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ԱԲՈՐՏ (ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ) 8 
 

 ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում հղիության արհեստական ընդհատումների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը մանրամասնորեն հավաքագրվել է կանանց վերարտադրողական 

պատմության միջոցով: Յուրաքանչյուր կնոջ տրվել է հարց իր կյանքում տեղի ունեցած 

հղիությունների թվի մասին, որոնք ավարտվել են կենդանի ծնունդով, հղիության 

արհեստական ընդհատմամբ (այսուհետ նաև` արհեստական վիժում կամ աբորտ), 

հղիության ինքնաբեր ընդհատմամբ (այսուհետ նաև` ինքնաբեր վիժում) և մեռելածնությամբ: 

Յուրաքանչյուր հղիության համար գրանցվել է հղիության ավարտի ամիսը, տարին ու 

հղիության ելքը1: Ի լրումն նշյալի, վերջին հինգ տարվա ընթացքում ավարտված 

հղիությունների համար գրանցվել է նաև հղիության տևողությունը:  

 

 

8.1 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԵՐ  

 
Աղյուսակ 8.1-ը ցույց է տալիս հետազոտությանը նախորդող 3 տարիների ընթացքում 

տեղի ունեցած հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը (այսինքն, մոտ 2007թ-ի 

նոյեմբերից մինչև 2010թ-ի նոյեմբեր): Հղիությունների տասից գրեթե վեցը (63 տոկոս) 

ավարտվել է կենդանի ծնունդով, իսկ տասից երեքը` աբորտով (29 տոկոս)2: Բոլոր 

հղիությունների 8 տոկոսն ավարտվել է ինքնաբեր վիժումով, իսկ 1 տոկոսից քիչը՝ 

մեռելածնությամբ: 

Աբորտով ավարտվող հղիությունների մասնաբաժինը նկատելիորեն աճում է կնոջ 

տարիքին և հղիության հերթականությանը զուգընթաց: Աբորտով ավարտված 

հղիություններն ըստ տարիքի բաշխվել են հետևյալ կերպ` 15-19 տարիքային խմբում` շուրջ 

10 տոկոս, 20-24 տարիքային խմբում` 18 տոկոս, 25-34 տարիքային խմբում` 39 տոկոս, և 35-

44 տարիքային խմբում` 42 տոկոս: Ըստ հղիության հերթականության աբորտով ավարտվող 

հղիությունների տոկոսը նշանակալիորեն տատանվում է 2 տոկոսից` առաջին հղիության 

ժամանակ, մինչև 66 տոկոս` հինգերորդ կամ ավելի հղիությունների դեպքում:    

Թեպետ տարբերությունն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի աննշան է, 

այդուհանդերձ, ի տարբերություն քաղաքաբնակ կանանց, վերջին հղիությունը կենդանի 

                                                      
1   Հղիության պատմության նկարագրության աղյուսակը կառուցված էր այնպես, որպեսզի ապահովվի աբորտների 

վերաբերյալ հնարավորինս ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրումը` հատկապես հետազոտությանը անմիջապես 

նախորդող ժամանակահատվածի համար: Տվյալները հավաքագրվել են հակադարձ ժամանակագրությամբ, այսինքն առաջինը 

հավաքագրվել են ամենավերջին հղիության վերաբերյալ տվյալները, այնուհետև դրան նախորդողը և այդպես շարունակ: Դա 

նախատեսված էր այն նկատառումով, որպեսզի հետազոտությանն անմիջապես նախորդող տարիներին տեղի ունեցած դեպքերի 

վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվեն առավել ամբողջական տեսքով, քան դա կարող էր արվել ժամանակագրական կարգով 

տեղեկատվություն հավաքագրելու դեպքում: Հղիության պատմության վերջում, հարցազրուցավարից պահանջվում էր ստուգել 

համապատասխանությունը վերարտադրողությանը վերաբերող բաժնի սկզբում հավաքագրված ամբողջական 

տեղեկատվության և հղիության պատմության մեջ նշված դեպքերի քանակների միջև: 
2 Հարկ է նշել, որ տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանությունը նորացվել է: ՀԺԱՀ 2000-ի ընթացքում, հարցվողներին տրվել 

էին հատուկ հարցեր, թե՛ աբորտների, թե՛ կնոջ կողմից հրահրված աբորտների վերաբերյալ: ՀԺԱՀ 2000-ի ընթացքում հարցված 

կանանցից ընդամենը 37-ն են նշել իրենց կողմից հրահրված աբորտի իրականացում (աբորտ առանց բուժաշխատողի 

մասնակցության): Այսպիսով, ՀԺԱՀ 2000-ին կիրառված այս տարբերակումը չի ներառվել ՀԺԱՀ 2005-ի և 2010-ի 

հարցաթերթերում:  
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ծնունդով ավարտվել է փոքր-ինչ ավելի շատ թվաքանակով գյուղաբնակ կանանց շրջանում 

(համապատասխանաբար՝ 62 և 66 տոկոս): Գոյություն ունի աբորտով ավարտված 

հղիությունների նշանակալի տարբերություն ըստ մարզերի: Ամենացածր ցուցանիշը 

գրանցվել է Սյունիքում` 6 տոկոս, իսկ ամենաբարձրը Արմավիրում` 40 տոկոս: 

Այնուամենայնիվ, որոշ մարզերի տվյալները հիմնված են փոքր թվերի վրա, ինչը պահանջում 

է ուսումնասիրությունների ժամանակ ցուցաբերել որոշակի զգուշություն:  

Հարկ է նշել, որ գոյություն ունի կորագիծ հարաբերակցություն աբորտի և կրթական 

մակարդակի միջև՝ աբորտով ավարտված հղիությունների մասնաբաժինը նվազում է կնոջ 

կրթական մակարդակի աճին զուգընթաց: Հիմնական կրթություն ունեցող կանանց շրջանում 

աբորտով ավարտված հղիությունների ամենաբարձր ցուցանիշն է (37 տոկոս), ի համեմատ 

միջնակարգ և ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցող կանանց 21 տոկոսի: Թեպետ 

աբորտի և բարեկեցության մակարդակի միջև կապը հստակ չէ, այդուհանդերձ, ի համեմատ 

բարեկեցության մյուս ենթախմբերի, բարեկեցության ամենացածր և միջին ենթախմբերի 

կանանց վերջին հղիությունն առավել հաճախ է ավարտվել աբորտով:  
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 Աղյուսակ 8.1 Հղիության ելքերն ըստ հիմնական բնութագրիչների  

 

Հետազոտությանը նախորդող 3 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումն ըստ ելքի 

տեսակի և հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Հղիության ելք   

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Կենդանի 

ծնունդ Աբորտ 

Ինքնաբեր 

վիժում Մեռելածին Ընդամենը 

Հղիությունների 

քանակ  

 Տարիքը հղիության ելքի ժամանակ        

 <20  81.8  7.0  11.2  0.0  100.0  98   

 20-24  75.3  17.6  7.0  0.0  100.0  563   

 25-34  54.5  38.6  6.7  0.1  100.0  665   

 35-44  44.9  42.4  12.1  0.6  100.0  127   

 45-49  * * * * 100.0  3   

 Հերթական ծնունդ        

 Առաջին  91.3  1.9  6.7  0.2  100.0  426   

 Երկրորդ  79.3  13.2  7.5  0.0  100.0  365   

 Երրորդ  46.6  45.2  8.1  0.1  100.0  247   

 Չորրորդ  40.6  51.7  7.3  0.3  100.0  167   

 Հինգ և բարձր  24.9  66.2  9.0  0.0  100.0  252   

 Բնակավայր        

 Քաղաքային  62.0  29.3  8.6  0.1  100.0  859   

 Գյուղական  65.5  28.3  6.2  0.1  100.0  598   

 Մարզ        

 Երևան  62.7  29.2  8.1  0.0  100.0  466   

 Արագածոտն  89.3  8.7  2.0  0.0  100.0  48   

 Արարատ  81.4  16.1  2.5  0.0  100.0  82   

 Արմավիր  52.4  39.7  7.9  0.0  100.0  166   

 Գեղարքունիք  67.2  24.4  8.4  0.0  100.0  103   

 Լոռի  69.2  16.8  14.0  0.0  100.0  102   

 Կոտայք  61.0  34.8  3.7  0.5  100.0  157   

 Շիրակ  54.4  38.1  7.4  0.0  100.0  175   

 Սյունիք  79.9  6.0  13.0  1.1  100.0  47   

 Վայոց ձոր  69.4  22.5  8.1  0.0  100.0  36   

 Տավուշ  56.1  35.9  7.6  0.4  100.0  75   

 Կրթություն        

 Հիմնական  61.2  36.5  2.2  0.0  100.0  68   

 Միջնակարգ  60.5  30.8  8.6  0.2  100.0  595   

 Միջին-մասնագիտական  62.2  31.4  6.4  0.1  100.0  454   

 Բարձրագույն  70.8  20.7  8.6  0.0  100.0  339   

 Բարեկեցության մակարդակ        

 Ամենացածր  59.6  36.0  4.2  0.2  100.0  309   

 Ցածր  68.8  24.1  6.8  0.4  100.0  278   

 Միջին  57.4  35.2  7.5  0.0  100.0  319   

 Բարձր  67.2  21.5  11.2  0.0  100.0  291   

 Ամենաբարձր  65.4  26.0  8.6  0.0  100.0  259   
                

 Ընդամենը 63.4 28.9 7.6 0.1 100.0 1,457  

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

   
 

Վերջին տաս տարիների ընթացքում աբորտով ավարտված հղիությունների 

մասնաբաժինը նվազել է՝ ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում գրանցված 55 և ՀԺԱՀ 2005-ին` 45 

տոկոսից մինչև ՀԺԱՀ 2010-ին արձանագրված 29 տոկոս ցուցանիշը (Գծապատկեր 8.1): 

Բնականաբար, կենդանի ծնունդով ավարտված հղիությունների մասնաբաժինն 
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ընդհակառակը` աճել է ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում գրանցված 38 տոկոսից, ՀԺԱՀ 2005-ին 

կազմելով 48 տոկոս, իսկ ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում՝ 63 տոկոս (ՀՀ ԱՎԾ և այլոք, 2001 և 2006թ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱԲՈՐՏՆԵՐ 
 

Աղյուսակ 8.2-ը ցույց է տալիս հարցվողների` կյանքի ընթացքում ունեցած 

աբորտների թիվը: Վիճակագրությունը հիմնված է 15-49 տարեկան բոլոր կանանց 

պատասխանների վրա` անկախ նրանց հղիանալու ռիսկի հավանականության: 

Բոլոր հարցվողների մեկ երրորդն ունեցել է աբորտ (31 տոկոս): Ինչպես ակնկալվում 

էր, աբորտների հաճախականությունն աճում է տարիքին զուգահեռ, եթե 20-24 տարիքային 

խմբի կանանց 5 տոկոսն է ունեցել աբորտ, ապա 25-34 տարեկան կանանց շրջանում այդ 

ցուցանիշը կազմել է 31 տոկոս, իսկ 35-ից բարձր տարիքի կանանց շրջանում` 55 տոկոս: 

Գոյություն ունի նաև ուղիղ համեմատական կապ երբևէ ունեցած աբորտների և կենդանի 

երեխաների թվաքանակի միջև: Ի տարբերություն մեկ երեխա ունեցող կանանց 17 տոկոսի, 

երեխա չունեցող կանանց 1 տոկոսից քիչն է ունեցել աբորտ: Նույն ցուցանիշը 2-3 երեխա 

ունեցող կանանց շրջանում կազմել է 58 տոկոս և 4 կամ ավելի երեխա ունեցող կանանց 

շրջանում` 56 տոկոս: 

Կյանքի ընթացքում ունեցած աբորտների վերաբերյալ էական տարբերություններ 

չկան ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կամ բարեկեցության մակարդակի: 

Կրթական մակարդակի և աբորտների միջև առկա է կորագիծ հարաբերակցություն: 

Բարձրագույն և հիմնական կրթություն ունեցող կանանց շրջանում աբորտների ցուցանիշն 

ավելի ցածր է, քան այլ կրթություն ունեցող կանանց մոտ: Այդուհանդերձ հատկանշական է, 

որ աբորտների ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է բարձրագույն կրթություն ունեցող 

կանանց շրջանում (20 տոկոս): Միևնույն ժամանակ, հնարավոր է, որ բարձրագույն 

կրթություն ունեցող կանանց շրջանում, ովքեր օգտագործում են պտղաբերության հսկման 
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ավելի փորձված և վստահելի մեթոդներ, անցանկալի հղիություններն ավելի քիչ են 

տարածված: Մարզային կտրվածքով նկատելի են կյանքի ընթացքում ունեցած աբորտների 

ցուցանիշի նշանակալի տարբերություններ` ամենացածրը 16 տոկոս Սյունիքում մինչև 

ամենաբարձրը 41 տոկոս` Կոտայքում:  

 
 

 Աղյուսակ 8.2 Կյանքի ընթացքում ունեցած աբորտներ  

 

Առնվազն մեկ աբորտ ունեցած 15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, այդ կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ ունեցած աբորտների թվաքանակի, 

ինչպես նաև աբորտների միջին թիվը համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  

Աբորտ 

ունեցած 

կանանց 

տոկոսը 

     

   

Աբորտ կատարած կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ 

աբորտների թվի 

Աբորտների 

միջին թիվ 

Աբորտ 

ունեցած 

կանանց 

թվաքանակ 

 

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Կանանց 

թվաքանակ 1 2-3 4-5 6+ Ընդամենը  

 Տարիք           

 <20  0.2  861  * * * * 100.0  * 2   

 20-24  5.2  1,032  (73.5)  (26.5)  (0.0)  (0.0)  100.0  (1.3)  53   

 25-34  30.5  1,788  53.2  36.8  8.4  1.6  100.0  1.8  545   

 35+  55.3  2,241  27.2  52.2  13.8  6.8  100.0  2.6  1,239   

 

Կենդանի երեխաների 

թվաքանակ           

 0  0.5  2,233  * * * * 100.0  2.3  12   

 1  16.6  769  57.4  34.1  6.2  2.3  100.0  1.8  128   

 2-3  58.3  2,737  35.5  47.6  11.8  5.0  100.0  2.4  1,597   

 4+  56.1  183  18.8  52.6  20.8  7.9  100.0  2.9  103   

 Ամուսնական կարգավիճակ           

 Երբևէ չամուսնացած 0.1  1,911  * * * * 100.0  1.0  2   

 Ամուսնացած 45.9  3,626  37.1  45.8  12.0  5.0  100.0  2.4  1,666   

 Նախկինում ամուսնացած 44.3  385  27.4  57.9  9.9  4.8  100.0  2.4  171   

 Բնակավայր           

 Քաղաքային  29.7  3,641  38.0  47.8  10.4  3.9  100.0  2.2  1,082   

 Գյուղական  33.2  2,281  34.0  45.5  13.9  6.7  100.0  2.6  756   

 Մարզ           

 Երևան  29.8  2,069  38.9  48.0  9.1  4.0  100.0  2.2  617   

 Արագածոտն  30.6  260  51.8  44.5  2.3  1.4  100.0  1.6  80   

 Արարատ  29.5  379  45.5  50.4  2.5  1.6  100.0  1.8  112   

 Արմավիր  40.0  535  24.5  45.4  20.6  9.6  100.0  3.1  214   

 Գեղարքունիք  32.7  459  22.6  44.1  24.7  8.6  100.0  3.2  150   

 Լոռի  18.9  513  64.8  31.9  2.8  0.6  100.0  1.5  97   

 Կոտայք  41.2  543  23.4  51.0  15.1  10.5  100.0  2.9  224   

 Շիրակ  33.4  598  32.1  49.1  15.6  3.2  100.0  2.4  200   

 Սյունիք  15.7  198  57.0  43.0  0.0  0.0  100.0  1.5  31   

 Վայոց ձոր  30.8  131  59.5  34.3  6.2  0.0  100.0  1.6  40   

 Տավուշ  31.0  238  38.3  53.6  7.4  0.7  100.0  2.0  74   

 Կրթություն           

 Հիմնական  28.0  347  35.3  42.2  17.6  4.8  100.0  2.7  97   

 Միջնակարգ  37.0  2,137  33.5  47.4  12.4  6.7  100.0  2.5  791   

 Միջին-մասնագիտական  36.0  1,681  35.7  48.2  11.5  4.6  100.0  2.3  604   

 Բարձրագույն  19.7  1,757  44.0  44.6  9.5  1.9  100.0  2.0  346   

 Բարեկեցության մակարդակ           

 Ամենացածր  32.4  1,151  35.4  48.1  11.4  5.2  100.0  2.4  373   

 Ցածր  32.9  1,211  32.4  44.9  16.1  6.6  100.0  2.6  398   

 Միջին  33.1  1,139  38.6  44.7  12.9  3.8  100.0  2.3  377   

 Բարձր  28.1  1,146  37.7  50.8  7.8  3.7  100.0  2.2  322   

 Ամենաբարձր  28.9  1,275  38.0  46.4  10.1  5.6  100.0  2.3  368   

                      

 Ընդամենը 31.0 5,922 36.3 46.8 11.8 5.0 100.0 2.4 1,839  

   

 

Նշում` Ամուսնացածների խմբում ներառված են նաև հարցվողներ, ովքեր հարցման պահին բնակվում են իրենց զուգընկերոջ հետ համատեղ: 

Նախկինում ամուսնացածների խմբում ներառված են ամուսնալուծվածները, առանձին բնակվողները և այրիները:  Աստղանիշը նշանակում է, որ 

տվյալները հիմնված են 25-ից քիչ չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված 

դեպքերի վրա:  
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Երբևէ աբորտի դիմած կանանց գրեթե 2/3-ն իրենց կյանքի ընթացքում ունեցել է 1-ից 

ավելի աբորտ: Երբևէ աբորտի դիմած կանանց 47 տոկոսն ունեցել է 2-3, իսկ 12 տոկոսը` 4-5 

աբորտ: Կանանց 5 տոկոսն ունեցել է 6 կամ ավելի աբորտ: Ենթադրվում է, որ այս կանանց 

շրջանում աբորտները հանդիսացել են պտղաբերության վերահսկման հիմնական մեթոդը: 

Այս հարցի շուրջ ևս նկատելի է նշանակալի տարբերություններ ըստ մարզերի, ամենաբարձր 

ցուցանիշը գրանցվել է Արմավիրում և Կոտայքում (10-11 տոկոս), իսկ ամենացածրը՝ Լոռու, 

Տավուշի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում (1 տոկոս և ավելի պակաս): Երբևէ աբորտ 

ունեցած կանանց շրջանում մեկ կնոջ հաշվով աբորտների միջին թիվը կազմել է 2.4: 

 

8.3 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱԲՈՐՏՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
 

 Աղյուսակ 8.3-ում ներկայացված են 

աբորտների գործակիցները` ՀԺԱՀ-ին 

նախորդող 3 տարիների կտրվածքով (այսինքն, 

մոտ 2007թ-ի նոյեմբերից մինչև 2010թ-ի 

նոյեմբեր): Ներկայացված են 3 տիպի 

գործակիցներ` աբորտների տարիքային 

գործակից (ԱՏԳ), աբորտների գումարային 

գործակից (ԱԳԳ) և աբորտների հատուկ 

գործակից (ԱՀԳ): Աբորտների տարիքային 

գործակիցը (ԱՏԳ), որը ներկայացված է 1000 կնոջ 

հաշով, արտահայտում է տվյալ տարիքային 

խմբի կանանց կատարած աբորտների թվի 

հարաբերությունը նույն տարիքային խմբին 

պատկանող կանանց ընդհանուր թվաքանակին: 

Աբորտների գումարային գործակից (ԱԳԳ), որը 

ներկայացված է 1 կնոջ հաշվով, իրենից 

ներկայացնում է ԱՏԳ-ների հանրագումարը: 

Աբորտների գումարային գործակիցը (ԱԳԳ) 

իրենից ներկայացնում է աբորտների թիվ, որը 

կինը կարող է ունենալ իր ողջ կյանքի 

ընթացքում, եթե իր վերարտադրողական կյանքի ընթացքում ունենար հետազոտության 

արդյունքում ստացված աբորտների տարիքային գործակիցը: Աբորտների հատուկ 

գործակիցը (ԱՀԳ) իրենից ներկայացնում է աբորտների թվի հարաբերությունը 15-44 

տարեկան կանանց թվաքանակի վրա՝ արտահայտած ըստ 1000 կնոջ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Աղյուսակ 8.3 Աբորտների գործակիցներ  

 

Աբորտների տարիքային գործակիցը (1000 կնոջ 

հաշվով), աբորտների գումարային գործակիցը (ԱԳԳ), 

և աբորտների հատուկ գործակիցը (ԱՀԳ) հարցմանը 

նախորդող 3 տարվա կտրվածքով, Հայաստան 2010   

 
 

Բնակավայր   

 

Տարիքային 

խումբ Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 15-19 1  5  3   

 20-24 34  31  33   

 25-29 55  64  59   

 30-34 42  48  44   

 35-39 15  25  19   

 40-44 7  10  8   

 45-49 2  2  2   

         

 ԱԳԳ (15-49)1 0.8  0.9  0.8   

 ԱԳԳ (15-44) 0.8  0.9  0.8   

 ԱՀԳ2 27.0 29.0 28.0  

   

 

1 Աբորտների գումարային գործակիցը (ԱԳԳ) 

արտահայտված է մեկ կնոջ հաշվով: 
2 Աբորտների հատուկ գործակիցը (ԱՀԳ) 

արտահայտում է աբորտների և 15-44 տարեկան 

կանանց թվաքանակի հարաբերակցությունը՝ 1000 

կնոջ հաշվով:    
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Ազգային մակարդակում, աբորտների տարիքային գործակիցն իր գագաթնակետին է 

հասնում 25-29 տարիքային խմբի կանանց շրջանում, ապա նվազում է՝տարիքին զուգահեռ: 

Աբորտների տարիքային գործակիցը (ԱՏԳ) փոքր է մինչև 30 տարեկան կանանց ծնելիության 

գործակցից, սակայն գրեթե նույնն է՝ բարձր տարիքային խմբի կանանց շրջանում 

(Գծապատկեր 8.2): 

Հայաստանում, մեկ կնոջ հաշվով աբորտների գումարային գործակիցը (ԱԳԳ) կազմել 

է 0.8: ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համաձայն, ԱԳԳ-ն չի տարբերվում ըստ բնակավայրի 

(քաղաքային բնակավայրում կազմել է 0.8, իսկ գյուղականում՝ 0.9), սակայն 2005թ-ին 

տարբերությունն ակնհայտ էր՝ գյուղական բնակավայրերում այն կազմել էր 2.2, իսկ 

քաղաքային բնակավայրերում՝ 1.5 (ՀՀ ԱՎԾ և այլոք, 2006թ): Բացառությամբ 20-24 և 45-49 

տարիքային խմբերի կանանց, տարիքային մյուս բոլոր ենթախմբերում գյուղաբնակ կանանց 

ԱՏԳ-ն ավելի բարձր էր, քան քաղաքաբնակ կանանց շրջանում: 
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Ծնելիության գործակիցներ Աբորտների գործակիցներ   

Գծապատկեր 8.2 Ծնելիության և աբորտների տարիքային 

գործակիցները, Հայաստան 2010 

ՀԺԱՀ 2010 
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Աղյուսակ 8.4-ը ցույց է տալիս, որ ԱԳԳ-ն 

տատանվել է ըստ մարզերի` ամենացածրը 0.2` 

Սյունիքում, մինչև ամենաբարձրը Արմավիրում` 1.5: 

Բարձր կրթական և բարեկեցության մակարդակ 

ունեցող կանանց շրջանում ԱԳԳ-ն եղել է 

ամենացածրը: Աղյուսակ 8.4-ի վերջին սյունակն 

արտահայտում է 40-49 տարեկան բոլոր կանանց 

կողմից երբևէ կատարված աբորտների միջին թիվը: 

Այն աբորտների ամփոփ ցուցիչն է, որն 

արտահայտում է վերարտադրողականության 

ավարտին մոտ կանգնած, տարիքով 

համեմատաբար մեծ կանանց շրջանում աբորտների 

գնահատականը, որն իր հերթին արտահայտում է 

աբորտների ավարտուն պատկերը: Արդյունքների 

համաձայն, 40-49 տարեկան կանանց կողմից երբևէ 

կատարված աբորտների միջին թիվը (1.6 աբորտ 

մեկ կնոջ հաշվով) ավելի բարձր է, քան հարցմանը 

նախորդող երեք տարիների կտրվածքով 

հաշվարկված ԱԳԳ-ն (0.8 աբորտ մեկ կնոջ հաշվով), 

ինչը մատնանշում է վերջին 30 տարիների 

ընթացքում տեղի ունեցած աբորտների 

տարածվածության անկմանը: Աբորտների 

ցուցանիշի նվազումը գնահատվում է ԱԳԳ-ի և 

աբորտների ամփոփ ցուցիչի համեմատության 

միջոցով, որն արտահայտել է նվազում կանանց 

բոլոր ենթախմբերում, սակայն առավել ակնհայտ է 

ցածր կրթական մակարդակ ունեցող և 

Գեղարքունիքի ու Կոտայքի մարզերի կանանց 

շրջանում գրանցված անկումը: Այս կանանց 

շրջանում ԱԳԳ-ի և աբորտների միջին թվի 

տարբերությունը կազմել է 1.3 և ավելի աբորտ մեկ 

կնոջ հաշվով: 

 

 Աղյուսակ 8.4 Աբորտների գործակիցներն ըստ 
հիմնական բնութագրիչների 

 

 

Աբորտների գումարային գործակիցը հարցմանը 
նախորդող 3 տարվա կտրվածքով և աբորտների 
միջին թիվը 40-49 տարեկան կանանց շրջանում 
ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Աբորտների 
գումարային 
գործակիցը 

15-49 
տարեկան 
կանանց 

շրջանում 

40-49  
տարեկան 
կանանց 

շրջանում 
աբորտների 
միջին թիվը   

 Բնակավայր    
 Քաղաքային  0.8  1.4   
 Գյուղական  0.9  1.8   

 Մարզ    
 Երևան  0.7  1.4   
 Արագածոտն  0.3  1.1   
 Արարատ  0.3  1.3   
 Արմավիր  1.5  2.3   
 Գեղարքունիք  0.8  2.3   
 Լոռի  0.4  0.6   
 Կոտայք  1.3  2.6   
 Շիրակ  1.4  1.6   
 Սյունիք  0.2  0.5   
 Վայոց ձոր  0.7  0.9   
 Տավուշ  1.3  1.1   

 Կրթություն    
 Հիմնական  1.1  2.6   
 Միջնակարգ  1.0  1.7   

 
Միջին-
մասնագիտական  0.9  1.6   

 Բարձրագույն  0.5  1.1   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ    

 Ամենացածր  1.2  1.5   
 Ցածր  0.7  1.8   
 Միջին  1.0  1.5   
 Բարձր  0.6  1.5   
 Ամենաբարձր  0.6  1.5   
        

 Ընդամենը 0.8 1.6  
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ստացված տվյալների համաձայն 40-49 տարեկան կանայք միջինում ունեցել են 2.8 աբորտ, 

2005թ-ին՝ 1.7, իսկ 2010թ-ին՝ 1.6 աբորտ: 
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Տարիքային խումբ 

0 

50 

100 

150 

200 
Ըստ 1000 կնոջ 

2000 ՀԺԱՀ 2005 ՀԺԱՀ 2010 ՀԺԱՀ    

Գծապատկեր 8.3 Աբորտների տարիքային գործակիցների 

միտումները Հայաստանում 2000, 2005 և 2010թթ 

 

 

8.4 ԱԲՈՐՏՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ 
 

Համաձայն ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների, ԱԳԳ-ն կազմել է 0.8, ինչը նշանակալիորեն 

ցածր է ՀԺԱՀ 2005-ի 1.8 և ՀԺԱՀ 2000-ի 2.6 ցուցանիշներից: Այս նվազումն ակնհայտ է բոլոր 

տարիքային խմբերում (Գծապատկեր 8.3):  

Վերջին տաս տարիների ընթացքում գրանցված աբորտների տարածվածության 

նվազումը համաչափ է ողջ կյանքի ընթացքում կատարված աբորտների ցուցանիշի 

կրճատմանը: Օրինակ, ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում ստացված տվյալների համաձայն կանանց 

գրեթե կեսը (47 տոկոս) ունեցել են աբորտ, այնինչ ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում այս ցուցանիշը 

կազմել է 37, իսկ ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում՝ 31 տոկոս: Ավելին, ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում 
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Աբորտի վերաբերյալ միտումները պարզելու 

մեկ այլ տարբերակ է հանդիսանում աբորտների 

տարիքային գործակիցների ուսումնասիրությունը 

ժամանակային կտրվածքով համաձայն ՀԺԱՀ 2010-ի 

հարցվողների տրամադրած տեղեկատվության: 

Աղյուսակ 8.5-ը ցույց է տալիս աբորտների տարիքային 

գործակիցը ՀԺԱՀ 2010-ին նախորդող հնգամյա 

կտրվածքներով: Քանի որ 50 և բարձր տարիքի կանայք 

չեն մասնակցել հետազոտությանը, ուստի հարցմանը 

նախորդող տարիների աճին զուգընթաց հաջորդաբար 

կրճատվել են նաև գործակիցները: ՀԺԱՀ 2010-ի 

հարցվողների կտրվածքով արտահայտված աբորտների 

գործակիցների ժամանակային փոփոխությունները 

համապատասխան են ՀԺԱՀ 2000 և 2005 

հետազոտությունների ընթացքում արտահայտված 

միտումներին: Աղյուսակ 8.5-ի տվյալները ցույց են 

տալիս աբորտների գործակիցների զգալի նվազում 

վերջին 15 տարիների ընթացքում: Օրինակ՝ աբորտի 

տարիքային ցուցանիշը 30-34 տարիքային խմբի 

կանանց շրջանում նվազել է շուրջ 46 տոկոսով, քանի 

որ հարցմանը նախորդող 10-14 տարի առաջ 1000 կնոջ հաշվով ԱՏԳ-ն կազմել է 84 աբորտ, 

իսկ 0-4 տարի առաջ՝ 45 աբորտ: Աբորտի տարիքային ցուցանիշի ամենաակներև նվազումը 

տեղի է ունեցել 20-24 տարիքային խմբի կանանց շրջանում, ուր այն 10-14 տարի առաջ 

կազմել է 72 աբորտ 1000 կնոջ հաշվով, իսկ 0-4 տարի առաջ՝ 32 աբորտ, ինչը վկայում է ԱՏԳ-ի 

56 տոկոս նվազման մասին: ԱԳԳ-ի զգալի նվազման պատճառներն ամբողջապես պարզ չեն: 

Վերջին քսան տարվա կտրվածքով աբորտի տարածվածության նվազումը համահունչ է նույն 

ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված հղիությունների գործակիցների նվազմանը 

(տվյալները ներկայացված չեն): Անկասկած, աբորտների նվազումը մասամբ 

պայմանավորված է վերջին տաս տարիների կտրվածքով հակաբեղմնավորման 

ժամանակակից մեթոդների օգտագործման մակարդակի աճով և նույն ժամանակահատվածի 

կտրվածքով՝ հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների օգտագործման նվազմամբ 

(Գլուխ 7): Օրինակ՝ ի տարբերություն 2000 և 2005թթ-ի հետազոտության տվյալների, 2010թ-ին 

ամուսնացած կանանց շրջանում բարձրացել է ժամանակակից հակաբեղմնավորման 

մեթոդների օգտագործման ցուցանիշը (ի տարբերություն 2000թ-ի 22 տոկոս և 2005թ-ի 20 

տոկոս ցուցանիշների, 2010թ-ին այն կազմել է 27 տոկոս): Մասնավորապես, ամուսնացած 

կանանց շրջանում վերջին 10 տարիների ընթացքում կրկնապատկվել է պահպանակի 

օգտագործումը (15 տոկոս 2010թ-ին, ի տարբերություն 2005թ-ի 8 և 2000թ-ի 7 տոկոս 

ցուցանիշների): Հավանական է, որ աբորտների կրճատումը պայմանավորված է նաև 

հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների, հատկապես ընդհատված սեռական 

հարաբերության մեթոդի (32 տոկոս 2000թ-ին, 28 տոկոս՝ 2005 և 25 տոկոս՝ 2010թ-ին) 

օգտագործման նվազմամբ: Չնայած ԱԳԳ-ի ցածր մակարդակի պատճառ կարող էր 

հանդիսանալ նաև սեռական ակտիվության նվազումը, այնուամենայնիվ, բոլոր երեք 

հետազոտությունների ժամանակ, նախորդ ամսվա ընթացքում սեռապես ակտիվ են եղել 

գրեթե նույն համամասնությամբ կանայք (Աղյուսակ 4.6.1):  

 Աղյուսակ 8.5 Աբորտների տարիքային 

գործակիցների միտումներ 

 

 

Աբորտների տարիքային գործակիցներն ըստ 

հարցմանը նախորդող հնգամյա 

ժամանակահատվածների համաձայն աբորտի 

կատարման ժամանակ կնոջ տարիքի, 

Հայաստան 2010   

 

Կնոջ 

տարիքն 

աբորտի 

կատարման 

ժամանակ 

Հարցմանը նախորդող 

տարիների թիվ  

 0-4 5-9 10-14 15-19  

 15-19 3  4  2  4   

 20-24 32  58  72  56   

 25-29 60  79  101  100   

 30-34 45  70  84  [107]  

 35-39 27  43  [71]    

 40-44 8  [24]      

 45-49 [2]      

   

 

Նշում՝ Աբորտի տարիքային գործակիցներն 

արտահայտված են ըստ 1000 կնոջ:  

Փակագծերում ներկայացված տվյալները 

ներգրավված չեն:  
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Նշված միտումը կարող է պայմանավորված լինել նաև, 2000 և 2005թթ-ի 

համեմատությամբ, 2010թ-ի ընթացքում հնարավոր չգրանցված աբորտներով: Աբորտների 

թերգրանցումը կարող է տեղի ունենալ հարցվողի չհիշելու պատճառով, եթե կատարված 

աբորտը նախորդել է հարցազրույցին շատ ժամանակ առաջ կամ նա գիտակցաբար չի 

ցանկացել հիշել կատարվածը: Աբորտների թերգրանցումից խուսափելու համար, ՀԺԱՀ 2010-

ի շրջանակում, հարցազրուցավարները հատուկ ցուցում են ունեցել կնոջը հարցնել 

ցանկացած միջոցով կատարված աբորտի վերաբերյալ, ներառյալ տնային պայմաններում 

կամ այլ կերպ “Ցայտոտեկ”-ի կամ աբորտ հրահրող համանման այլ դեղորայքի, բույսերի 

օգտագործման արդյունքում կատարված աբորտները: Թեպետ միտումների առավել 

մանրամասն ուսումնասիրությունը դուրս է տվյալ զեկույցի շրջանակից, այդուհանդերձ, եթե 

աբորտը հասարակության կողմից ավելի քիչ ընդունելի է, հնարավոր է, որ կանայք առավել 

կաշկանդված խոսեն իրենց կողմից կատարված աբորտների մասին: 

 

8.5 ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՆԱԽՔԱՆ ԱԲՈՐՏԸ  
 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման նկատմամբ կանանց դիրքորոշումը 

կարևոր է աբորտին հանգեցնող պատճառները բացահայտելու համար: Այս 

տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է մասնավորապես ընտանիքի պլանավորման 

ծառայություն մատուցողներին, և աբորտ իրականացնող բուժաշխատողներին, քանի որ 

կինը, որն ունեցել է աբորտ, հղիանալու ժամանակ կամ չի օգտագործել հակաբեղմնավորման 

որևէ մեթոդ, կամ օգտագործել է որևէ մեթոդ (հավանաբար սխալ), որը ձախողվել է: 

Հետազոտությանը նախորդող 3 տարիների ընթացքում ավարտված յուրաքանչյուր 

հղիության համար հարցվողները նշել են, թե արդյոք նրանք հղիանալու ժամանակ 

օգտագործել են հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդ, և եթե այո, ապա ինչ մեթոդ են 

օգտագործել: Աղյուսակ 8.6-ն արտահայտում է հարցման արդյունքները: 

Աբորտ ունեցած կանանց գրեթե կեսն օգտագործել է հակաբեղմնավորման մեթոդ 

իրենց հղիանալու ժամանակ (48 տոկոս): Հետևաբար, կատարված աբորտների կեսը 

պայմանավորված են եղել հակաբեղմնավորման մեթոդների ձախողմամբ: Այդ դեպքերի 

մեծամասնությունն արդյունք է հանդիսացել հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների 

ձախողման, որի 31 տոկոսը կազմել է ընդհատված սեռական հարաբերությունների մեթոդը և 

5 տոկոսը` ռիթմիկ մեթոդը: 

Հարկ է նշել, որ հակաբեղմնավորման մեթոդի անարդյունավետության բարձր 

մակարդակին զուգահեռ, աբորտով ավարտված հղիությունների կեսից ավելի դեպքերում` 

հղիությունից խուսափելու նպատակով, հակաբեղմնավորման մեթոդներ չեն օգտագործվել: 

Պարզ է դառնում, որ հակաբեղմնավորման վստահելի մեթոդների մատչելիությունը և դրանց 

կիրառումը կկրճատի անցանկալի հղիությունների և աբորտների դեպքերը, ինչն իր հերթին 

կբարելավի հայ կանանց վերարտադրողական առողջությունը: 
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 Աղյուսակ 8.6 Հղիությունից առաջ հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործում  

 

Հղիության ելքերի տոկոսային բաշխումը հարցմանը նախորդող 3 տարիների 
կտրվածքով ըստ հղիանալու ժամանակ օգտագործվող հակաբեղմնավորման մեթոդի, 
Հայաստան 2010  

 
 

Հղիության ելք   

 
Հակաբեղմնավորման  
մեթոդ 

Կենդանի 
ծնունդ Աբորտ 

Ինքնաբեր 
վիժում 

Բոլոր 
հղիությունները  

 Ոչ մի մեթոդ չի օգտագործել 84.2  52.5  69.7  74.0   
       

 Որևէ մեթոդ 15.8  47.5  30.3  26.0   

 Որևէ ժամանակակից մեթոդ 5.8  11.3  7.7  7.5   
 Հաբեր 0.1  0.6  0.0  0.2   
 ՆԱՄ 0.9  0.1  2.2  0.7   
 Ներարկումներ 0.0  0.5  0.0  0.1   
 Տղամարդու պահպանակ 3.8  9.7  5.5  5.6   

 
Լակտացիոն ամենորեայի 
մեթոդ (ԼԱՄ) 0.8  0.5  0.0  0.7   

 Պտղաբեր օրերի հաշվիչ 0.3  0.0  0.0  0.2   

 Որևէ ավանդական մեթոդ 9.9  36.2  22.6  18.5   
 Ռիթմիկ 0.9  4.5  1.6  2.0   
 Ընդհ. սեռ. հարաբ. 9.0  30.7  17.2  15.9   
 Այլ 0.0  1.0  3.8  0.6   
       

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0   
 Բոլոր հղիությունները 924 421 111 1,457  

 Նշում` Ընդամենում ներառված են նաև 2 մեռելածիններ, որոնք ներկայացված չեն 
առանձին սյունակով 

 

 
 

 

8.6 ԱԲՈՐՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ 
 

Աղյուսակ 8.7-ը ներկայացնում է հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընթացքում 

կատարված աբորտների բաշխումն ըստ այն կատարելու հիմնական պատճառների: 

Համաձայն տվյալների, այլևս երեխա չունենալու կնոջ ցանկությամբ է պայմանավորված եղել 

աբորտների 39 տոկոսը: Աբորտների 15 տոկոսը հետևանք է եղել սոցիալ-տնտեսական 

պատճառների կամ հաջորդ երեխայի ծնունդը հետաձգելու ցանկության: Ինն աբորտներից 

մեկը հրահրվել է մոր առողջության վերաբերյալ մտավախության պատճառով (11 տոկոս): 

Աբորտների 9 տոկոսի պատճառ հանդիսացել է պտղի սեռը: Պտղի սեռի պատճառով աբորտի 

դիմած կանանց մեծամասնությունը (8 տոկոս) ցանկանում էր տղա երեխա ունենալ: Ինչպես 

երեխա ունենալու վերաբերյալ զուգընկերոջ անհամաձայնությունը, այնպես էլ զարգացման 

արատով երեխա ծնվելու վտանգը դարձել են ցուցում կատարված աբորտների 4 տոկոսի 

համար: 
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8.7 ԱԲՈՐՏԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 
 

Աղյուսակ 8.8-ը ցույց է տալիս, որ կատարված աբորտների 96 տոկոսն իրականացվել են 

գործիքային միջամտությամբ քերելով (57տոկոս) կամ վակումային ասպիրացիայի (39 տոկոս) 

միջոցով: Ի տարբերություն այլ բնութագրիչներ ունեցող կանանց, 30-34 տարիքային խմբի, 

գյուղաբնակ և բարեկեցության վերջին երկու մակարդակ ունեցող կանայք առավել հակված են 

գործիքային միջամտությամբ քերելով աբորտ իրականացնելուն: Մյուս կողմից, աբորտ 

իրականացնելու համար, երիտասարդ, քաղաքաբնակ, առավել բարձր կրթական և 

բարեկեցության մակարդակ ունեցող կանայք ավելի շատ են օգտվել վակումային 

ասպիրացիայի մեթոդից: 

Աբորտների 2 տոկոսն իրականացվել են օքսիտոցինի կամ այլ դեղորայքի ներարկման 

միջոցով, իսկ 1 տոկոսից քիչը՝ այլ մեթոդներով: Տարբերություններն ըստ հիմնական 

բնութագրիչների չնչին են, այդուհանդերձ, բարեկեցության երկրորդ մակարդակ ունեցող 

կանայք ամենաշատն են հակված եղել որպես աբորտի իրականացման մեթոդ դեղորայքային 

տարբերակը նշելուն (6 տոկոս): 
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 Աղյուսակ 8.8 Աբորտի կատարման մեթոդ  

 

Հարցմանը նախորդող երեք տարիների ընթացքում կատարված աբորտների տոկոսային բաշխումն ըստ աբորտի իրականացման մեթոդի համաձայն 

հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Աբորտի կատարման մեթոդ   

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Գործիքային 

միջամտությամբ՝ 

քերում 

Վակումային 

ասպիրացիա Օքսիտոցին Կատետոր 

Այլ 

դեղորայքային Այլ Չգիտի 

Տվյալ 

չկա Ընդամենը 

Աբորտների 

թիվ  

 Տարիք            

 15-19  * * * * * * * * 100.0  2   

 20-24  50.0  45.1  0.9  0.6  3.4  0.0  0.0  0.0  100.0  55   

 25-29  53.6  43.0  0.0  0.0  1.2  1.1  1.0  0.0  100.0  167   

 30-34  67.0  32.1  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  100.0  115   

 35+  55.7  36.4  1.3  0.0  3.4  0.0  0.0  3.2  100.0  82   

 Բնակավայր            

 Քաղաքային  43.8  52.1  0.6  0.1  1.4  0.7  0.7  0.5  100.0  252   

 Գյուղական  76.6  20.1  0.0  0.0  2.5  0.0  0.0  0.8  100.0  169   

 Կրթություն            

 Հիմնական  (70.7)  (19.2)  (0.0)  (0.0)  (4.1)  (0.0)  (3.0)  (3.0)  100.0  25   

 Միջնակարգ  58.3  37.6  0.3  0.2  3.0  0.0  0.0  0.7  100.0  183   

 
Միջին-
մասնագիտական  56.0  42.7  0.0  0.0  0.9  0.0  0.4  0.0  100.0  143   

 Բարձրագույն  50.8  43.6  1.5  0.0  0.0  2.7  0.5  0.8  100.0  70   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ            

 Ամենացածր  71.2  26.2  0.0  0.3  1.7  0.0  0.6  0.0  100.0  112   

 Ցածր  80.6  13.4  0.0  0.0  6.0  0.0  0.0  0.0  100.0  67   

 Միջին  54.6  40.6  1.0  0.0  1.5  0.0  0.7  1.7  100.0  112   

 Բարձր  55.6  42.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  1.2  100.0  63   

 Ամենաբարձր  15.3  81.0  0.7  0.0  0.2  2.8  0.0  0.0  100.0  68   
                        

 Ընդամենը 57.0 39.2 0.4 0.1 1.8 0.4 0.4 0.6 100.0 421  

   

 

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:  

   

 

8.8 ԱԲՈՐՏԻ ԳԻՆ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի նպատակներից մեկն էր տեղեկատվություն հավաքագրել վերջին 

շրջանում կատարված աբորտների գների վերաբերյալ: Աղյուսակ 8.9-ը ցույց է տալիս, որ 

հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում 15-49 տարեկան կանանց 35 տոկոսը 

կատարել է աբորտ: Նրանց շրջանում, միայն 2 տոկոսն է այն իրականացրել անվճար, 

մինչդեռ կանանց 89 տոկոսը վճարել և տեղյակ են եղել արժեքի մասին, իսկ 9 տոկոսը՝ վճարել 

են, սակայն չեն իմացել արժեքը: Այն կանանց շրջանում, ովքեր վճարել են և տրամադրել են 

այդ տեղեկատվությունը, աբորտի մեդիան գինը կազմել է 11.946 ՀՀ դրամ: Կանանց 44 տոկոսը 

վճարել է 10.000 ՀՀ դրամ կամ ավելի պակաս, 34 տոկոսը վճարել է 11.000-ից 15.000 ՀՀ դրամ, 

իսկ 22 տոկոսը՝ 16,000 ՀՀ դրամ կամ ավելի3 (տվյալները ներկայացված չեն): Գոյություն ունի 

աբորտի գնի աննշան տարբերություն ըստ բնութագրիչների: Այնուամենայնիվ, երիտասարդ, 

քաղաքաբնակ, միջնակարգ կրթությամբ (բայց ոչ միջին-մասնագիտական կամ բարձրագույն 

կրթությամբ) և բարեկեցիկ տնային տնտեսությունների կանայք հակված են եղել ավելի 

բարձր վճարելու, քան այլ ենթախմբերի կանայք: 

                                                      
3 Համաձայն փոխանակման կուրսի՝ մեկ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն է 370 ՀՀ դրամ: 
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 Աղյուսակ 8.9 Կատարած վերջին աբորտի գին  

 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում առնվազն մեկ աբորտ կատարած 15-49 տարեկան կանանց տոկոսային 

բաշխումը, այդ կանանց շրջանում անվճար աբորտ կատարածների և այդ գործողության գնից տեղյակ կանանց տոկոսային 

բաշխումը, ինչպես նաև կատարած վերջին աբորտի դիմաց վճարած և գնի մասին տեղյակ կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ 

աբորտի մեդիան գնի, համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  

Հարցմանը 

նախորդող 

հինգ 

տարիների 

ընթացքում 

առնվազն 

մեկ աբորտ 

կատարած 

կանանց 

տոկոս 

 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում 

առնվազն մեկ աբորտ կատարած կանանց 

տոկոսային բաշխումն ըստ վերջին աբորտի գնի՝ 

Այն կանանց 

շրջանում, ովքեր 

վճարել են և տեղյակ 

են եղել գնի մասին՝  

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Հարցմանը 

նախորդող 

հինգ 

տարիների 

ընթացքում 

հղի 

կանանց 

թվաքանակ 

Աբորտը 

կատարել 

է անվճար 

Տեղյակ 

է գնից 

Տեղյակ չէ 

գնից/Տվյալ 

չկա Ընդամենը 

Կանանց 

թվաքանակ 

Կատարած 

վերջին 

աբորտի 

մեդիան 

գինը ՀՀ 

դրամով1 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք           

 <20  (5.6)  33 * * * 100.0 2  ԿՉ 0   

 20-24  15.0  343 (9.1)  (84.5)  (6.4)  100.0 51  11,998  43   

 25-34  36.8  859 1.2  90.7  8.1  100.0 316  11,943  287   

 35+  59.8  253 2.3  87.8  9.9  100.0 151  11,907 133   

 Բնակավայր           

 Քաղաքային  37.4  881 2.9  86.5  10.6  100.0 329  11,980  285   

 Գյուղական  31.5  606 1.3  93.1  5.6  100.0 191  9,998 178   

 Մոր կրթություն           

 Հիմնական  39.4  69  (15.9)  (74.7)  (9.4)  100.0 27  9,996  20   

 Միջնակարգ  37.0  601  0.4  94.2  5.5  100.0 222  12,914 209   

 
Միջին-
մասնագիտական  38.3  457  3.1  82.2  14.7  

100.0 
175  11,925  144   

 Բարձրագույն  26.6  361  1.3  93.1  5.5  100.0 96  10,922  89   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ      

 

    

 Ամենացածր  38.4  298  1.7  90.4  7.9  100.0 115  9,984 104   

 Ցածր  30.4  285  5.0  91.5  3.5  100.0 87  9,969 79   

 Միջին  38.9  318  3.0  88.3  8.7  100.0 124  11,990  109   

 Բարձր  32.0  287  2.0  92.3  5.7  100.0 92  12,000  85   

 Ամենաբարձր  34.6  298  0.0  83.0  17.0  100.0 103  12,983  86   
             

 Ընդամենը 35.0 1,487 2.3 88.9 8.8 100.0 520 11,946 463  

 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 Մեկ դոլարի փոխարժեքն է 370 ՀՀ դրամ 

ԿՉ = Կիրառելի չէ 

 

 

8.9 ԱԲՈՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ը տեղեկատվություն է հավաքագրել նաև այն մասին, թե արդյոք կինը, 

աբորտ կատարելուց հետո, տվյալ բուժհաստատությունում զրուցել է որևէ բուժաշխատողի 

հետ ընտանիքի պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ: Հարցմանը նախորդող հինգ 

տարիների ընթացքում աբորտ կատարած հինգ կանանցից չորսը (81 տոկոս) չեն զրուցել 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին բուժաշխատողի հետ (Գծապատկեր 8.4), իսկ 

կանանց 2 տոկոսը չի մտաբերում նման զրույց (տվյալները ներկայացված չեն): Աբորտից 



186 | Աբորտ (հղիության արհեստական ընդհատում) 

հետո բուժաշխատողի հետ զրույց ունեցած 17 տոկոս կանանց շրջանում 64 տոկոսը նշել են, 

որ իրենց այդ ժամանակ առաջարկել են հակաբեղմնավորման մեթոդ: 
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Գծապատկեր 8.4 Վերջին անգամ աբորտի կատարման բուժհաստատությունում  

ընտանիքի պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ 

խորհրդատվության ստացում 

ՀԺԱՀ 2010 
Նշում՝ Բացառվել են տեղեկատվություն չտրամադրած 2 տոկոս դեպքերը 

ՀԱՐՑՄԱՆԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՀԻՆԳ ՏԱՐՎԱ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱԲՈՐՏ ԿԱՏԱՐԱԾ 

ԿԱՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Աբորտից հետո 

բուժաշխատողի հետ 

խորհրդակցել է  

ընտանիքի  

պլանավորման թեման  

Աբորտից հետո 

բուժաշխատողի հետ  

չի խորհրդակցել  

ընտանիքի  

պլանավորման թեման ԱԲՈՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ՀԵՏ  

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՄԱՆ  

ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԾ ԿԱՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Աբորտից հետո 

հակաբեղմնավորման 

մեթոդ է առաջարկվել 

Ոչ մի մեթոդ  

չի առաջարկվել 

Նշում՝ Հարցմանը նախորդող հինգ տարվա ընթացքում աբորտ կատարած կանանց երկու տոկոսը չի հիշել,  

թե արդյոք աբորտից հետո քննարկել է ընտանիքի պլանավորման թեման բուժաշխատողի հետ: Աբորտից  

հետո ընտանիքի պլանավորման թեման բուժաշխատողի հետ քննարկած կանանց երկու տոկոսը չի մտաբերել,  

թե արդյոք նրան առաջարկել են հակաբեղմնավորման մեթոդներ: 
 




