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ՄԱՆԿԱԿԱՆ (0-1 ՏԱՐԵԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 9 
 

ՀԺԱՀ 2010-ի կարևոր նպատակներից է մանկական մահացության մակարդակի և 

միտումների գնահատումը, քանի որ նորածնային և մանկական մահացության ցուցանիշները 

հանդիսանում են երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և կյանքի որակի հիմնական 

բնութագրիչները: Մահացության վերաբերյալ վիճակագրությունն օգտակար է 

հասարակության այն խմբերի բացահայտման տեսանկյունից, ուր գտնվում են մահացության 

բարձր ռիսկ ունեցող երեխաները, ինչն իր հերթին կնպաստի այդ խավին միտված 

համապատասխան ծրագրերի մշակմանը, որոնք կբարձրացնեն երեխաների 

կենսունակությունը: Սույն գլխում ներկայացված է տեղեկատվություն մինչև 5 տարեկան 

երեխաների մահացության մակարդակների, միտումների և բնութագրիչների վերաբերյալ: 

Նորածնային, հետնորածնային, մանկական (1q0) և երեխաների (5q0) մահացության 

ցուցանիշները հաշվարկվել են որպես մահեր` 1000 կենդանի ծնված երեխայի հաշվով, իսկ 1-

ից մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության (4q1) ցուցանիշը հաշվարկվել է` 1-5 

տարեկան կենդանի մնացած 1000 երեխայի հաշվով: Ցուցանիշները ներկայացված են ըստ 

հետևյալ տարիքային խմբերի` 

 Նորածնային (նեոնատալ) մահացություն (ՆՄ), կյանքի առաջին ամսվա 

ընթացքում նորածնի մահվան հավանականությունը, 

 Հետնորածնային (հետնեոնատալ) մահացություն (ՀՆՄ), մանկական և 

նորածնային մահացությունների միջև տարբերությունը (1 ամսականից մինչև 1 

տարեկան), 

 Մանկական մահացություն (1q0)` ծննդից մինչև 1 տարեկան 

ժամանակահատվածում մանկան մահվան հավանականությունը, 

 1-5 տարեկան երեխաների մահացություն (4q1)` 1–ից մինչև 5 տարեկան 

ժամանակահատվածում մահվան հավանականությունը, 

 Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն (5q0)` ծննդից մինչև 5 

տարեկանն ընկած ժամանակահատվածում մահվան հավանականությունը: 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում նորածնային և մանկական մահացության վերաբերյալ 

տվյալները հավաքագրվել են կանանց հարցաթերթում ներառված վերարտադրողական 

կյանքի վերաբերյալ հատվածի միջոցով: Հարցաշարի այդ բաժինը պարունակել է 

հարցվողների մանկածնման վերաբերյալ հարցեր՝ ներառյալ ինչպես հարցվողի հետ 

համատեղ, նույն տնային տնտեսությունում բնակվող, այնպես էլ տնային տնտեսությունից 

դուրս բնակվող զավակների թվաքանակների, մահացած երեխաների վերաբերյալ հարցերը: 

Վերարտադրողական (հղիության) պատմության վերաբերյալ հարցերին պատասխանելիս, 

կանայք ներկայացրել են յուրաքանչուր հղիության ելքի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ըստ 

միջազգայնորեն ընդունված բնորոշիչների: Կենդանի ծնունդը բնորոշվել է, որպես ցանկացած 

ծնունդ` անկախ հղիության տևողությունից, երբ մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի 

լրիվ արտամղումից կամ դուրսբերումից հետո պտուղը շնչել է կամ ցուցաբերել է կյանքի որևէ 

այլ նշան (օրինակ` սրտխփոց, պորտալարի անոթազարկ կամ կամայական մկանների 

շարժումներ): Մանկական մահացությունը բնորոշվել է որպես մինչև 1 տարեկան երեխայի 

մահ (ԱՀԿ, 1993): 



188  | Մանկական (0-1 տարեկան) եվ մինչեվ 5 տարեկան երեխաների մահացություն 

Հղիության պատմության մեջ նշված յուրաքանչյուր ծնունդի հետ կապված 

հավաքագրվել է տեղեկատվություն երեխայի անվան, ծննդյան տարեթվի (ամիսը և տարին), 

սեռի, պտղի քանակի և կենսական կարգավիճակի վերաբերյալ: Հարցման պահին կենդանի 

երեխաների համար տեղեկատվություն է հավաքագրվել երեխայի վերջին ծննդյան ժամանակ 

նրա տարիքի և մոր հետ համատեղ բնակվելու փաստի վերաբերյալ: Մահացած երեխաների 

համար հավաքագրվել է տեղեկատվություն մահվան ժամանակ երեխայի տարիքի 

վերաբերյալ: Մահացության ցուցանիշները` հետազոտությանը նախորդող որոշակի 

ժամանակահատվածների համար, հաշվարվել է հստակ գնահատման միջոցով1: 

 

9.1 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

ՀԺԱՀ-ի արդյունքում ստացված մահացության ցուցանիշների ճշգրտությունը 

կախված է երկու գործոններից` ցուցանիշների ընտրանքային տատանողականությունից և ոչ 

ընտրանքային սխալներից (բացի ընտրանքային սխալներից, բոլոր այլ աղբյուրների 

հնարավոր թույլատրելի սխալները, այսինքն լիարժեքությունը, ճշգրտությունը, որով 

ծնունդները և մահերը նշվել են հարցվողների կողմից և գրանցվել են հարցազրուցավարների 

կողմից): 

Ընտրանքային տատանումները մեծանում են, քանի որ մահացության ցուցանիշները 

հիմնված են ոչ թե ամբողջ բնակչության կտրվածքով հաշվարկված բոլոր տեղի ունեցած 

ծնունդների և մահերի, այլ ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսությունների կանանց 

կողմից նույն ժամանակահատվածի համար նշված ծնունդների և մահերի վրա: Եթե 

ընտրանքի արդյունքում ընտրվեին այլ տնային տնտեսություններ, ապա կարող էին 

գրանցվել ծնելիության և մահացության այլ ցուցանիշներ: Այնուամենայնիվ, զեկույցում 

ներկայացված ցուցանիշները Հայաստանի համար ներկայացուցչական են: Ընտրանքային 

տատանումը, որը փոխկապակցված է բոլոր հաշվարկված ցուցանիշների հետ, ներկայացված 

է թույլատրելի միջակայքում և ապահովում է 95 տոկոս ճշգրտություն: Նշված 95 տոկոս 

ճշգրտության միջակայքերը հիմնված են ընտրանքի տեսության վրա: 95 տոկոս ճշգրտության 

միջակայքերը մահացության ցուցանիշների համար ամբողջ բնակչության կտրվածքով և դրա 

քաղաքային ու գյուղական, մարզային բաղադրիչներով, ներկայացված են զեկույցի Բ 

Հավելվածում: 

Ոչ-ընտրանքային սխալները պայմանավորված են տվյալների հավաքագրումով: Ոչ-

ընտրանքային սխալների ամենահավանական աղբյուրը մահացած երեխայի մասին 

տեղեկությունների թերգրանցումն է: Ընդունված է, որ մահացած երեխայի վերաբերյալ 

տեղեկությունների թերգրանցումը հարցվողների կողմից հավանական է, երբ դեպքը 

պատահել է հետազոտությունից շատ առաջ կամ երեխան մահացել է վաղ կրծքի հասակում 

(այսինքն, նեոնատալ շրջանում, մինչև երեխայի ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալը): 

Հարցվողը տարիներ առաջ պատահած դեպքը չի նշում երկու պատճառով` մոռացել է կամ 

                                                      
1 Ցուցանիշները հաշվարկվել են սինթետիկ ծածկույթի մոտեցմամբ, համաձայն որի մահվան հավանականությունները նախ 

հաշվարկվել են տարիքային փոքր միավորների (խմբերի) համար, ապա հավանականության այդ միավորները միացվել են 

տվյալ տարիքային խմբի ամբողջական գործակցի հաշվարկման նպատակով: Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ 

մահացության ցուցանիշները կարող են հաշվարկվել հարցման անմիջապես հարակից ժամանակահատվածի համար` 

պահպանելով համապատասխանությունը, այսինքն, եթե երեխան ներառվել է ռիսկային խմբի հաշվարկի բանաձևի 

հայտարարում, և նա մահացել է համապատասխան ժամանակահատվածում, ապա նրա մահը պետք է հաշվարկվի ժամկետին 

համապատասխան ռիսկի խմբի համարիչում: Մեթոդի առավել մանրամասն ուսումնասիրությունը նկարագրված է ՀԺԱՀ 

վիճակագրության ուղեցույցում (Rutstein and Rojas, 2006թ):  
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խուսափում է վերհիշել երեխայի կորստի հետ կապված ողբերգությունը: Այս զեկույցում 

հիմնական շեշտը դրվել է հետազոտությանը նախորդող 15 տարիների մահացության 

ցուցանիշների վրա: Ավելի վաղ շրջանի ցուցանիշները ներկայացված չեն: Այդ 

ժամանակահատվածը բնութագրող մահացության ցուցանիշների բաց թողումը կապված է 

հարցվողների` տվյալ դեպքը մոռանալու բարձր հավանականության հետ: Իհարկե, չի 

բացառվում նաև, որ հնարավոր են որոշակի բացթողումներ` հետազոտությանը նախորդող 

15 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի ամբողջական գրանցման առումով: 

Վաղ շրջանի մահերի թերգրանցումը դժվար է հայտնաբերել: Այդուհանդերձ, 

թերգրանցման դեպքերի հայտնաբերման տարբերակներից է վաղ նորածնային (նեոնատալ) 

մահացության (կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում) և նորածնային մահացության (կյանքի 

առաջին ամսվա ընթացքում) ցուցանիշների համեմատությունը: Վաղ նորածնային 

(նեոնատալ) մահերի թերգրանցումն առավել տարածված էր հարցմանը նախորդող շատ 

տարիներ առաջ, հետևաբար, օգտակար է հարցմանը նախորդող հնգամյա ժամանակային 

կտրվածքներով վաղ նորածնային և նորածնային մահացության ցուցանիշների 

համեմատական ուսումնասիրությունը: Այս տվյալների վերլուծության ժամանակ 

անհրաժեշտ է մշտապես ուշադրության կենտրոնում ունենալ այն միտքը, որ տվյալները 

հիմնված են մահվան դեպքերի փոքր թվերի վրա, ուստի ցուցանիշները կարող են 

տատանվել: ՀԺԱՀ 2010-ին նախորդող 20 տարվա կտրվածքով արտահայտված վաղ 

նորածնային և նորածնային մահացության ցուցանիշների ուսումնասիրության արդյունքները 

բացահայտել են, որ ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում վաղ նորածնային մահերի թերգրանցման 

մեծաքանակ դեպքեր չեն արձանագրվել: Հավելվածի աղյուսակ Գ.5-ը ցույց է տալիս, որ 

վերջին 20 տարիների կտրվածքով, վաղ նորածնային մահերը, որոնք տեղի են ունեցել 

նորածնի կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում, բարձր տոկոս են կազմել (73 տոկոս): Վաղ 

նորածնային մահացության ցուցանիշը հարցմանը նախորդող 0-4 (2006-2010թթ), 5-9 (2001-

2005թթ) և 10-14 (1996-2000թթ) տարիների կտրվածքով համապատասխանաբար կազմել է 66, 

67 և 89 տոկոս: ՀԺԱՀ 2010-ին նախորդող 5-9 և 10-14 տարիների կտրվածքով ստացված 

ցուցանիշները գրեթե համընկնում են, ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում նույն օրացուցային 

ժամանակահատվածի համար ստացված ցուցանիշներին (համապատասխանաբար՝ 2001-

2005թթ-ի համար 64 տոկոս և 1996-2000թթ-ի կտրվածքով` 81 տոկոս): Այս փաստը վկայում է 

այն մասին, որ ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում հավաքագրված տվյալները վստահելի են անգամ 

հարցմանը նախորդող շատ տարիներ առաջ կատարված իրադարձությունների համար: 

Հնարավոր թերգրանցումների բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ է դիտարկել 

նաև կյանքի առաջին ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած մանկական մահացության 

ցուցանիշները: Հավելվածի Աղյուսակ Գ.6-ը ցույց է տալիս, որ այն կազմում է ՀԺԱՀ 2010-ին 

նախորդող 20 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր մահերի 57 տոկոսը և տատանվում 

է 45 և 71 տոկոս ցուցանիշների միջակայքում ըստ հարցմանը նախորդող հնգամյա 

ժամանակահատվածների: Ընդհանուր առմամբ ցուցանիշները դրական են: Այդուհանդերձ, 

հարցմանը նախորդող 5-9 տարիների (2001-2005թթ) կտրվածքով ցուցանիշն առավել ցածր է, 

քան նույն ժամանակահատվածի համար ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում ստացված ցուցանիշը (45 

և 67 տոկոս, համապատասխանաբար): Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ հնարավոր է 

ՀԺԱՀ 2010-ի ժամանակ հարցմանը նախորդող 5-9 տարիների համար հավաքագրված 

տվյալներում տեղ են գտել թերգրանցումներ, հետևաբար, ՀԺԱՀ 2010-ի նորածնային 

մահացության ցուցանիշը վերոնշյալ ժամանակահատվծի համար կարող է փոքր-ինչ շեղված 

լինել:  
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Ի վերջո, տվյալների գրանցումների հետ կապված, ևս մեկ խնդիր կարող է 

հանդիսանալ որոշիչ, այն է ծննդյան ամսաթվերի տեղափոխումը, ինչն իր հերթին կհանգեցնի 

մահացության միտումների խեղաթյուրմանը: Սա կարող է տեղի ունենալ, եթե 

հարցազրուցավարը դիտավորությամբ սխալ գրանցի երեխայի ծննդյան տարեթիվը՝ միտում 

ունենալով կրճատել իր աշխատանքի ծավալը: Հատկապես ուշադրության են արժանի 2005թ-

ից ի վեր գրանցված բոլոր ծնունդները, քանի որ յուրաքանչյուր ծննդի հետ կապված 

հարցաշարում ներառված են եղել մի շարք հարցեր: 2005 թվականին կամ ավելի ուշ տեղի 

ունեցած մահվան դեպքերի առավել վաղ ժամանակաշրջան տեղափոխումը կարող է միայն 

հանգեցնել մահացության ցուցանիշների միտումներն արտահայտող կորագծի թեքության 

շեղմանը, այսինքն հատկապես արտահայտիչ կլինի մահացության ցուցանիշների նվազումը 

հարցմանը նախորդող 0-4 և 5-9 տարիների կտրվածքով: Զեղծարարության նման 

հակվածությունը բնութագրական է բոլոր տեսակի հետազոտություններին, այդ թվում նաև 

համատարած հաշվառումներին, ինչը հնարավոր չէ բացառել: Հավելվածի աղյուսակ Գ.4-ն 

արտահայտում է, որ ինչպես հարցման պահին կենդանի, այնպես էլ մահացած երեխաների 

շրջանում նկատվել է 2005 թվականին ծնված երեխաների տարեթվերի շեղում՝ դեպի նախորդ 

տարիներ: Թեպետ վերոնշյալից հարցմանը նախորդող 0-4 և 5-9 տարիներ առաջվա 

կտրվածքով հաշվարկված մահացության ցուցանիշների վերաբերյալ որոշակի 

եզրակացությունների կարող ենք հանգել, այդուհանդերձ, ի տարբերություն հարցաթերթի, 

ՀԺԱՀ-ի շրջանակում մահացության ցուցանիշները հաշվարկվում են ոչ օրացուցային տարվա 

կտրվածքով: Քանի որ հետազոտության դաշտային աշխատանքները սկսվել են 2010թ-ի 

հոկտեմբեր ամսից, ուստի հարցմանը նախորդող հնգամյա խումբը հաշվարկվում է 2005թ-ի 

հոկտեմբերից: Այդ իսկ պատճառով, 2005 և 2004թթ-ին տեղ գտած ծնունդների շեղումը միայն 

մասամբ է ազդում հարցմանը նախորդող 0-4 և 5-9 տարիների կտրվածքով մահացության 

ցուցանիշների ճշտությանը: Օրացուցային տարվա ըստ սեռի ցուցանիշները, որոնք 

արտահայտված են Աղյուսակ Գ.4-ում, ցույց են տալիս, որ հարցմանը նախորդող 0-4 և 5-9 

տարիների ցուցանիշներում, ինչպես հարցման պահին կենդանի, այնպես էլ մահացած 

երեխաների կտրվածքով նկատելի է որոշակի շեղում: Թեպետ ըստ սեռի արտահայտված 

մահացության ցուցանիշը ենթադրում է մահվան դեպքերի թերգրանցում՝ վերոնշյալ 

ժամանակահատվածներում, ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների շրջանում, սակայն այդ 

ազդեցությունը մեծ չէ:  

 

9.2 ՄԱՆԿԱՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  
 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում հավաքագրված տվյալների վրա հիմնված մինչև հինգ 

տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 9.1-ում և 

գծապատկեր 9.1-ում: Արդյունքները վկայում են, որ հարցմանը նախորդող հինգ տարիների 

կտրվածքով Հայաստանում մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 

զգալիորեն կրճատվել է: Հետազոտությանը նախորդող 5 տարիների համար (2006-2010) 

մանկական մահացության ցուցանիշը կազմել է 13` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով: Այն, 

2001-2005թթ-ի կտրվածքով հաշվարկված, 24` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով 

ցուցանիշի մոտ կեսն է: Նորածնային մահացության ցուցանիշը կազմել է 8 ըստ 1000 կենդանի 

ծննդի, ինչը ևս հանդիսացել է 1996-2000թթ-ի ցուցանիշի գրեթե կեսը: Ընդհանուր առմամբ, 

մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 2006-2010թթ-ի համար կազմել է 16 
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մահ` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով, որն իր հերթին շատ ավելի ցածր է, քան 2001-

2005թթ-ի համար գրանցված ցուցանիշը (27 մահ` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով): 
 

 Աղյուսակ 9.1  Ծնվելուց մինչև 5 տարեկան ժամանակահատվածում երեխաների մահացության ցուցանիշներ  

 

Նորածնային, հետնորածնային, մանկական, 1-5 տարեկան երեխաների և մինչև 5 տարեկան երեխաների 

մահացության ցուցանիշներն ըստ հետազոտությանը նախորդող հնգամյա ժամանակաշրջանների, Հայաստան 2010   

 

Հարցմանը 

նախորդող

տարիներ 

Մոտավոր 

օրացուցային 

ժամանակաշրջան1 

Նորածնային 

(նեոնատալ) 

մահացություն 

(ՆՄ) 

Հետնորածնային 

(հետնեոնատալ) 

մահացություն 

(ՀՆՄ)2 

Մանկական 

մահացություն 

(1q0) 

1-5 տարեկան 

երեխաների 

մահացություն 

(4q1) 

Մինչև 5 

տարեկան 

երեխաներից 

մահացություն 

(5q0)  

 0-4 2006-2010 8  6  13  3 16  

 5-9 2001-2005 11  13  24  3 27  

 10-14 1996-2000 17 9 26 1 27  

   

 

1 Քանի որ հետազոտությունը սկսվել է 2010թ-ի Հոկտեմբերի սկզբին և ավարտվել է Դեկտեմբերի վերջին, հետևաբար 

հարցմանը նախորդող հինգ տարին` 2006-2010թթ, իրականում վերաբերվում է 2006թ-ի Նոյեմբերից մինչև 2010թ-ի 

Հոկտեմբեր ամիսը: Համանման կեպով, ժամանակագրությունը հաշվարկվել է նաև մյուս հնգամյակների համար: 
2 Հաշվարկվում է որպես մանկական և նորածնային մահացության ցուցանիշների տարբերություն:  

   
 

Ինչպես արդեն նշվեց, մահվան դեպքերի առավել վաղ ժամանակաշրջան 

տեղափոխելու հավանականությունը կարող է հանգեցնել մահացության ցուցանիշների 

միտումների զգալի նվազմանը՝ հարցմանը նախորդող 0-4 և 5-9 տարիների կտրվածքով: 

Հայաստանում դիտարկվող մահացության մակարդակի նվազումը կարող է 

պայմանավորված լինել նաև այլ գործոններով, ինչպիսիք են 1994թ-ից ի վեր ՀՀ ԱՆ-ի կողմից 

իրականացվող առողջության բարելավմանն ուղղված միջոցառումները, ներառյալ 

փորլուծության և սուր շնչառական վարակների (ՍՇՎ) արդյունավետ բուժմանն ուղղված 

մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման և կրծքով կերակրման 

խրախուսման ծրագրերի շարունակական իրագործումը, ինչպես նաև վերջին տարիներին 

ներդրված ծննդօգնության պետական հավաստագրի ծրագիրը:  

Մահացության միտումների և մակարդակների գնահատման մեկ այլ տարբերակ է 

հանդիսանում ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համեմատականը ՀԺԱՀ 2000 և 2005 

հետազոտությունների տվյալների հետ: Գծապատկեր 9.2-ում ներկայացված է բոլոր երեք 

հետազոտությունների արդյունքում ստացված մանկական մահացության ցուցանիշների 

համեմատականը: Այս տվյալները ևս հավաստում են 1996թ-ից ի վեր Հայաստանում 

նկատվող մանկական մահացության ցուցանիշների կայուն և շարունակական նվազման 

մասին: Հարկ է նշել, որ ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում 1996-2000թթ համար ստացված մանկական 

մահացության ցուցանիշը կազմել է 36` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով: ՀԺԱՀ 2005-ի 

արդյունքների համաձայն տվյալ ցուցանիշը նվազել է 2001-2005թթ-ի կտրվածքով և կազմել է 

26` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով: ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալները ևս արձանագրել են 

շարունակական նվազում մինչև 13 մահ` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով, 2006-2010թթ-ի 

կտրվածքով: Այսպիսով, մանկական մահացության ցուցանիշի նվազման միտումը նկատելի է 

ՀԺԱՀ բոլոր երեք հետազոտությունների արդյունքներով: 
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Գծապատկեր 9.1    0-5 տարեկան երեխաների մահացության 

ցուցանիշների միտումները, Հայաստան 1996-2010թթ 
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9.3 ՀՀ ԱՎԾ ԵՎ ՀԺԱՀ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ  
 

ՀԺԱՀ 2010-ով ստացված մահացության ցուցանիշները համադրելի են Հայաստանի 

վարչական տվյալների հետ: Հայաստանն ունի վիճակագրական և առողջապահական 

տվյալների հավաքագրման հարուստ պատմություն: Հավաքագրումն իրականացվում է 

տվյալների վարչական (պաշտոնական) գրանցման միջոցով: Ծնունդների և մանկական 

մահերի վերաբերյալ տվյալները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ԱՎԾ) 

հավաքագրում է վարչական` Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համակարգի 

(ՔԿԱԳ) մարմինների միջոցով: Առողջապահական հաստատություններից տվյալները 

հավաքագրվում են հաշվետվությունների միջոցով: Մանկական մահացության 

պաշտոնական վիճակագրությունը պարբերաբար հրապարակվում է ՀՀ ԱՎԾ-ի տարեկան 

վիճակագրական զեկույցներում:  

 Աղյուսակ 9.2-ը ցույց է տալիս 

ՀԺԱՀ 2010-ի և ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից 

վարչական գրանցումների (ՎԳ) 

հիման վրա հրապարակված 

մանկական և մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների մահացության 

ցուցանիշները` հետազոտությանը 

նախորդող 10 տարիների կտրվածքով: 

ՀՀ ԱՎԾ-ի ցուցանիշները 2001-2005 և 

2006-2010 թվականների կտրվածքով 

ստացվել են համապատասխան 

տարեկան ցուցանիշների 

միջինացման արդյունքում:  

Ներկայացված նույն 

ժամանակահատվածների համար, 

ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում ստացված ցուցանիշները բարձր են ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից վարչական 

գրանցումների հիման վրա հրապարակված մահացության նույն ցուցանիշներից: 

Այդուհանդերձ, վարչական գրանցումների հիման վրա հրապարակված մահացության 

ցուցանիշը գտնվում է հետազոտության արդյունքում ստացված ցուցանիշի վստահելիության 

միջակայքում, ուստի տվյալների համեմատության և տարբերությունների մասին խոսելիս 

անհրաժեշտ է ցուցաբերել որոշակի զգուշություն:  

Օրինակ՝ ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում, 2006-2010թթ-ի համար, մանկական 

մահացության ցուցանիշը (13՝ ըստ 1000-ի) 95 տոկոս վստահելիության միջակայքում 

տատանվում է 5.9-ից 20.8՝ ըստ 1000 կենդանածին երեխայի, ուր ներառվում է նաև ՀՀ ԱՎԾ-ի՝ 

2006-2009թթ-ի համար ստացված ցուցանիշը (12՝ ըստ 1000-ի): Համանման ձևով, 2001-2005թթ-

ի համար ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից հաշվարկված՝ 13 մահ՝ ըստ 1000 կենդանածին երեխայի 

ցուցանիշը խաչվում է նույն ժամանակահատվածի համար ստացված՝ ՀԺԱՀ 2010-ի 

մանկական մահացության (24՝ ըստ 1000-ի) ցուցանիշի 95 տոկոս վստահելիության 

միջակայքի հետ, որը կազմում է 13.1-34.5 մահ՝ ըստ 1000 կենդանածին երեխայի: 

Նույն տրամաբանությամբ, ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում, 2006-2010թթ-ի համար, մինչև 

հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը (16՝ ըստ 1000-ի) 95 տոկոս 

վստահելիության միջակայքում տատանվում է 8.6-ից մինչև 24.2՝ ըստ 1000 կենդանածին 

 Աղյուսակ 9.2 ՀԺԱՀ և ՀՀ ԱՎԾ  մանկական մահացության 

ցուցանիշների համեմատական 

 

 

Մանկական և մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության 

ցուցանիշներն ըստ հետազոտությանը նախորդող հնգամյա 

ժամանակաշրջանների համաձայն ցուցանիշի աղբյուրի, Հայաստան 

2001-2010թթ   

 
Մոտավոր 

օրացուցային 

ժամանակաշրջան1 

Մանկական 

մահացություն (1q0) 

Մինչև հինգ 

տարեկան 

երեխաների 

մահացության (5q0)  

 ՀՀ ԱՎԾ1 ՀԺԱՀ 2010 ՀՀ ԱՎԾ1 ՀԺԱՀ 2010  

 2006-2010 12 13 13 16  

 2001-2005 13 24 15 27  

   

 

1 Ցուցանիշները միջինացվել են համաձայն տարեկան գործակիցների   

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ 2010 և 2011թթ   
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երեխայի, որի շրջանակում է նաև ՀՀ ԱՎԾ-ի՝ 2006-2009թթ-ի համար ստացված՝ 13 մահ ըստ 

1000 կենդանածին երեխայի ցուցանիշը: Այդուհանդերձ, 2001-2005թթ-ի համար ՀՀ ԱՎԾ-ի 

կողմից հաշվարկված՝ 15 մահ ըստ 1000 կենդանածին երեխայի ցուցանիշը չի համընկնում 

նույն ժամանակահատվածի համար ստացված՝ ՀԺԱՀ 2010-ի մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների մահացության (27՝ ըստ 1000-ի) ցուցանիշի 95 տոկոս վստահելիության 

միջակայքի հետ, որը կազմում է 17.7-ից 37.1՝ ըստ 1000 կենդանածին երեխայի: 

   

 

9.4 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ  
 

Աղյուսակ 9.3-ը ցույց է տալիս հետազոտությանը նախորդող 10 տարիների ընթացքում 

մանկական և 1-5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշներն ըստ սոցիալ-

տնտեսական բնութագրիչների (քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի, կրթական ու 

բարեկեցության մակարդակների): Տասնամյա ժամանակահատվածը թույլ է տալիս 

հաշվարկել ցուցանիշն ըստ բնակչության ենթախմբերի` նվազեցնելով ընտրանքային 

տատանումները: Չնայած դիտարկվող երկար ժամանակահատվածի, այդուհանդերձ, 

գրանցված մահվան դեպքերը քիչ են ըստ շատ բնութագրիչների ենթախմբերի, հետևաբար 

տարբերությունները դիտարկելիս, շատ դեպքերում անհրաշետ է ցուցաբերել զգուշություն:  

Ի տարբերություն քաղաքային բնակավայրերի, երեխաների մահացության 

ցուցանիշներն ավելի բարձր են գյուղական բնակավայրերում: Մանկական մահացության 

ցուցանիշը գյուղական բնակավայրերում կազմել է 1000-ի հաշվով 22, իսկ քաղաքային 

բնակավայրերում` 16 ըստ 1000-ի: Թեպետ ոչ ակնհայտ, այդուհանդերձ նկատելի է, որ բարձր 

կրթական մակարդակ ունեցող կանանց երեխաներն առավել քիչ են հակված վաղ 

մանկության բոլոր տարիքներում մահացությանը, քան ցածր կրթություն ունեցող մայրերի 

երեխաները: Մահացության և բարեկեցության մակարդակի ցուցանիշների միջև վառ կերպով 

արտահայտված չէ սպասելի հակադարձ կապը, այն է ցածր բարեկեցության մակարդակ 

ունեցող երեխաների շրջանում՝ բարձր մահացության ցուցանիշների առկայությունը, իսկ  

բարձր բարեկեցության մակարդակ ունեցող երեխաների շրջանում՝ մահացության ցածր 

ցուցանիշները: Այս փաստը ևս կարող է արդյունք հանդիսանալ ընտրանքում ընդգրկված 

մահացության քիչ դեպքերի:  
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 Աղյուսակ 9.3 Վաղ մանկական մահացության ցուցանիշներն ըստ սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչների  

 

Նորածնային, հետնորածնային, մանկական, 1-5 տարեկան երեխաների և մինչև 5 տարեկան երեխաների 
մահացության ցուցանիշները հետազոտությանը նախորդող տաս տարվա կտրվածքով ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Նորածնային 
(նեոնատալ) 

մահացություն 
(ՆՄ) 

Հետնորածնային 
(հետնեոնատալ) 
մահացություն 

(ՀՆՄ)1 

Մանկական 
մահացություն 

(1q0) 

1-5 տարեկան 

երեխաների 

մահացություն 

(4q1) 

Մինչև 5 

տարեկան 

երեխաներից 

մահացություն 

(5q0)  

 Բնակավայր       
 Քաղաքային  9  7  16  2  18   
 Գյուղական  10  12  22  4  26   

 Մոր կրթությունը       
 Հիմնական  * * * * *  
 Միջնակարգ  8  12  20  4  24   

 
Միջին-
մասնագիտական  15  6  20  3  23   

 Բարձրագույն  4  10  14  1  16   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ       

 Ամենացածր  (9)  (11)  (21)  (5)  (25)   
 Ցածր  14  8  21  7  29   
 Միջին  7  10  17  0  17   
 Բարձր  10  2  12  2  14   
 Ամենաբարձր  (7) (13) (20) (1) (21)  

   

 

Նշում` Ցուցանիշները ներկայացված են 1000 ծննդի հաշվով: Փակագծերում ներկայացված ցուցանիշները 
հիմնված են 250-ից 499 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 250-ից 
քիչ չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են: 
1 Հաշվարկվում է որպես մանկական և նորածնային մահացության ցուցանիշների տարբերություն:   

   

 

9.5 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ  
 

Աղյուսակ 9.4-ը ցույց է տալիս մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության և 

ժաղովրդագրական բնութագրիչների միջև փոխկապակցվածությունը: Ինչպես աղյուսակ 9.3-

ում արտահայտված սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչների դեպքում, այնպես էլ այս 

պարագայում, ցուցանիշները ներկայացված են հետազոտությանը նախորդող տաս 

տարիների կտրվածքով:  

Երեխաների մահացության ցուցանիշների տարբերություններն  ըստ երեխայի սեռի  

էական չեն: Ինչ վերաբերվում է ծննդաբերության ժամանակ մոր տարիքի և երեխայի 

մահացության ցուցանիշների միջև կապին, ապա ինչպես “Աշխարհի Ծնելիության 

Հետազոտության”, այնպես էլ ԺԱՀ-ի արդյունքները սովորաբար վկայում են այն մասին, որ 

գոյություն ունի ծննդաբերության ժամանակ մոր տարիքի և երեխայի մահացության 

ցուցանիշի միջև կորագիծ հարաբերակցությունը, ինչը ենթադրում է, որ երիտասարդ և 

տարիքով համեմատաբար մեծ կանանց երեխաներն առավել շատ են հակված մահացության 

ռիսկին, քան այլ տարիքային խմբերի կանանց երեխաները: Ի հակառակ ակնկալիքների, 

ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համաձայն, մահացության ցուցանիշներն աճել են 

ծննդաբերության ժամանակ մոր տարիքին զուգահեռ և, ի տարբերություն մինչև 20 տարեկան 

մայրերի երեխաների, 20-29 և 30-39 տարիքային խմբերում ծննդաբերած կանանց երեխաներն 

առավել հակված են եղել մահացության: Այնուամենայնիվ, այս տվյալների մեկնաբանման 

ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ աղյուսակ 9.4-ը հիմնված է մինչև 20 տարեկան և 



196  | Մանկական (0-1 տարեկան) եվ մինչեվ 5 տարեկան երեխաների մահացություն 

30 ու բարձր տարիքային խմբի կանանց՝ 500-ից քիչ դեպքերի վրա, որոնք հետագայում 

մահացել են, ուստի պետք է մեկնաբանվեն զգուշորեն: 

Սովորաբար, առաջնեկներն առավել հակված են մահացության ռիսկին, քան մյուս 

երեխաները: ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալներն այս միտումը ևս չեն փաստել: Ի տարբերություն 

առաջնեկների, մահացության ցուցանիշներն առանց բացառության ավելի բարձր են 2-րդ և 

ավելի հերթական կարգ ունեցող ծնունդների շրջանում:  

 

 Աղյուսակ 9.4 Վաղ մանկական մահացության ցուցանիշներն ըստ ժողովրդագրական 

տվյալների 

 

 

Նորածնային, հետնորածնային, մանկական, 1-5 տարեկան երեխաների և մինչև 5 

տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշները հետազոտությանը նախորդող 

տաս տարվա կտրվածքով ըստ ժողովրդագրական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

Ժողովրդագրական  

բնութագրիչներ  

Նորածնային 

(նեոնատալ) 
մահացություն (ՆՄ)

 

Հետնորածնային 

(հետնեոնատալ) 
մահացությ

1  

Մանկ. 
      մահաց. 

1-5 
տարեկան 

երեխաների 
մահացությ

 (4q1) 

Մինչև 5 

տարեկան 
երեխաների 

մահացութ.
 (5q0)  

 Երեխայի սեռ       

 Արական  9  8  17  4  21   

 Իգական  10  11  20  2  22   

 

Մոր տարիքը 

ծննդաբերության 

ժամանակ       

 <20  (3)  (9)  (12)  (1)  (13)   

 20-29  9  8  17  3  20   

 30-39  (18)  (15)  (33)  (5)  (38)   

 

Ծնունդի հերթական 

կարգ       

 1  6  8  14  0  14   

 2-3  7  10  18  4  22   

 4+ * * * * *  

 Միջծննդյան միջակայք2       

 <2 տարի  (9)  (5)  (14)  (8)  (22)   

 2 + տարի  14  12  26  4  30   

   

 

Նշում` Ցուցանիշները ներկայացված են 1000 ծննդի հաշվով: Փակագծերում 

ներկայացված ցուցանիշները հիմնված են 250-ից 499 չկշռված դեպքերի վրա: 

Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 250-ից քիչ չկշռված դեպքերի 

վրա և սեղմվել են: 
1 Հաշվարկվում է որպես մանկական և նորածնային մահացության ցուցանիշների 

տարբերություն: 
2 Առաջին կարգի ծնունդները բացառվել են  

   
 

Սովորաբար, երեխաների մահացության ցուցանիշները բացասական կախվածության 

մեջ են գտնվում միջծննդյան տևողության երկարությունից: Մասնավորապես, այս փաստն 

էական ազդեցություն է ունենում, երբ միջծննդյան տևողությունը լինում է երկու տարուց 

պակաս: Այդուհանդերձ, այս միտումը ևս չի արձանագրվել ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում: 

Օրինակ՝ մանկական մահացության ցուցանիշը երկու և ավելի տարիներ միջծննդյան 

միջակայքում ծնված երեխաների շրջանում կրկնակի և ավելի անգամ բարձր է, քան մինչև 

երկու տարի միջծննդյան միջակայքում ծնված երեխաների մոտ մանկական մահացության 

ուն 

 
   

 (1q0) 

 (1q0) 
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ցուցանիշը: Թեպետ այս միտումն անհասկանալի է, այդուհանդերձ պետք է հաշվի առնել, որ 

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում քիչ են հանդիպել մահվան դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել մինչև 

երկու տարի միջծննդյան միջակայքում ծնված երեխաների շրջանում: 

Ամփոփելով տվյալները նշենք, որ երեխաների մահացության ցուցանիշներն ըստ 

ժողովրդագրական բնութագրիչների չեն ցուցաբերել ակնկալվող միտումները: Այս երևույթի 

հիմնական բացատրությունն այն է, որ ՀԺԱՀ-ի շրջանակում, ըստ յուրաքանչյուր ենթախմբի 

չեն հավաքագրվել ծնունդների բավարար դեպքեր, որոնք հետագայում մահացել են, ուստի 

այս տվյալների վերաբերյալ յուրաքանչյուր մեկնաբանության ժամանակ անհրաժեշտ է 

ցուցաբերել զգուշություն:  

 

9.6 ՇՈՒՐՋԾՆՆԴՅԱՆ (ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ) ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացության ցուցանիշը սույն հետազոտությամբ 

բնութագրվում է որպես մահացություն, այն ժամանակահատվածի համար, որը սկսվում է 

հղիության 28-րդ շաբաթից, ներառում է ծննդաբերությունը և կյանքի վաղ նորածնային 

շրջանը (ծնվելուց հետո կյանքի 0-6 օրը): Եթե 28 շաբաթականից ավելի տևած հղիություններն 

ավարտվել են առանց պտղի կողմից կենդանության որևէ նշանի ցուցաբերման, դրանք 

որակվել են որպես մեռելածնություն: Մեռելածնության և վաղ նորածնային մահերի 

հիմնական պատճառները միանման են (օրինակ` բնածին արատներ), այդ իսկ պատճառով 

այս դեպքերը համախմբվել են շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացության ցուցանիշի ներքո: 

Հարկ է նշել, որ շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացության ցուցանիշը միշտ 

քննարկման առիթ է հանդիսանում, քանի որ մեռելածինների և վաղ նորածնային շրջանում 

մահերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը զգայուն է թերգրանցման նկատմամբ: Ավելին, 

ընդհանուր առմամբ, հավաստի շուրջծննդյան (պերինատալ) մահվան ցուցանիշների 

ստացման համար փոքր թվով դեպքեր են գրանցվել, ըստ հիմնական բնութագրիչների 

ենթախմբերի: Աղյուսակ 9.5-ը ցույց է տալիս, որ շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացության 

ցուցանիշը կազմել է 11 մահ` 1000 ծննդաբերության հաշվով ըստ հարցմանը նախորդող հինգ 

տարիների: Մեռելածինները և վաղ նորածնային մահերը (մինչև 7 օրեկան հասակում 

մահացածներ) ընդհանուր շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացության ցուցանիշի մեջ 

բաշխվում են հավասարաչափ` մեռելածնության ցուցանիշի չնչին գերակշռությամբ 

նորածնային մահացության ցուցանիշի նկատմամբ: 
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 Աղյուսակ 9.5 Շուրջծննդյան (պերինատալ) մահացություն  

 

Մեռելածինների և վաղ նորածնային մահերի թվաքանակը և շուրջծննդյան (պերինատալ) 
մահացության ցուցանիշը հարցմանը նախորդող հինգ տարվա կտրվածքով ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 Հիմնական բնութագրիչներ 
Մեռելածինների 

թվաքանակ1 

Վաղ 
նորածնային 

մահերի 
թվաքանակ2 

Շուրջծննդյան 
(պերինատալ) 
մահացության 

ցուցանիշ3 

7+ ամսական 
հղիություննե

քանակ  

 
Մոր տարիքը 
ծննդաբերության ժամանակ      

 <20  0 0 0  136   
 20-29  6 3 8  1,103   
 30-39  2 4 31  205   
 40-49  0 0 * 13   

 
Հղիությունների միջակայքն 
ըստ ամիսներիs4      

 Առաջին հղիություն 2 3 7  628   
 <15  2 3 41  135   
 15-26  2 1 8  291   
 27-38  2 0 13  156   
 39+  1 1 5  247   

 Բնակավայր      
 Քաղաքային  4 4 10  850   
 Գյուղական  4 3 12  607   

 Մարզ      
 Երևան  2 3 11  461   
 Արագածոտն  0 0 2  63   
 Արարատ  0 0 0  104   
 Արմավիր  0 2 13  140   
 Գեղարքունիք  0 0 0  109   
 Լոռի  0 0 0  111   
 Կոտայք  2 1 14  152   
 Շիրակ  1 1 11  156   
 Սյունիք  2 0 49  54   
 Վայոց ձոր  0 0 16  40   
 Տավուշ  2 0 23  66   

 Մոր կրթությունը      
 Հիմնական  0 2 25  71   
 Միջնակարգ  5 1 10  577   
 Միջին-մասնագիտական  1 4 12  443   
 Բարձրագույն  2 0 8  365   

 Բարեկեցության մակարդակ      
 Ամենացածր  1 2 13  297   
 Ցածր  2 2 13  298   
 Միջին  1 1 8  296   
 Բարձր  4 2 18  295   
 Ամենաբարձր  0 0 2  271   
          

 Ընդամենը 8 7 11 1,457  

   

 

Նշում՝ Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից քիչ չկշռված դեպքերի 
վրա և սեղմվել են: 
1 Մեռելածին է որակվում 22 և ավելի շաբաթ տևողությամբ հղիության արդյունքում ծնված 
պտուղը, ում կողմից կենդանության որևէ նշան չի ցուցաբերվում 
2 Կենդանածին երեխայի մահը կյանքի 0-6 օրերի ընթացքում որակվում է որպես վաղ 
նեոնատալ մահ 
3 Մեռելածինների և վաղ նեոնատալ մահերի հանրագումարը հարաբերած յոթ և ավելի ամիս 
տևած հղիությունների քանակի վրա, արտահայտված 1000-ի հաշվով: 
4 Վերաբերվում են <24 ամսական, 24-35 ամսական, 36-47 ամսական և 48+ ամսական 
միջծննդյան միջակայքերին   

   

 

 

րի
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9.7 ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ  
 

Աղյուսակ 9.6-ը ցույց է տալիս հարցման պահին ամուսնացած կանանց բաշխումն ըստ 

հարցման պահին հղիանալու պարագայում, մահացության բարձր ռիսկայնությամբ երեխա 

ունենալու ցուցանիշի: Սովորաբար, մահացության ռիսկը բարձր է հատկապես շատ 

երիտասարդ (մինչև 18 տարեկան) կամ տարիքով շատ մեծ (34 տարեկանից բարձր) մայր 

ունեցող, կարճ միջծննդյան միջակայքում ծնված (նախորդ ծնունդից հետո մինչև 24 ամիս 

ժամկետում) կամ բարձր կարգի հերթական ծնունդ (երեք և ավելի) հանդիսացող երեխաների 

շրջանում: Ընդհանուր առմամբ, ըստ ստացված տվյալների ամուսնացած կանանց երկու 

երրորդը (66%) հետազոտության ժամանակ գտնվել է բարձր ռիսկայնության գոտում` 

հիմնականում պայմանավորված մայրերի տարիքային գործոնով: 
 

 Աղյուսակ 9.6 Բարձր ռիսկայնության ծնելիության վարքագիծ  

 

Ամուսնացած կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ հարցման պահին նրանց հղիանալու պարագայում 

առկա ռիսկային գործոնների, Հայաստան 2010   

  Հարցման պահին ամուսնացած 

կանանց տոկոս1 

 

 Ռիսկի գործակից  

 Ընդգրկված չէ որևէ ռիսկային խմբում 27.3a   

 Անխուսափելի ռիսկի խումբ   

 18-34 տարեկան հասակում առաջին երեխայի ծննդաբերություն  6.4   

 Միայն մեկ բարձր ռիսկայնության խումբ 42.2   

 Մոր տարիք <18  0.0   

 Մոր տարիք >34  29.7   

 Միջծննդյան միջակայք <24 ամիս  8.2   

 Հերթական ծնունդ >3  4.3   
      

 Ընդամենը՝ նշված խմբերի համար  42.2   

 Մի քանի բարձր ռիսկայնության խմբեր 24.1   

 Տարիքը <18 և միջծննդյան միջակայքը <24 ամիս2  0.0   

 Տարիքը >34 և միջծննդյան միջակայքը <24 ամիս 0.3   

 Տարիքը >34 և հերթական ծնունդը >3  22.3   

 

Տարիքը >34 և միջծննդյան միջակայքը <24 ամիս և հերթական 

ծնունդը >3  0.4   

 Միջծննդյան միջակայքը <24 ամիս և հերթական ծնունդը >3  1.2   
      

 Ընդամենը՝ նշված խմբերի համար  24.1   
      

 Որևէ բարձր ռիսկայնության խմբից խուսափում  66.3   
      

 Ընդամենը  100.0   

 Ծնունդների թվաքանակ/կանանց թվաքանակ 3,626  

   

 

Նշում՝ Ռիսկային գործակիցն իրենից ներկայացնում է տվյալ ռիսկային խմբի ծնունդների շրջանում 

մահացության մասնաբաժնի հարաբերությունը ռիսկային խմբերից դուրս ծնունդների շրջանում 

մահացության մասնաբաժնին: 
1 Կանայք դասակարգվել են ըստ ռիսկային խմբերի համաձայն այն կարգավիճակի, որը նրանք 

կունենային երեխայի ծննդյան ժամանակ, եթե հղիանային հարցման ժամանակ: Այսինքն, կնոջ տարիքն 

է` 17 տարեկան և 3 ամսականից փոքր, կամ 34 տարեկան և 2 ամսականից մեծ, վերջին ծնունդը եղել է 

մինչև 15 ամիս առաջ, կամ վերջին ծնունդը եղել է 3-րդ կամ ավելի բարձր հերթական կարգի: 
2 Ներառում է <18 տարեկան և հերթական ծնունդ >3 ենթախմբերը 
a Ներառում է ստերիլացված կանանց  

   
 

 

 




