպանակ: Նշված իրավիճակներում կնոջն 

արդարացի են համարել Երևանաբնակ հարցվողների ճնշող մեծամասնությունը (92 

տոկոս` այլ կանանց հետ սեռական հարաբերություն ունենալու դեպքում և 95 տոկոս` 

ՍՃՓՀ ունենալու պարագայում): Ամենացածր ցուցանիշն այս հարցերի վերաբերյալ 

գրանցվել է Սյունիքի մարզի կանանց շրջանում (համապատասխանաբար` 51 և 26 

տոկոս):  

Ամուսնու անհավատարմության պատճառով սեռական հարաբերությունները 

մերժող կնոջն արդարացի համարող տղամարդկանց մասնաբաժինը տատանվել է 13 

տոկոսից` Արարատի և Լոռու մարզերում, մինչև 81 տոկոս` Շիրակի և Սյունիքի 

մարզերում: Այն տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր արդարացի են համարել կնոջը, եթե նա, 

իմանալով ամուսնու մոտ առկա ՍՃՓՀ-ի մասին, խնդրում է նրան օգտագործել 

պահպանակ, տատանվում է 73 տոկոսից` Վայոց ձորում, մինչև 100 տոկոս` Արմավիրում:  

Ի տարբերություն ցածր կրթական և բարեկեցության մակարդակ ունեցող անձանց, 

բարձր կրթական մակարդակ և բարեկեցություն ունեցող հարցվողներն առավել հակված 

են արդարացնելու այն կնոջն, ով նախընտրում է ունենալ անվտանգ սեռական 

հարաբերություն: 
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 Աղյուսակ 13.6 Ամուսնու հետ անվտանգ սեռական հարաբերություն ունենալը   

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր կարծում են, որ կինն իրավասու է մերժել ամուսնուն ունենալ սեռական հարաբերություն, 
եթե գիտի, որ վերջինս ունենում է սեռական հարաբերություն այլ կանանց հետ, ինչպես նաև խնդրել ամուսնուն օգտագործել պահպանակ, եթե 
ամուսինն ունի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն (ՍՃՓՀ), ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  Կանայք Տղամարդիկ  

  Կինն արդարացի է, եթե`  Կինն արդարացի է, եթե`   

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Մերժում է 
ամուսնուն 

ունենալ սեռական 
հարաբերություն, 
եթե տեղյակ է, որ 
ամուսինն ունի 
սեռ. հարաբ. այլ 

կանանց հետ 

Խնդրում է 
ամուսնուն 

օգտագործել 
պահպանակ, եթե 

վերջինիս մոտ 
առկա է ՍՃՓՀ 

Կանանց 
թվաքանակ 

Մերժում է 
ամուսնուն 

ունենալ 
սեռական 

հարաբերություն, 
եթե տեղյակ է, որ 
ամուսինն ունի 
սեռ. հարաբ. այլ 

կանանց հետ 

Խնդրում է 
ամուսնուն 

օգտագործել 
պահպանակ, եթե 

վերջինիս մոտ 
առկա է ՍՃՓՀ 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք        

  15-24 72.9  75.2  1,893  48.7  79.6  527  

    15-19  64.8  64.7  861  45.2  68.9  229  

    20-24  79.6  83.9  1,032  51.4  87.7  298  

  25-29  84.4  87.3  950  47.4  90.5  285  

  30-39  87.8  91.3  1,481  62.7  95.3  391  

  40-49  85.3  88.5  1,598  63.2  95.6  381  

  Ամուսնական կարգավիճակ        
 Չամուսնացած  72.6  73.8  1,911  45.9  81.9  707  

     Սեռական հարաբերություն ունեցած * * 9  53.2  92.1  414  

 
 

   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  72.6  73.7  1,903  35.5  67.3  293  

 
 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 86.2  90.2  3,626  63.2  95.2  855  

  Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 86.6  87.9  385  (60.2)  (97.4)  22  

 

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)1        

 Աշխատել է արտերկրում  86.4  90.1  165  49.8  98.1  181  

  Չի աշխատել արտերկրում 81.7  84.6  5,755  56.5  88.3  1,395  

 

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  
կողմից տրված տեղեկատվության2        

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (90.6)  (94.2)  39  ԿՉ  ԿՉ ԿՉ 

  Ամուսինն է աշխատել արտերկրում2 85.2  90.8  826  ԿՉ  ԿՉ ԿՉ 

  Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  88.2  90.7  87  ԿՉ  ԿՉ ԿՉ 

  Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  86.4  89.7  3,045  ԿՉ  ԿՉ ԿՉ 

  Բնակավայր        
 Քաղաքային  85.8  88.4  3,641  62.8  90.1  984  

  Գյուղական  75.5  78.9  2,281  43.3  88.0  600  

  Մարզ        
 Երևան  92.2  94.9  2,069  69.0  89.1  593  

  Արագածոտն  88.9  80.4  260  20.4  80.4  70  

  Արարատ  76.5  71.7  379  13.0  73.2  125  

  Արմավիր  79.7  84.3  535  70.4  100.0  148  

  Գեղարքունիք  76.0  77.6  459  49.5  89.1  83  

  Լոռի  78.4  86.7  513  13.4  93.3  130  

  Կոտայք  80.3  92.1  543  49.8  95.9  148  

  Շիրակ  76.2  82.2  598  80.6  88.6  131  

  Սյունիք  50.7  25.5  198  80.6  81.3  63  

  Վայոց ձոր  79.4  86.9  131  39.6  73.1  24  

  Տավուշ  60.8  70.1  238  52.2  98.5  68  

  Կրթություն        
 Հիմնական  59.6  62.4  347  46.4  81.6  188  

  Միջնակարգ  77.6  80.8  2,137  48.8  88.5  619  

  Միջին-մասնագիտական  85.5  88.5  1,681  60.0  89.0  301  

  Բարձրագույն  87.8  90.4  1,757  64.7  93.5  477  

  Բարեկեցության մակարդակ        
 Ամենացածր  75.5  78.1  1,151  44.5  86.3  332  

  Ցածր  75.0  78.2  1,211  50.8  89.6  285  

  Միջին  81.0  83.3  1,139  57.0  90.4  312  

  Բարձր  85.9  89.2  1,146  60.5  91.3  332  

  Ամենաբարձր  91.0  94.2  1,275  64.0  88.9  323  

                

  Ընդամենը 81.8 84.7 5,922 55.4 89.3 1,584 

    

 

Նշում`Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին և 7 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին և 14 կին, 
որոնց պարագայում առկա չէ տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 
25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների 
ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ 
ամուսնացած կանանցից: ՀԺԱՀ 2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին:  
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13.6 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՊԱՀՊԱՆԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 
 

Պահպանակի օգտագործման խրախուսումը ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման 

հիմնական մոտեցումներից է: Երիտասարդների շրջանում պահպանակի օգտագործման 

անհրաժեշտության ընդունումը հասարակության կողմից կարևոր գործոն է  ՄԻԱՎ-ի և  

ՍՃՓՀ-ների փոխանցման, ինչպես նաև վաղ հղիությունների կանխման տեսանկյունից: 

Այդուհանդերձ, երիտասարդներին պահպանակի օգտագործման հմտությունների  

ուսուցանումը մասամբ վիճահարույց է, քանի որ ոմանք համարում են, որ այն դրդում է 

երիտասարդներին առավել վաղ տարիքում սեռական հարաբերություններ ունենալուն: 

Հասարակության մի մասն էլ խրախուսում է երիտասարդներին զերծ մնալու սեռական 

հարաբերություններից նախքան ամուսնությունը: Պահպանակի օգտագործման 

նկատմամբ հասարակության կարծիքի գնահատման նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի 

շրջանակում հարցվողները պատասխանել են, թե արդյո՞ք ՁԻԱՀ-ից խուսափելու 

նպատակով 12-14 տարեկան երեխաները պետք է  ուսուցանվեն պահպանակի 

օգտագործման վերաբերյալ: Այս հարցի շուրջ ստացված տվյալները ներկայացված են 

աղյուսակ 13.7-ում: Այս հարցի շուրջ միայն չափահասների կարծիքի ամփոփման 

նպատակով աղյուսակում ներառվել են 18-49 տարեկան հարցվողների պատասխանները: 

Կանանց կեսից ավելին (55 տոկոս) և տասը տղամարդկանցից վեցը (60 տոկոս) 

համամիտ են եղել, որ ՁԻԱՀ-ի կանխման նպատակով  12-14 տարեկան երեխաները 

ուսուցանվեն պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ: Ի տարբերություն մյուս 

ենթախմբերի հարցվողների, երիտասարդ` 18-19 տարեկան, և երբևէ չամուսնացած 

տղամարդիկ առավել քիչ են հակված համաձայնելու, որ 12-14 տարեկան երեխաները 

ուսուցանվեն պահպանակի մասին: Ի տարբերություն արտասահմանում չաշխատած 

տղամարդկանց (61 տոկոս), հարցմանը նախորդող երեք տարվա ընթացքում 

արտասահմանում աշխատած տղամարդիկ առավել քիչ են հակված ողջունելու նշված 

միտքը: Երբևէ ամուսնացած կանայք, ովքեր նշել են հարցմանը նախորդող երեք տարվա 

ընթացքում իրենց և իրենց ամուսնու արտասահմանում աշխատանքի վերաբերյալ (64 

տոկոս), առավել հակված են խրախուսելու 12-14 տարեկանների շրջանում պահպանակի 

օգտագործման վերաբերյալ ուսուցանումը, քան այլ ենթախմբերի կանայք (45-55 տոկոս): 

Ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ կանայք և տղամարդիկ առավել 

շատ են հակված ընդունելու 12-14 տարեկանների շրջանում պահպանակի օգտագործման 

վերաբերյալ ուսուցումը: Ըստ մարզերի կանանց շրջանում ցուցանիշը տատանվում է 19 

տոկոսից` Սյունիքում, մինչև 68 տոկոս` Երևանում, իսկ տղամարդկանց պարագայում` 17 

տոկոսից` Տավուշում, մինչև 85 տոկոս` Սյունիքում: Ինչպես ՄԻԱՎ վարակի 

կանխարգելման և փոխանցման վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքների առկայության 

պարագայում, այնպես էլ երեխաների շրջանում պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ 

դասընթացների նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտող ցուցանիշը խիստ 

տատանվում է ըստ սեռի նույն մարզի շրջանում: Նույն մարզի կանանց և տղամարդկանց 

կարծիքները տարբերվում են հատկապես Սյունիքում, Արագածոտնում, Շիրակում և 

Տավուշում: Սյունիքի և Արագածոտնի մարզերի կանայք (համապատասխանաբար` 19 և 

20 տոկոս) շատ ավելի քիչ են հակված ընդունելու երեխաների ուսուցումը, քան նույն 

մարզի տղամարդիկ (85 և 62 տոկոս): Հակառակ միտումն է նկատվել Շիրակի և Տավուշի 

մարզերում, ուր կանանց (համապատասխանաբար 55 և 41 տոկոսը) ավելի մեծ մասն է 

հակված եղել ընդունելու 12-14 տարեկան երեխաների ուսուցումը նման հարցի շուրջ, քան 

նույն մարզի տղամարդիկ (համապատասխանաբար` 29 և 17 տոկոս): 

Հարցվողների  մասնաբաժինը, ովքեր խրախուսում են 12-14 տարեկան 

երեխաներին պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ դասավանդումն աճում է 

կրթության և բարեկեցության մակարդակին զուգահեռ: Օրինակ` ի տարբերություն 

հիմնական կրթություն ունեցող հարցվողների 41 տոկոսի, միջնակարգ և բարձր կրթական 

մակարդակ ունեցող կանանց 67 տոկոսն ընդունում է 12-14 տարեկան երեխաների 
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շրջանում պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ դասընթացների անցկացումը: Նույն 

ցուցանիշը տղամարդկանց շրջանում կազմում է համապատասխանաբար` 68 և 55 տոկոս:  

 
 

 Աղյուսակ 13.7 ՁԻԱՀ-ի կանխման նպատակով պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ ուսուցումը ողջունող չափահասներ  

 

18-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր ընդունում են, որ 12-14 տարեկան երեխաները` ՁԻԱՀ-ի կանխման նպատակով, պետք 

է ուսուցանվեն պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Կանայք Տղամարդիկ  

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Տոկոսը, ովքեր 

համաձայն են 

Կանանց 

թվաքանակ 

Տոկոսը, ովքեր 

համաձայն են 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք      

   18-24 52.3  1,468  54.2  356   

   18-19  46.4  437  41.4  58   

   20-24  54.8  1,032  56.7  298   

 25-29  59.3  950  58.6  285   

 30-39  56.3  1,481  63.4  391   

 40-49  54.6  1,598  61.0  381   

 Ամուսնական կարգավիճակ      

 Չամուսնացած  55.8  1,491  56.1  536   

 Հարցման պահին ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 54.7  3,621  61.3  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 58.1  385  (71.1)  22   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1      

 Աշխատել է արտերկրում  56.3  163  47.3  180   

 Չի աշխատել արտերկրում 55.2  5,332  61.1  1,228   

 
Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` համաձայն երբևէ 
ամուսնացած կանանց  կողմից տրված տեղեկատվության2      

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (44.9)  39  ԿՉ ԿՉ   

 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում2 52.8  825  ԿՉ ԿՉ   

 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  64.1  87  ԿՉ ԿՉ   

 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  55.4  3,041  ԿՉ ԿՉ   

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  61.2  3,387  63.0  892   

 Գյուղական  45.8  2,110  53.5  520   

 Մարզ      

 Երևան  67.7  1,924  66.6  534   

 Արագածոտն  19.6  240  62.3  59   

 Արարատ  63.4  354  77.6  117   

 Արմավիր  58.5  499  74.4  127   

 Գեղարքունիք  44.7  423  46.3  74   

 Լոռի  50.6  464  64.8  112   

 Կոտայք  52.9  512  38.3  131   

 Շիրակ  55.3  550  29.4  118   

 Սյունիք  19.1  187  85.1  56   

 Վայոց ձոր  38.0  123  53.5  23   

 Տավուշ  41.3  220  16.7  61   

 Կրթություն      

 Հիմնական  41.2  225  54.8  138   

 Միջնակարգ  44.4  1,960  53.7  557   

 Միջին-մասնագիտական  58.3  1,627  60.3  269   

 Բարձրագույն  66.8  1,686  67.6  449   

 Բարեկեցության մակարդակ      

 Ամենացածր  43.4  1,057  49.5  287   

 Ցածր  46.5  1,114  57.9  249   

 Միջին  54.4  1,074  58.1  281   

 Բարձր  64.5  1,065  64.1  307   

 Ամենաբարձր  66.6  1,188  67.2  288   

            

 Ընդամենը 55.3 5,497 59.5 1,413  

   

 

Նշում`Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին և 4 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու 
մասին և 14 կին, որոնց պարագայում առկա չէ տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Փակագծերում 
ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք 
տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ-2010-ի ժամանակ, ամուսնու կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվել է 15-49 տարեկան 
երբևէ ամուսնացած կանանցից: ՀԺԱՀ 2010-ի ժամանակ տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կանանց կողմից արտերկրում կատարած աշխատանքի 
մասին:  
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13.7 ՈՉ ԱՆՎՏԱՆԳ  ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ՄԻԱՎ վարակի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների 

դեմ պայքարի կարևոր ուղիներից է սեռական զուգընկերների թվաքանակի 

սահմանափակումը և անվտանգ սեռական հարաբերություններ ունենալը` պահպանակի 

օգտագործումը: ՀԺԱՀ 2010-ը ներառում էր հարցեր, որոնք վերաբերում էին կյանքի և 

մասնավորապես հարցմանը նախորդած 12 ամիսների ընթացքում հարցվողների ունեցած 

սեռական զուգընկերներին: Տղամարդիկ նաև հավելյալ հարցվել են հարցմանը նախորդող 

12 ամսվա ընթացքում սեռական հարաբերության համար վճարելու նախադեպի մասին: 

Ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ պատասխանել են սեռական վերջին 

հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործելու  մասին հարցին: Հաշվի առնելով 

այս հարցի խիստ անձնական բնույթը, հնարավոր է հարցվողները տեղեկատվությունը 

տրամադրեին դժկամությամբ և ոչ պատշաճ:    

 

Բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ և պահպանակի օգտագործում 
 

Աղյուսակ 13.8-ը ցույց է տալիս (1) 15-49  տարեկան բոլոր տղամարդկանց տոկոսը, 

ովքեր հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում ունեցել է մեկից ավելի զուգընկեր, (2) 

վերջիններիս շրջանում, այն տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր վերջին սեռական 

հարաբերության ժամանակ օգտագործել են պահպանակ, և (3) կյանքի ընթացքում 

ունեցած սեռական զուգընկերների թվաքանակն ըստ հիմնական բնութագրիչների: 

Կանանց տվյալները ներկայացված չեն, քանի որ 15-49 տարեկան գրեթե ոչ մի կին չի 

հայտնել, որ հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում սեռական հարաբերություն է 

ունեցել մեկից ավելի անձանց հետ:   

Աղյուսակ 13.8-ը ցույց է տալիս, որ 15-49 տարեկան տղամարդկանց 15 տոկոսը 

հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է մեկից ավելի սեռական 

զուգընկեր: Նման վարքագիծն առավել տարածված է 20-29 տարեկան (23-24 տոկոս), 

երբևէ չամուսնացած (22 տոկոս), վերջին երեք տարվա ընթացքում արտասահմանում 

աշխատած (20 տոկոս), քաղաքաբնակ (18 տոկոս) և Կոտայքի մարզի (26 տոկոս) 

տղամարդկանց շրջանում: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի կանանց հետ 

սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց մասնաբաժինն աճում է նրանց 

կրթության և բարեկեցության մակարդակին զուգահեռ:  

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի կանանց հետ սեռական 

հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց 72 տոկոսը վերջին սեռական հարաբերության 

ժամանակ օգտագործել է պահպանակ: Պահպանակի օգտագործմամբ սեռական 

հարաբերությանն առավել քիչ են հակված եղել 40-49 տարեկան (23 տոկոս), հարցման 

պահին ամուսնացած (38 տոկոս) և գյուղաբնակ (49 տոկոս) տղամարդիկ: Հատկանշական 

է նաև այն, որ այս ենթախմբերի տղամարդիկ նաև ամենահազվադեպն են նշել վերջին 12 

ամիսների ընթացքում մի քանի սեռական զուգընկեր ունենալու մասին: Հարցմանը 

նախորդող 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի կանանց հետ սեռական 

հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց մասնաբաժինը, ովքեր վերջին սեռական 

հարաբերության ժամանակ օգտագործել են պահպանակ, աճում է նրանց կրթության և 

բարեկեցության մակարդակին զուգահեռ:  

Երբևէ սեռական հարաբերություն ունեցած հարցվողների շրջանում, կյանքի 

ընթացքում ունեցած սեռական զուգընկերների միջին թվաքանակը կանանց համար 

կազմել է 1.0, իսկ տղամարդկանց համար` 5.8 (տվյալները ներկայացված չեն): Կյանքի 

ընթացքում ունեցած սեռական զուգընկերների միջին թվաքանակն աճում է տարիքին 

զուգահեռ և, ի տարբերություն գյուղաբնակների, առավել բարձր է քաղաքաբնակների 

շրջանում: Կյանքի ընթացքում ունեցած սեռական զուգընկերների միջին թվաքանակը 

տղամարդկանց շրջանում բարձր է Արմավիրի (9.4) և Լոռու (8.7) մարզերում, իսկ ցածր է` 

Արագածոտնի (1.4) մարզում: Ցուցանիշն առավել բարձր է երբևէ չամուսնացածների (7.4), 
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քան ամուսնացածների (4.8) շրջանում: Նույնանման տարբերություն է նկատվում նաև 

արտասահմանում աշխատածների (6.7) և չաշխատածների (5.6) միջև: Ցուցանիշն աճման 

միտում ունի կախված հարցվողի կրթությունից և բարեկեցությունից: Օրինակ` 

բարձրագույն կրթությամբ տղամարդիկ միջինում կյանքի ընթացում մեկ սեռական 

զուգընկեր ավելի են ունենում, քան առավել ցածր կրթական մակարդակ ունեցողները 

(համապատասխանաբար` 6.4 և 5.4): Համանման կերպով, առավել բարեկեցիկ ՏՏ-ի 

տղամարդիկ կյանքի ընթացքում շուրջ երկու զուգընկերով ավելի սեռական զուգընկեր են 

ունենում, քան աղքատ ՏՏ-ի տղամարդիկ (համապատասխանաբար` 6.6 և 4.1): 
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 Աղյուսակ 13.8 Բազմաթիվ սեռական զուգընկերների առկայություն, Տղամարդիկ  

 

15-49 տարեկան բոլոր տղամարդկանց շրջանում այն անձանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ունեցել են 
մեկից ավելի սեռական զուգընկերներ, ինչպես նաև նրանց շրջանում, վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակ 
օգտագործողների տոկոսը և երբևէ սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց մոտ կյանքի ընթացքում ունեցած սեռական 
զուգընկերների միջին թվաքանակն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 

 

Բոլոր տղամարդիկ 

Նախորդ 12 ամիսների 
ընթացքում 2+ զուգընկերներ 

ունեցող տղամարդկանց 
շրջանում 

Երբևէ սեռական 
հարաբերություն ունեցած 

տղամարդկանց շրջանում`1  

 Հիմնական բնութագրիչներ 

2+ զուգընկերներ 
ունեցողների 

տոկոսը նախորդ  
12 ամիսների 
ընթացքում 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ 

Վերջին սեռական 
հարաբերության 

ժամանակ 
պահպանակ 

օգտագործողների 
տոկոսը 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ 

Կյանքի 
ընթացքում 

ունեցած սեռ. 
զուգընկերների 

միջին 
թվաքանակ 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք        

   15-24 16.1  527  85.9  85  4.7  247   
   15-19  5.9  229  * 14  (2.6)  42   
   20-24  23.9  298  85.6  71  5.2  205   
 25-29  22.9  285  77.0  65  6.1  239   
 30-39  16.2  391  70.7  63  6.4  342   
 40-49  7.2  381  (22.9)  28  5.6  345   

 Ամուսնական կարգավիճակ        
 Չամուսնացած  22.0  707  91.3  156  7.4  374   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում 
են համատեղ 9.6  855  37.8  82  4.8  780   

 
Ամուսնալուծված/Բաժանվ
ած/Այրի (16.8)  22  * 4  * 20   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 
տարվա ընթացքում)2        

 Աշխատել է արտերկրում  20.1  181  (65.9)  36  6.7  161   
 Չի աշխատել արտերկրում 14.7  1,395  73.4  205  5.6  1,009   

 Բնակավայր        
 Քաղաքային  18.3  984  80.0  180  6.5  780   
 Գյուղական  10.1  600  49.4  61  4.4  394   

 Մարզ        
 Երևան  22.1  593  84.1  131  7.0  492   
 Արագածոտն  0.0  70  ԿՉ 0  1.4  35   
 Արարատ  1.8  125  * 2  1.9  67   
 Արմավիր  14.0  148  * 21  9.4  94   
 Գեղարքունիք  20.7  83  (73.4)  17  3.7  53   
 Լոռի  6.7  130  * 9  8.7  112   
 Կոտայք  25.9  148  (53.0)  38  4.7  126   
 Շիրակ  1.0  131  * 1  2.2  82   
 Սյունիք  15.6  63  * 10  3.7  47   
 Վայոց ձոր  0.0  24  ԿՉ 0  1.7  16   
 Տավուշ  16.9  68  * 11  2.6  50   

 Կրթություն        
 Հիմնական  7.4  188  * 14  5.4  115   
 Միջնակարգ  14.1  619  67.0  87  5.4  427   
 Միջին-մասնագիտական  16.1  301  (58.2)  48  5.5  252   
 Բարձրագույն  19.2  477  85.2  91  6.4  381   

 Բարեկեցության մակարդակ        
 Ամենացածր  8.0  332  * 27  4.1  207   
 Ցածր  11.6  285  (57.4)  33  4.6  198   
 Միջին  14.5  312  (68.8)  45  6.2  245   
 Բարձր  19.6  332  74.0  65  6.7  262   
 Ամենաբարձր  22.0  323  (85.3)  71  6.6  262   
                
 Ընդամենը 15.2 1,584 72.3 241 5.8 1,174  

   

 

Նշում`Ընդամենը տողում ներառված են տղամարդիկ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու 
վերաբերյալ: 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 
1 Միջինի հաշվարկում ներառվել են անձինք, ովքեր չեն տվել թվային պատասխան:  
2 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող 
երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ:  
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Զուգահեռ սեռական հարաբերություններ (մրցակից զուգընկերներ) 
 

Զուգահեռ սեռական հարաբերությունները մեծացնում են ՄԻԱՎ-ի փոխանցման 

հավանականությունը: Մոնոգամ սեռական հարաբերությունների համեմատ, զուգահեռ 

սեռական հարաբերությունների դեպքում ՄԻԱՎ-ն ավելի արագ է փոխանցվում: 

Մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ զուգահեռ սեռական հարաբերությունների անգամ   

ցածր մակարդակը կարող է էապես ազդել սեռական հարաբերությունների մեջ ներառված 

մարդկանց թվաքանակի վրա և այդ կերպ` ՄԻԱՎ-ի տարածման արագության վրա 

(UԿՉIDS, 2009): Զուգահեռ սեռական հարաբերություններ ունեցող են համարվում այն 

անձինք, որոնք նշել են առնվազն երկու սեռական զուգընկեր ունենալու մասին, որոնց հետ 

առաջին սեռական հարաբերությունն ունեցել են 6 կամ ավելի ամիս առաջ, իսկ վերջին 

սեռական հարաբերությունը` վերջին 6 ամսվա ընթացքում: Սույն հատվածում 

ներկայացված է տղամարդկանց շրջանում մրցակից սեռական զուգընկերների կետային և 

գումարային տարածվածությունը: Մրցակից սեռական զուգընկերների կետային 
տարածվածությունը բնորոշվում է որպես երկու և ավելի սեռական զուգընկեր ունեցող 

անձանց տոկոս, ովքեր հարցմանը նախորդող վեց ամիսների ընթացքում եղել են 

մրցակից: Գումարային տարածվածության ցուցանիշը բնութագրվում է որպես երկու և 

ավելի սեռական զուգընկեր ունեցող անձանց տոկոս, ովքեր հարցմանը նախորդող մեկ 

տարվա ընթացքում եղել են մրցակից: Կանանց վերաբերյալ տվյալները ներկայացված չեն, 

քանի որ նշված երկու ցուցանիշներն էլ հաշվարկվել են 0 տոկոսին շատ մոտ:  

Աղյուսակ 13.9-ը ցույց է տալիս 15-49 տարեկան բոլոր տղամարդկանց տոկոսը, 

ովքեր հարցմանը նախորդող վեց ամսվա ընթացքում ունեցել են մրցակից սեռական 

զուգընկեր (կետային տարածվածություն) և այն անձանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը 

նախորդող 12 ամիսների ընթացքում են ունեցել մրցակից սեռական զուգընկեր 

(գումարային տարածվածություն): Այն նաև ներկայացնում է տղամարդկանց տոկոսը, 

ովքեր ունեն մրցակից սեռական զուգընկերներ, ովքեր հարցմանը նախորդող 12 

ամիսների ընթացքում ունեցել են բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ:  

Ընդհանուր առմամբ, մրցակից սեռական զուգընկերների կետային 

տարածվածությունը (վերջին վեց ամիսներ) 15-49 բոլոր տղամարդկանց շրջանում կազմել 

է 3 տոկոս, իսկ գումարային տարածվածությունը (վերջին 12 ամիսներ) կազմել է 8 տոկոս: 

Կետային և գումարային տարածվածության ցուցանիշներն ամենաբարձրն են եղել 25-39 

տարիքային խմբի տղամարդկանց շրջանում (5-6 տոկոս և 12 տոկոս, 

համապատասխանաբար), քաղաքաբնակ տղամարդկանց շրջանում (4 և 10 տոկոս, 

համապատասխանաբար) և արտասահմանում աշխատած տղամարդկանց շրջանում (10 և 

15 տոկոս, համապատասխանաբար): 

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի սեռական զուգընկեր ունեցած 

տղամարդկանց կեսից ավելին (53 տոկոս) նույն ժամանակահատվածում ունեցել են նաև 

այլ մրցակից սեռական զուգընկերներ: Տարիքով ավելի մեծ` 30-49 տարեկան (76-85 

տոկոս), հարցման պահին ամուսնացած (85 տոկոս), քաղաքաբնակ (55 տոկոս) և վերջին 

երեք տարվա ընթացքում արտասահմանում աշխատած (72 տոկոս) տղամարդկանց 

շրջանում առավել հավանական է մրցակից սեռական զուգընկերոջ առկայությունը վերջին 

12 ամիսների ընթացքում, քան այլ ենթախմբերում: 
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 Աղյուսակ 13.9 Մրցակից սեռական զուգընկերների կետային և գումարային 

տարածվածությունը   

 

 

15-49 բոլոր տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր վերջին վեց ամսվա ընթացքում ունեցել են 

մրցակից սեռական զուգընկեր (կետային տարածվածություն1), և 15-49 տարեկան բոլոր 

տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր վերջին 12 ամսվա ընթացքում (գումարային 

տարածվածություն2) ունեցել են մրցակից սեռական զուգընկեր, ինչպես նաև վերջին 12 

ամսվա ընթացքում մեկից ավելի զուգընկեր ունեցած 15-49 տարեկան տղամարդկանց 

շրջանում մրցակից սեռական զուգընկեր ունեցողների տոկոսը, Հայաստան 2010   

 

 

Բոլոր տղամարդկանց շրջանում` 

Վերջին 12 ամսվա 

ընթացքում մեկից 

ավելի զուգընկեր 

ունեցած 

տղամարդկանց տոկոս  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Մրցակից 

սեռական 

զուգընկերի 

կետային 

տարածվա

ծություն1 

Մրցակից 

սեռական 

զուգընկերի 

գումարային 

տարածված
ություն 2 

Տղամարդ.
թվաքանակ

Մրցակից 

սեռական 

զուգընկեր 

ունեցողնե
2 թվաքանակ  

 Տարիք       

   15-24 1.0  4.3  527  26.5  85   

   15-19  0.0  0.9  229  * 14   

   20-24  1.9  6.8  298  28.6  71   

 25-29  5.9  11.6  285  50.6  65   

 30-39  5.4  12.3  391  76.1  63   

 40-49  2.4  6.1  381  (84.7)  28   

 Ամուսնական կարգավիճակ       

 Չամուսնացած  2.7  8.2  707  37.1  156   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում 
են համատեղ 3.9  8.1  855  84.5  82   

 
Ամուսնալուծված/Բաժանվ
ած/Այրի (0.0)  (1.4)  22  * 4   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 
տարվա ընթացքում)1       

 Աշխատել է արտերկրում  10.1  14.6  181  (72.4)  36   

 Չի աշխատել արտերկրում 2.5  7.2  1,395  49.2  205   

 Բնակավայր       

 Քաղաքային  4.1  10.0  984  54.6  180   

 Գյուղական  2.0  4.7  600  46.9  61   
              

 Ընդամենը 3.3 8.0 1,584 52.7 241  

   

 

Նշում` Երկու սեռական զուգընկերներ համարվում են մրցակից, եթե նախավերջին 

սեռական զուգընկերոջ հետ տեղի ունեցած վերջին սեռական հարաբերության օրվան  

հաջորդում է վերջին սեռական զուգընկերոջ հետ տեղի ունեցած սեռական հարաբերության 

ամսաթիվը: Ընդամենը տողում ներառվել են տղամարդիկ, որոնց աշխատանքի վերաբերյալ 

տվյալները բացակայում են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 

չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր 

չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Երկու և ավելի սեռական զուգընկեր ունեցող տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր վերջին վեց 

ամսվա ընթացքում եղել են մրցակից սեռական զուգընկերներ 
2 Երկու և ավելի սեռական զուգընկեր ունեցող տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր վերջին 12 

ամսվա ընթացքում եղել են մրցակից սեռական զուգընկերներ 
3 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, 

որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում 

անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ:  

   
 

Փոխհատուցմամբ սեռական հարաբերություն 
  

Փոխհատուցմամբ դիմաց սեռական հարաբերությունը  կանխիկ դրամի, նվերների 

կամ որևէ օգուտի դիմաց  տեղի ունեցած սեռական հարաբերությունն է: Փոխհատուցմամբ 

սեռական հարաբերությունը ասոցացվում է ՄԻԱՎ-ով և այլ ՍՃՓ հիվանդություններով 

վարակման մեծ հավանականության հետ, քանի որ այն ենթադրում է փոխզիջումային 

Տղամարդ.
 տոկոս

րի
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հարաբերություններ, և դրա 

արդյունքում բազմաթիվ սեռական 

զուգընկերների առկայություն:  

 ՀԺԱՀ 2010-ին տղամարդ 

հարցվողները հարցվել են վերջին 

12 ամիսների ընթացքում կամ 

երբևէ վճարի դիմաց ունեցած  

սեռական հարաբերության 

մասին: Հարցման արդյունքներն 

ամփոփված են աղյուսակ 13.10-

ում:      

15-49 տարեկան 

տղամարդկանց 16 տոկոսը նշել է, 

որ երբևէ վճարել է սեռական 

հարաբերության համար: 

Սեռական հարաբերության 

համար երբևէ վճարած 

տղամարդկանց մասնաբաժինն 

առավել մեծ է մինչև 25 

տարեկանների (19-22 տոկոս), 

երբևէ ամուսնացածների (20-22 

տոկոս), վերջին երեք տարվա 

ընթացքում արտասահմանում 

աշխատած (23 տոկոս) և 

քաղաքաբնակ (21 տոկոս) 

տղամարդկանց շրջանում: 

Ցուցանիշն ըստ մարզերի 

տատանվում է ամենացածրը` 1 

տոկոսից քիչ, Արագածոտնի, 

Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի 

մարզերում, մինչև 27 տոկոս 

Երևանում և 32 տոկոս` 

Գեղարքունիքի մարզում: 

Ցուցանիշի և հարցվողի 

կրթության ու բարեկեցության 

մակարդակներն ուղիղ 

համեմատական են: Այսպես, 

հիմնական կրթություն ունեցող 

հարցվողների 9 տոկոսը և ցածր 

բարեկեցության մակարդակ 

ունեցողների 10 տոկոսն են երբևէ 

վճարել սեռական 

հարաբերության դիմաց, ի 

համեմատ միջնակարգից բարձր 

կրթական մակարդակ ունեցող 

տղամարդկանց 22 և 

բարեկեցության բարձր խմբին 

պատկանող տղամարդկանց 24 

տոկոսի: 15-49 տարեկան 

հարցվողների 1 տոկոսից քիչն է 

 Աղյուսակ 13.10 Վճարովի սեռական հարաբերութուն    

 

15-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր երբևէ վճարել են 
սեռական հարաբերության համար, և այն անձանց տոկոսը, ովքեր 
վճարել են վերջին 12 ամիսների ընթացքում ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Երբևէ սեռ. 
հարաբ. 
համար 
վճարած 
անձանց 
տոկոս 

Վերջին 12 
ամիսների 
ընթացքում 

մարմանավաճառի 
հետ սեռ. հարաբ. 

մասին նշած 
անձանց տոկոս 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք     

   15-24 8.0  0.4  527   
   15-19  0.0  0.2  229  
   20-24  14.2  0.5  298   
 25-29  21.0  0.2  285   
 30-39  21.9  0.1  391   
 40-49  18.8  0.3  381   

 
Ամուսնական 
կարգավիճակ     

 Չամուսնացած  12.3  0.4  707   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/ 

Բնակվում են 
համատեղ 19.6  0.1  855   

 
Ամուսնալուծված/ 
Բաժանված/Այրի (21.9)  (3.6)  22   

 

Աշխատանքն 
արտերկրում 
(հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1     

 
Աշխատել է 
արտերկրում  22.7  0.4  181   

 
Չի աշխատել 
արտերկրում 15.3  0.3  1,395   

 Բնակավայր     
 Քաղաքային  20.6  0.3  984   
 Գյուղական  9.5  0.3  600   

 Մարզ     
 Երևան  27.3  0.0  593   
 Արագածոտն  1.1  0.7  70   
 Արարատ  11.1  0.5  125  
 Արմավիր  18.4  0.4  148   
 Գեղարքունիք  31.9  1.2  83   
 Լոռի  0.0  0.0  130   
 Կոտայք  10.8  0.8  148   
 Շիրակ  0.7  0.6  131   
 Սյունիք  0.9  0.0  63   
 Վայոց ձոր  9.9  0.0  24   
 Տավուշ  13.2  0.0  68   

 Կրթություն     
 Հիմնական  9.1  0.0  188   
 Միջնակարգ  16.0  0.2  619   

 
Միջին-
մասնագիտական  12.9  0.2  301   

 Բարձրագույն  21.9  0.6  477   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ     

 Ամենացածր  9.9  0.0  332   
 Ցածր  10.8  0.3  285   
 Միջին  16.0  0.7  312   
 Բարձր  21.0  0.3  332   
 Ամենաբարձր  23.6  0.2  323   
       

 Ընդամենը 16.4 0.3 1,584  

 Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 7 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է 
տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու վերաբերյալ: Փակագծերում 
ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, 
որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում 
անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
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վերջին 12 ամիսների ընթացքում վճարել սեռական հարաբերության դիմաց: Ցուցանիշը 

քիչ է տատանվում ըստ հիմնական բնութագրիչների:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13.8 ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ 
 

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ բացասական անձանց համար իրենց կարգավիճակի 

իմացությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ այն անրադառնում է նրանց վարքագծի վրա 

և նպաստում ՄԻԱՎ-ով վարակման կանխմանն ուղղված որոշումների կայացմանը, 

առավել անվտանգ սեռական հարաբերություններ ունենալուն և պահպանում է նրանց 

առողջությունը: ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական մարդկանց համար իրենց կարգավիճակի 

իմացությունը կարևոր է նրանց հետագա ապրելակերպի մասնավորապես սեռական 

զուգընկերոջը չվարակելու,  բուժման և ապագայի պլանավորման համար: ՀԺԱՀ 2010-ում 

հարցվողները պատասխանել են, թե արդյո՞ք նրանք երբևէ հետազոտվել են ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ: Եթե այո, ապա հարցվել են կատարած վերջին հետազոտության ժամկետի, 

արդյունքների ստացման և հետազոտության կատարման վայրի մասին: Եթե նրանք երբևէ 

չեն հետազոտվել, ապա հարցվել է նրանց իմացությունը նման հետազոտություններ 

իրականացնող հաստատության մասին:  

Աղյուսակներ 13.11.1 և 13.11.2-ը ցույց են տալիս, որ 15-49 տարեկան կանանց 43 և 

տղամարդկանց 35 տոկոսն իմացել են ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ 

անցնելու վայրի մասին:  25-39 տարեկան հարցվողների, հարցման պահին ամուսնացած 

կանանց, նախկինում ամուսնացած տղամարդկանց, վերջին երեք տարվա ընթացքում 

արտասահմանում բնակված, իրենց և իրենց ամուսնու վերջին երեք տարիների 

ընթացքում արտասահմանում աշխատելու վերաբերյալ նշած երբևէ ամուսնացած 

կանանց, քաղաքաբնակ և Կոտայքի կանանց ու Տավուշի տղամարդկանց ավելի մեծ մասն 

է տեղեկացված եղել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների անցկացման վայրի 

մասին: Նշված հարցի մասին առավել շատ  տեղեկացված են բարձր կրթական և 

բարեկեցության մակարդակ ունեցողները: 

15-49 տարեկանների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ երբևէ հետազոտված անձանց 

թվաքանակը շատ ավելի քիչ է` կանանց1 13 և տղամարդկանց 2 տոկոսն է այն կատարել, 

իսկ նրանց համապատասխանաբար` 9 և 2 տոկոսը ստացել է ստուգման արդյունքները: 

Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հետազոտված և վերջին հետազոտության 

արդյունքները ստացած անձանց մասնաբաժինն էլ ավելի փոքր է` կանանց միայն 2 և 

տղամարդկանց` 1 տոկոսն է ստացել ՄԻԱՎ-ի ստուգման թեսթի արդյունքները:   

Երբևէ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտված անձանց ամենացածր մասնաբաժինը 

եղել է 15-19 (2 տոկոս), իսկ ամենաբարձրը` 25-29 (27 տոկոս) տարիքային խմբում: 

Հարցման պահին ամուսնացած կանայք (20 տոկոս) առավել հակված են ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ հետազոտվելուն, քան երբևէ չամուսնացած կամ նախկինում ամուսնացած 

անձինք (7 տոկոս կամ ավելի ցածր): Ի տարբերություն հարցմանը նախորդող երեք 

տարվա ընթացքում արտասահմանում չաշխատած կանանց (13 տոկոս), նույն 

ժամանակահատվածում արտասահմանում աշխատած կանայք (17 տոկոս) առավել 

հակված են եղել հետազոտվելու ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

հետազոտության իրականացման ցուցանիշի փոփոխություններ են նկատվում ըստ 

մարզերի: Արարատի կանանց մեկ տոկոսից քիչն է երբևէ անցել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

հետազոտություն, ի տարբերություն Արմավիրի 28 տոկոս ցուցանիշի: Հիմնական 

կրթություն ունեցող կանայք առավել քիչ են հակված հետազոտվելու ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

                                                           
1 Վերջին հինգ տարվա ընթացքում ծնված երեխա ունեցող կանանց շրջանում, ովքեր այդ երեխայի համար ստացել են 

նախածննդյան խնամք, հավանական է, որ նախածննդյան խնամքի շրջանակում կատարված հետազոտություններից է նաև 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունը: Կանանց 67 տոկոսը նշել է, որ նախածննդյան այցի ժամանակ հանձնել է արյուն` 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվելու նպատակով (աղյուսակ 10.3): 
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(6 տոկոս), ի համեմատ առավել կրթված կանանց (13-14 տոկոս): Ցուցանիշի և 

բարեկեցության մակարդակի միջև կապն ակնառու չէ:  

Ընդհանուր առմամբ, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ երբևէ հետազոտված անձանց 

մասնաբաժինն արտահայտող ցուցանիշն ըստ հիմնական բնութագրիչների գրեթե չի 

փոփոխվել: Հարցմանը նախորդող երեք տարվա ընթացքում արտասահմանում 

աշխատած տղամարդկանց մասնաբաժինն ամենաբարձրն է (5 տոկոս): 
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 Աղյուսակ 13.11.1 ՁԻԱՀ-ի թեսթի կատարում, Կանայք  

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր տեղյակ են ՁԻԱՀ-ի ստուգման թեսթի կատարման վայրի մասին, 15-49 տարեկան կանանց տոկոսային 
բաշխումն ըստ թեսթի կատարման և կատարած թեսթի արդյունքների ստացման կարգավիճակի և 15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր ստացել են 
հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում ՁԻԱՀ-ի ստուգման կատարած վերջին թեսթի արդյունքները, ըստ հիմնական բնութագրիչների, 
Հայաստան 2010   

 

 
 Կանանց տոկոսային բաշխումն 

ըստ թեսթի կատարման և 
կատարած վերջին թեսթի 

արդյունքի ստացման 

  Հարցմանը 

նախորդող 12 

ամիսների 

ընթացքում 

երբևէ  ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման թեսթ 

կատարած և 

թեսթի 

արդյունքը 

ստացած 

անձանց 

տոկոսը  

 

 

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Անձանց 
տոկոսը, 

ովքեր 
տեղյակ են 

ՁԻԱՀ-ի 
թեսթ 

կատարելու 
վայրի 
մասին 

Երբևէ 
կատարել 
է ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման 
թեսթ և 

ստացել է 
արդյունքը 

Երբևէ 
կատարել 
է ՁԻԱՀ-ի 
ստուգմա
 թեսթ և 

չի ստացել  
արդյունքը

 

Երբևէ չի 
կատարել է 

ՁԻԱՀ-ի 
ստուգման 

թեսթ1 Ընդամենը 

Երբևէ 
ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման 
թեսթ 

կատարած 
անձանց 
տոկոս 

Կանանց 
թվաքանակ  

 Տարիք          

  15-24 34.3  7.6  3.0  89.4  100.0  10.6  2.6  1,893   
   15-19  23.9  1.3  1.1  97.7  100.0  2.3  0.5  861   
   20-24  42.9  12.9  4.6  82.5  100.0  17.5  4.3  1,032   
 25-29  50.8  16.8  10.0  73.2  100.0  26.8  2.7  950   
 30-39  47.0  10.8  3.1  86.1  100.0  13.9  1.7  1,481   
 40-49  43.8  4.7  0.9  94.5  100.0  5.5  0.8  1,598   

 Ամուսնական կարգավիճակ          
 Չամուսնացած  30.7  0.3  0.1  99.6  100.0  0.4  0.2  1,911   
    Սեռական հարաբերություն ունեցած * * * * 100.0  * * 9   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  30.4  0.3  0.1  99.6  100.0  0.4  0.2  1,903   

 
Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են համատեղ 49.6  14.0  5.6  80.4  100.0  19.6  2.9  3,626   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 36.7  6.4  1.0  92.6  100.0  7.4  1.2  385   

 
Աշխատանքն արտերկրում (հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա ընթացքում)1          

 Աշխատել է արտերկրում  45.8  15.7  0.9  83.3  100.0  16.7  0.0  165   
 Չի աշխատել արտերկրում 42.6  8.9  3.6  87.5  100.0  12.5  2.0  5,755   

 

Ամուսնու աշխատանքն արտերկրում` 
համաձայն երբևէ ամուսնացած կանանց  
կողմից տրված տեղեկատվության3          

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (49.1)  (20.6)  (1.6)  (77.8)  (100.0  (22.2)  (0.0)  39   
 Ամուսինն է աշխատել արտերկրում3 42.8  10.6  5.3  84.0  100.0  16.0  2.4  826   
 Երկուսն էլ աշխատել են արտերկրում  58.1  20.6  1.1  78.3  100.0  21.7  0.0  87   
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  49.8  13.7  5.3  81.0  100.0  19.0  2.9  3,045   

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  45.9  9.5  2.8  87.7  100.0  12.3  1.9  3,641   
 Գյուղական  37.6  8.4  4.7  86.8  100.0  13.2  1.9  2,281   

 Մարզ          
 Երևան  46.5  8.5  2.3  89.3  100.0  10.7  1.3  2,069   
 Արագածոտն  13.7  0.9  2.6  96.5  100.0  3.5  0.2  260   
 Արարատ  6.6  0.2  0.0  99.8  100.0  0.2  0.2  379   
 Արմավիր  49.1  17.5  10.7  71.7  100.0  28.3  2.7  535   
 Գեղարքունիք  35.9  4.5  6.7  88.8  100.0  11.2  1.6  459   
 Լոռի  51.8  14.4  5.0  80.7  100.0  19.3  2.9  513   
 Կոտայք  68.3  22.9  3.1  74.0  100.0  26.0  6.5  543   
 Շիրակ  30.8  1.7  0.7  97.7  100.0  2.3  0.6  598   
 Սյունիք  39.9  11.0  0.0  89.0  100.0  11.0  3.0  198   
 Վայոց ձոր  27.2  3.9  3.0  93.1  100.0  6.9  1.0  131   
 Տավուշ  59.3  4.5  7.6  87.9  100.0  12.1  0.9  238   

 Կրթություն          
 Հիմնական  20.0  3.0  2.6  94.4  100.0  5.6  0.3  347   
 Միջնակարգ  33.7  8.4  4.7  86.8  100.0  13.2  2.0  2,137   
 Միջին-մասնագիտական  47.9  10.1  3.5  86.4  100.0  13.6  2.3  1,681   
 Բարձրագույն  53.1  10.1  2.3  87.5  100.0  12.5  1.8  1,757   

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  29.6  6.0  4.5  89.5  100.0  10.5  1.4  1,151   
 Ցածր  38.3  8.8  3.7  87.6  100.0  12.4  2.3  1,211   
 Միջին  45.4  10.0  4.1  86.0  100.0  14.0  1.8  1,139   
 Բարձր  49.8  10.0  3.8  86.2  100.0  13.8  1.6  1,146   
 Ամենաբարձր  49.7  10.6  1.9  87.5  100.0  12.5  2.4  1,275   
                    
 Ընդամենը 42.7 9.1 3.6 87.4 100.0 12.6 1.9 5,922  

   

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին և 14 կին, 
որոնց պարագայում առկա չէ տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: Փակագծերում ներկայացված տվյալները 
հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Ներառում է չգիտի/տվյալ չկա դեպքերը  

2 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք 
տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
3 ՀԺԱՀ 2010-ում ամուսնու արտասահմանում աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած 
կանանցից:   

   

 

ն 
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 Աղյուսակ 13.11.2 ՁԻԱՀ-ի թեսթի կատարում, Տղամարդիկ  

 

5-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր տեղյակ են ՁԻԱՀ-ի ստուգման թեսթի կատարման վայրի մասին, 15-49 տարեկան 
տղամարդկանց տոկոսային բաշխումն ըստ թեսթի կատարման և կատարած թեսթի արդյունքների ստացման կարգավիճակի և 15-49 տարեկան 
տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր ստացել են հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում ՁԻԱՀ-ի ստուգման կատարած վերջին թեսթի 
արդյունքները, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 

 
 Տղամարդկանց տոկոսային 

բաշխումն ըստ թեսթի 
կատարման և կատարած 
վերջին թեսթի արդյունքի 

ստացման 

  
Հարցմանը 

նախորդող 12 
ամիսների 
ընթացքում 

երբևէ  ՁԻԱՀ-ի 
ստուգման 

թեսթ 
կատարած և 

թեսթի 
արդյունքը 
ստացած 
անձանց 
տոկոսը  

 

 

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Անձանց 
տոկոսը, 

ովքեր տեղյակ 
են ՁԻԱՀ-ի 

թեսթ 
կատարելու 

վայրի մասին 

Երբևէ չի 
կատարել 
է ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման 
թեսթ1 Ընդամենը 

Երբևէ 
ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման 
թեսթ 

կատարած 
անձանց 
տոկոս 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք          

   15-24 24.8  0.7  0.2  99.1  100.0  0.9  0.0  527   
   15-19  18.7  0.8  0.0  99.2  100.0  0.8  0.0  229   
   20-24  29.5  0.6  0.3  99.1  100.0  0.9  0.0  298   
 25-29  41.1  2.4  0.4  97.1  100.0  2.9  0.1  285   
 30-39  41.2  2.4  0.0  97.6  100.0  2.4  1.3  391   
 40-49  39.3  1.1  0.2  98.7  100.0  1.3  0.6  381   

 Ամուսնական կարգավիճակ          
 Չամուսնացած  28.2  1.1  0.1  98.8  100.0  1.2  0.2  707   

 
   Սեռական հարաբերություն 
ունեցած 35.0  1.8  0.2  98.0  100.0  2.0  0.3  414   

 
   Երբևէ չի ունեցել սեռական 
հարաբերություն  18.5  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0  293   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են 
համատեղ 40.6  1.9  0.3  97.9  100.0  2.1  0.7  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի (54.9)  (3.6)  (0.0)  (96.4)  100.0  (3.6)  (0.0)  22   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1          

 Աշխատել է արտերկրում  50.6  4.2  0.5  95.3  100.0  4.7  3.0  181   
 Չի աշխատել արտերկրում 33.5  1.2  0.2  98.6  100.0  1.4  0.1  1,395   

 Բնակավայր          
 Քաղաքային  39.2  1.9  0.1  98.0  100.0  2.0  0.6  984   
 Գյուղական  28.8  0.9  0.4  98.7  100.0  1.3  0.2  600   

 Մարզ          
 Երևան  36.9  2.5  0.0  97.5  100.0  2.5  0.9  593   
 Արագածոտն  27.5  0.3  2.0  97.7  100.0  2.3  0.3  70   
 Արարատ  1.3  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0  125   
 Արմավիր  1.9  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0  148   
 Գեղարքունիք  20.3  4.0  0.0  96.0  100.0  4.0  2.0  83   
 Լոռի  62.9  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0  130   
 Կոտայք  17.9  1.8  1.1  97.1  100.0  2.9  0.0  148   
 Շիրակ  58.8  1.3  0.0  98.7  100.0  1.3  0.0  131   
 Սյունիք  81.1  0.0  0.0  100.0  100.0  0.0  0.0  63   
 Վայոց ձոր  2.4  1.9  0.0  98.1  100.0  1.9  0.0  24   
 Տավուշ  91.5  1.5  0.0  98.5  100.0  1.5  0.0  68   

 Կրթություն          
 Հիմնական  23.0  1.9  0.5  97.6  100.0  2.4  1.1  188   
 Միջնակարգ  28.2  1.1  0.2  98.7  100.0  1.3  0.3  619   
 Միջին-մասնագիտական  31.7  1.3  0.0  98.7  100.0  1.3  0.6  301   
 Բարձրագույն  51.4  2.2  0.2  97.7  100.0  2.3  0.4  477   

 Բարեկեցության մակարդակ          
 Ամենացածր  24.9  0.4  0.4  99.2  100.0  0.8  0.0  332   
 Ցածր  29.2  0.3  0.3  99.4  100.0  0.6  0.0  285   
 Միջին  38.7  2.7  0.2  97.0  100.0  3.0  1.7  312   
 Բարձր  41.3  1.2  0.0  98.7  100.0  1.3  0.6  332   
 Ամենաբարձր  41.7  2.9  0.0  97.1  100.0  2.9  0.0  323   
                    
 Ընդամենը 35.3 1.5 0.2 98.3 100.0 1.7 0.5 1,584  

   

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 7 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու 
վերաբերյալ: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա:   
1 Ներառում է չգիտի/տվյալ չկա դեպքերը 
2 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք 
տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ:  

   

 
 

 

 

Երբևէ 
կատարել 
է ՁԻԱՀ-ի 

ստուգման 
թեսթ և 

ստացել է 
արդյունքը

Երբևէ 
կատարել 
է ՁԻԱՀ-ի 
ստուգմա
 թեսթ և 

չի ստացել  
արդյունքը

ն 
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13.9 ՍՃՓ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ 

ՍՃՓ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՍՃՓ վարակները սերտ կապված են ՄԻԱՎ-ի հետ, քանի որ բարձրացնում են 

ՄԻԱՎ-ի առաջացման հավանականությունը և պարունակում են վարակի փոխանցման 

նույնանման ռիսկեր: 

 

ՍՃՓ վարակների վերաբերյալ գիտելիքներ  
 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում 15-49 տարեկան բոլոր կանայք և տղամարդիկ հարցվել են, 

թե արդյոք նրանք լսել են սեռական ճանապարհով փոխանցվող (ՍՃՓ) վարակների 

մասին: Ընդհանուր առմամբ, կանանց 65 տոկոսը և տղամարդկանց 80 տոկոսը լսել են 

ՍՃՓ վարակների մասին (տվյալները ներկայացված չեն):  

ՍՃՓՎ-ի մասին լսած հարցվողները նաև նշել են իրենց ծանոթ ՍՃՓ 

հիվանդությունների մասին: Սիֆիլիսը և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ն առավել ճանաչված ՍՃՓ 

վարակներն են` տաս հարցվողներից ինն ինքնաբերաբար նշել են սիֆիլիսի, իսկ տաս 

հարցվողներից յոթը` ՁԻԱՀ-ի2 մասին (Գծապատկեր 3.1): Կանանց մեկ քառորդը (27 

տոկոս) և տղամարդկանց երկու հինգերորդը (41 տոկոս) նշել են հոնորեայի, իսկ 

հարցվողների մեկ հինգերորդից պակաս մասը նշել է հեպատիտ C և B-ի մասին (կանանց 

19 և տղամարդկանց 14 տոկոսը): Սեռական հերպեսի մասին նշել են կանանց 16 և 

տղամարդկանց 7 տոկոսը: Տաս հարցվողներից մոտ երեքը սեռական ճանապարհով 

տարածվող հիվանդությունների թվում նշել են թոքախտը (տուբերկուլյոզ): Թեպետ նման 

արդյունքը զարմանալի է, այդուհանդերձ, հատկանշական է, որ ՀԺԱՀ 2000 և 2005թթ-ին 

հարցվողների միայն կեսն է իրավացիորեն նշել թոքախտի փոխանցման ուղու 

վերաբերյալ (օդակաթիլային ճանապարհով` հազալու ընթացքում): 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
2 Հուշումից հետո, գրեթե բոլոր հարցվողները (կանանց և տղամարդկանց 96 տոկոսը) լսել են ՁԻԱՀ-ի մասին (Աղյուսակ 13.1): 
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Սիֆիլիս 

ՁԻԱՀ  

Հոնորեա 

Հեպատիտ C կամ B 

Խլամիդիա  

Սեռական հերպես  

Գարդներելլա 

Պապիլյար վարակ 

Կանդիդա 

Միկոպլազմա 

Ցիտոմեգալավարակ 

Թոքախտ 

0 20 40 

0 

60 80 100 

Տոկոս 

Կանայք Տղամարդիկ 

Գծապատկեր 13.1   Հարցվողների կողմից որպես սեռավարակ  

նշած հիվանդություններ 

ՀԺԱՀ 2010 
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Հարցվողների կողմից նշված սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 
(ՍՃՓՀ) առկայություն 

 
ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում երբևէ սեռական հարաբերություն ունեցած 

տղամարդկանց և կանանց տրվել է հարց հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների 

ընթացքում ունեցած սեռական ճանապարհով փոխանցվող (ՍՃՓ) վարակների կամ 

դրանց ախտանիշերի (ներառյալ գարշահոտով արտադրություն կամ սեռական 

օրգանների վրա արտահայտված խոց կամ խոցոտում) վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ մի 

քանի պատճառներով հնարավոր է ՍՃՓ վարակների մասին տվյալների թերգրանցում: 

Նախ, եթե ախտանիշերը թույլ արտահայտված են, ապա հնարավոր է հարցվողի կողմից 

այն չդիտարկվի որպես ՍՃՓ վարակ: Ավելին, հնարավոր է չկատարվի ՍՃՓ-ի 

հիվանդության բուժում, որովհետև այն կգտնվի անհետևողական վիճակում կամ նման 

հիվանդություններից ամաչելով, նրանք կմնան առանց ախտորոշման: Անգամ եթե 

հարցվողը գիտի իր մոտ առկա ՍՃՓ հիվանդության մասին, հնարավոր է նա չնշի այդ 

մասին հետազոտության ժամանակ: 

Համաձայն Աղյուսակ 13.12-ի կանանց և տղամարդկանց մեկ տոկոսից քիչն է նշել, 

որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է ՍՃՓ հիվանդություն: Սույն ցուցանիշը 

վկայում է ՍՃՓ-ի վերաբերյալ տվյալներում առկա է թերգրանցման մասին: 

Այնուամենայնիվ, երբ տրվել է հարց վերջին 12 ամիսների ընթացքում սեռական 

օրգաններից ունեցած գարշահոտով արտադրության կամ խոցի մասին, 

համապատասխանաբար կանանց 2 և 1 տոկոսը, ինչպես նաև տղամարդկանց մեկ տոկոսն 

ըստ յուրաքանչյուր դեպքի նշել են իրենց մոտ երևույթի առկայության մասին: Հաշվի 

առնելով, որ կանայք հնարավոր է չտարբերեն իրենց ունեցած արտադրության տեսակը, 

այս ցուցանիշը կարող է մեծացնել վտանգավոր ՍՃՓ հիվանդություն ունեցողների 

իրական պատկերը:  

  

 

 



Ընդհանուր առմամբ կանանց 3 տոկոսը նշել է ՍՃՓ վարակի, արտադրության կամ 

խոցի մասին, ինչը շատ ավելի ցածր ցուցանիշ է, քան 2005թ-ին գրանցված 8 տոկոսը: 

Ինչպես 2005թ-ին (1 տոկոս), այնպես էլ 2010թ-ին ՍՃՓ վարակը, սեռական օրգաններից 

արտադրությունը կամ խոցը տղամարդկանց շրջանում շատ ցածր է և կազմել է 2 տոկոս: 

Կանանց շրջանում, ՍՃՓ վարակի ցուցանիշը տատանվում է ըստ մարզի, 

կրթության և բարեկեցության: Այն տատանվում է 0 տոկոսից Սյունիքի կանանց շրջանում, 

մինչև 10 տոկոս` Տավուշի մարզում: Հիմնական կրթությամբ կանայք (6 տոկոս) և 

բարեկեցության ցածր մակարդակ ունեցողները (5 տոկոս) ամենահաճախն են նշել ՍՃՓ 

հիվանդության առկայության մասին: 

Տղամարդկանց շրջանում այս ցուցանիշն ըստ հիմնական բնութագրիչների գրեթե 

չի տարբերվում: 

Եթե հարցվողը նշել է հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ՍՃՓ 

հիվանդություն կամ դրա ախտանիշերի (արտադրություն կամ խոց, խոցոտում) 

առկայության մասին նրանց տրվել են հարցեր հիվանդության բուժման նպատակով 

ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ: Գծապատկեր 13.2-ը ցույց է տալիս որ 

կանանց 50 տոկոսը և տղամարդկանց երկու-երրորդը (65 տոկոս), ովքեր նշել են ՍՃՓ 

հիվանդության կամ ախտանիշի առկայության մասին խորհրդի նպատակով դիմել են 

բժշկի` խորհդի կամ բուժման նպատակով: Բուժվել ցանկացող գրեթե բոլոր կանայք դիմել 

են բուժհաստատություն կամ բուժաշխատողի: Այնուամենայնիվ, ՍՃՓ հիվանդություն 

կամ ախտանիշ ունեցած կանանց 36, իսկ տղամարդկանց 28 տոկոսը չի ստացել 

համապատասխան բժշկական խորհուրդ կամ բուժում: 
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 Աղյուսակ 13.12 Հարցվողնբերի կողմից նշված սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդութուն (ՍՃՊՀ) և դրա ախտանիշեր  

 
15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր երբևէ ունեցել են սեռական հարաբերություն, և նշել են իրենց մոտ առկա ՍՃՓՀ-ն և/կամ հիվանդության ախտանիշերի մասին 
հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  Կանայք Տղամարդիկ  

 
 Նախորդ ամիսների ընթացքում ՍՃՊՀ-ի ախտանիշեր նշող 

կանանց տոկոս  
 Նախորդ ամիսների ընթացքում ՍՃՊՀ-ի ախտանիշեր նշող 

տղամարդկանց տոկոս 
 

 

 Հիմնական բնութագրիչներ 

 
 
 
 

ՍՃՊՀ 
ունեցողների 

տոկոս 

Սեռական 
օրգաններից 

գարշահոտով 
արտադրություն 

ունեցողների 
տոկոս 

 
Սեռական 

օրգանների 
խոց կամ 

խոցոտում  
ունեցողների 

տոկոս 

ՍՃՊՀ-ի 
արտադրություն/ 

խոց կամ 
խոցոտում 

ունեցողների 
տոկոս 

Երբևէ սեռ. 
հարաբ. 
ունեցած 
կանանց 

թվաքանակ 

ՍՃՊՀ 
ունեցողների 

տոկոս 

Սեռական 
օրգաններից 

գարշահոտով 
արտադրություն 

ունեցողների 
տոկոս 

Սեռական 
օրգանների 

խոց կամ 
խոցոտում  

ունեցողների 
տոկոս 

ՍՃՊՀ-ի 
արտադրություն/ 

խոց կամ 
խոցոտում 

ունեցողների 
տոկոս 

Երբևէ սեռ. 
հարաբ. 
ունեցած 

տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք            
 15-24  1.9  1.2  0.8  3.5  531  0.8  0.3  0.0  1.1  264   
   15-19  0.0  0.0  0.5  0.5  72  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0)  46   
   20-24  2.2  1.4  0.8  4.0  459  0.9  0.4  0.0  1.3  218   
 25-29  0.6  2.3  0.7  2.9  675  2.0  1.3  0.2  3.6  258   
 30-39  0.5  2.7  0.8  3.7  1,288  1.0  0.5  0.6  1.6  388   
 40-49  0.1  2.6  1.1  3.2  1,519  0.0  0.5  0.0  0.5  379   

 Ամուսնական կարգավիճակ            
 Երբևէ չամուսնացած  * * * * 7  1.9  1.0  0.2  3.0  413   

 
   Սեռական հարաբերություն 

ունեցած * * * * 7  1.9  1.0  0.2  3.0  413   

 

Հարցման պահին 
ամուսնացած/Բնակվում են 
համատեղ 0.6  2.5  0.8  3.5  3,621  0.3  0.5  0.3  0.9  855   

 Ամուսնալուծված/Բաժանված/Այրի 0.0  1.7  1.1  2.2  385  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0)  22   

 

Աշխատանքն արտերկրում 
(հարցմանը նախորդող 3 տարվա 
ընթացքում)1            

 Աշխատել է արտերկրում  0.0  4.3  1.9  4.7  126  0.2  1.3  0.0  1.3  180   
 Չի աշխատել արտերկրում 0.6  2.3  0.8  3.3  3,885  1.0  0.5  0.3  1.6  1,105   

 

Ամուսնու աշխատանքն 
արտերկրում` համաձայն երբևէ 
ամուսնացած կանանց  կողմից 
տրված տեղեկատվության2            

 Կինն է աշխատել արտերկրում  (0.0)  (5.7)  (0.0)  (5.7)  39  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 
Ամուսինն է աշխատել 

արտերկրում2 0.3  3.3  1.0  4.3  826  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 
Երկուսն էլ աշխատել են 

արտերկրում  0.0  3.6  2.8  4.2  87  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  
 Ոչ մեկը չի աշխատել արտերկրում  0.7  2.1  0.8  3.1  3,040  ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ  

 Բնակավայր            
 Քաղաքային  0.8  1.7  1.0  3.0  2,397  1.1  0.8  0.4  2.1  853   
 Գյուղական  0.2  3.3  0.6  3.8  1,616  0.3  0.3  0.0  0.6  436   

 Մարզ            
 Երևան  1.2  0.8  1.1  2.4  1,297  1.5  1.0  0.3  2.5  539   
 Արագածոտն  0.0  6.2  1.3  7.2  173  0.0  0.0  0.0  0.0  35   
 Արարատ  0.3  4.4  1.3  4.8  255  0.0  2.0  0.0  2.0  76   
 Արմավիր  0.3  0.8  0.0  1.1  406  0.0  0.0  0.0  0.0  124   
 Գեղարքունիք  0.0  1.4  0.0  1.4  317  0.4  0.4  0.0  0.4  69   
 Լոռի  0.0  4.5  1.5  5.4  357  0.0  0.0  0.0  0.0  112   
 Կոտայք  0.6  4.1  0.0  4.7  380  1.0  0.7  1.2  2.9  126   
 Շիրակ  0.8  1.6  1.0  2.9  418  1.4  0.0  0.0  1.4  95   
 Սյունիք  0.0  0.0  0.0  0.0  147  0.0  0.0  0.0  0.0  48   
 Վայոց ձոր  0.0  3.6  0.5  4.0  96  0.0  0.0  0.0  0.0  16   
 Տավուշ  0.0  8.2  3.2  9.7  167  0.0  0.0  0.0  0.0  50   

 Կրթություն            
 Հիմնական  0.0  3.4  3.4  5.8  181  0.0  0.7  0.0  0.7  120   
 Միջնակարգ  0.2  3.2  0.6  3.5  1,649  0.7  1.1  0.0  1.7  482   
 Միջին-մասնագիտական  1.4  2.2  0.9  3.9  1,279  0.4  0.7  0.3  1.5  272   
 Բարձրագույն  0.3  1.0  0.9  2.0  905  1.5  0.0  0.5  1.7  416   

 Բարեկեցության մակարդակ            
 Ամենացածր  0.3  4.2  1.2  5.0  815  0.0  0.0  0.0  0.0  236   
 Ցածր  0.0  1.9  0.6  2.5  827  0.0  1.6  0.0  1.6  219   
 Միջին  1.3  2.7  0.7  4.2  812  1.9  0.5  1.0  2.6  263   
 Բարձր  0.2  1.7  0.7  2.1  755  1.3  1.2  0.0  2.5  290   
 Ամենաբարձր  1.1  1.3  1.1  2.9  804  0.7  0.0  0.2  1.0  281   
                        

 Ընդամենը 0.6 2.4 0.9 3.4 4,013 0.9 0.6 0.2 1.6 1,289  

   

 

Նշում` Ընդամենը տողում ներառված են 2 կին և 4 տղամարդ, որոնց համար բացակայում է տեղեկատվությունն իրենց արտերկրում աշխատելու մասին և 14 կին, որոնց պարագայում առկա չէ 
տեղեկատվություն արտերկրում իրենց ամուսնու աշխատանքի վերաբերյալ: 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 
1 “Աշխատել է արտերկրում” հասկացությունը վերաբերվում է այն աշխատանքին արտերկրում, որը տեղի է ունեցել հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընքացքում` մեկ այցի շրջանակում 
անընդմեջ երեք կամ ավելի ամիս տևողությամբ: 
2 ՀԺԱՀ 2010-ում ամուսնու արտասահմանում աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրվել է 15-49 տարեկան երբևէ ամուսնացած կանանցից: ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում 
տղամարդիկ չեն հարցվել իրենց կնոջ աշխատանքի վերաբերյալ արտասահմանում:  
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13.10 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում հարցվողները պատասխանել են հետազոտությանը 

նախորդող 12 ամիսների ընթացքում բժշկի, բուժքրոջ, դեղագործի, ատամնաբույժի կամ 

այլ բուժաշխատողի կողմից նրանց կատարված ներարկումների մասին, դրական 

պատասխանի դեպքում, նրանց տրվել է հարց, թե քանի բժշկական ներարկում են նրանք 

ստացել այդ ժամանակահատվածում և ում կողմից է կատարվել վերջին ներարկումը: 

Հարկ է նշել, որ բժշկական նպատակով (ինսուլին, շաքարախտով հիվանդների դեպքում), 

սակայն ինքնուրույն կատարված ներարկումները չեն ընդունվել, որպես բժշկական 

ներարկում:  
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Գծապատկեր 13.2 ՍՃՓՀ-ն  կապակցությամբ խորհրդատվության 

կամ բուժման դիմած կանայք և տղամարդիկ  

ՀԺԱՀ 2010 

ր

Աղյուսակ 13.13-ը ցույց է տալիս հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 

բժշկական ցուցումով ներարկում ստացած 15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց 

տոկոսը, կատարված ներարկումների միջին թիվը և, թե արդյոք օգտագործված ներարկիչն 

ու ասեղը վերցվել են նոր, դեռևս չբացված փաթեթից: Ըստ ստացված արդյունքների, 

կանանց 14 և տղամարդկանց 8 տոկոսին կատարվել են բժշկական ներարկումներ 

հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, որոնցից միջինում 2 ներարկում ստացել 

են կանայք և 1` տղամարդիկ: Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, ի 

տարբերություն երիտասարդ կանանց, տարիքով ավելի մեծ (30-49) կանայք առավել շատ 

են նշել ստացած ներարկումների մասին (միջինում 2.6-2.8 ներարկում): Արագածոտնի, 

Արարատի և Սյունիքի մարզերի կանայք հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 

ավելի քիչ են ստացել ներարկումներ (շուրջ 1 ներարկում), մինչդեռ նույն 

ժամանակաշրջանում Վայոց ձորի կանայք ստացել են ամենաշատ թվով ներարկումները 

(4.8 ներարկում):  
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Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տղամարդկանց կողմից ստացված 

ներարկումների միջին թիվն ըստ հիմնական բնութագրիչների գրեթե չի տատանվում, 

սակայն հատկանշական է, որ Լոռու և Արագածոտնի մարզերի տղամարդիկ չեն նշել 

ստացած ներարկումների վերաբերյալ:  

 Կանանց 99 և տղամարդկանց 92 տոկոսը նշել է, որ վերջին ներարկման ժամանակ 

օգտագործվել է նոր տուփից բացված ներարկիչ: Սույն ցուցանիշն ըստ ենթախմբերի քիչ է 

տարբերվում:  
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13.11 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքները եվ սեռական վարքագիծը 

երիտասարդների շրջանում  

 
Այս բաժինը վերաբերում է 15-24 տարեկանների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, դրա 

հետ կապված գիտելիքների և համապատասխան սեռական վարքագծի 

ուսումնասիրությանը: Այս տարիքային խումբը գտնվում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 

ծրագրերի ուշադրության կենտրոնում: Սեռական կյանքը սկսելու և ամուսնության միջև 

ընկած ժամանակահատվածը  սեռական փորձարկումների շրջան է, որը  կարող է կրել 

ռիսկային բնույթ: Այս բաժնում վերլուծված են երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 

փոխանցման և կանխարգելման վերաբերյալ ամբողջական գիտելիքները, ինչպես նաև 

պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին իմացությունը: Դիտարկվել են նաև 

ժուժկալությունը, տարիքն առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ, զուգընկերների 

միջև տարիքային տարբերությունը և պահպանակի օգտագործումը:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի  հետ կապված գիտելիքները երիտասարդների շրջանում  

 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում, ինչպես մեծահասակներին, այնպես էլ երիտասարդներին 

տրվել են հարցեր, թե արդյո՞ք պահպանակի օգտագործումը և մեկ չվարակված զուգընկեր 

ունենալը կարող են նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը, ինչպես 

նաև արդյո՞ք առողջ տեսք ունեցող մարդը կարող է վարակված լինել (աղյուսակներ 13.3.1 

և 13.3.2): 
Աղյուսակ 13.14-ը ցույց է տալիս երիտասարդների շրջանում ամբողջական 

գիտելիքների առկայության վերաբերյալ տվյալները, մասնավորապես` նրանց 

մասնաբաժինը, ովքեր նշել են, որ մեկ չվարակված զուգընկերոջը հավատարիմ լինելը, 

յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը 

կարող են նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը, ինչպես նաև, որ 

առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է վարակված լինել, որ մոծակի խայթոցից կամ 

վարակված անձի հետ համբուրվելիս անհնարին է վարակվել ՄԻԱՎ-ով: 

Երիտասարդ կանանց 16 և տղամարդկանց 9 տոկոսն է ունեցել ամբողջական 

գիտելիքներ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին ամբողջական գիտելիքներն 

առավել բարձր են 20-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում (20 տոկոս` կանայք և 13 

տոկոս` տղամարդիկ), երբևէ ամուսնացած երիտասարդ կանանց (19 տոկոս), երբևէ 

չամուսնացած, սակայն սեռական հարաբերություն ունեցած երիտասարդ տղամարդկանց 

(15 տոկոս) և միջնակարգից բարձր կրթական մակարդակ ունեցող հարցվողների (22 

տոկոս կանանց և 16 տոկոս տղամարդկանց) շրջանում: Ցուցանիշն ըստ քաղաքային և 

գյուղական բնակավայրերի գրեթե չի տատանվում:  

Երիտասարդ կանանց 72 և տղամարդկանց 93 տոկոսը, տեղյակ են պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուրի մասին: 2005թ-ից ի վեր սույն ցուցանիշն աճել է կանանց շրջանում 

69 տոկոսից կազմելով 72 տոկոս, իսկ տղամարդկանց շրջանում` 62-ից 93 տոկոս: Ի 

տարբերություն 15-19 տարիքային խմբի հարցվողների, 20-24 տարիքային խմբի 

հարցվողներն առավել տեղեկացված են պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին: 

Երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցած անձինք, հատկապես տղամարդիկ, առավել 

քիչ են հակված պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին տեղեկություն ունենալուն: 

Քաղաքաբնակ երիտասարդներն առավել հակված են (կանանց 78 և տղամարդկանց 96 

տոկոսը) պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին տեղեկություն ունենալուն, քան 

գյուղաբնակները (կանանց 64 և տղամարդկանց 90 տոկոսը): Թեպետ ոչ ակներև, սակայն 

համաձայն հարցվողի կրթական մակարդակի պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր 

իմանալու ցուցանիշն աճման միտում ունի:   
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 Աղյուսակ 13.14  Երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին ամբողջական գիտելիքներ և պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր 

 

 

15-24 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ունեն համապարփակ 

գիտելիքներ, ինչպես նաև հարցվողների տոկոսը, ովքեր տեղյակ են պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին, 

ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 15-24 տարեկան կանայք 15-24 տարեկան տղամարդիկ  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

ՄԻԱՎ-ի մասին 

ամբողջական 

տեղեկություններ 

ունեցողների 

տոկոս1 

Պահպանակի 

ձեռքբերման 

աղբյուրի 

մասին 

տեղյակ 

անձանց 

տոկոս2 

Կանանց 

թվաքանակ 

ՄԻԱՎ-ի մասին 

ամբողջական 

տեղեկություններ 

ունեցողների 

տոկոս1 

Պահպանակի 

ձեռքբերման 

աղբյուրի 

մասին 

տեղյակ 

անձանց 

տոկոս2 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք        

 15-19  10.4  62.5  861  3.9  90.0  229   

   15-17  9.8  56.1  425  4.2  90.0  171   

   18-19  11.1  68.7  437  3.0  90.2  58   

 20-24  20.3  80.7  1,032  12.7  96.0  298   

   20-22  17.3  79.4  632  12.4  96.5  172   

   23-24  25.0  82.9  400  13.2  95.5  127   

 

Ամուսնական 

կարգավիճակ        

 Չամուսնացած  14.4  67.6  1,361  9.3  92.8  483   

 

   Սեռական 
հարաբերություն 
ունեցած * * 0  15.0  98.3  221   

 

   Երբևէ չի ունեցել 
սեռական 
հարաբերություն  14.4  67.6  1,361  4.4  88.2  262   

 

Երբևէ 

ամուսնացած 19.3  84.8  532  (4.6)  (100.0)  44   

 Բնակավայր        

 Քաղաքային  15.9  78.3  1,097  8.1  95.6  308   

 Գյուղական  15.6  64.3  796  10.0  90.3  219   

 Կրթություն        

 Հիմնական  9.9  51.1  171  4.2  93.4  85   

 Միջնակարգ  11.3  64.4  639  5.5  90.9  204   

 
Միջին-
մասնագիտական  14.4  81.1  398  8.5  95.7  78   

 Բարձրագույն  22.3  80.2  685  15.8  95.5  161   
                

 Ընդամենը 15.8 72.4 1,893 8.9 93.4 527  

   

 

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

նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  
1 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ համապարփակ, ամբողջական գիտելիքներ ունենալը նշանակում է, որ հարցվողը 

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

հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը կարող են նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը, ինչպես նաև, որ առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է վարակակիր լինել, և զուգահեռաբար 

մերժել է ՄԻԱՎ-ի տարածման ամենատարածված երկու թյուր կարծիքները: Համապարփակ գիտելիքներն 

արտահայտող ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակներ 13.2, 13.3.1 և 13.3.2-ում: 
2 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր:  
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Տարիքն առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ երիտասարդների շրջանում 

ՀԺԱՀ 2010-ից ստացված տեղեկատվությունը կարող է օգտակար լինել 

երիտասարդների շրջանում սեռական ակտիվության հետ կապված մի քանի կարևոր 

ոլորտներ դիտարկելու համար:  Աղյուսակ 13.15-ը ցույց է տալիս 15-24 տարեկան կանանց 

և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունեցել նախքան 15 և 

նախքան 18 տարեկանը: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում 15-24 տարեկան ոչ մի կին և 1 տոկոսից քիչ 

տղամարդ է ունեցել սեռական հարաբերություն նախքան 15 տարեկանը (Աղյուսակ 13.15): 

Այդուհանդերձ, մինչև 18 տարեկան հասակը, 18-24 տարեկան կանանց 8 տոկոսը և 

տղամարդկանց 23 տոկոսն ունեցել են իրենց առաջին սեռական փորձը:  

Երբևէ չամուսնացած երիտասարդ կանայք նշել են, որ չեն ունեցել սեռական 

հարաբերություն: Կանանց դեպքում, սեռական հարաբերություն ունենալու ցուցանիշը 

փոքր-ինչ տատանվում է ըստ բնակավայրի և պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր 

իմանալու փաստի, սակայն խիստ տատանվում է ըստ կնոջ կրթական մակարդակի: 

Հիմնական կրթությամբ 18-24 տարեկան կանանց մեկ երրորդը (32 տոկոս) ունեցել է 

սեռական հարաբերություն նախքան 18 տարեկանը, իսկ միջնակարգ կրթությունից բարձր 

կրթական մակարդակ ունեցող կանանց շրջանում նույն ցուցանիշը կազմել է 1 տոկոսից 

քիչ:  

Տղամարդկանց շրջանում ևս նկատվել են ցուցանիշի տատանումներ: Երբևէ 

չամուսնացած (25 տոկոս) և քաղաքաբնակ (30 տոկոս) տղամարդիկ առավելապես 

հակված են մինչև 18 տարեկանը սեռական հարաբերություն ունենալուն, քան երբևէ 

ամուսնացած (5 տոկոս) կամ գյուղաբնակ (11 տոկոս) տղամարդիկ: Ցուցանիշի 

տատանումն ըստ կրթության չունի հատկանշական միտում:  
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 Աղյուսակ 13.15  Տարիքն առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ երիտասարդ կանաց և տղամարդկանց 

շրջանում  

 

 

15-24 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունեցել մինչև 15 տարեկան հասակը և 

18-24 տարեկան կանանց ու տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունեցել մինչև 18 տարեկանն 

ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  18-24 տարեկան կանայք 15-24 տարեկան տղամարդիկ 18-24 տարեկան տղամարդիկ  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Մինչև 18 

տարեկան 

սեռական 

հարաբերություն 

ունեցածների 

տոկոս 

Կանանց 

թվաքանակ   

Մինչև 15 

տարեկան 

սեռական 

հարաբերություն 

ունեցածների 

տոկոս 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ 

Մինչև 18 

տարեկան 

սեռական 

հարաբերություն 

ունեցածների 

տոկոս 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ   

 Տարիք        

   15-19  ԿՉ ԿՉ 0.4  229  ԿՉ ԿՉ  

     15-17  ԿՉ ԿՉ 0.0  171  ԿՉ ԿՉ  

     18-19  8.3  437  1.5  58  21.8  58   

   20-24  7.2  1,032  0.7  298  22.7  298   

     20-22  7.0  632  1.3  172  20.7  172   

     23-24  7.5  400  0.0  127  25.3  127   

 

Ամուսնական 

կարգավիճակ        

 

  Երբևէ 

չամուսնացած  0.0  941  0.6  483  25.1  312   

   Երբևէ ամուսնացած  20.9  527  (0.0)  44  (4.6)  44   

 

Գիտի պահպանակի 

ձեռքբերման 

աղբյուր1        

   Այո 7.8  1,133  0.6  493  23.1  339   

   Ոչ 6.7  335  (0.0)  35  * 17   

 Բնակավայր        

 Քաղաքային  6.6  843  0.4  308  30.2  217   

 Գյուղական  8.7  625  0.8  219  10.7  139   

 Կրթություն        

 Հիմնական  (32.3)  48  0.0  85  (25.5)  35   

 Միջնակարգ  15.5  462  0.9  204  18.5  142   

 
Միջին-
մասնագիտական  4.3  344  0.6  78  22.0  46   

 Բարձրագույն  1.3  614  0.5  161  (26.3)  133   
                

 Ընդամենը 7.5 1,468 0.6 527 22.5 356  

   

 

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:  

ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր:  

   
 

Գծապատկեր 13.3-ը ցույց է տալիս, որ 15-19 տարեկան տղամարդկանց շրջանում 

մինչև 15 տարեկան հասակը սեռական հարաբերություն ունեցածների մասնաբաժինը 

վերջին հինգ տարվա ընթացքում նվազել է 3 տոկոսից մինչև 1 տոկոսից քիչ: Ավելին, 18-19 

տարեկան կանանց շրջանում նախքան 18 տարեկանը սեռական հարաբերություն 

ունեցած կանանց մասնաբաժինն աճել է չնչին կերպով և 2005թ-ի 7 տոկոսի փոխարեն 

2010թ-ին այն կազմում է 8 տոկոս: Համանման կերպով, նույն ցուցանիշը տղամարդկանց 

շրջանում ևս մնացել է գրեթե անփոփոխ (21 տոկոս 2005թ-ին և 22 տոկոս` 2010թ-ին):  
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Ժուժկալություն և նախաամուսնական սեռական կյանք 

 

Առաջին սեռական հարաբերության և ամուսնության միջև ընկած 

ժամանակահատվածը բնութագրվում է որպես սեռական փորձառության շրջան: 

Նախաամուսնական սեռական հարաբերությունները և առաջին սեռական 

հարաբերությունից մինչև ամուսնությունն ընկած ժամանակահատվածը դասվում են 

ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող գործոնների շարքին: 

Աղյուսակ 13.6-ը ներկայացնում է 15-24 տարեկան երբևէ չամուսնացած 

տղամարդկանց շրջանում երբևէ սեռական հարաբերություն չունեցածների տոկոսը, 

հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում սեռական հարաբերություն ունեցածների 

տոկոսը, և հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում սեռական հարաբերություն 

ունեցածների շրջանում վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակ 

օգտագործածների տոկոսը: Աղյուսակում արտահայտված են միայն 15-24 տարեկան 

տղամարդկանց ցուցանիշները, քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, այս տարիքային խմբի 

կանայք նշել են միայն ամուսնությունից հետո ունեցած սեռական հարաբերությունների 

մասին (աղյուսակ 13.15): 

Ընդհանուր առմամբ, 15-24 տարեկան երբևէ չամուսնացած տղամարդկանց 54 

տոկոսը նշել է, որ երբևէ չի ունեցել սեռական հարաբերություն, իսկ 43 տոկոսն ունեցել է 

հարաբերություն հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, որոնց 88 տոկոսն իրենց 

վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործել են պահպանակ: Երբևէ 

չամուսնացած և սեռական հարաբերություն չունեցած անձանց մասնաբաժինը կտրուկ 

նվազում է տարիքին և կրթական մակարդակին զուգահեռ: Օրինակ` ի համեմատ 23-24 

տարեկան երբևէ չամուսնացած տղամարդկանց 25 տոկոսի, 15-17 տարեկան երբևէ 

չամուսնացած տղամարդկանց 89 տոկոսը երբևէ չի ունեցել սեռական հարաբերություն: 

Համանման կերպով, հիմնական կրթություն ունեցող տղամարդկանց 72 տոկոսը երբևէ չի 

ունեցել սեռական հարաբերություն, ի տարբերություն միջնակարգ և բարձր կրթական 

մակարդակ ունեցող տղամարդկանց 38 տոկոսի: Սեռական հարաբերություն չունեցած 
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18-19 տարեկան կանանց 

շրջանում նախքան 18 տարեկան 

հասակը սեռ. հարաբ. 

ունեցածների տոկոսը 
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Գծապատկեր 13.3   Առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ 

ունեցած տարիքի միտումները 

15-19 տարեկան տղամարդկանց 

շրջանում նախքան 15 տարեկան 

հասակը սեռ. հարաբ. 

ունեցածների տոկոսը 

18-19 տարեկան  

տղամարդկանց 

շրջանում նախքան  

18 տարեկան 

հասակը սեռ. հարաբ. 

ունեցածների տոկոսը 
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տղամարդիկ առավել մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում գյուղաբնակ տղամարդկանց (72 

տոկոս) և պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին անտեղյակ տղամարդկանց (89 

տոկոս) շրջանում, ի տարբերություն պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրի մասին տեղյակ 

(52 տոկոս) կամ քաղաքաբնակ երիտասարդ (42 տոկոս) տղամարդկանց: Հարցմանը 

նախորդող 12 ամիսների ընթացքում սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց 

մասնաբաժինը համանման կերպով է տատանվում ըստ հիմնական բնութագրիչների: 

Դեպքերի քիչ թվով պայմանավորված, վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ 

պահպանակի օգտագործման ցուցանիշն ըստ հիմնական բնութագրիչների տատանվում է 

համաչափորեն` առանց որևէ հատկանշական միտումների:   

 
 

 Աղյուսակ 13.16  Մինչամուսնական սեռական հարաբերությունները և պահպանակի 
օգտագործումը տղամարդկանց շրջանում 

 

 

15-24 տարեկան երբևէ չամուսնացած տղամարդկանց շրջանում երբևէ սեռական 
հարաբերություն չունեցածների տոկոսը, վերջին 12 ամիսների ընթացքում սեռական 
հարաբերություն ունեցածների տոկոսը, և նախաամուսնական շրջանում վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած անձանց տոկոսն ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

  15-24 տարեկան երբևէ չամուսնացած տղամարդիկ 

 

  

Վերջին 12 
ամիսների 
ընթացքում 
սեռ.հարաբ. 

ունեցածների 
տոկոս 

Երբևէ 
չամուսնացած 

տղամարդկանց 
թվաքանակ 

Վերջին  12 ամիսների 
ընթացքում սեռ.հարաբ. 
ունեցած տղամարդկանց 

շրջանում`  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Երբևէ 
սեռ.հարաբ. 

չունեցած  
անձանց տոկոս 

Վերջին 
սեռ.հարաբ. 
ժամանակ 

պահպանակ 
օգտագործած 

անձանց 
տոկոս 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ 

 Տարիք       
 15-19  80.4  17.0  227  (83.2)  39   
   15-17  89.1  9.1  171  * 16   
   18-19  53.4  41.5  55  * 23   
 20-24  31.2  65.0  257  88.6  167   
   20-22  35.0  61.1  159  88.6  97   
   23-24  25.0  71.4  98  88.7  70   

 

Գիտի պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր1       

   Այո 51.6  44.9  449  87.4  202   

   Ոչ (89.0)  (11.0)  35  * 4   

 Բնակավայր       
 Քաղաքային  42.1  56.0  284  88.5  159   
 Գյուղական  71.6  23.3  199  (84.7)  46   

 Կրթություն       
 Հիմնական  72.0  23.3  81  * 19   
 Միջնակարգ  65.7  30.8  183  81.2  56   

 
Միջին-
մասնագիտական  39.4  55.1  69  * 38   

 Բարձրագույն  37.6  61.3  150  92.1  92   
              

 Ընդամենը 15-24 54.3 42.5 483 87.6 205  

           

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և 
սեղմվել են: 
1 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր:  
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Բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ և երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում 
պահպանակի օգտագործում 
 

Աղյուսակ 13.17-ը ներկայացնում է 15-24 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր 

հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում եղել են սեռապես ակտիվ և ունեցել են 

մեկից ավելի զուգընկերներ: Աղյուսակում նաև արտահայտված են մեկից ավելի սեռական 

զուգընկերներ ունեցողների շրջանում վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ 

պահպանակի օգտագործման ցուցանիշը: Տվյալները ներկայացված չեն կանանց համար, 

քանի որ 15-24 տարեկան ոչ մի կին չի արձանագրել հարցմանը նախորդող 12 ամիսների 

ընթացքում մեկից ավելի սեռական զուգընկերների մասին:  

Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում երիտասարդ տղամարդկանց 16 

տոկոսն ունեցել է մեկից ավելի զուգընկեր: Ցուցանիշն առավելապես բարձր է 20-24 

տարիքային խմբում (24 տոկոս) և ցածր` 15-17 տարեկանների շրջանում (2 տոկոս): Երբևէ 

չամուսնացած և պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր իմացող տղամարդիկ 

(յուրաքանչյուրը 17 տոկոս) երեք անգամ ավելի են հակված հարցմանը նախորդող 12 

ամիսների ընթացքում մի քանի սեռական զուգընկերներ ունենալուն, քան երբևէ 

ամուսնացած (5 տոկոս) կամ պահպանակի ձեռքբերման աղբյուրից անտեղյակ (6 տոկոս) 

հարցվողները: Ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ տղամարդիկ կրկնակի 

անգամ ավելի են հակված վերջին մեկ տարվա ընթացքում բազմակի սեռական 

զուգընկերներ ունենալուն (համապատասխանաբար` 10 և 20 տոկոս): Այս ցուցանիշն 

աճում է հարցվողների կրթությանը զուգահեռ` 8 տոկոսից, հիմնական կրթություն 

ունեցողների շրջանում, մինչև 24 տոկոս` միջնակարգ և բարձր կրթական մակարդակ 

ունեցողների մոտ:  

Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի սեռական զուգընկեր 

ունեցած տղամարդկանց 86 տոկոսն իրենց վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ 

օգտագործել են պահպանակ: Տվյալների սակավությունը թույլ չի տալիս ըստ հիմնական 

բնութագրիչների առավել մանրամասն ուսումնասիրության համար:  
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 Աղյուսակ 13.17 Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ 
ունեցած երիտասարդ տղամարդիկ 

 

 

Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում երկու և ավելի սեռական զուգընկերներ ունեցած 15-24 
տարեկան երիտասարդ տղամարդկանց տոկոսը, ինչպես նաև նրանց շրջանում վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործածների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, 
Հայաստան 2010  

 

 

15-24 տարեկան բոլոր 
տղամարդկանց շրջանում` 

Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա 
ընթացքում 2+ սեռական 

զուգընկերներ ունեցած15-24 
տարեկան տղամարդկանց 

շրջանում`  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Հարցմանը նախորդող 
12 ամսվա ընթացքում 

2+ սեռական 
զուգընկերներ 

ունեցածների տոկոսը 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ 

Վերջին սեռական 
հարաբերության 

ժամանակ 
պահպանակ 

օգտագործածների 
տոկոսը 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

 Տարիք      

  15-19 5.9  229  * 14   
     15-17 1.9  171  * 3   
     18-19 18.0  58  * 10   
   20-24 23.9  298  85.6  71   
     20-22 24.0  172  (85.8)  41   
     23-24 23.7  127  * 30   

 

Ամուսնական 

կարգավիճակ      

   Երբևէ չամուսնացած  17.1  483  88.4  82   

   Երբևէ ամուսնացած  (5.4)  44  * 2   

 

Գիտի պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր1      

   Այո 16.8  493  85.6  83   

   Ոչ (5.5)  35  * 2   

 Բնակավայր      
 Քաղաքային  20.4  308  (90.3)  63   
 Գյուղական  10.0  219  * 22   

 Կրթություն      
 Հիմնական  7.5  85  * 6   
 Միջնակարգ  12.7  204  (78.6)  26   

 
Միջին-
մասնագիտական  17.5  78  * 14   

 Բարձրագույն  24.3  161  (88.0)  39   
        

 Ընդամենը 15-24 16.1 527 85.9 85  

   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել 
են: 
1 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի ձեռքբերման աղբյուր:  

   

 

Տարիքային տարբերությամբ սեռական հարաբերություն  
 

Շատ հասարակարգերում ընդունված է, որ երիտասարդները սեռական 

հարաբերություն են ունենում տարիքային մեծ տարբերությամբ զուգընկերների հետ: 

Նման գործելակերպը կարող է նպաստել ՄԻԱՎ-ի և այլ սեռավարակների տարածմանը, 

քանի որ առողջ երիտասարդը, ով սեռական հարաբերություն է ունենում տարիքով մեծ 

զուգընկերոջ հետ, ով վարակակիր է, հիվանդությունը փոխանցվում է առավել 

երիտասարդ տարիքով անձանց: Սեռական զուգընկերների միջև տարիքային 

տարբերությունը գնահատելու համար, 15-19 տարեկան հարցվողները, ովքեր հարցմանը 

նախորդող 12 ամսվա ընթացքում ունեցել էին սեռական հարաբերություն, հարցվել են 

նաև իրենց զուգընկերոջ տարիքի մասին: Այն դեպքում, երբ հարցվողը հստակ չի իմացել 
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զուգընկերոջ տարիքը, նրանք հարցվել են, թե արդյոք զուգընկերն իրենցից տարիքով տաս 

տարի և ավելի մեծ է եղել, թե` փոքր: 

Տվյալները ցույց են տալիս, որ 15-19 տարեկան կանանց 15 տոկոսը և 

տղամարդկանց 4 տոկոսը հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում սեռական 

հարաբերություն են ունեցել իրենցից 10 և ավելի տարի մեծ զուգընկերոջ հետ: Հաշվի 

առնելով տվյալների փոքր թիվը, ցուցանիշն ըստ հիմնական բնութագրիչների գրեթե չի 

տարբերվել: 

  

 

 

 

 Աղյուսակ 13.18 Տարիքային մեծ տարբերությամբ զուգընկերոջ հետ սեռական 

հարաբերություն ունեցած 15-19 տարեկան կանայք և տղամարդիկ  

 

 

Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում սեռական հարաբերություն ունեցած 15-19 

տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, որոնց սեռական զուգընկերը տարիքով 

եղել է 10 և ավելի տարի մեծ, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 15-19 տարեկան կանանց 

տոկոսը, ովքեր հարցմանը 

նախորդող 12 ամսվա 

ընթացքում ունեցել են սեռ. 

հարաբ. 

15-19 տարեկան 

տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր 

հարցմանը նախորդող 12 

ամսվա ընթացքում ունեցել են 

սեռ. հարաբ.  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

10+ տարի մեծ 

տղամարդու հետ 

սեռ. հարաբ. 

ունեցած կանանց 

տոկոս 

Կանանց 

թվաքանակ 

10+ տարի մեծ 

կնոջ հետ սեռ. 

հարաբ. 

ունեցած 

կանանց տոկոս 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք      

 15-17  * 5  * 16   

 18-19  14.0  65  * 25   

 

Ամուսնական 

կարգավիճակ      

   Երբևէ չամուսնացած  * 0  (3.7)  39   

   Երբևէ ամուսնացած  15.5  70  * 2   

 

Գիտի պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր1      

   Այո 13.6  53  (3.7)  41   

   Ոչ * 17  * 0   

 Բնակավայր      

 Քաղաքային  (20.0)  37  * 35   

 Գյուղական  (10.3)  33  * 6   

 Կրթություն      

 Հիմնական  * 4  * 2   

 Միջնակարգ  (15.5)  40  * 6   

 
Միջին-
մասնագիտական  * 10  * 11   

 Բարձրագույն  * 16  * 22   
            

 Ընդամենը 15.4 70 (3.7) 41  

   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի 
վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված 
դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի ձեռքբերման 

աղբյուր:  
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ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին հետազոտությունը երիտասարդների շրջանում   
 

 ՄԻԱՎ-ի առկայության 

կամ բացակայության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

ստացումը կարող է խթան 

հանդիսանալ առավել 

անվտանգ սեռական 

հարաբերություններ ունենալու 

համար: Այն անձինք, ովքեր 

իմանում են, որ չունեն ՄԻԱՎ 

հավանական է, որ կարող են 

ապագայում զգուշանալ, 

որպեսզի վարակ ձեռք չբերեն, 

իսկ նրանք, ովքեր իմանում են, 

որ  վարակված են ՄԻԱՎ-ով 

կարող են իրականացնել 

միջոցառումներ  վարակն այլ 

անձանց չփոխանցելու համար:  

Աղյուսակ 13.19-ը ցույց 

է տալիս 15-24 տարեկան 

երիտասարդ կանանց, ովքեր 

հարցմանը նախրոդող 12 

ամսվա ընթացքում ունեցել են 

սեռական հարաբերություն և 

հետազոտվել են ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ ու ստացել են 

հետազոտության 

արդյունքներն ըստ հիմնական 

բնութագրչների: 

Երիտասարդ 

տղամարդկանց մեկ տոկոսից 

քիչն է նշել երբևէ ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ հետազոտվելու 

մասին (Աղյուսակ 13.11.2), 

հետևաբար, Աղյուսակ 13.19-ն 

առավելապես բնութագրում է 

15-24 տարեկանների շրջանում 

երբևէ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվելու մասին տեղեկատվությունը: Ընդհանուր 

առմամբ 15-24 տարեկան կանանց 9 տոկոսը վերջերս հետազոտվել է  ՄԻԱՎ-ի 

վերաբերյալ և ստացել հետազոտության արդյունքները: Թեպետ Աղյուսակ 13.19-ը 

հիմնված է փոքր թվով դեպքերի վրա, ինչը դժվարեցնում է ուսումնասիրությունը, 

այդուհանդերձ, ցուցանիշն աճում է կրթությանը զուգահեռ` կազմելով 0 տոկոս հիմնական 

կրթություն ունեցողների շրջանում, մինչև 11 տոկոս` միջնակարգ կրթությունից բարձր 

կրթական մակարդակ ունեցողների մոտ:   

 
 

 

 Աղյուսակ 13.19 Երիտասարդ կանանց շրջանում վերջին անգամ 

կատարված ՄԻԱՎ-ի ստուգման թեսթը 

 

 

Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա ընթացքում սեռական հարաբերություն 

ունեցած 15-24 տարեկան կանանց շրջանում վերջին 12 ամսվա ընթացքում 

ՄԻԱՎ-ի ստուգման թեսթ կատարած և թեսթի պատասխանները ստացած 

կանանց տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 Հարցմանը նախորդող 12 ամսվա 

ընթացքում սեռական հարաբերություն 

ունեցած 15-24 տարեկան կանանց 

շրջանում`  

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Հարցմանը նախորդող 12 

ամսվա ընթացքում ՄԻԱՎ-ի 

ստուգման թեսթ կատարած 

և թեսթի պատասխանները 

ստացած կանանց տոկոսը 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք    

   15-19 6.3  70   

   15-17  * 5   

   18-19  6.8  65   

 20-24  9.2  445   

   20-22  9.2  216   

   23-24  9.3  229   

 Ամուսնական կարգավիճակ    

   Երբևէ չամուսնացած  * 0   

   Երբևէ ամուսնացած  8.8  514   

 

Գիտի պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր1    

   Այո 9.1  434   

   Ոչ 7.3  81   

 Բնակավայր    

 Քաղաքային  8.7  259   

 Գյուղական  8.9  256   

 Կրթություն    

 Հիմնական  (0.0)  22   

 Միջնակարգ  8.1  242   

 Միջին-մասնագիտական  9.4  135   

 Բարձրագույն  11.2  117   
        

 Ընդամենը 15-24 8.8 515  

   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված 
դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից 
փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Ընկերները, ընտանիքի անդամները և տունը չի համարվում պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուր:  

   




