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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1 
 

 

1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Աշխարհագրություն 
 

Հայաստանի Հանրապետությունը լեռնային երկիր է, որը գտնվում է Ասիայի հարավ-

արևմուտքում, գրավում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան հատվածը Կովկասի և 

առաջավոր Ասիայի միջև (Կուր և Արաքս գետերի միջին հոսանքների միջգետային 

տարածքը): Հյուսիսից և արևելքից սահմանակից է Վրաստանին և Ադրբեջանին, իսկ 

արևմուտքից և հարավից Թուրքիային և Իրանին: Երկրի տարածքը կազմում է 29,743 քառ.կմ, 

որի շուրջ 71 տոկոսը կազմում են գյուղատնտեսական հողատեսքերը, 12 տոկոսն 

անտառները, 8 տոկոսը հատուկ պահպանվող տարածքները, և 9 տոկոսը` այլ հողերը: 

Հայաստանում ամենամեծը Սևանա լիճն է, որի մակերեսը կազմում է 1,271 քառ.կմ: 

Ամենաերկար գետերն են Ախուրյանը (186 կմ) և Արաքսը (158 կմ): Հայաստանի ամենաբարձր 

կետը Արագած լեռան գագաթն է (4,090 մ), ամենախոր իջվածքը` Դեբեդ գետի կիրճը (390մ): 

Ամենաերկար ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք 360 կմ է, իսկ 

արևմուտքից արևելք` 200 կմ: Հայաստանին բնորոշ է բարձրադիր կոնտինենտալ կլիման` 

ցուրտ ձմեռներով և շոգ ամառներով: Հայաստանի տարածքը բաժանված է 10 

տարածաշրջանների (մարզերի) և Երևան քաղաքի, որը հանդիսանում է Հայաստանի 

Հանրապետության (ՀՀ) մայրաքաղաքը (ՀՀ ԱՎԾ, 2011թ): 

 

 
Բնակչություն 
 

ՀԺԱՀ 2010-ին նախորդող ամենավերջին Հայաստանի ազգային մարդահամարը եղել է 

2001թ հոկտեմբերին, համաձայն որի տվյալների Հայաստանի մշտական բնակչության 

թվաքանակը կազմել է 3.2 մլն մարդ: Հայաստանում անցկացվող թվով երկրորդ ազգային 

մարդահամարը տեղի է ունեցել 2011 թվականի հոկտեմբերին, որի արդյունքները ներկայումս 

գտնվում են մշակման փուլում: Համաձայն 2001թ ազգային մարդահամարի հիման վրա 

յուրաքանչյուր եռամսյակ վերանայվող ցուցանիշի 2010թ-ի վերջի դրությամբ ՀՀ մշտական 

բնակչությունը կազմել է 3,262,600 մարդ, որի տարեկան բնական հավելաճի գործակիցը 2009-

2010թթ-ի համար եղել է 0.4: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալների, 2010թ-ին բնակչության 51.5 տոկոսը 

կազմել են կանայք, իսկ 48.5 տոկոսը` տղամարդիկ: Քաղաքային բնակչությունը կազմել է 

ընդհանուր բնակչության 64 տոկոսը: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում բնակչության 

խորությունը կազմում է 110 մարդ ըստ մեկ կիլոմետրի քառակուսու, որի բնակիչների շուրջ 

1.1 մլն-ը բնակվում են Երևանում: 2010թ-ին, կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահին 

կազմել է 77.2 տարեկանը կանանց պարագայում, իսկ տղամարդկանց դեպքում` 70.6 տարին: 

Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) ցուցանիշների, ՀՀ-ի տնային 

տնտեսության միջին չափը կազմում է 4.1 անձ` մշտական բնակչության կտրվածքով, և 3.8 
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մարդ` ըստ առկա բնակչության: Գրաճանաչության ցուցանիշը 15-49 տարեկան 

տղամարդկանց և կանանց շրջանում համատարած է: 25-49 տարեկան տղամարդկանց 21 և 

կանանց 23 տոկոսն ունի բարձրագույն կրթություն: Հայաստանի բնակչության շուրջ մեկ 

երրորդը գտնվում է աղքատության գծից ներքև: Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը 

լուրջ ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի աղքատության ցուցանիշների վրա: Համաձայն ՀՀ 

ԱՎԾ-ի տվյալների աղքատ ապրող բնակչության մասնաբաժինն աճել է 2008թ-ին գրանցած 28 

տոկոս ցուցանիշից մինչև 34 տոկոս` 2009թ-ին և 36 տոկոս` 2010թ-ին (ՀՀ ԱՎԾ, 2011թ):      

Հայազգի սփյուռքը գոյություն է ունեցել հայ ժողովրդի պատմության գրեթե ողջ 

ընթացքում և ներկա ժամանակաշրջանում հայ ժողովրդի զգալի մասը (շուրջ 2/3-րդը) 

ճակատագրի բերումով ապրում է հայրենիքից դուրս: Հայերի զանգվածային արտագաղթը 

սկսվել է առաջին Համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ Հայաստանի տարածքը 

բաժանվեց պատերազմող` Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների միջև: Վերջին 

ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած արտագաղթի մեծածավալ հոսք գրանցվել է երկրի 

հյուսիսում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի, Ղարաբաղյան հակամարտության և 

միաժամանակ սովետական համակարգի փլուզմամբ առաջացած քաղաքական, սոցիալական 

և տնտեսական անցումային բարդ պայմանների արդյունքում: 2007թ-ից ի վեր 15 տարեկանից 

բարձր բնակչության 11 տոկոսը ներքին կամ արտաքին միգրանտներ են: Ներկայիս 

արտագաղթի հիմնական պատճառն աշխատանքն է: Վերոնշյալ միգրանտների գրեթե երեք 

քառորդը մեկնել են Ռուսաստանի Դաշնություն: Այդուհանդերձ, վերջին մի քանի տարիների 

ընթացքում լայնածավալ միգրացիայի հոսքը մեղմացել է: 2010թ-ին արտագաղթի զուտ 

գործակիցը 2000թ-ի նույն ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է 4-ից ավելի անգամ, իսկ 2009թ-ի 

ցուցանիշի համեմատությամբ` 33 տոկոսով (ՀՀ ԱՎԾ, 2011):  

 

Պատմություն 
 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը սկիզբ է առնում Աստվածաշնչյան 

Արարատ լեռան ստորոտից: Թեպետ ներկա ժամանակաշրջանում այն տեղակայված է 

Թուրքիայի տարածքում, այդուհանդերձ ձնեպատ գագաթի տեսարանը ուղորդում է 

Հանրապետության, այդ թվում նաև Երևանի տարբեր դիտանկյուններից: Արարատը 

հանդիսանում է Հայաստանի խորհրդանիշերից և տեղ է գտել նաև Հայաստանի զինանշանի 

կենտրոնական մասում: 

Հայերը համարվում են աշխարհի ամենահին ազգերից մեկը և հայտնի են իրենց 

մշակութային ու հոգևոր ժառանգությամբ: Հայոց պատմությունը սկիզբ է առնում շուրջ 5000 

տարի առաջ: Նախկինում Հայաստանն անվանվում էր Հայք: Մ.Թ.Ա. 9-6-րդ դարերում 

հայկական տարածաշրջանը ծաղկեցրել է ՈՒրարտու (Արարատյան) թագավորությունը: 

Տիգրան Մեծի (մ.թ.ա. 95-55) կառավարման ժամանակաշրջանում հայկական երկիրն ունեցել 

է անգնահատելի վերելք, երբ Հայաստանը ձգվել է “ծովից ծով” (Կասպից ծովից մինչև 

Միջերկրական ծով): Մ.թ. 301 թվականին` դառնալով աշխարհում առաջին երկիրը, 

Հայաստանն ընդունել է Քրիստոնեությունը որպես իր պետական կրոն: Պատմության 

ընթացքում, Հայաստանը բազմաթիվ անգամ փոխել է իր աշխարհագրական տարածքը, և 4-

19-րդ դարերում գտնվել հույների, հռոմեացիների, պարսիկների, բյուզանդացիների, 

մոնղոլների, արաբների, օսմանյան թուրքերի և ռուսների տիրապետության ներքո: Առաջին 

Համաշխարհային Պատերազմից հետո 1918թ-ի մայիսի 28-ին հռչակվեց անկախ Հայաստանի 

Դեմոկրատական Հանրապետության ստեղծման մասին: Հանրապետությունը գոյատևեց 
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ընդամենը 2.5 տարի, ապա 1920թ-ի նոյեմբերի 29-ին միացավ Կարմիր Բանակին: 1922թ-ին 

նոր անվամբ` Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը, դարձավ 

Խորհրդային Միության Տրանսկովկասյան Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական երեք 

երկրներից մեկը: 1936թ-ին, վերակազմավորումից հետո, Հայաստանի Խորհրդային 

Սոցիալիստական Հանրապետությունը դարձավ Խորհրդային Միության առանձին 

պետություն: 1991թ-ի Սեպտեմբերի 21,-ին, Գերագույն խորհրդի որոշմամբ հռչակվեց 

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումը Խորհրդային Միությունից: 

Հայաստանի Հանրապետությունը` սուվերեն, դեմոկրատական հանրապետություն է: 

ՀՀ գործող Սահմանադրությունը հաստատվել է 1995թ-ի հուլիսին կայացած հանրաքվեում, 

որում վերջին անգամ փոփոխություն է կատարվել 2005թ-ի նոյեմբերին: ՀՀ նախագահը 

հանդիսանում է պետության ղեկավարը և ընտրվում է հինգ տարին մեկ անգամ ՀՀ 

քաղաքացիների կողմից: Վերջին նախագահական ընտրությունները տեղի են ունեցել 2008 

թվականին, իսկ հաջորդը նախատեսվում է իրականացնել 2013թ-ին: Պետական 

կառավարումն իրականացվում է Սահմանադրությանը և այլ օրենսդրական ակտերին 

համապատասխան` սկզբունքորեն առանձնացնելով օրենսդրական, վարչական և դատական 

իշխանությունները:  

 

 
Տնտեսություն 

2000 թվականից ի վեր, մասնավորապես 2001-2008 թվականների ընթացքում 

Հայաստանի տնտեսական աճը կայուն զարգացման միտում է ունեցել (միջինը` 13 տոկոս) և 

մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն այդ ընթացքում եռապատկվել է: Հայաստանը նաև միացել էր 

միջինից ցածր եկամուտ ունեցող տնտեսությունների խմբին, այդուհանդերձ, տնտեսությունը 

դեռևս մեծապես կախված է միջազգային ներդրումներից, դրամաշնորհներից և արտերկրում 

աշխատող միգրանտներից: Վերջին տասնամյակի տնտեսական աճը և շրջահայաց 

դրամավարկային քաղաքականությունն անդրադարձել էին կայուն զբաղվածության 

մակարդակի, անվանական աշխատավարձի աճի, սոցիալական հատվածին ուղղվող 

ծախսերի աճի և աղքատության կրճատման վրա: Թեպետ տնտեսական աճին մասնակից են 

եղել տնտեսության գրեթե բոլոր հատվածները և ճյուղերը, այդուհանդերձ, տնտեսական աճի 

տեմպի վրա մեծապես ազդել է շինարարության ճյուղը, ինչը 2007-2008թթ-ին կազմել է ՀՆԱ-ի 

25 տոկոսը: Այնուամենայնիվ, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բացասական մեծ 

ազդեցություն թողեց տնտեսական աճի վրա` նվազեցնելով այն 14 տոկոսով 2009թ-ին, ապա 

2010թ-ին ապահովելով ընդամենը 2 տոկոս աճ, ի համեմատ վերջին տասնամյակում 

գրանցված երկնիշ ցուցանիշների (ՀՀ ԱՎԾ, 2011): 

Հայաստանի տնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` մեքենա-

սարքավորումների, քիմիական նյութերի, տեքստիլ արտադրությունը, ոսկերչությունը, 

ադամանդագործությունը, շինարարությունը և լեռնահանքային արդյունաբերությունը 

(պղինձ, ոսկի, մոլիբդեն, ալյումին), գյուղատնտեսություն, կոնյակի և գինու արտադրություն, 

մթերքի մշակման արտադրություն, առևտուր, ծառայություններ, մեքենաների վերանորոգում, 

զբոսաշրջություն և հյուրանոցային ծառայություններ, անշարժ գույքի ծառայություններ և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: Վերջին ժամանակահատվածում փոխվել է Հայաստանի 

տնտեսական գործունեության կառուցվածքը և ծանր արդյունաբերական արտադրանքները 

փոխարինվել են այլ ոլորտներով, մասնավորապես ծառայությունների և 
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գյուղատնտեսության ճյուղերով, որոնք և դարձել են ՀՆԱ-ն կազմավորող և աշխատանքի 

շուկայում գերակշռող հիմնական ոլորտները (ՀՀ ԱՎԾ, 2011): 

2010թ-ին, հիմնականում արտահանվել են` հանքաքարեր, սև մետաղներ, պղինձ կամ 

ալյումին և դրանցից պատրաստված կտորներ, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարար, 

ոգելից և ոչ ոգելից խմիչք, բետոնե ձուլվածքներ և հանքային նյութեր: Այդուհանդերձ, 

ներմուման ծավալները նշանակալիորեն գերազանցում են արտահանվող ծավալներին 

(համապատասխանաբար` $3.75 միլիարդ և $1.04 միլիարդ): 2010թ-ին ներկրվող հիմնական 

տարրերն են եղել` միջուկային ռեակտորները, մեխանիկական մեքենասարքավորումներ, 

էլեկտրական մեքենասարքավորումներ, ավտոմեքենաներ, բնական գազ և այլ հանքային 

վառելիքներ և այլ հանքային նյութեր, յուղեր և դրանցից պատրաստվող այլ արտադրանք, 

սննդամթերք, քիմիական նյութեր, դեղորայք և ծխախոտ: 2010թ-ի ընթացքում առևտրային 

գործունեությամբ գործընկեր են հանդիսացել Ռուսաստանը, Բուլղարիան, Գերմանիան, 

Նիդերլանդները, ԱՄՆ-ն, Իրանը, Բելգիան, Վրաստանը, Թուրքիան, ՈՒկրաինան, 

Արաբական Միացյալ էմիրությունները, Չինաստանը և Կանադան (ՀՀ ԱՎԾ, 2011): 

Հայաստանն անդամ է ավելի քան 40 միջազգային կազմակերպությունների, 

ներառյալ` ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի Խորհրդի, Զարգացման Ասիական Բանկի, Անկախ 

պետությունների համագործակցության, Առևտրային միջազգային կազմակերպության, 

Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության և այլ 

կազմակերպությունների:      

  

 

1.2  ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ՀՀ ԱՎԾ) պատասխանատու է 

մարդահամարների անցկացման, ինչպես նաև ազգային տվյալների բազաների 

օգտագործման շնորհիվ տեղեկատվություն տրամադրել բնակչության վերաբերյալ: 2001թ-ին 

իրականացված մարդահամարի տվյալները հրապարակվել են 2002-2004թթ-ի ընթացքում: 

Ներկա ժամանակահատվածում ամփոփվում են 2011 թվականին իրականացրած 

մարդահամարի տվյալները, որի արդյունքները կհրապարակվեն 2012-2014թթ-ի ընթացքում: 

Ծնունդները, մահերը, ամուսնությունները և ամուսնալուծությունները գրանցվում են 

տեղական մարմինների կողմից Արդարադատության նախարարությանն առընթեր 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցաման (ՔԿԱԳ) բաժինների կողմից, իսկ 

բնակչության ներքին և արտաքին միգրացիան` ՀՀ ոստիկանության համապատասխան 

վարչությունների կողմից, որից հետո ՀՀ ոստիկանության տարածքային 

ստորաբաժանումների միջոցով համախմբված վիճակագրական տվյալները փոխանցվում են 

ՀՀ ԱՎԾ-ի տարածքային ստորաբաժանումներ, ապա վերջիններս իրենց հերթին փոխանցում 

են այն ՀՀ ԱՎԾ: ՀՀ ԱՎԾ-ն ստացված տվյալները մշակում և վերլուծում է, ապա 

հրապարակում իր մի շարք տարեկան զեկույցներում, ինչպիսիք են` “Հայաստանի 

բնակչությունը”, “Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ”, “Վիճակագրական տարեգիրքը” և այլ 

զեկույցներ: 

Առողջության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրվում է ՀՀ 

առողջապահության նախարարության (ՀՀ ԱՆ) կողմից հատուկ հաշվետվական ձևերի 

միջոցով, որոնք լրացնում և տրամադրում են բուժհաստատությունները: Այնուհետև այդ 
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տեղեկատվությունը փոխանցվում է ՀՀ ԱՎԾ: ՀՀ ԱՎԾ-ն իր հերթին մշակում և վերլուծում է 

ստացված տեղեկատվությունը` ամբողջացնելով այն ողջ երկրի կտրվածքով, ապա 

թողարկում է տարեկան զեկույցներ և տարաբնույթ հրապարակումներ: Հիմնվելով 

ամբողջացված առողջապահական տվյալների վրա, ՀՀ ԱՆ-ն հրապարակում է տարեկան և 

կիսամյակային թեմատիկ զեկույցներ, ինչպիսիք են` “Բնակչության առողջության 

ցուցանիշները և առողջապահական ռեսուրսների օգտակարությունը Հայաստանում”: 

Ազգային կտրվածքով տվյալները հասանելի են ԱՀԿ-ի կայքում, առողջության վերաբերյալ 

տվյալների բազաների միջոցով: 

 

1.3 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Առողջապահական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներ 
 
Հայաստանում անկախության հռչակումից անմիջապես հետո, իրականացվեցին 

առողջապահական համակարգի վերափոխումներ: Բնորոշելով առողջությունը և 

առողջապահական համակարգից օգտվելը, որպես մարդու հիմնական իրավունքներից մեկը, 

վերափոխումների մարտավարությունը մատնանշում էր առողջապահական համակարգի 

հիմնարար բաղադրիչների ուղղվածության փոփոխում` առաջնային և հիվանդանոցային 

օղակների սերտ համագործակցության միջոցով, առողջության սատարում և 

հիվանդությունների կանխարգելում` առողջության գրավականների ամրապնդման միջոցով, 

և նեղ կենսաբժշկական մոդելի փոխարինում` առողջության և առողջապահական 

համակարգի նկատմամբ սոցիալական, մասնագիտական և բազմակողմանի մոտեցման 

միջոցով: 

ՀՀ առողջապահության ոլորտի վերջին տարիների զարգացման հիմնական 

ուղղությունները բխում են ՀՀ կառավարության 2008-2012թթ գործունեության ծրագրի և 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված 

“Առողջություն բոլորի համար 21-րդ դարում” փաստաթղթի հիմնադրույթներից: 

Առողջապահության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացում խնդիր 

է դրվում առկա միջոցների ու ներուժի պայմաններում ապահովել քաղաքացու առողջության 

պահպանման սահմանադրական իրավունքը, բարձրացնել, բնակչության համար 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության մատչելիությունը, սկիզբ դնելով ոլորտում 

սոցիալական և շուկայական արժեքների նպատակաուղղված հավասարակշռմանը: 

ՀՀ կառավարությունն առաջին անգամ 1997թ-ին վավերացրեց առողջության 

առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) ռազմավարական ծրագիրը: Այն որակեց ՀՀ-ում մատուցվող 

ԱԱՊ ծառայությունները որպես անհամապատասխան և ոչ պատշաճ որակի: Արդյունքում, ՀՀ 

կառավարությունը որոշում կայացրեց կատարել առաջնային օղակի բարեփոխումներ, որոնք 

ուղղված կլինեն ընտանեկան բժշկությանը` որպես կառուցվածքային առավել արդյունավետ 

և նպատակահարմար մոդել: ՀՀ կառավարությունը հետագայում ընդունեց նաև առողջության 

առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) ռազմավարությունը` ԱԱՊ-ի զարգացման և 

բարեփոխումների իրականացման նպատակով: Երկարաժամկետ նպատակները ներառում 

են`    

 պոլիկլինիկական նեղ մասնագիտական ծառայությունների տարանջատում 

(որպես տարբերակ դիտարկելով դրանց` հիվանդանոցային կառույցներին ինտեգրումը 

կամ մասնավոր կոնսուլտատիվ-ախտորոշիչ ծառայությունների ստեղծումը), 
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 պոլիկլինիկաներին վերաբերվող բարեփոխումների իրականացում, 

 որպես ընտանեկան բժիշկներ մասնագիտացած նոր բուժաշխատողների 

ուսուցանում և ներգրավում, ինչպես նաև առաջնային բուժօգնության (քույրական 

խնամքի) հաստատությունների ստեղծում և համայնքային բուժքույրերի ինստիտուտի 

ներդրում: 

 

Համաձայն ռազմավարության պետք է սերտ լինի առողջության առաջնային 

պահպանման օղակի և սոցիալական խնամքի ծառայությունների միջև կապը: Համաձայն 

2011թ-ի սեպտեմբեր ամսվա տվյալների ՀՀ-ում որպես ընտանեկան բժիշկ որակավորվել են 

1654 անձ, իսկ որպես ընտանեկան բուժքույր` 1770 անձ:  

Գյուղական բնակավայրերում հիմնական ծառայությունների նկատմամբ 

հասանելիության բարելավման նպատակով ՀՀ կառավարությունը ներդրեց առողջության 

առաջնային պահպանման ռազմավարական ծրագիրը, որը հիմնվել է արդեն իսկ ՀՀ-ում 

հաջողությամբ ներդրված Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի փորձի 

վրա: Ծրագիրը գյուղական բնակավայրերում բարելավեց ԱԱՊ ենթակառուցվածքները, քանի 

որ համայնքների մոբիլիզացման շնորհիվ զարգացան սեփական ծրագրերը` համայնքային 

բնակչության առողջության խնամքի բարելավման նպատակով, ինչպես նաև բարձրացան 

սեփական շրջանառությունն ու եկամտաբերությունը, որպեսզի մասնակցություն ունենան 

ծառայությունների բարելավմանն ուղղված ծախսերում: Այս ծրագիրը սերտ 

համագործակցում էր ԱԱՊ ուսուցման ծրագրերի հետ, որպեսզի գյուղական 

բուժհաստատությունները համալրվեն նաև որակավորված բուժաշխատողներով:  

2006թ-ի հունվար ամսից ի վեր Հայաստանի բնակչության համար ներդրվեց 

պոլիկլինիկաների շրջանակում մատուցվող ծառայությունների անվճար տրամադրման 

համակարգը: 2007թ-ին այդ ծրագիրն ընդլայնվեց` ներառելով նաև առողջության առաջնային 

պահպանման օղակը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվեցին 

համապատասխան իրավական ակտեր` ընտանեկան բժիշկների անհատական և խմբային 

անկախ պրակտիկաների իրականացման վերաբերյալ: Ավելին, ՀՀ կառավարության կողմից 

հաստատվել են նաև ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների կողմից իրականացվող կանխարգելիչ 

բուժօգնության շրջանակում մատուցվող ծառայությունների չափորոշիչները: 2008թ-ի հուլիսի 

1-ին ՀՀ կառավարության կողմից ներդրվեց նաև հղի կանանց անվճար ծննդօգնության 

պետական հավաստագրերի տրամադրման համակարգը: Կառավարության կողմից 

տրամադրած հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսների շնորհիվ բարձրացվեցին նաև 

բուժաշխատողներին տրամադրվող աշխատավարձերը: 

Առողջապահական ծառայությունների մատուցման համակարգը բաղկացած է 

արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) և հիվանդանոցային բուժօգնության համակարգից: 

Հիվանդանոցային բուժօգնությունը տրամադրվում է բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված 

հիվանդանոցների միջոցով: Գոյություն ունեն նաև առանձնացված ծննդատներ և մանկական 

հիվանդանոցներ: Արտահիվանդանոցային բուժօգնությունը տրամադրվում է քաղաքային 

պոլիկլինիկաների, գյուղական բուժկենտրոնների/ամբուլատորիաների և ֆելդշեր-

մանկաբարձական1 կետերի միջոցով: 2010թ-ի վերջին ՀՀ-ում գործել է շուրջ 140 քաղաքային 

                                                           
1 Բուժակները (ֆելդշեր) քույրական, մանկաբարձական, դեղագործական կամ այլ առողջապահական ուղղվածությամբ հատուկ 

ուսուցում անցած անձինք են: Բուժակներն իրավունք ունեն ԲՄԿ-ի շրջանակում կատարել հիմնական բժշկական 

գործողություններ և նշանակումներ: 
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ամբուլատոր-պոլիկլինիկային բուժհաստատություններ, 255 գյուղական ամբուլատորիաներ 

և 617 բուժկետեր: Պոլիկլինիկաները տրամադրել են առողջության առաջնային խնամքի 

ծառայություններ` համայնքային թերապևտի կամ մանկաբույժի միջոցով, ինչպես նաև 

արտահիվանդանոցային մասնագիտացված ծառայություններ` առանց առաջնային և 

երկրորդային օղակների բուժծառայության հստակ տարանջատման: 

 

Մոր և մանկան առողջություն 
 

Մայրության և մանկության գերակայության հարցն ամրագրված է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և այլ օրենսդրական ակտերով: Մանավորապես, 

մոր և մանկան առողջության պահպանման հիմնախնդիրները և հետագա ռազմավարության 

հիմնական դրույթները հաստատվել են ՀՀ կառավարության 2003թ-ի օգոստոսի 8-ի “Մոր և 

մանկան առողջության պահպանման 2003-2015 թվականների ռազմավարությունը 

հաստատելու մասին” N1000-Ն  որոշմամբ: Երկրի հիմնական ռազմավարական 

փաստաթղթում` “Կայուն զարգացման ծրագրում” մոր և մանկան առողջության 

պահպանման խնդիրն ամրագրված է որպես գերակա ծրագրային ոլորտ: 

ՀՀ Կառավարության կողմից երեխաների և մայրերի առողջապահական հարցերը 

առավել կարևորվել են վերջին տարիներին: Մասնավորապես, Կառավարության 

հավանությանն է արժանացել “Վերարտադրողական առողջության բարելավման ազգային 

ծրագիրն ու 2007–2015թթ գործողությունների ժամանակացույցը (ՀՀ Կառավարության 

26.07.2007թ նիստի N-29 արձանագրային որոշում), ինչպես նաև “Երեխաների և 

դեռահասների առողջության և զարգացման ազգային ռազմավարությունը և 2010-2015թթ 

գործողությունների ծրագիրը” (ՀՀ Կառավարության 10.09.2009թ. նիստի N 37 արձանագրային 

որոշում): Վերջիններս արտացոլում են վերարտադրողական/մոր և մանկան առողջության 

պահպանման  հիմնախնդիրների հետ կապված երկրում  առկա իրավիճակը, սահմանում 

ռազմավարություններ ու նպատակներ` ուղղված կանանց և երեխաների առողջության և 

սնուցման բարելավմանը, մանկական և մայրական մահացության իջեցմանը: Նշված 

ռազմավարություններերի և ծրագրերի շրջանակներում մոր և մանկան առողջության 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումները և գործողությունները շարունակաբար համարվել 

են առողջապահության նախարարության գերակա խնդիրները: 

2008թ. հուլիսից 1-ից ներդրվել և շարունակաբար իրականացվել է Ծննդօգնության 

պետական հավաստագրի ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում լրացուցիչ ֆինանսական 

ներդրումները հնարավորություն տվեցին շուրջ 2 անգամ բարձրացնել ծննդաբերությունների 

հետ կապված գները, պետության կողմից այդ ծառայությունների  դիմաց 

բուժհաստատություններին փոխհատուցվող գումարները մոտեցնելով իրական ծախսերին և 

3-4 անգամ բարձրացնել բուժաշխատողների աշխատավարձերը, ինչը զգալիորեն նպաստեց 

բնակչության համար ծննդօգնության իրապես անվճար ու մատչելի ծառայությունների 

մատուցմանը:  

 
Առողջապահական համակարգի ֆինանսավորում 

 

Պատմականորեն, առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման առաջնային 

աղբյուր է հանդիսացել պետական բյուջեն: Ներկայումս համակարգը ֆինանսավորվում է, 

ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային աղբյուրներից: Տեղական ֆինանսավորման 
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հիմնական աղբյուրներն են` պետական բյուջեն և բնակչության կողմից կատարվող 

վճարումները: Ֆինանսավորման միջազգային աղբյուրները հիմնականում հանդես են գալիս 

մարդասիրական օգնությունների և միջազգային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված 

հատուկ դրամաշնորհների տեսքով: 

Արտերկրի և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող 

դրամաշնորհային միջոցները հիմնականում ուղղվում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման 

կանխարգելման, տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի, իմունոկանխարգելման, ինչպես նաև 

վերարտադրողական, մոր և մանկան առողջության բարելավմանն ուղղված ծրագրերի ու 

միջոցառումների իրականացմանը: 

Պետական բյուջեն շարունակում է մնալ, որպես ֆինանսավորման գլխավոր աղբյուր: 

Պետության դրամական միջոցները ձևավորվում են ընդհանուր հարկային եկամուտներից: 

Առողջապահական համակարգին ուղղված պետական ծախսերը բավարար չեն 

առողջապահական համակարգի հետևաբար, բնակչության առողջապահական կարիքները 

լիարժեք հոգալու համար: 

Հաշվի առնելով առողջապահության ոլորտի պետական հատկացումների ցածր 

մակարդակը ՀՀ կառավարությունը տարեց տարի ավելացնում է ոլորտի ֆինանսավորման 

ծավալները: Լուրջ աշխատանքներ են տարվել նաև համակարգի ֆինանսավորման 

կառուցվածքային բարեփոխումների ուղղությամբ, որոնք ուղղվել են ստվերային 

շրջանառության կրճատմանը, համավճարների համակարգի և ծառայությունների դիմաց 

փոխհատուցման օբյեկտիվ չափանիշների ներդրմանը: Հետագա զարգացումներն ընթանալու 

են ֆինանսավորման հստակ կառուցվածքների ներդրման, միջոցների ծախսման 

արդյունավետության բարձրացման, ավելորդ հզորությունների կրճատման և բժշկական 

օգնության որակի ապահովմանն ուղղված ծրագրային մոտեցումներով: 

Առաջիկայում նախատեսվող կարևոր և արժեքավոր ծրագրերից է առողջության 

(բժշկական) պարտադիր ապահովագրության ներդրումը, ինչը դիտարկվում է ոչ միայն 

որպես առողջապահության ոլորտ լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ ներգրավելու, այլ 

նաև բնակչության համար բժշկական օգնությունն առավել մատչելի դարձնելու, սոցիալական 

արդարության սկզբունքներ սերմանելու և ռեսուրսների նպատակային օգտագործումն ու 

բժշկական ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց: 

  

Ընտանիքի պլանավորման քաղաքականություն 
 

Հայաստանում վերարտադրողական առողջության բարելավման ծրագրերի գլխավոր 

նպատակներից  են  վերարտադրողական տարիքի կանանց մոտ անվտանգ մայրության 

ապահովումը, հղիության ժամանակ ռիսկի գործոնների նվազեցումը «անցանկալի 

հղիությունների և դրա բարդությունների կանխարգելումը,  պտղաբերության կարգավորման 

այնպիսի միջոցի, ինչպիսին է հղիության արհեստական ընդհատումը (աբորտը), 

փոխարինումը հակաբեղմնավորման ժամանակակից և արդյունավետ մեթոդներով: 

Ներկայում, Հայաստանի օրենսդրությամբ հղիության արհեստական ընդհատումը 

թույլատրելի է հղիության առաջին եռամսյակում, ներառյալ  12 շաբաթական ժամկետը: 

Բժշկական կամ սոցիալական ցուցումների դեպքում այն կարող է կատարվել մինչև 22 

շաբաթական ժամկետում: 

Թեև “Վերարտադրողական առողջության բարելավման ծրագրի” շրջանակներում 

հակաբեղմնավորիչները տրամադրվել են անվճար, «սակայն դրանց նշանակման հետ 
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կապված անհրաժեշտ հետազոտությունները մինչև  2006թ-ը կատարվել են վճարովի: 2006թ-

ին պետության կողմից երաշխավորված առողջության առաջնային պահպանման անվճար 

սկզբունքով տրամադրվող ծառայությունների ցանկում գինեկոլոգիական ծառայությունները 

ևս ներառվել են:  

Առաջին սերնդի հակաբեղմնավորիչ հորմոնային հաբերի, էստրոգենների բարձր 

պարունակությամբ պայմանավորված  լուրջ բարդությունների բարձր հաճախականության 

հետ կապված, 1974 թվականին նախկին Խորհրդային Միության առողջապահության 

նախարարության “Օրալ հակաբեղմնավորիչների կողմնակի ազդեցությունը և դրանց 

բարդությունների մասին” հրամանով արգելվեց հաբային հակաբեղմնավորիչների 

կիրառումը և տարածումը:  

Ներկայում, նոր սերնդի  հորմոնային հաբերում էստրոգենների պարունակությունը 

կրճատվել է մի քանի անգամ, ինչն ապահովել է դրանց անվտանգությունը,  բարձր  

բեղմնականխման և բուժական արդյունավետությունը: Հաշվի առնելով նաև այդ 

հանգամանքը օրենսդրությամբ, մասնավորապես ՀՀ “Վերարտադրողական առողջության և 

վերարտադրողական իրավունքների” մասին օրենքով (ՀՀ ԱԺ, 2002) ժամանակակից 

հակաբեղմնավորման մեթոդների, այդ թվում նաև հաբերի, օգտագործումն թույլատրվում է: 

Ավելին, 2004թ-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են հղիության արհեստական 

ընդհատումների իրականացման կարգը և պայմանները, որում ներառվել է նաև հղիության 

դեղորայքային ընդհատումը:  

 

 

1.4 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
 

2010թ-ի Հայաստանի Ժողովրդագրության և Առողջության հարցերի 

Հետազոտությունը (ՀԺԱՀ-2010) հանրապետության մակարդակով 

ներկայացուցչականություն ապահովող թվով երրորդ ընտրանքային հետազոտություն է, որի 

նպատակն է հանրությանը տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի բնակչության և 

առողջության հարցերի վերաբերյալ: Մասնավորապես, ՀԺԱՀ-2010-ի առաջնային նպատակն 

է` ազգային և տարածաշրջանային մակարդակով, տեղեկատվություն հավաքագրել 

պտղաբերության (ծնելիության) մակարդակի, ամուսնության, սեռական ակտիվության, 

վերարտադրողական նախապատվությունների, հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին 

տեղեկացվածության և օգտագործման վերաբերյալ, կրծքով կերակրման, մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում սնուցման կարգավիճակի, մանկական մահացության մակարդակի, 

մոր, մանկան և չափահասների առողջության, ՁԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով 

փոխանցվող այլ վարակների մասին: Վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ, հետազոտության 

միջոցով, մանրամասն տեղեկատվություն է հավաքագրվել վերարտադրողական տարիքում 

գտնվող կանանցից, իսկ որոշ դեպքերում նաև տղամարդկանցից: 

ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքները տրամադրում են անհրաժեշտ տեղեկատվություն` առկա 

սոցիալական ծրագրերի գնահատման և Հայաստանի բնակչության առողջության 

բարելավմանը, ինչպես նաև նրանց մատուցվող առողջապահական ծառայությունների 

որակի բարձրացմանն ուղղված նոր ռազմավարությունների մշակման համար: 

Հետազոտության ընտրանքը թույլ է տալիս որոշ տվյալներ ներկայացնել նաև մարզային 

կտրվածքով: Հետազոտությամբ հավաքագրված տեղեկատվության մեծ մասն արտացոլում է 
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2000 և 2005 թվականներին անցկացված ՀԺԱՀ-ի արդյունքում ստացված հիմնական 

առողջապահական և ժողովրդագրական ցուցանիշների արդիականացված տարբերակը:  

Հետազոտության հեռահար նպատակներից է խոշոր ղեկավար կառույցների` այդ 

թվում ՀՀ ԱՎԾ-ի, տեխնիկական հագեցվածության ամրապնդումը: Հաշվի առնելով այն 

փաստը, որ իրականացված ՀԺԱՀ երեք հետազոտությունները կազմակերպել է նույն 

ընկերությունը` օգտագործելով նույն մեթոդաբանությունը և աշխատելաոճը, ՀԺԱՀ 2010-ը 

նաև տրամադրում է Հայաստանի երկարաժամկետ միտումների վերլուծության նպատակով 

օգտագործվող համադրելի տվյալներ: ՀԺԱՀ-2010-ն աջակցում է նաև ժողովրդագրության և 

առողջության հարցերի ուղղությամբ միջազգային տվյալների բազաների զարգացմանը: 

ՀԺԱՀ-ն անցկացվել է 2010թ-ի հոկտեմբերի 5-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը` ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) և ՀՀ առողջապահության նախարարության (ՀՀ ԱՆ) 

կողմից: “Այ Սի Էֆ Ինթերնեյշնլ” կազմակերպությունը տրամադրել է տեխնիկական 

աջակցություն “MEASURE DHS” ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ կամ USAID) 

կողմից, որի նպատակն է աջակցել աշխարհի երկրներին բնակչության և առողջության 

հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրելու գործընթացում: 

Հետազոտության անցկացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը տրամադրել է 

Հայաստանում ԱՄՆ ՄԶԳ գրասենյակը: Տեխնիկական և կազմակերպական աջակցություն է 

ցուցաբերվել Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի բնակչության 

հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի միացյալ 

ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից:   

 

Ընտրանքի մշակում և իրականացում 
 

Ընտրանքը մշակվել է հնարավորինս մանրամասնեցված կտրվածքներով 

վերլուծություն ապահովելու համար, մասնավորապես, ծնելիության, 

նորածնային/մանկական մահացության և աբորտների (արհեստական վիժումների) 

տեսակարար կշիռների գնահատման, ինչպես ազգային և Երևան քաղաքի մակարդակներով, 

այնպես էլ առանձին քաղաքային և գյուղական բնակչության համար: Շատ ցուցանիշներ 

հնարավոր է հաշվարկել նաև մարզային կտրվածքով:  

2010թ-ի Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության 

(ՀԺԱՀ-2010) ընտրանքի համար ներկայացուցչական հավանականությամբ ընտրվել են 7580 

տնային տնտեսություն: Կիրառվել է երկփուլ ընտրանքի մեթոդ: Համաձայն Հայաստանի 

տեղակայվածության գծագրի, առաջին փուլում 2001թ-ի Մարդահամարի գլխավոր ընտրանքի 

հաշվային տեղամասերի ցուցակից ընտրվել է 308 քլաստեր (ընտրանքային խումբ): Երկրորդ 

փուլում իրականացվել է ընտրված յուրաքանչյուր քլաստերի տնային տնտեսությունների 

ամբողջական ցուցակագրում: Այնուհետև, համակարգված կերպով ընտրվել են 

հետազոտության մասնակից տնային տնտեսությունները:  

ՀԺԱՀ-2010թ.-ի շրջանակում հարցման համար իրավասու են համարվել 15-49 

տարեկան բոլոր այն կանայք, ովքեր հանդիսացել են ընտրված տնային տնտեսության 

մշտական բնակիչ կամ նախորդ օրը գիշերել են տվյալ տնային տնտեսությունում: 

Արդյունքում, 5922 կանանց հետ անցկացվել է ամբողջական հարցազրույց: Բացի այդ, 

հետազոտության համար ընտրված տնային տնտեսությունների մեկ երրորդում 

հարցազրույցներ են անցկացվել այդ տնային տնտեսություններում առկա 15-49 տարեկան 
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բոլոր տղամարդկանց հետ, ովքեր համարվել են տնային տնտեսության մշտական բնակիչ 

կամ այցելու, ով նախորդ օրը գիշերել է այդ տնային տնտեսությունում: Արդյունքում, 1584 

տղամարդկանց հետ անցկացվել է ամբողջական հարցազրույց: Հավելված Ա-ում 

ներկայացված է ՀԺԱՀ 2010-ի ընտրանքի կառուցման մանրամասները:  

 

Հարցաթերթեր 
 

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության 

իրականացման նպատակով օգտագործվել են երեք տեսակի հարցաթերթեր` “Տնային 

տնտեսությունների հարցաթերթ”, “Կանանց հարցաթերթ”, “Տղամարդկանց հարցաթերթ”: 

Տնային տնտեսության և անհատական հարցաթերթերի կառուցվածքը հիմնված է 

հետազոտության մոդելային գործիքների վրա, որոնք մշակվել են “MEASURE DHS” ծրագրի 

շրջանակում, ինչպես նաև ՀԺԱՀ-2005-ին օգտագործված հարցաթերթերի վրա: Մոդելային 

հարցաթերթերը վերամշակել և համապատասխանեցրել են օգտագործման համար ՀՀ ԱՎԾ-ի 

և ՀՀ ԱՆ-ի մասնագետները: Հարցաթերթերի վերամշակման ժամանակ հաշվի են առնվել նաև 

մի քանի հասարակական կազմակերպությունների կարծիքները: Հարցաթերթերը մշակվել են 

անգլերեն լեզվով, ապա թարգմանվել հայերեն: Տնային տնտեսության և անհատական 

հարցաթերթերը փորձարկվել են դաշտային պայմաններում 2010թ-ի հուլիսին:  

Տնային տնտեսության հարցաթերթը նախատեսված է եղել ընտրված տնային 

տնտեսությունների մշտական անդամների և այցելուների ցուցակագրման, ինչպես նաև 

տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրման համար: Տնային տնտեսության հարցաթերթի առաջին մասով 

տեղեկատվություն է հավաքագրվել յուրաքանչյուր անդամի կամ այցելուի տարիքի, սեռի, 

կրթական մակարդակի և տնային տնտեսության գլխավորի հետ կապի վերաբերյալ: Այդ 

տեղեկատվությունն ապահովում է Հայաստանի տնային տնտեսությունների վերաբերյալ 

հիմնական ժողովրդագրական բնույթի ցուցանիշների հաշվարկը: Այդ տեղեկատվությունը 

նպաստում է նաև անհատական հարցազրույցի նպատակով հարցման ենթակա (իրավասու` 

15-49 տարեկան) կանանց և տղամարդկանց բացահայտմանը: Տնային տնտեսության 

հարցաթերթի երկրորդ մասում զետեղված հարցերը վերաբերվում են կացարանի 

բնութագրիչներին (օրինակ` հատակի ծածկույթը, ջրի աղբյուրը, զուգարանի տեսակը և այլն), 

տնային տնտեսությունում երկարաժամկետ սպառողական ապրանքների սեփականության 

առկայության, ինչպես նաև տնային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական վիճակն 

արտահայտող բնութագրիչներին: Տնային տնտեսության հարցաթերթն օգտագործվել է նաև 

երեխաների ծննդյան գրանցման, նրանց դաստիարակության, աշխատանքի վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման, ինչպես նաև մինչև 5 տարեկան երեխաների հասակի և 

քաշի չափումների արդյունքների գրանցման նպատակով:  

Կանանց հարցաթերթը նախատեսվել է 15-49 տարեկան կանանցից հետևյալ թեմաների 

շուրջ տեղեկատվություն հավաքագրելու համար`  

 Ընդհանուր բնութագրիչներ 

 Մանկաբարձական (հղիությունների ելքերի) պատմություն 

 Նախածննդյան, ծննդաբերության և հետծննդյան խնամք 

 Հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին գիտելիքներ, կիրառում և վերաբերմունք 

 Վերարտադրողական և չափահասների առողջություն 

 Մանկամահացություն 
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 Առողջություն և առողջապահական ծառայությունների մատուցում 

 Մինչև հինգ տարեկան երեխաներին կատարված պատվաստումները 

 Մինչև հինգ տարեկան երեխաների փորլուծության դեպքեր և շնչուղիների 

հիվանդություններ 

 Կրծքով կերակրում և կրծքից կտրում 

 Ամուսնություն և վերջին սեռական հարաբերություն 

 Վերարտադրողական վարքագիծ 

 ՁԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների նկատմամբ 

վերաբերմունք ու գիտելիքներ 

 Կնոջ աշխատանքը և ամուսնու հիմնական բնութագրիչները: 

 

Տղամարդկանց հարցաթերթը նախատեսված է 15-49 տարեկան տղամարդկանցից 

հետևյալ թեմաների շուրջ տեղեկատվություն հավաքագրելու համար` 

 Ընդհանուր բնութագրիչներ 

 Առողջություն և առողջապահական ծառայությունների մատուցում 

 Ամուսնություն և վերջին սեռական հարաբերություն 

 Օգտագործումը և վերաբերմունքը պահպանակի նկատմամբ 

 ՁԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների նկատմամբ 

վերաբերմունք ու գիտելիքներ 

 Վերաբերմունքը կնոջ դերին տնային տնտեսությունում: 

 
Դաշտային աշխատակազմի հրահանգավորում 

 

2010թ-ի սեպտեմբեր ամսին ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ՀՀ 

առողջապահության նախարարությունը և “Այ Սի Էֆ Ինթերնեյշնլ” ընկերությունը 

կազմակերպել էին 3 շաբաթ տևողությամբ հիմնական հետազոտությունն իրականացնող  

աշխատակազմի` խմբավարների, խմբագիրների, հարցազրուցավարների և որակի 

վերահսկման խմբի համար նախատեսված հրահանգավորում, որին, ընդհանուր առմամբ, 

մասնակցում էր 104 անձ (83 կին և 21 տղամարդ): Հրահանգավորումը ներառում էր 

դասախոսություններ, ցուցադրումներ, փոքր խմբերով գործնական հարցազրույցներ և 

քննություններ: Հետազոտության մեջ ընդգրկված ողջ անձնակազմը մասնակցել է նաև 

անտրոպոմետրիկ չափումներ իրականացնելու համար նախատեսված հատուկ 

հրահանգավորմանը և երկօրյա դաշտային գործնական աշխատանքներին: 

 

Դաշտային աշխատանքներ և տվյալների մշակում 
 

Հետազոտության տվյալները հավաքագրվել են 13 թիմերի կողմից: Յուրաքանչյուր թիմ 

բաղկացած էր չորս կին և մեկ տղամարդ հարցազրուցավարներից, դաշտային խմբագրից և 

թիմի խմբավարից: Դաշտային աշխատանքները սկսվել են 2010թ-ի հոկտեմբերի 5-ին և 

ավարտվել դեկտեմբերի 25-ին: ՀԺԱՀ տեխնիկական անձնակազմը պարբերաբար այցելել է 

թիմերին` նրանց կատարած աշխատանքների ստուգման և հավաքագրված տվյալների 

որակի վերահսկման նպատակով: Ելնելով վերահսկման նկատառումից` Հայաստանում 

ԱՄՆ ՄԶԳ գրասենյակի, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի, “Այ Սի Էֆ Ինթերնեյշնլ” 
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ընկերության և ՀՀ առողջապահության նախարարությա ներկայացուցիչները ևս այցելել են 

թիմերին: Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ կազմակերպությունն 

առավելապես հետաքրքրված էր հարցաթերթում ներառված` երեխաների 

դաստիարակության և երեխաների աշխատանքի թեմաների վերաբերյալ տվյալների 

հավաքագրման ընթացքով, ինչպես նաև մինչև հինգ տարեկան երեխաների 

անտրոպոմետրիկ չափումների իրականացմամբ: 

ՀԺԱՀ տվյալների մուտքագրումը սկսվել է հիմնական հետազոտության հետ գրեթե 

միաժամանակ: Վերջնական հարցաթերթերը պարբերաբար վերադարձվել են Երևանում 

գտնվող ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գրասենյակ, ուր տվյալները մշակվում և 

մուտքագրվում էին հատուկ հրահանգավորում անցած անձնակազմի կողմից: Տվյալների 

մուտքագրման անձնակազմը բաղկացած էր` խմբավարից, հսկիչից (կլերկից), ով ստուգում 

էր խմբերից ստացված անհրաժեշտ քանակի հարցաթերթերի առկայությունը, մի քանի 

գրասենյակային խմբագիրներից, 12 մուտքագրողներից և երկրորդային խմբագրից: Տվյալների 

միաժամանակյա մուտքագրումը հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի ՀԺԱՀ անձնակազմը 

թիմերին վերահսկի և հնարավորինս արագ արձագանքի դաշտային աշխատանքների 

ընթացքում տեղ գտած որևէ խնդրի: Տվյալների մուտքագրման և խմբագրման փուլն 

ավարտվել է 2011թ-ի մարտին: 

 

 

1.5 ԸՆՏՐԱՆՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ 
 

Աղյուսակ 1.1-ն արտացոլում է ՀԺԱՀ 2010‐ի պատասխանների տեսակարար կշիռը: 

Ընտրանքում ընդգրկված 7580 տնային տնտեսություններից հետազոտության պահին 

բնակեցված են եղել 7043-ը: Այս տարբերության հիմնական պատճառն այն է, որ որոշ տնային 

տնտեսություններ, որոնք բնակեցված են եղել ցուցակագրման աշխատանքների փուլում, 

հետազոտության անցկացման պահին եղել են դատարկ կամ ՏՏ-ն բոլոր անդամները տարբեր 

պատճառներով և ժամկետներով բացակայել են: Այնուամենայնիվ, բնակեցված 6,700 տնային 

տնտեսություններում, ինչը կազմում է բնակեցված ՏՏ-ի 95 տոկոսը, հաջողությամբ 

անցկացվել է հարցազրույց: Քաղաքային բնակավայրերում պատասխանների տեսակարար 

կշիռը կազմել է 94 տոկոս, իսկ գյուղական բնակավայրերում` 97 տոկոս:  

Այս տնային տնտեսություններում հարցման ենթակա (15-49 տարեկան) կանանց 

թվաքանակը կազմել է 6059, որոնց 98 տոկոսի հետ անցկացվել է հարցազրույց (5922 կին): 

Հարցման ենթակա (15-49 տարեկան) տղամարդկանց թվաքանակը կազմել է 1641, որոնց 97 

տոկոսի հետ (1584 տղամարդ) անցկացվել է հարցազրույց: Քաղաքային բնակավայրերում 

պատասխանների տեսակարար կշիռը փոքր-ինչ ավելի ցածր է եղել և կազմել է 97 տոկոս 

կանանց պարագայում և 96 տոկոս` տղամարդկանց շրջանում, իսկ գյուղական 

բնակավայրերում ցուցանիշը կազմել է համապատասխանաբար` 99 և 97 տոկոս: 
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 Աղյուսակ 1.1 Տնային տնտեսությունների (ՏՏ) և անհատական հարցազրույցների 
արդյունքներ 

 

 

Տնային տնտեսությունների (ՏՏ) թիվը, անցկացված հարցազրույցների թիվը, և 
պատասխանների տեսակարար կշիռը համաձայն բնակավայրի (չկշռված), 
Հայաստան 2010   

 
 

Բնակավայր   
 Արդյունք Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 ՏՏ հարցազրույց     
 Ընտրված ՏՏ  5,461  2,119  7,580   
 Բնակեցված ՏՏ  5,033  2,010  7,043   
 Հարցված ՏՏ  4,753  1,947  6,700   
          
 ՏՏ պատասխանների տեսակարար կշիռ1  94.4  96.9  95.1   

 
15-49 տարեկան կանանց հետ կատարած 
հարցազրույցներ     

 Իրավասու կանանց թվաքանակ  4,073  1,986  6,059   

 
Հարցված իրավասու կանանց 
թվաքանակ 3,966  1,956  5,922   

          

 
Իրավասու կանանց  պատասխանների 
տեսակարար կշիռ 2  97.4  98.5  97.7   

 
15-49  տարեկան տղամարդկանց հետ 
կատարած հարցազրույցներ     

 Իրավասու տղամարդկանց թվաքանակ  1,105  536  1,641   

 
Հարցված իրավասու  տղամարդկանց 
թվաքանակ 1,063  521  1,584   

          

 
Իրավասու  տղամարդկանց 
պատասխանների տեսակարար կշիռ 2  96.2 97.2 96.5  

   

 

1 Հարցված ՏՏ/Բնակեցված ՏՏ 
2 Հարցված անձինք/իրավասու հարցվողներ   

   

  




