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2010թ Հայաստանի Ժողովրդագրության և Առողջության հարցերի Հետազոտությունը (ՀԺԱՀ-2010) 
իրականացվել է ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության և ՀՀ Առողջապահության 
նախարարության կողմից` 2010թ-ի հոկտեմբերի 5-ից դեկտեմբերի 25-ն ընկած 
ժամանակահատվածում: ՀԺԱՀ  ծրագրի ֆինանսավորումը տրամադրել է ԱՄՆ Միջազգային 
Զարգացման Գործակալությունը: «Այ Սի Էֆ Մակրո» կազմակերպությունը ցուցաբերել է 
տեխնիկական աջակցություն ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության կողմից 
ֆինանսավորվող «MEASURE DHS» ծրագրի շրջանակում, որն աջակցում է տարբեր երկրներում 
բնակչության և առողջության վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացմանը: ՀԺԱՀ ծրագրին 
հավելյալ աջակցություն են ցուցաբերել նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը 
(UNICEF), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակը (UNFPA) և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի միացյալ ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակը (UNAIDS): 
Սույն զեկույցում արտահայտված կարծիքները պատկանում են հեղինակներին և հնարավոր է ոչ 
միշտ համընկնեն ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության կամ այլ հովանավոր 
կազմակերպությունների տեսակետների հետ:    
 
Հետազոտության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել` 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 
Կառավարության տուն 3 
Հանրապետության Հրապարակ 
0010 Երևան, Հայաստան  
Հեռախոս` (37410) 52-42-13  
Ֆաքս` (37410) 52-19-21  
Էլ-փոստ` info@armstat.am  
Կայք` http://www.armstat.am 
 
«MEASURE DHS» ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ`  
«Այ Սի Էֆ Մակրո» 
11785 Beltsville Drive, Suite 300 
Կալվերթոն, Մերիլենդ 20705, ԱՄՆ  
Հեռախոս` 301-572-0200  
Ֆաքս` 301-572-0999 
Էլ-փոստ` reports@measuredhs.com  
Կայք` http://www.measuredhs.com  
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ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ 
 

 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը և ՀՀ առողջապահության 
նախարարությունն իրենց երախտիքն են հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց 
ներդրումն են ունեցել ՀԺԱՀ 2010 ծրագրի իրականացման և սույն նախնական 
զեկույցի պատրաստման գործում: 
 
Մասնավորապես` 
 

• Հայաստանում ԱՄՆ ՄԶԳ գրասենյակին` 2010թ Հայաստանի 
ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության (ՀԺԱՀ-2010) 
կազմակերպման ու իրականացման նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական 
աջակցություն տրամադրելու համար: 
 
• Այ Սի Էֆ Մակրո կազմակերպությանը` տեխնիկական աջակցության 
տրամադրման, դաշտային աշխատակազմի հրահանգավորման, 
հավաքագրված տվյալների գնահատման վերաբերյալ տրամադրված 
խորհրդատվության, ինչպես նաև առաջարկների և վերլուծությունների 
համար: 
 
• Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին (UNICEF), ՄԱԿ-ի 
բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակին (UNFPA) և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի միացյալ ծրագրի Հայաստանյան 
գրասենյակին (UNAIDS) հետազոտության իրականացման գործում 
տրամադրված տեխնիկական և կազմակերպական աջակցության համար: 

 
 
 
 
 
 
Գագիկ Գևորգյան 
ՀԺԱՀ 2010 ծրագրի ազգային տնօրեն, 
ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 
 
 
Սերգեյ Խաչատրյան 
Բժշկական հարցերով ՀԺԱՀ 2010 ծրագրի ազգային տնօրեն, 
ՀՀ առողջապահության փոխնախարար 
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ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ 
 

Զեկույցը դիտարկել են` 
 
Ծրագրի ազգային տնօրեններ 
Ստեփան Մնացականյան, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ 
Գագիկ Գևորգյան, ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 
 
Բժշկական հարցերով ծրագրի ազգային տնօրեններ  
Սերգեյ Խաչատրյան, ՀՀ առողջապահության փոխնախարար 
Կարինե Սարիբեկյան, ՀՀ ԱՆ, Մոր և մանկան առողջության պահպանման 
վարչության պետ  
 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն  
Բագրատ Գևորգյան, Ծրագրի կառավարիչ 
Զարա Մկրտչյան, Ծրագրի տեխնիկական ղեկավար 
Գոհարիկ Մելիքսեթյան, Ծրագրի օգնական  
Դիանա Մարտիրոսովա, ՀՀ ԱՎԾ, Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնի պետ 
Կարինե Կույումջյան, ՀՀ ԱՎԾ, Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
 
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն 
Ռազմիկ Աբրահամյան, ՀՀ ԱՆ, Գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ՀՀ Գ.Ա.Ա. 
թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Գայանե Ավագյան, ՀՀ ԱՆ, Մայրական և վերարտադրողական առողջության 
պահպանման բաժնի պետ, բ.գ.դ., դոցենտ  
Ռուզաննա Յուզբաշյան, ՀՀ ԱՆ, առողջապահական ծրագրերի և որակի 
կառավարման վարչության առողջապահական ծրագրերի բաժնի պետ  
Արմինե Ղազարյան, ՀՀ ԱՆ, Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության 
գլխավոր մասնագետ 
Գայանե Սահակյան, ՀՀ ԱՆ, Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար 
Սոնա Առուշանյան, ՀՀ ԱՆ, Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման 
ազգային ծրագրի ղեկավար 
 
Այ Սի Էֆ Մակրո  
Գյուլնարա Սեմենով, Երկրի համակարգող, “MEASURE DHS”, Այ Սի Էֆ Մակրո, ԱՄՆ 
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I. Ներածություն 
 

2010թ-ի Հայաստանի Ժողովրդագրության և Առողջության հարցերի 
Հետազոտությունը (ՀԺԱՀ-2010) հանրապետության մակարդակով 
ներկայացուցչականություն ապահովող ընտրանքային հետազոտություն է, որի նպատակն է 
հանրությանը տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի բնակչության և առողջության 
հարցերի վերաբերյալ: ՀԺԱՀ-ն անցկացվել է 2010թ-ի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին` ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) և ՀՀ առողջապահության 
նախարարության (ՀՀ ԱՆ) կողմից: “Այ Սի Էֆ Մակրո” 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:   

 
ՀԺԱՀ-2010-ի նպատակն է` ազգային և տարածաշրջանային մակարդակով, 

տեղեկատվություն հավաքագրել պտղաբերության և հակաբեղմնավորման մեթոդների 
օգտագործման, մոր, մանկան և չափահասների առողջության, ՁԻԱՀ-ի և սեռական 
ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակների մասին: Հետազոտությամբ հավաքագրված 
տեղեկատվության մեծ մասն արտացոլում է 2000 և 2005 թվականներին անցկացված ՀԺԱՀ-ի 
արդյունքում ստացված հիմնական առողջապահական և ժողովրդագրական ցուցանիշների 
արդիականացված տարբերակը (համապատասխանաբար` ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԱՆ, “Օ Ար Սի 
Մակրո”, 2001թ և ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԱՆ, “Օ Ար Սի Մակրո”, 2006թ): Վերոնշյալ թեմաների 
վերաբերյալ, հետազոտության միջոցով, մանրամասն տեղեկատվություն է հավաքագրվել 
վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանանցից, իսկ որոշ դեպքերում նաև 
տղամարդկանցից: Հետազոտության ընտրանքը թույլ է տալիս որոշ տվյալներ ներկայացնել 
նաև մարզային կտրվածքով: Հնարավորության դեպքում ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքները 
կհամեմատվեն նաև ՀԺԱՀ 2005 և 2000-ի տվյալների հետ:   

 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ 

ժողովրդագրական տարբեր ցուցանիշների գնահատականներ: 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: ՀԺԱՀ-2010-ն աջակցում է նաև ժողովրդագրության 
և առողջության հարցերի ուղղությամբ միջազգային տվյալների բազաների զարգացմանը:  

 
Սույն զեկույցն ամփոփում է հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվող 

հիմնական թեմաների վերաբերյալ ստացված նախնական արդյունքները: Ավելի 
մանրամասնված վերջնական զեկույցը նախատեսվում է հրատարակել 2012թ-ի սկզբին: 
Թեպետ զեկույցում ներկայացված վերլուծությունները և արդյունքները նախնական են, և 
իրականացվող վերջնահաշվարկների արդյունքում հնարավոր է տեղի ունենան որոշ 
փոփոխություններ, այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ սույն զեկույցում զետեղված տվյալները 
նշանակալիորեն չեն տարբերվի վերջնական զեկույցի տեղեկատվությունից: 
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II. Հետազոտության իրականացում 
 
 
Ա.  Ընտրանքի մշակում և իրականացում 
 

Ընտրանքը մշակվել է հնարավորինս մանրամասնված 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 
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: 

 
 
 

Բ.  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, 
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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 
 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: 
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Գ. Դաշտային աշխատակազմի հրահանգավորում 
 

2010թ-ի սեպտեմբեր ամսին ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ՀՀ 
առողջապահության նախարարությունը և “Այ Սի Էֆ Մակրո” 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: 

 
 
Դ. 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 սկզբին և 
ավարտվել դեկտեմբերի վերջին: 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 Մակրո” 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: 
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Ե. Ընտրանքի ծածկույթը 
 

Աղյուսակ 1-ն արտացոլում է հետազոտության ընթացքում լրացված տնային 
տնտեսության և անհատական հարցաթերթերի քանակները, ինչպես նաև դրանցում 
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 տնային տնտեսությունների  95 
տոկոս դեպքերում, հաջողությամբ անցկացվել է հարցազրույց: 

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

թվաքանակը կազմել է 6059, որոնց 98 տոկոսի հետ անցկացվել է հարցազրույց: Հարցման 
ենթակա (15-49 տարեկան) տղամարդկանց թվաքանակը կազմել է 1641, որոնց 97 տոկոսի 
հետ անցկացվել է հարցազրույց: 
 
 
 

 Աղյուսակ 1. Տնային տնտեսության և անհատական հարցազրույցների արդյունքները  

 

Տնային տնտեսությունների (ՏՏ), իրականացված հարցազրույցների քանակները և 
պատասխանների տեսակարար կշիռներն ըստ բնակավայրի (չկշռված), Հայաստան 
2010թ.  

 
 Բնակավայր   

 Արդյունք Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 ՏՏ հարցազրույցներ     
 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 կշիռ 1  94.4 96.9 95.1  

 15-49 տարեկան հարցված կանայք     
 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 հարցված տղամարդիկ     
 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  
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III. ՀԺԱՀ 2010 նախնական արդյունքներ 
 
Ա. Հարցվողների հիմնական բնութագրիչներ 

 
Աղյուսակ 2-ում արտացոլված է 2010թ-ի հետազոտությամբ հարցված 15-49 տարեկան 

կանանց և տղամարդկանց բաշխումն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Ընտրանքում 
ընդգրկված կանանց և տղամարդկանց համակցություններն ըստ տարիքի հիմնականում 
բաշխվել են հավասարապես, բացառությամբ մի քանի ակնառու դեպքերի: Օրինակ, 
առավելապես բարձր է տղամարդկանց և կանանց տեսակարար կշիռը 20-29 տարեկանների 
շրջանում, իսկ առավելապես ցածր` 35-45 տարեկանների շրջանում, ի տարբերություն ավելի 
երիտասարդ և ավելի բարձր տարիքային խմբերի: Այս փաստը կարող է մեծապես 
պայմանավորված լինել Հայաստանում աշխատանքային տարիքի շրջանում միգրացիայի 
բարձր տեսակարար կշռով: 

 
 Աղյուսակ 2.  Հարցվողների հիմնական բնութագրիչները  

 15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց բաշխումն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ  

 
 Կանայք Տղամարդիկ  

 Հիմնական բնութագրիչներ 
Կշռված 
տոկոս 

Կշռված 
թվաքանակ 

Չկշռված 
թվաքանակ 

Կշռված 
տոկոս 

Կշռված 
թվաքանակ 

Չկշռված 
թվաքանակ  

 Տարիք        
 15-19  14.5  861  844  14.4  229  237   
 20-24  17.4  1,032  1,054  18.8  298  299   
 25-29  16.0  950  927  18.0  285  279   
 30-34  14.1  838  801  14.5  229  226   
 35-39  10.9  643  662  10.2  162  164   
 40-44  12.5  742  739  10.3  164  170   
 45-49  14.5  857  895  13.7  217  209   
          
 Ամուսնական կարգավիճակ        
 Երբեք չամուսնացած 32.3  1,911  1,831  44.7  707  701   
 Ամուսնացած 60.7  3,597  3,679  51.1  809  811   
 Բնակվում են համատեղ 0.5  28  27  2.9  46  47   
 Ամուսնալուծված/Բնակվում են առանձին 4.0  236  221  1.2  19  22   
 Այրի/Ամուրի 2.5  149  164  0.2  3  3   
                
 Բնակավայր        
 Քաղաքային 61.5  3,641  3,966  62.1  984  1,063   
 Գյուղական 38.5  2,281  1,956  37.9  600  521   
                
 Մարզ        
 Երևան 34.9  2,069  987  37.5  593  283   
 Արագածոտն 4.4  260  485  4.4  70  148   
 Արարատ 6.4  379  476  7.9  125  136   
 Արմավիր 9.0  535  504  9.3  148  145   
 Գեղարքունիք 7.7  459  564  5.3  83  134   
 Լոռի 8.7  513  453  8.2  130  107   
 Կոտայք 9.2  543  584  9.4  148  158   
 Շիրակ 10.1  598  632  8.3  131  135   
 Սյունիք 3.3  198  379  4.0  63  123   
 Վայոց ձոր 2.2  131  397  1.5  24  87   
 Տավուշ 4.0  238  461  4.3  68  128   
          
 Կրթություն        
 Հիմնական 5.9  347  346  11.9  188  179   
 Միջնակարգ 1 36.1  2,137  2,228  39.0  619  660   
 Միջին-մասնագիտական 28.4  1,681  1,749  19.0  301  300   
 Բարձրագույն 29.7  1,757  1,599  30.1  477  445   
         
 Ընդամենը 100.0 5,922 5,922 100.0 1,584 1,584  

   

 

Նշում. Կրթական դասիչները վերաբերում են հաճախած ամենաբարձր կրաթական մակարդակին, անկախ այն 
հանգամանքից ավարտել են այն, թե` ոչ: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-
ինչ շեղվել 100-ից:   
1 Ներառված են 18 կին և 3 տղամարդ, ովքեր ուսանել են 9 տարի` համաձայն իրենց հաճախած կրթական համակարգի:  
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Կանանց գրեթե երկու երրորդը (61 տոկոս) և տղամարդկանց կեսից ավելին (54 տոկոս) 
ամուսնացած են կամ բնակվում են համատեղ: Քանի որ տղամարդիկ ավելի հակված են ուշ 
ամուսնության, քան կանայք, այդ իսկ պատճառով, ի տարբերություն 15-49 տարեկան 
հարցված կանանց 32 տոկոսի, տղամարդկանց 45 տոկոսը երբեք ամուսնացած չի եղել: Ի 
տարբերություն 7 տոկոս ամուսնալուծված, առանձին բնակվող կամ այրի կանանց, 
տղամարդկանց շրջանում այդ ցուցանիշը կազմել է միայն 1 տոկոս: Ի համեմատ ՀԺԱՀ 2000-ի 
տվյալների, նախորդող 10 տարիների ընթացքում ամուսնացած կանանց տեսակարար կշիռը 
շատ քիչ է փոխվել (64 տոկոս 2000թ-ին և 61 տոկոս 2010թ-ին), սակայն չամուսնացած 
տղամարդկանց տեսակարար կշիռը նույն ժամանակաշրջանում էապես նվազել է (68 տոկոս 
2000թ և 54 տոկոս 2010թ): Վերջին հինգ տարիների կտրվածքով այս ցուցանիշները գրեթե չեն 
փոփոխվել:  

 
Բնակչության երեք հինգերորդ մասը բնակվում է քաղաքային բնակավայրերում, և 

նրանց մեծամասնությունը` Երևանում: Մարզային կտրվածքով կան զգալի 
տարբերություններ:  

 
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ ունեն բարձր կրթական 

մակարդակ: Կանանց 94 և տղամարդկանց 88 տոկոսն առնվազն հաճախել է որևէ միջնակարգ 
ուսումնական հաստատություն: Կանանց և տղամարդկանց հավասարապես 30 տոկոսը 
հաճախել է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն:  

 
Հատկանշական է, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում Հայաստանի կրթական 

համակարգը փոփոխվել է մի քանի փուլերով: Ներկա ժամանակաշրջանում գործող կրթական 
համակարգը ներդրվել է 2007 թվականին: Ի տարբերություն նախորդ կրթական համակարգի, 
ըստ որի հիմնական կրթություն էր համարվում 1-8 դասարանների ուսանումը,  համաձայն 
ներկա կրթական համակարգի այն ներառում է 1-9 դասարանները: Ի լրումն նշվածի, 
հատկանշական է նաև, որ նախկին համակարգի ավագ` 9-10 դասարաններն այժմ ներառում 
են 10-12 դասարանների կրթությունը: Այս երկու կրթական մակարդակները ( հիմնական և 
ավագ) միասին համարվում է միջնակարգ կրթություն (1-12 դասարաններ` համաձայն նոր 
կրթական համակարգի և 1-10 դասարաններ` ըստ նախորդ կրթական համակարգի): Նախորդ 
հետազոտություններում կիրառված մյուս բոլոր բնութագրիչները նույնն են: ՀԺԱՀ 2010-ում 
ներգրավված 110 կանայք և 33 տղամարդիկ հարցման ժամանակ նշել են, որ նրանք արդեն 
իսկ ավարտել են 9-րդ դասարանը: Նրանց մեծամասնությունը (92 կին և 30 տղամարդ) 15-17 
տարեկան են և ներառվել են հիմնական ենթախմբում` համաձայն կրթական նոր 
համակարգի: Ինչպես նաև 9-րդ դասարանն ավարտած, 18 և բարձր տարիքի 21 հարցվողներ 
(18 կին և 3 տղամարդ) ներառվել են միջնակարգ ենթախմբում, քանի որ նրանք ուսանել են 
նախորդ կրթական համակարգում: 

 
 

Բ. Վերարտադրողականություն 
 

ՀԺԱՀ 2010թ-ի հարցմանը մասնակցած բոլոր կանայք պատասխանել են իրենց 
վերարտադրողական ամբողջական պատմության վերաբերյալ հարցերին: Ընդ որում, 
յուրաքանչյուր կնոջ, առաջին հերթին, հարցվել է իր հղիությունների ընդհանուր ելքերի 
վերաբերյալ` ավարտված կենդանի ծնունդով, աբորտով (արհեստական վիժումով), վիժումով 
կամ մեռելածնությամբ: Այս ամբողջական տվյալների հավաքագրումից հետո, տվյալներ են 
հավաքագրվել դեպք առ դեպք` յուրաքանչյուր հղիության մասին: Յուրաքանչյուր հղիության 
համար գրանցվել է տևողությունը, ավարտման տարին, ամիսը և հղիության արդյունքը: 
Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է սկսած ամենավերջին ավարտված հղիությունից, ապա 
նախավերջին և այսպես շարունակ: Յուրաքանչյուր կենդանի ծնունդի համար 
տեղեկատվություն է հավաքագրվել ըստ նրա սեռի, գոյատևման կարգավիճակի և տարիքի 
(կենդանի երեխաների համար), մահվան պահին տարիքի (մահացած երեխաների համար): 
 



17 
 

Ընթացիկ ծնելիություն 
 

Վերարտադրողական պատմությունից 
հավաքագրված տվյալները կիրառվել են լայնորեն 
օգտագործվող, ընթացիկ ծնելիությունը 
բնութագրող 2 կարևորագույն ցուցանիշների 
հաշվարկման նպատակով` ծնելիության 
գումարային գործակիցը (ԾԳԳ) և ծնելիության 
տարիքային գործակիցը (ԾՏԳ): Ծնելիության 
գումարային գործակիցը կամ պտղաբերության 
գործակիցը բնութագրում է երեխաների միջին 
թվաքանակը, որ կծնի մեկ կինն իր մանկածնման 
տարիքում, իր ողջ կյանքի ընթացքում ծնելիության 
տվյալ մակարդակի պահպանման դեպքում: 
Ծնելիության ցուցանիշները վերաբերվում են 
հետազոտությանը նախորդող երեք տարիներին 
(այսինքն, մոտ 2007թ-ի նոյեմբերից մինչև 2010թ-ի 
նոյեմբեր):  

 
Ըստ ՀԺԱՀ-2010-ի տվյալների ԾԳԳ-ն 

կազմել է 1.7 երեխա մեկ կնոջ հաշվով: Այս 
ցուցանիշը ցածր է բնակչության բնական 
վերարտադրությունն ապահովող ծնելիության 
գործակցից, որը պետք է լինի 2.0-ից մի փոքր ավելի 
բարձր: ՀԺԱՀ-2010 արդյունքում ստացված 1.7 
ցուցանիշը նույնն է, ինչ ստացվել էր ՀԺԱՀ-2000 և 
ՀԺԱՀ-2005 հետազոտությունների արդյունքում: 
Այսպիսով, տասնամյակում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ծնելիության համընդհանուր մակարդակի էական փոփոխություններ 
չեն նկատվել:  

 
Այնուամենայնիվ, հավաքագրված տվյալները վկայում են, որ ԾԳԳ-ն որոշակի 

փոփոխությունների է ենթարկվել ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի: Թեև 
քաղաքային բնակավայրի ԾԳԳ-ն վիճակագրական տեսանկյունից նույնն է (1.5` ՀԺԱՀ-2000թ-
ի տվյալի համաձայն և 1.6` 2005 և 2010 թվականներին), սակայն գյուղական բնակավայրի 
ԾԳԳ-ն ունի նվազման միտում (2.1` ՀԺԱՀ-2000թ և 1.8` 2005 և 2010 թվականներին): 
Ընդհանուր առմամբ, ծնելիության տարիքային գործակիցները մնացել են նույնը, սակայն 
նկատվել է ծնելիության գործակցի տեղաշարժ` 15-19 առավել երիտասարդ տարիքային 
խմբից դեպի ավելի բարձր` մասնավորապես 25-29 տարիքային խումբ (Գծապատկեր 1):  

 
 

 Աղյուսակ 3. Ընթացիկ ծնելիությունը  

 Ծնելիության տարիքային և գումարային 
գործակիցները, ծնելիության հատուկ գործակիցը և 
ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 
հետազոտությանը նախորդող երեք տարիների 
կտրվածքով ըստ բնակավայրերի, Հայաստան 2010   

 
 Բնակավայր   

 
Տարիքային 
խումբ Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը  

 15-19 18  42  28   
 20-24 124  163  140   
 25-29 99  108  102   
 30-34 43  40  42   
 35-39 31  12  24   
 40-44 6  3  5   
 45-49  0 0  0   
      
 ԾԳԳ (15-49) 1.6  1.8  1.7   
 ԾՀԳ 57  68  61   
 ԾԸԳ 12.8 16.2 14.0  

   

 

Նշում. Ծնելիության տարիքային գործակիցներն 
արտահայտված են 1000 կնոջ հաշվով:   45-49 
տարիքային խմբի ցուցանիշը հնարավոր է ունենա 
շեղումներ: Ցուցանիշները ներկայացված են 
հարցմանը նախորդող 1-36 ամիսների կտրվածքով: 
ԾԳԳ` Ծնելիության գումարային գործակիցն 
արտահայտված է յուրաքանչյուր կնոջ հաշվով 
ԾՀԳ` Ծնելիության հատուկ գործակիցն 
արտահայտված է 15-44 տարեկան 1000 կնոջ 
հաշվով  
ԾԸԳ` Ծնելիության ընդհանուր գործակիցն 
արտահայտված է 1000 մարդու հաշվով  
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Ազգային մակարդակով, ՀԺԱՀ 2010թ-ի  արդյունքում ստացված 1.7 ցուցանիշը փոքր 

ինչ բարձր է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ծնունդների վարչական 
գրանցումների հիման վրա ստացված պաշտոնական 2009թ-ի 1.55 և 2008թ-ի` 1.4 
ցուցանիշներից (ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2010): Հարկ է նշել այս երկու 
աղբյուրների հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշների տարբերությունը: Ի տարբերություն ՀՀ 
ԱՎԾ-ի հաշվարկման մեթոդաբանության, համաձայն որի պաշտոնական վիճակագրական 
ցուցանիշները հաշվարկիվում են տարեկան կտրվածքով և հիմնված են մշտական` դե յուրե 
(սովորաբար տվյալ ՏՏ-ում բնակվող անձինք) բնակչության վրա, ՀԺԱՀ ցուցանիշների 
հաշվարկը հիմնված է հարցմանը նախորդող երեք տարիների կտրվածքի և առկա` դե 
ֆակտո (ներառված են հարցմանը նախորդող գիշերը տվյալ ՏՏ-ում գիշերած անձինք) 
բնակչության վրա:   
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Աբորտների (արհեստական վիժումների) ցուցանիշները 
 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ՀԺԱՀ-2010 արդյունքներով ստացված աբորտների 
գումարային (ԱԳԳ) և տարիքային գործակիցները: 
Այս և ծնելիության ցուցանիշների հաշվարկման 
եղանակները նույնն են: Ներկայացված տվյալները 
վերաբերվում են հետազոտությանը նախորդող երեք 
տարիներին (այսինքն, մոտ 2007թ-ի նոյեմբերից 
մինչև 2010թ-ի նոյեմբեր): ԱԳԳ-ն աբորտների միջին 
քանակն է, որը կունենար կինը, եթե իր 
վերարտադրողական ամբողջ կյանքի ընթացքում 
ունենար հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
աբորտների տարիքային ցուցանիշը: 

 
Աբորտների գումարային գործակիցը 

Հայաստանի համար կազմում է 0.8 մեկ կնոջ 
հաշվով: Դա նշանակում է, որ համաձայն 
աբորտների գումարային ներկա գործակցի, 
Հայաստանի կանանց կողմից կատարված 
աբորտների միջին քանակը մոտավորապես 
համապատասխանում է մեկ կնոջ հաշվով ունեցած 
երեխաների (ԾԳԳ=1.7) թվաքանակի կեսին: 
Աբորտի տարիքային գործակիցները հասնում են 
առավելագույն մակարդակի 25-29 տարեկան 
կանանց շրջանում, ապա նվազում` ավելի բարձր 
տարիքի կանանց մոտ: 

 
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: Նման տարբերության պատճառը 
պարզ չէ, սակայն հատկանշական է, որ 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 ԱԳԳ-ի կրճատումը 
մեծապես պայմանավորված է հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների 
օգտագործման աճով: Այս թեման առավել մանրամասն կվերլուծվի ՀԺԱՀ-ի հիմնական 
զեկույցում:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Աղյուսակ 4. Աբորտների (արհեստական 
վիժումների) ընթացիկ ցուցանիշը 

 

 

Աբորտների (արհեստական վիժումների) 
տարիքային և գումարային գործակիցներն ու 
աբորտների հատուկ գործակիցը 
հետազոտությանը նախորդող երեք տարիների 
կտրվածքով ըստ  բնակավայրերի, Հայաստան 2010  

 
Տարիքային 
խումբ 

Բնակավայր   
 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 0.8  0.9  0.8   
 ԱՀԳ 27 29 28  
   

 

ԱԳԳ` 15-49 տարիքային խմբ ի աբորտների 
գումարային  գործակիցն արտահայտված է 
յուրաքանչյուր կնոջ հաշվով  
ԱՀԳ` Աբորտների հատուկ գործակիցն 
արտահայտված  է 1000 կնոջ հաշվով (ծնունդները 
բաժանած 15-44 տարիքի կանանց թվաքանակի 
վրա)                        
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Գ. Հակաբեղմնավորման մեթոդներ 
 
ՀԺԱՀ-2010-ը տեղեկատվություն է հավաքագրել հակաբեղմնավորման մեթոդների 

իմացության և օգտագործման վերաբերյալ: Այդ տվյալների հավաքագրման նպատակով, 
հարցազրուցավարը բարձրաձայն կարդացել է մեթոդների բացատրությունները և ճշտել 
հարցվողի իմացությունը դրանց մասին: Ապա կանայք հարցվել են նաև ներկա 
ժամանակաշրջանում իր (կամ զուգընկերոջ) կողմից այդ մեթոդի կիրառման մասին: Ներկա 
ժամանակաշրջանում հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործողները հարցվել են այդ 
մեթոդների երբևէ կիրառության մասին: Վերլուծություն կատարելու նպատակով 
հակաբեղմնավորման մեթոդները խմբավորվել են ըստ 2 տեսակի` ժամանակակից և 
ավանդական:  

Ժամանակակից մեթոդներն են`  
• կնոջ ստերիլացում 
• տղամարդու ստերիլացում 
• հակաբեղմնավորիչ հաբեր  
• ներարգանդային միջոցներ (ՆԱՄ) 
• տղամարդու պահպանակ 
• մոմիկ/փրփուր/կրեմ/գել 
• պտղաբերության օրերի հաշվիչ 
• լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ /ԼԱՄ/: 

 
Ավանդական մեթոդներն են` 

• ռիթմիկ (օրացուցային) մեթոդ 
• ընդհատված սեռական հարաբերություն 
• ժողովրդական մեթոդներ: 

 
Աղյուսակ 5-ն արտացոլում է հարցման պահին ամուսնացած կանանց տոկոսային 

բաշխումն ըստ հակաբեղմնավորման մեթոդների ընթացիկ օգտագործման և ըստ հիմնական 
բնութագրիչների: Ըստ ՀԺԱՀ-2010-ի տվյալների հարցման պահին ամուսնացած կանանց 
կեսից ավելին` 55 տոկոսը, օգտագործել է հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդ: 
Հակաբեղմնավորման մեթոդ օգտագործողների կեսը նախապատվությունը տալիս է 
հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդներին (28 տոկոս), իսկ մյուս կեսը` ժամանակակից 
(27 տոկոս): Առավել հաճախակի օգտագործվող  մեթոդն է ընդհատված սեռական 
հարաբերությունը (25 տոկոս), որին հաջորդում է տղամարդու պահպանակը (15 տոկոս), 
ապա ՆԱՄ (10 տոկոս): 

 
Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշը տարիքին զուգահեռ 

աճում է և հասնում իր գագաթնակետին` 70 տոկոս, հարցման պահին ամուսնացած կանանց 
30-34 տարիքային խմբում, ապա նվազում է մինչև 37 տոկոս` 45 -49 տարիքային խմբի 
դեպքում:   
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 Աղյուսակ 5. Հակաբեղմնավորման մեթոդների ընթացիկ օգտագործումը  

 
Հարցման պահին ամուսնացած կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ հակաբեղմնավորման մեթոդների ընթացիկ օգտագործման և ըստ հիմնական 
բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ.  

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Որևէ 
մեթոդ 

Որևէ 
ժաման

ակակից 
մեթոդ 

Ժամանակակից մեթոդ, այդ թվում 

Որևէ 
ավանդ
ական 
մեթոդ 

Ավանդական մեթոդ, այդ 
թվում 

Ոչ մի 
մեթոդ Ընդամենը 

Կանանց 
թվաքանակ 

 

 Հաբ ՆԱՄ 

Տղամա
րդու 

պահպ
անակ ԼԱՄ 

Այլ/ Կնոջ 
ստերի-
լացում, 

փրփուր/ 
կրեմ/ 

գել, Պտղ. 
օրերի 

հաշվիչ 
Ռիթմիկ 
մեթոդ 

Ընդ. 
սեռ. 

հարաբ 
Ժող. 

մեթոդ  
 Տարիք                
 15-19 19.1 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 16.0 2.7 13.3 0.0 80.9 100.0 68  
 20-24 39.8 18.2 0.3 4.6 10.0 2.4 0.8 21.6 1.1 20.3 0.2 60.2 100.0 450  
 25-29 62.1 32.0 3.1 9.9 16.9 2.0 0.2 30.1 2.3 26.9 0.9 37.9 100.0 641  
 30-34 70.1 38.1 2.1 12.9 21.9 0.5 0.7 32.1 4.5 25.9 1.6 29.9 100.0 650  
 35-39 66.5 34.4 2.2 12.3 18.7 0.0 1.2 32.1 3.1 29.0 0.1 33.5 100.0 517  
 40-44 56.7 27.8 1.4 10.5 14.3 0.0 1.6 29.0 1.8 26.6 0.5 43.3 100.0 613  
 45-49 36.8 15.0 0.0 7.5 7.0 0.0 0.5 21.8 1.5 19.3 1.0 63.2 100.0 687  
                 
 Բնակավայր                
 Քաղաքային 58.0 32.8 1.7 10.1 19.2 0.9 1.0 25.2 2.3 22.0 0.9 42.0 100.0 2,111  
 Գյուղական 50.5 19.4 1.3 8.9 8.1 0.7 0.5 31.1 2.6 27.9 0.5 49.5 100.0 1,515  
                 
 Մարզ                
 Երևան 66.2 41.7 1.8 10.8 26.5 1.4 1.0 24.5 1.5 21.8 1.1 33.8 100.0 1,126  
 Արագածոտն 66.7 21.6 1.0 10.4 8.1 2.1 0.0 45.2 0.1 45.1 0.0 33.3 100.0 164  
 Արարատ 57.8 23.0 0.7 11.3 10.8 0.0 0.2 34.8 2.9 31.7 0.1 42.2 100.0 228  
 Արմավիր 63.2 22.5 0.8 9.9 10.5 0.0 1.3 40.7 2.1 38.3 0.4 36.8 100.0 373  
 Գեղարքունիք 27.3 18.6 0.6 8.3 9.1 0.0 0.5 8.7 1.5 6.7 0.5 72.7 100.0 300  
 Լոռի 53.4 35.8 1.6 19.2 11.8 1.5 1.8 17.6 0.8 15.9 1.0 46.6 100.0 325  
 Կոտայք 51.3 14.2 0.8 7.2 5.8 0.0 0.3 37.2 10.4 26.2 0.6 48.7 100.0 344  
 Շիրակ 35.6 18.3 4.4 3.5 9.3 0.8 0.2 17.3 2.8 14.5 0.0 64.4 100.0 384  
 Սյունիք 48.3 21.4 0.0 5.6 13.6 0.8 1.4 26.8 0.0 22.1 4.8 51.7 100.0 136  
 Վայոց ձոր 62.1 11.2 0.0 3.5 7.4 0.1 0.2 50.9 0.5 50.3 0.0 37.9 100.0 90  
 Տավուշ 49.9 10.4 0.9 5.5 3.6 0.0 0.3 39.5 1.4 37.8 0.3 50.1 100.0 156  
                 
 Կրթություն                
 Հիմնական 48.4 21.4 0.7 6.7 11.8 0.0 2.3 26.9 3.9 22.7 0.3 51.6 100.0 147  
 Միջնակարգ 50.6 20.2 1.3 8.3 9.2 1.0 0.4 30.4 1.4 28.3 0.7 49.4 100.0 1,524  

 
Միջին-

մասնագիտական 55.8 28.9 2.1 9.5 15.7 0.4 1.2 26.9 2.8 23.9 0.2 44.2 100.0 1,139  
 Բարձրագույն 62.8 39.1 1.2 12.5 23.6 1.1 0.7 23.7 3.7 18.3 1.7 37.2 100.0 816  
                 

 

Կենդանի 
երեխաների 
թվաքանակ                

 0 3.0 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 97.0 100.0 269  
 1-2 60.6 31.6 1.6 11.4 16.9 0.9 0.8 29.0 2.7 25.5 0.8 39.4 100.0 2,434  
 3-4 56.0 24.0 1.8 7.7 12.7 0.9 0.9 32.0 2.5 28.5 1.0 44.0 100.0 887  
 5+ (27.4) (3.5) (0.0) (2.1) (1.4) (0.0) (0.0) (23.9) (0.0) (22.8) (1.1) (72.6) 100.0 36  
                 
 Ընդամենը 54.9 27.2 1.5 9.6 14.6 0.8 0.8 27.7 2.4 24.5 0.8 45.1 100.0 3,626  

   

 

Նշում. Նույնիսկ, եթե կինը մեկից ավելի մեթոդ է օգտագործում, ապա այս աղյուսակում ներառվել է առավել արդյունավետ մեթոդը: Փակագծերում 
ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ 
շեղվել 100-ից: 
ԼԱՄ = Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ  

   

 
 
Հակաբեղմնավորման մեթոդների ընդհանուր օգտագործման ցուցանիշն ամուսնացած 

կանանց շրջանում էապես չի տարբերվում ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 
(համապատասխանաբար` 58 և 51 տոկոս): Այնուամենայնիվ, քաղաքային բնակավայրի 
կանայք առավել հակված են հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների 
օգտագործմանը, քան գյուղական բնակավայրերի կանայք (համապատասխանաբար` 33 և 19 
տոկոս): Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշի Էական 
տարբերություններ են նկատվում մարզային կտրվածքով: Վայոց ձորի և Տավուշի կանայք 
առավել քիչ են հակված հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների օգտագործմանը, և 
ինչպես Արագածոտնի և Արմավիրի կանայք, նրանք ևս մեծապես վստահում են ընդհատված 
սեռական հարաբերության մեթոդին: 
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Հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների օգտագործման ամենաբարձր 

ցուցանիշները գրանցվել են Երևանի և Լոռու մարզերում (համապատասխանաբար` 42 և 36 
տոկոս): Ինչպես և ակնկալվում էր, հակաբեղմնավորման` հատկապես ժամանակակից, 
մեթոդների օգտագործման մակարդակն աճում է կնոջ կրթական մակարդակին զուգահեռ: 
Բարձրագույն կրթություն ունեցող կանայք կրկնակի անգամ ավելի են հակված 
հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների օգտագործմանը, քան միջնակարգ կամ 
ավելի ցածր կրթական մակարդակ ունեցող կանայք (համապատասխանաբար` 39, 20 և21 
տոկոս): Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի կանայք, նախքան առաջին երեխայի ծնունդը, 
հակված չեն հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործելուն:  

 
Այսպիսով, ի տարբերություն հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ՀԺԱՀ 

2000-ի 61 տոկոս ցուցանիշի, 2005թ-ին այն նվազել և կազմել էր 53 տոկոս, իսկ 2010թ-ին այն 
փոքր-ինչ բարձրացել և կազմել է 55 տոկոս: Այդուհանդերձ, ի տարբերություն նախորդ երկու 
հետազոտությունների արդյունքում ստացված 20 և 22 տոկոս ցուցանիշների, 2010թ-ին 
ամուսնացած կանանց շրջանում հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդի 
օգտագործման ցուցանիշն աճել է և կազմել 27 տոկոս: Մասնավորապես, ինչպես արդեն 
նշվեց, ամուսնացած կանանց շրջանում աճել է պահպանակ օգտագործողների տեսակարար 
կշիռը և ի տարբերություն 2000թ-ի 7 և 2005թ-ի 8 տոկոս ցուցանիշների 2010թ-ին այն կազմել է 
15 տոկոս:  ՀԺԱՀ-2010-ը նաև արձանագրել է հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների 
կայուն նվազման միտում (ի տարբերություն 2000թ-ի 37 և 2005թ-ի 34 տոկոս ցուցանիշների, 
2010թ-ին այն կազմել է 28 տոկոս), հատկապես ընդհատված սեռական հարաբերության 
մեթոդը նախընտրողների շրջանում (ի տարբերություն 2000թ-ի 32 և 2005թ-ի 28 տոկոս 
ցուցանիշների, 2010թ-ին այն կազմել է 25 տոկոս):  

 
 
Դ. Վերարտադրողական վարքագիծ 
 

Հայաստանի կանանց ապագայում երեխա ունենալու մտադրությունը պարզվել է 
հետևյալ հարցով` արդյոք ցանկանու±մ են ունենալ ևս մեկ երեխա, եթե այո, ապա` որքան 
շուտ: Աղյուսակ 6-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ամուսնացած կանանց 
մեծամասնությունը ցանկանում է պլանավորել իրենց ապագա պտղաբերությունը: 
Հարցվողների կեսից ավելին (58 տոկոս) չեն ցանկացել այլևս երեխա ունենալ: Ծնելիության 
սահմանափակման ցանկությունն զգալիորեն աճում է կենդանի երեխաների թվաքանակին 
համընթաց: Օրինակ` երեխա չունեցող գրեթե բոլոր ամուսնացած կանայք ցանկանում են 
երեխա ունենալ: Նրանց կեսից ավելին (55 տոկոս) պատասխանել են, որ ցանկանում են 
ունենալ երեխա մոտ ապագայում: Մյուս կողմից, տաս կանանցից յոթը, ովքեր ունեն երկու 
երեխա, պատասխանել են, որ այլևս չեն ցանկանում ունենալ երեխա: Նման պատասխան են 
տվել նաև երեք կամ ավելի երեխա ունեցող տաս կանանցից ութը: 
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 Աղյուսակ 6. Ծնելիության նախապատվությունն ըստ կենդանի երեխաների թվաքանակի  

 
Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 տարեկան կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ երեխա 
ունենալու ցանկության` կենդանի երեխաների թվաքանակին համապատասխան, Հայաստան 2010թ.  

 
Երեխա ունենալու ցանկություն 

Կենդանի երեխաների թվաքանակ1 
Ընդամենը 

 
 0 1 2 3 4+  

 ՈՒնենալ երեխա շուտով2 54.6 22.5 4.9 1.0 0.0 9.6  
 ՈՒնենալ երեխա, բայց ուշ3 3.3 41.7 8.5 2.0 0.0 12.6  

 
ՈՒնենալ երեխա, բայց չգիտի 
երբ 6.5 5.8 2.1 0.8 0.0 2.6  

 Չի որոշել 5.6 6.0 12.1 4.7 5.3 8.7  
 Այլևս չի ցանկանում 0.6 14.0 66.2 81.8 87.8 57.6  
 Ստերիլացված է4 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.2  
 Անպտուղ է 29.4 9.5 5.9 8.7 6.9 8.3  
 Պատասխան չկա 0.0 0.5 0.2 0.3 0.0 0.2  
         

 Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
 Կանանց թվաքանակ 177 676 1,826 781 166 3,626  
   

 

Նշում. Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից:  

1 Կենդանի երեխաների թվաքանակ` ներառյալ ընթացիկ հղիությունը 
 2 Ցանկանում է ևս մեկ երեխա մինչև 2 տարի ժամանակահատվածում 
 3 Ցանկանում է հետաձգել հղիությունը 2 կամ ավելի տարով 
 4 Ներառում է և’ կնոջ, և’ տղամարդու ստերիլացումը   

   

 
 
 
Հատկապես վերջին հինգ տարիների ընթացքում կրճատվել է այն կանանց 

թվաքանակը, ովքեր նշել են, որ այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ (ի տարբերություն 
ՀԺԱՀ 2000թ-ի 72 և ՀԺԱՀ 2005թ-ի 70 տոկոս ցուցանիշների, այժմ այն կազմում է 58): Մյուս 
կողմից, ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2005թ-ի 4 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին կանանց 8 տոկոսն է 
նշել, որ չի կարողանում հղիանալ: ՀԺԱՀ 2010թ-ի արդյունքների համաձայն աճել է նաև 
ապագա երեխա ունենալու վերաբերյալ որոշում չկայացրած կանանց տեսակարար կշիռը (ի 
տարբերություն ՀԺԱՀ 2005թ-ի 3 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին այն կազմել է 9 տոկոս):    
 
 
Ե. Մայրական խնամք 

 
Հղիության և ծննդաբերության ընթացքում համապատասխան խնամքը շատ կարևոր է 

մոր և մանկան առողջության համար: ՀԺԱՀ-2010-ը հարցեր է ընդգրկում հետազոտությանը 
նախորդող հինգ տարիների ընթացքում ծնված երեխաների ժամանակ ցուցաբերված 
մայրական խնամքի վերաբերյալ: 
   
Նախածննդյան (անտենատալ) խնամք 
 

Մասնագիտացված բուժաշխատողի կողմից իրականացված նախածննդյան խնամքը 
շատ կարևոր է հղիությունը հսկելու և հղիության ու ծննդաբերության ընթացքում մոր և 
մանկան համար հավանական վտանգը կանխելու տեսանկյունից: Հայաստանում 
որակավորված մասնագետները` ներառյալ բժիշկները, բուժքույրերը, մանկաբարձները և 
բուժակները1

                                                           
1 Բուժակները քույրական, մանկաբարձական, դեղագործական կամ այլ առողջապահական ուղղվածությամբ հատուկ ուսուցում 
անցած անձինք են: Բուժակներն իրավունք ունեն ԲՄԿ-ի շրջանակում կատարել հիմնական բժշկական գործողություններ և 
նշանակումներ: 

, ուսուցանված են ծննդօգնություն ցուցաբերելու համար: 
Աղյուսակ 7-ում ներկայացված տվյալները վկայում են, որ մայրերի 99 տոկոսն 

առնվազն մեկ անգամ ստացել է մասնագիտացված բուժաշխատողի կողմից նախածննդյան 
խնամք, հետազոտությանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում կայացած ամենավերջին 
ծննդաբերության համար: Ընդգրկվածությունը մայրերի միջև ըստ հիմնական 
բնութագրիչների գրեթե համընդհանուր բարձր է անկախ հիմնական բնութագրիչներից: 
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 Աղյուսակ 7. Մայրական խնամքի ցուցանիշները  

 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում կենդանի ծնունդ ունեցած 15-49 տարեկան կանանց 
տոկոսային բաշխումն, ովքեր վերջին երեխայով հղիության ժամանակ որակավորված բուժաշխատողի 
կողմից ստացել են հատուկ մայրական խնամք, բուժաշխատողի օգնությամբ ծննդաբերածների տոկոսը և 
բուժհաստատությունում ծննդաբերածների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ.  

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Բուժաշխատողի 
կողմից 

նախածննդյան 
խնամք 

ստացածների 
տոկոս1 

Կանանց 
թվաքանակ 

Բուժաշխատողի 
օգնությամբ 

ծննդաբերածների 
տոկոս1 

Բուժհաստատու 
թյունում 

ծննդաբերածների 
տոկոս 

Ծնունդների 
թվաքանակ  

 
Մոր տարիքը 
ծննդաբերության ժամանակ       

 <20 99.6 83 99.0 99.0 136  
 20-34 99.0 1,004 99.5 99.4 1,241  
 35-49 99.1 64 100.0 100.0 72  
        

 Բնակավայր       
 Քաղաքային 98.4 680 99.8 99.5 846  
 Գյուղական 100.0 471 99.0 99.2 603  
        

 Մարզ       
 Երևան 98.5 376 99.7 99.2 459  
 Արագածոտն 99.6 47 99.7 99.7 63  
 Արարատ 100.0 83 100.0 100.0 104  
 Արմավիր 100.0 112 99.0 98.7 140  
 Գեղարքունիք 100.0 82 96.8 97.9 109  
 Լոռի 97.1 91 100.0 100.0 111  
 Կոտայք 99.0 121 100.0 100.0 150  
 Շիրակ 99.5 115 99.2 99.2 155  
 Սյունիք 100.0 41 100.0 100.0 52  
 Վայոց ձոր 100.0 32 100.0 100.0 40  
 Տավուշ 99.4 51 100.0 100.0 65  
        

 Մոր կրթությունը       
 Հիմնական 97.9 51 100.0 100.0 71  
 Միջնակարգ 98.7 446 99.2 99.3 572  
 Միջին-մասնագիտական 99.2 354 99.3 99.3 442  
 Բարձրագույն 99.7 299 100.0 99.5 363  
        

 Ընդամենը 99.1 1,151 99.5 99.4 1,448  
   

 
Նշում. Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից: 
1Որակավորված բուժաշխատողը ներառում է բժիշկ, բուժքույր, մանկաբարձուհի, բուժակ  

   

 
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նախածննդյան խնամք ստացածների 

տեսակարար կշիռն աճել է (ի տարբերություն 2005թ-ի 93 տոկոսի, 2010թ-ին կազմել է 99 
տոկոս): Որոշ մարզերում այս ցուցանիշի բարեփոխումը կրել է առավել էական բնույթ:  
 
Ծննդաբերական (պերինատալ) խնամք 

 
Ծննդաբերության ընթացքում պատշաճ բժշկական հսկողությունը, հիգիենիկ 

պահանջների պահպանումը և պայմանները կարող են իջեցնել բարդությունների և 
վարակների ռիսկի գործոնները, որոնք կարող են մահվան կամ լուրջ հիվանդությունների 
պատճառ հանդիսանալ մոր և/կամ նորածնի համար: Աղյուսակ 7–ում նկատվում է, որ 
փաստացի բոլոր ծնունդները ընդունում են մասնագետները: Հետևաբար, գրեթե բոլոր 
ծննդաբերությունները տեղի են ունենում բուժհաստատություններում: Ծննդաբերական 
բուժօգնության ստացման ցուցանիշի տատանումներն աննշան են ըստ մայրերի հիմնական 
բնութագրիչների: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀԺԱՀ-2005թ-ի համեմատությամբ բուժհաստատություններում 
ծննդաբերությունների տեսակարար կշիռը 2010թ-ին աճել է 2 տոկոսով (97 տոկոսից մինչև 99 
տոկոս): Մասնավորապես, էական դրական փոփոխություններ են նկատվել Գեղարքունիքի և 
Արագածոտնի մարզերում, համապատասխանաբար` 84 տոկոսից մինչև 98 տոկոս և 88 
տոկոսից մինչև 100 տոկոս: 
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Զ. Երեխայի առողջություն 
 
 
Մանկական (0-1 տարեկան) և երեխաների (0-5 տարեկան) մահացություն 
 

ՀԺԱՀ-2010-ի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է մանկական մահացության 
մակարդակի և միտումների գնահատումը, քանի որ մանկական և երեխաների մահացության 
տվյալները համարվում են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի և կյանքի որակի մասին 
վկայող հիմնական ցուցանիշները: 

ՀԺԱՀ-2010-ի հարցաթերթը ներառում էր տեղեկատվություն վերարտադրողական 
կյանքի վերաբերյալ, որում կանանց տրվում էին հարցեր յուրաքանչուր հղիության մասին: 
Հարցվողներին խնդրվում էր ներկայացնել յուրաքանչուր հղիության ելքը` ըստ 
միջազգայնորեն ընդունված ստանդարտ բնորոշումների: Կենդանի ծնունդը բնորոշվում էր, 
որպես ցանկացած ծնունդ` անկախ հղիության տևողությունից, երբ մոր օրգանիզմից 
բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումից կամ դուրսբերումից հետո պտուղը 
ցուցաբերել է կյանքի որևէ նշան (օրինակ` շնչառություն, սրտխփոց կամ մկանների 
կամայական կծկումներ (ԱՀԿ (WHO),1993թ.): 

Հղիության պատմության մեջ նշված յուրաքանչյուր ծնունդի վերաբերյալ 
հավաքագրվում է տեղեկատվություն ծննդյան տարեթվի (ամիսը և տարին), սեռի, 
կենդանության կարգավիճակի, հարցման պահին տարիքի` կենդանի երեխաների համար 
կամ մահվան ժամանակ երեխայի տարիքի վերաբերյալ` մահացած երեխաների դեպքում: 
Այսպիսով, հարցվողները պատմել են այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են 
ունեցել նրանց վերարտադրողական կյանքի ընթացքում: Նշանակում է, 40 և ավելի տարեկան 
կին հարցվողների համար կլինի 25-30 տարի առաջ տ եղի ունեցած իրադարձությունները: 
ՈՒստի այս տեղեկատվությունն օգտագործվել է, որպեսզի գնահատման միջոցով 
հաշվարկվեն մահացության հետևյալ 5 ցուցանիշները` 

 
1.  Նորածնային (նեոնատալ) 

մահացություն (ՆՄ) 
 կյանքի առաջին ամսվա 

ընթացքում մահվան 
հավանականությունը, 

2.  Հետնորածնային 
(հետնեոնատալ) մահացություն 
(ՀՆՄ) 

 մանկական և նորածնային 
մահացությունների միջև 
տարբերությունը (1 ամսականից 
մինչև 1 տարեկան) 

3.  Մանկական մահացություն (1q0) 
 

 ծննդից մինչև 1 տարեկան 
ժամանակահատվածում մահվան 
հավանականությունը 

4.  1-5 տարեկան երեխաների 
մահացություն (4q1) 

 1–ից մինչև 5 տարեկան 
ժամանակահատվածում մահվան 
հավանականությունը, 

5.  Մինչև 5 տարեկան երեխաների 
մահացություն (5q0) 

 ծննդից մինչև 5 տարեկանն 
ընկած ժամանակահատվածում 
մահվան հավանականությունը: 

 
 
Մահացության բոլոր ցուցանիշները հաշվարկված են որպես մահեր 1000 կենդա նի 

ծնված երեխայի հաշվով, բացի 1-ից մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշի, 
որը հաշվարկված է 1-5 տարեկան կենդանի մնացած 1000 երեխայի հաշվով: 

ՀԺԱՀ-2010-ի ընթացքում հավաքագրված տվյալների վրա հիմնված մանկական և 
երեխաների մահացության գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 8-ում: 
Հետազոտությանը նախորդող 5 տարիների համար (մոտավորապես 2006-2010 օրացուցային 
տարի) մանկական մահացության ցուցանիշը կազմել է 13` 1000 կենդանածին երեխայի 
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հաշվով: Նորածնային և հետնորածնային մահացությունների ցուցանիշները (հաշվարկված 
ըստ 1000 կենդանածնի) կազմել են, համապատասխանաբար` 8 և 6: 1-5 տարեկան 
երեխաների մահացության ցուցանիշը շատ ավելի ցածր է և կազմել է 3` 1000 երեխայի 
հաշվով: Ընդհանուր առմամբ, մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 
տվյալ ժամանակահատվածում կազմել է 16` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով: 

 
 
 
 Աղյուսակ 8. Վաղ մանկական մահացության ցուցանիշները  

 
Նորածնային, հետնորածնային, մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության 
ցուցանիշները հետազոտությանը նախորդող 5 տարիների կտրվածքով, Հայաստան 2010թ.  

 

Հետազոտությանը 
նախորդող 
տարիներ 

Նորածնային 
(նեոնատալ) 

մահացություն 
(ՆՄ) 

Հետնորածնային 
(հետնեոնատալ) 
մահացություն 

(ՀՄ)1 

Մանկական 
մահացություն 

(1q0) 

1-5 տարեկան 
երեխաների  

մահացություն 
(4q1) 

Մինչև 5 
տարեկան 

երեխաների 
մահացություն 

(5q0)  

 0-4 8 6 13 3 16  
 5-9 11 13 24 3 27  
 10-14 17 9 26 1 27  
   

 1 Մանկական և նորածնային մահացության ցուցանիշների հաշվարկման տարբերությունները  
   

 
 
 
Մահացության միտումները հետազոտությանը նախորդող 15 տարիների ընթացքում 

նույնպես հնարավոր է քննության առնել 8-րդ աղյուսակից: Ստացված արդյունքները վկայում 
են այն մասին, որ մահացության ցուցանիշները վերջին 15 տարիների կտրվածքով էապես 
կրճատվել են: Օրինակ` ի տարբերություն հարցմանը նախորդող հինգ տարիների 
ցուցանիշի, որը կազմում է 13` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով, 90-ականների վերջին` 
հետազոտությունից 10-14 տարի առաջ, մանկական մահացության ցուցանիշը կազմել է 26` 
ըստ 1000 կենդանածին երեխայի, և 24` 2000թ-ի սկզբին` հետազոտությունից 5-9 տարի առաջ:  

ՀԺԱՀ 2000 և ՀԺԱՀ 2005 հետազոտությունների արդյունքների համեմատականը ՀԺԱՀ 
2010-ով ստացված տվյալների հետ ևս ենթադրում է էական նվազում: Օրինակ` հարցմանը 
նախորդող հինգ տարիների կտրվածքով մանկամահացության ցուցանիշը ՀԺԱՀ 2005թ-ին 
արձանագրված 26-ից նվազել է և 2010թ-ին կազմել 13: ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում 2001-2005 
ժամանակահատվածի համար ստացված մանկամահացության 24 ցուցանիշը գրեթե չի 
տարբերվում ՀԺԱՀ 2005-ի շրջանակում նույն ժամանակահատվածի համար արձանագրված 
26 ցուցանիշից: Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, որ ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում 1995-1999 
ժամանակահատվածի համար ստացված մանկամահացության 26 ցուցանիշն ավելի ցածր է, 
քան ՀԺԱՀ 2005 և ՀԺԱՀ 2000-ով նույն ժամանակահատվածի համար ստացված 
համապատասխանաբար` 41 և 36 ցուցանիշները: Այս փաստը կանխատեսելի էր, քանի որ 
որքան հեռանում է ժամանակաշրջանը, որի մասին հարցեր են տրվում, այնքան 
հարցվողներն առավել են հակված տվյալների թերգրանցմանը: Այս թեման ևս ավելի 
հանգամանորեն կարծարծվի հիմնական զեկույցում, ուր տեղ կգտնեն առավել մանրամասն 
տեղեկատվություն պարունակող աղյուսակներ: Իրականում, Հայաստանի նման ցածր 
ծնելիություն ունեցող երկրներում մանկական մահացության ցուցանիշի ճշգրիտ 
հաշվարկման համար անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ ծնունդների ներգրավում: 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Պատվաստումներ 
 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը ընդունել է Առողջապահության 
Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից ներկայացրած պատվաստման 
օրացույցը, ըստ որի երեխան իր կյանքի առաջին մեկ տարում պետք է ստանա հետևյալ 
պատվաստումները` ԲՑԺ` տուբերկուլյոզի դեմ, ԱԿԴՓ-ի 3 չափաբաժին` դիֆտերիա, 
կապույտ հազ և փայտացում հիվանդությունների դեմ, պոլիոմիելիտի դեմ` նվազագույնը 3 
չափաբաժին, ինչպես նաև պատվաստում կարմրուկի դեմ: Հայաստանում կարմրուկի 
պատվաստումը տրվում է երեխայի կյանքի 12-րդ ամսվա ընթացքում ԿԿԽ 
պատվաստանյութով, որը կանխում է կարմրուկ, կարմրախտ և խոզուկ հիվանդությունները: 
Ի հավելումն նշված պատվաստումների, 1999 թվականից ի վեր ՀՀ առողջապահության 
նախարարությունն առաջարկում է նաև, որ երեխաներն երեք չափաբաժնով ընդունեն 
հեպատիտ Բ պատվաստանյութը, որի առաջին չափաբաժինը տրվում է ծննդատանը կամ 
բուժհաստատություն առաջին իսկ այցի ժամանակ (ՀՀ ԱՆ 2005): Հնգավալենտ «ԱԿԴՓ/Հեպ 
Բ/Հեմոֆիլուս Ինֆլուենզա Բ» պատվաստումը, որը  Հայաստանում ներդրվել է 2009 թվականի 
սեպտեմբերից և փոխարինում է մինչև 12 ամսական երեխաների հիմնական 3 դեղաչափ 
ԱԿԴՓ պատվաստումներին, կտրվի համաձայն ԱԿԴՓ-ի կատարման ժամանակացույցի: Ի 
լրումն ԱԿԴՓ-ի, հնգավալենտ պատվաստանյութը ներառում է նաև Հեպատիտ Բ և 
Հեմոֆիլուս Ինֆլուենզա B պատվաստանյութերը (ՀՀ ԱՆ 2008): 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում պատվաստումների ընդգրկվածության վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը հավաքագրվել է մինչև 5 տարեկան բոլոր երեխաների համար: 
Հայաստանում «Երեխայի զարգացման քարտերը» պահվում են առողջապահական 
տարածքային սպասարկման հաստատություններում: «Կանխարգելիչ պատվատսումնե րի 
վկայականը» (քարտեր, որոնք պահվում են խնամակալի մոտ) մշակվել և ներդրվել է 1995 
թվականից (ՀՀ ԱՆ և Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, 1999թ): Այս 
հետազոտության ընթացքում տվյալները հավաքագրել են նշված երկու աղբյուրներից` ըստ 
դրանց առկայության: Այն դեպքում, երբ մայրը չէր ունենում «Կանխարգելիչ 
պատվատսումների վկայականը», նրան խնդրում էին վերհիշել իր երեխայի բոլոր 
պատվաստումները: Ըտրանքի տվյալ խմբում բոլոր հարցազրույցներն ավարտելուց հետո 
խմբի ղեկավարը պարտավոր էր գնալ տեղական առողջապահական հաստատություն, 
երեխայի զարգացման պատմությունից պատվաստումների մասին տվյալները հարցաթերթի 
մեջ գրանցելու համար: 18-29 ամսական երեխաների 92 տոկոսի պարագայում 
բուժհաստատությունում առկա են եղել երեխայի զարգացման քարտերը: Այսպիսով, 
Աղյուսակ 9-ի տվյալները հիմնված են բուժհաստատություններից ստացված տվյալների վրա, 
իսկ այն դեպքում, երբ երեխայի զարգացման քարտերն առկա չեն եղել 
բուժհաստատությունում, տեղեկատվությունը գրանցվել է մոր մոտ առկա իմունիզացման 
անձնագրերից կամ նրա վկայություններից: 
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 Աղյուսակ 9.  Պատվաստումներն ըստ հիմնական բնութագրիչների  

 

18-29 ամսական երեխաների տոկոսային բաշխումը, ովքեր երբևէ ստացել են հատուկ պատվաստումներ ըստ տեղեկատվության աղբյուրի 
(իմունիզացման անձնագրին կամ մոր պատասխաններին համապատասխան) և երեխայի զարգացման քարտից հարցաթերթում գրանցումներ 
կատարելու տոկոսն ըստ հիմնկական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ.  

 Հիմնական 
բնութագրիչներ ԲՑԺ 

ԱԿԴՓ Պոլիո 

ԿԿԽ 

Բոլոր 
հիմնակ
անները1 

Ոչ 
մի 

Հեպատիտ Բոլորը1 
+ Հեպ Բ 

Բուժհաս-
ում քարտ 
ունեցողնե
րի տոկոս 

Երեխաների 
թվաքանակ   1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Սեռ                  
 Արական 99.2 98.1 96.5 94.8 99.0 97.5 96.0 94.8 91.3 0.8 98.2 96.5 88.4 85.2 90.6 174  
 Իգական 100.0 100.0 95.7 95.3 99.8 97.0 94.5 96.2 91.7 0.0 98.4 96.9 90.9 89.0 94.4 132  
                   

 Բնակավայր                  
 Քաղաքային 100.0 99.5 96.9 95.9 99.7 97.1 95.9 94.9 90.9 0.0 97.8 97.1 90.9 87.9 89.8 181  
 Գյուղական 98.9 98.1 95.1 93.7 98.9 97.5 94.5 96.1 92.3 1.1 98.9 96.1 87.5 85.3 95.9 124  
                   

 Մոր կրթությունը                  
 Հիմնական * * * * * * * * * * * * * * * 14  
 Միջնակարգ 98.7 98.2 92.3 92.3 98.7 94.6 92.8 94.6 90.7 1.3 98.7 96.0 88.6 87.0 96.0 107  

 
Միջին-
մասնագիտական 100.0 100.0 100.0 98.2 99.8 99.8 97.7 94.1 91.2 0.0 98.1 96.6 87.5 83.9 87.9 105  

 Բարձրագույն 100.0 98.3 98.3 98.3 99.5 99.5 99.5 97.4 96.1 0.0 100.0 99.5 96.3 92.9 96.3 79  
                   

 Ընդամենը 99.5 98.9 96.2 95.0 99.4 97.3 95.3 95.4 91.5 0.5 98.3 96.7 89.5 86.8 92.3 306  
   

 

Նշում. Աստղանիշով արտահայտված ցուցանիշները հիմնված են 25-ից քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: Փակագծերում ներկայացված տվյալները 
հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից:                                                                                                       
1ԲՑԺ, ԿԿԽ (կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ), ինչպես նաև ԱԿԴՓ և/կամ Հնգավալենտ (ԱԿԴՓ/Հեպ Բ/Հեմոֆիլուս Ինֆլուենզա B) և Պոլիո 
պատվաստումների երեքական չափաբաժին                                                             

   

 
Աղյուսակ 9-ում արտացոլված է 18-29 ամսական (այսինքն այն տարիքը, երբ պետք է 

կատարված լինեն բոլոր պատվաստումները) երեխաների պատվաստումների 
ընդգրկվածությունը: Ընտրանքում ներառված գրեթե բոլոր երեխաները (առնվազն 98 տոկոս) 
ստացել են ԲՑԺ պատվաստումը և Պոլիո, ԱԿԴՓ, Հեպատիտ B պատվաստումների առաջին 
չափաբաժինները: Այնուամենայնիվ, երեխաների այն համամասնությունը, ովքեր ստացել են 
Պոլիո, ԱԿԴՓ և հեպատիտ B պատվաստումների երկրորդ և երրորդ չափաբաժինները, 
ինչպես նաև ԿԿԽ պատվաստման ցուցանիշը համեմատաբար ավելի ցածր է: Օրինակ` 
ԱԿԴՓ պատվաստման առաջին չափաբաժինն ստացած երեխաների 99 տոկոսի համեմատ 
երրորդ չափաբաժինն ստացել են նրանց 95 տոկոսը: Այսինքն, պատվաստումից դուրս 
մնացածների տոկոսաչափն2

                                                           
2 ä³ïí³ëïáõÙÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇ ïáÏáë³ã³÷ = (â³÷³µ³ÅÇÝ1-â³÷³µ³ÅÇÝ 3)*100/â³÷³µ³ÅÇÝ1 

  առաջին և երրորդ չափաբաժինների միջև կազմել է 4 տոկոս: 
Դուրս մնացածների տոկոսաչափը հեպատիտ B-ի և պոլիոյի համար 
համապատասխանաբար կազմել է 9 և 4 տոկոս:  

Ընդհանուր առմամբ, ըստ հետազոտության արդյունքների, հարցման պահին 18-29 
ամսական երեխաների 87 տոկոսը ստացել է Հայաստանում պատվաստումների օրացույցին 
համապատասխան պատվաստումների ամբողջական փաթեթը: Այս ցուցանիշն առավել 
բարձր է` 92 տոկոս, եթե հաշվի չի առնվում Հեպատիտ Բ-ի դեմ նորածիններին կատարված 
պատվաստումները: Բարձրագույն կրթությամբ մայրերի երեխաներն առավել են հակված 
պատվաստումների ամբողջական փաթեթի ստացմանը, քան ավելի ցածր կրթական 
մակարդակ ունեցող մայրերի երեխաները: 

ՀԺԱՀ 2005-ում պատվաստումների վերաբերյալ աղյուսակը հիմնված էր 12-23 
ամսական երեխաների տվյալների վրա: Համեմատության նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի 
տվյալները ևս վերահաշվարկվել են ըստ ՀԺԱՀ 2005-ում ընդգրկված երեխաների տարիքային 
խմբի: Համաձայն ՀԺԱՀ 2005-ի սկզբունքի հաշվարկված պատվաստումների ծածկույթը 12-23 
ամսական երեխաների շրջանում ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում էապես աճել և կազմել է 80 
տոկոս, ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում ստացված 60 տոկոս ցուցանիշի: Ի 
տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի 92 տոկոս ցուցանիշի, ՀԺԱՀ 2010-ում 12-23 ամսական 
երեխաների 96 տոկոսի «Երեխայի զարգացման քարտերը» առկա են եղել 
բուժհաստատություններում (տվյալները ներկայացված չեն):  
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Մանկական հիվանդությունների բուժում 
 
Սուր շնչառական վարակները, տենդը, սուր փորլուծությամբ պայմանավորված 

ջրազրկումը հանդիսանում են երեխաների հիվանդացության, ինչպես նաև մահացության 
հիմնական պատճառները: Հետևաբար, այս հիվանդությունների ախտանիշերով տառապող 
երեխաների ժամանակին ախտորոշումը և բուժումը շատ կարևոր են երեխաների 
առողջական վիճակի բարելավման և մահացության դեպքերի զգալի մասի կանխարգելման 
համար: Որպեսզի տեղեկություններ հավաքագրվեն, թե ինչպես է իրականացվում 
երեխաների բուժումը, մայրերը հարցվել են (վերջին 5 տարվա ընթացքում ծնված 
յուրաքանչյուր երեխայի համար), թե արդյոք երեխան հետազոտությանը նախորդող 2 
շաբաթների ընթացքում ունեցել է հազ կամ հազ` զուգորդված հաճախաշնչությամբ կամ 
կրծքավանդակի ստորին մասի ներքաշումով և աղմկոտ շնչառությամբ (ինչը 
համապատասխանում է ՍՇՎ կամ թոքաբորբի ախտանիշերին), տենդ կամ փորլուծություն:  

 
Ըստ ստացված պատասխանների, հետազոտությանը նախորդող երկու շաբաթվա 

ընթացքում, 5 տարեկանից ցածր երեխաների 12 տոկոսն ունեցել են տենդ, 5 տոկոսը` հազ` 
զուգորդված հաճախաշնչությամբ կամ կրծքավանդակի ստորին մասի ներքաշումով և 
աղմկոտ շնչառությամբ, և 9 տոկոսը` փորլուծություն (տվյալները ներկայացված չեն): 
Աղյուսակ 10-ն արտացոլում է երեխային ցուցաբերված բուժական միջոցառումները տվյալ 
հիվանդությունների առկայության դեպքում: ՍՇՎ կամ տենդ ունեցող երեխաների կեսից 
ավելին դիմել են բուժհաստատություն կամ մասնագիտական օգնության: Ի տարբերություն 
գյուղաբնակ երեխաների, ավելի մեծ թվով քաղաքաբնակ երեխաներ են դիմել 
բուժհաստատություն տենդի բուժման նպատակով: 
 

 Աղյուսակ 10. Սուր շնչառական վարակի, տենդի և փորլուծության բուժումը  

 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում, հետազոտությանը նախորդող 2 շաբաթների ընթացքում ՍՇՎ ախտանիշեր, տենդ 
կամ փորլուծություն ունեցածների, այդ դեպքերում բուժհաստատությունում կամ մասնագետի կողմից բուժում ստացածների 
տեսակարար կշիռը; ինչպես նաև խմելու ռեհիդրատացիոն աղերի լուծույթ (ՕՌԱ) կամ օռալ ռեհիդրատացիոն բուժում (ՕՌԲ) 
ստացած երեխաների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ.  

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Երեխաներ, ովքեր ունեցել 
են ՍՇՎ 1 

Երեխաներ, ովքեր ունեցել 
են տենդ Երեխաներ, ովքեր ունեցել են փորլուծություն  

 

բուժհաստատու
թյունում կամ 
մասնագետի 

կողմից 
բուժում 

ստացածների 
տոկոս 2 

ՍՇՎ 
ունեցող 

երեխաների 
թվաքանակ 

բուժհաստատու
թյունում կամ 
մասնագետի 

կողմից 
բուժում 

ստացածների 
տոկոս 2 

Տենդ 
ունեցող 

երեխաների 
թվաքանակ 

բուժհաստատու
թյունում կամ 
մասնագետի 

կողմից 
բուժում 

ստացածների 
տոկոս 2 

ՕՌԱ 
ստացածների 

տոկոս 3 

ՕՌԲ 
ստացածների 

տոկոս 4 

Փորլուծություն 
ունեցող 

երեխաների 
թվաքանակ  

 Սեռ          
 Արական (53.8) 36 52.5 93 50.0 38.2 73.7 61  
 Իգական (59.7) 37 56.0 78 34.6 28.0 75.3 64  
           

 Բնակավայր          
 Քաղաքային 56.7 61 58.5 123 40.8 30.4 68.9 89  
 Գյուղական * 12 (42.9) 48 (45.7) (39.5) (88.6) 36  
           

 Ընդամենը 56.8 73 54.1 171 42.2 33.0 74.5 125  
   

 

Նշում. Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա:                                                               
Աստղանիշով արտահայտված ցուցանիշերը հիմնված են 25-ից քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: Թվերի ամբողջացման 
հետևանքով` տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից:                                                                                  
1 ՍՇՎ-ի ախտանիշերը (հազ` զուգորդված հաճախաշնչությամբ կամ կրծքավանդակի ստորին մասի ներքաշումով և աղմկոտ 
շնչառությամբ) հանդիսանում են թոքաբորքի նախապայմաններ 
2 Չի ներառում դեղատուն, խանութ և ավանդական բուժակ 
3 Ներառում է ՕՌԱ 
4 Ներառում է ՕՌԱ կամ բժշկի կողմից խորհուրդ տրված տնային պատրաստման հեղուկ կամ հեղուկի ավելացում  
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Փորլուծություն ունեցող երեխաների 42 տոկոսը դիմել է բուժհաստատություն, իսկ 33 
տոկոսին տրվել օռալ ռեհիդրատացիոն աղերի լուծույթ (ՕՌԱ): Փորլուծություն ունեցող 
երեխաների մոտ երեք քառորդը (75 տոկոս) նվազագույնը ստացել է օռալ ռեհիդրատացիոն 
բուժում` ՕՌԲ, ինչը ներառում է ՕՌԱ փաթեթներով պատրաստված լուծույթ, տանը 
պատրաստված լուծույթ կամ պարզապես ավելի շատ քանակությամբ հեղուկ (Գծապատկեր 
2):  

 
 

 

 
 

Է. Երեխայի սնուցում 
 
 

Նորածինների սնուցում 
 
Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է նորածինների համար: Բացառապես կրծքով 

կերակրումը հանդիսանում է նորածնին անհրաժեշտ սննդի կամ հեղուկի միակ աղբյուրը: 
Բացառապես կրծքով կերակրումը խորհուրդ է տրվում մինչև 6 ամսական տարիքը, քանի որ 
այդպես սահմանափակվում է հիվանդածին մանրէների ազդեցությունը, ինչպես նաև 
ապահովվում է նորածնի անհրաժեշտ սնուցումը: Երեխայի աճին զուգահեռ միայն կրծքի 
կաթն այլևս չի ապահովում կենսական անհրաժեշտ սնուցումը, այդ իսկ պատճառով 
երեխայի սննդակարգին անհրաժեշտ է ավելացնել այլ սննդատեսակներ և հեղուկներ:  

 
Աղյուսակ 11-ում արտացոլված է Հայաստանում մոր կողմից նորածնի կերակրման 

փորձը: Մինչև 6 ամսական երեխաների մեծ մասը (89 տոկոս) կերակրվել է կրծքով: 
Բացառապես կրծքով կերակրման խորհրդին հետևել են մայրերի միայն մեկ երրորդը (35 
տոկոս): Բացի կրծքի կաթից, երեխաների 10 տոկոսին տրվել է ոչ կրծքի կաթ, 27 տոկոսին 
տրվել է ջուր կամ այլ հեղուկներ և 17 տոկոսին տրվել է չոր, կիսաչոր կամ փափուկ սնունդ: 
Թեպետ Հայաստանում երեխաների մեծամասնությունը կերակրվում է կրծքով մինչև 9 
ամսական տարիքը, սակայն գրեթե բոլորը ի լրումն կրծքի կաթի ստանում են նաև հավելյալ 
սնունդ: 

 
Մինչև 6 ամսական երեխաների շրջանում բացառապես կրծքով կերակրվողների 

տեսակարար կշիռը վերջին հինգ տարիների ընթացքում փոքր-ինչ աճել է և այժմ, ի 
տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի 33 տոկոս ցուցանիշի, այն կազմում է 35 տոկոս:  
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Հատկանշական է, որ ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի, ուր կրծքով կերակրման 
կարգավիճակը բնութագրող տվյալները հիմնված էին մինչև երեք տարեկան, մոր հետ 
բնակվող երեխաների տվյալների վրա, իսկ ՀԺԱՀ 2000-ի ժամանակ` մինչև երեք տարեկան 
բոլոր երեխաների տվյալների վրա, ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալները հիմնված են մինչև երկու 
տարեկան, մոր հետ բնակվող երեխաների տվյալների վրա: Ի լրումն նշվածի, 2010 և 2005 
հետազոտությունների ժամանակ մայրերը հարցվել են առավել բազմազան 
կերակրատեսակների մասին, որ կարող է տրվել երեխային, քան 2000թ-ին:  

 
 
 

 Աղյուսակ 11. Կրծքով կերակրման կարգավիճակն ըստ երեխայի տարիքի  

 
Մոր հետ բնակվող մինչև 2 տարեկան երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ կրծքով կերակրման կարգավիճակի, ինչպես նաև ծծակով շշով կերակրվող 
մինչև 2 տարեկան երեխաների տոկոսն ըստ տարիքի (ամիսներով), Հայաստան 2010թ.  

 

Տարիքն 
ամիսներով 

Մոր հետ բնակվող մինչև 2 տարեկան ամենափոքր երեխաների տոկոսային 
բաշխումն ըստ կրծքով կերակրման կարգավիճակի 

Հարցման 
պահին կրծքով 

կերակրվողների 
տոկոս 

Մինչև 2 
տարեկան 

ամենափոքր 
երեխաների 
թվաքանակ  

Ծծակով 
շշով 

կերակրվող 
երեխաների 

տոկոս 

Մինչև 2 
տարեկան 

երեխաների 
թվաքանակ 

 
 

Չի 
կերակրվում 

կրծքով 

Կրծքով կերակրում և հավելյալ սնունդ` 

Ընդամենը 

 

 

Բացառապես 
կրծքով 

կերակրում 
Միայն 

ջուր 

Ոչ 
կաթնային 
հեղուկներ
/ հյութեր Այլ կաթ 

Հավելյալ 
սնունդ  

 0-1 (0.0) (72.7) (10.1) (6.3) (10.9) (0.0) 100.0 (100.0) 26 (2.8) 26  
 2-3 0.0 36.2 21.3 21.7 14.1 6.7 100.0 100.0 54 36.8 54  
 4-5 27.1 15.5 11.5 4.3 6.0 35.7 100.0 72.9 56 54.0 56  
 6-8 29.1 6.0 6.5 4.7 5.2 48.4 100.0 70.9 71 44.8 73  
 9-11 53.5 1.6 0.0 1.7 0.0 43.3 100.0 46.5 84 76.1 84  
 12-17 61.4 0.7 0.0 0.0 0.0 37.9 100.0 38.6 164 56.7 171  
 18-23 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 100.0 17.4 138 47.5 152  
              

 0-3 0.0 47.9 17.7 16.8 13.1 4.6 100.0 100.0 80 25.9 80  
 0-5 11.2 34.6 15.1 11.6 10.1 17.4 100.0 88.8 136 37.5 136  
 6-9 37.6 4.4 4.8 3.4 3.8 46.0 100.0 62.4 97 54.8 99  
 12-15 55.8 1.1 0.0 0.0 0.0 43.1 100.0 44.2 101 54.1 105  
 12-23 71.1 0.4 0.0 0.0 0.0 28.5 100.0 28.9 303 52.4 322  
 20-23 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 100.0 22.8 83 44.8 96  
   

 

Նշում. Կրծքով կերակրման կարգավիճակը վերաբերվում է 24 ժամերին (հարցմանը նախորդող օր և գիշեր): Երեխաները, ովքեր դասակարգվում են որպես 
բացառապես կրծքով և միայն ջրով կերակրվողներ, չեն ստացել ոչ մի հավելյալ սնունդ: Կրծքով չկերակրվող, բացառապես կրծքով կերակրվող, միայն ջուր, 
ոչ կաթնային հեղուկներ/հյութեր, այլ կաթ, հավելյալ սնունդ դասակարգիչները հիերարխիկ են, փոխադարձ բացառող և դրանց գումարը հավասար է 100-ի: 
Հետևաբար, այն երեխան, ով ստանում է կրծքի կաթ ու ջրային հիմքով հեղուկներ և ով չի ստանում հավելյալ սնունդ` դասակարգվում է որպես ջրային 
հիմքով հեղուկ ստացող, նույնիսկ եթե ստացել է նաև սովորական ջուր: Եթե երեխան ստացել է հավելյալ սնունդ դասակարգվում է այդտեղ, մինչդեռ նա 
կերակրվել է նաև կրծքով: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` 
տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից:  

   

 
 

Հարկ է նշել նաև, որ տեղի է ունեցել կրծքով կերակրման ժամկետների վերաբերյալ 
ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող մոտեցումների փոփոխություն, և 2005թ-ից ի վեր, ՀՀ ԱՆ-ն ևս 
հետևել է այդ քաղաքականությանը, համաձայն որի  նախկինում առաջարկվող չորս 
ամիսների փոխարեն, այժմ մայրերին խորհուրդ է տրվում բացառապես կրծքով կերակրել 
մինչև երեխայի վեց ամսական հասակը: Մինչև չորս ամսական երեխաների շրջանում 
բացառապես կերակրման ցուցանիշն ըստ ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների կազմել է 48 տոկոս, ինչն 
էապես բարձր է ինչպես ՀԺԱՀ 2005-ով արձանագրված 37 տոկոս ցուցանիշից, այնպես էլ 
գերազանցել է ՀԺԱՀ 2000-ին գրանցած 45 տոկոս ցուցանիշը:  
 
 
Երեխայի սնուցման կարգավիճակ 
 

Անտրոպոմետրիան երեխայի սնուցման կարգավիճակի գնահատման ամենակարևոր 
ցուցանիշներից մեկն է: Հասակի և քաշի չափումները կատարվել են տնային 
տնտեսությունում առկա մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում3

                                                           
3 Ð³ë³ÏÁ ã³÷í»É ¿ Ï³Ý·Ý³Í íÇ×³ÏáõÙ` 2 ¨ ³í»ÉÇ ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ å³éÏ³Í íÇ×³ÏáõÙ` 2 ï³ñ»Ï³ÝÇó ÷áùñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, û·ï³·áñÍ»Éáí ÷³Ûï» Ñ³ë³Ï³ã³÷»ñ: ø³ßÁ Ïßéí»É ¿ û·ï³·áñÍ»Éáí SECA Ïß»éùÝ»ñÁ: 

: Հասակի և քաշի 
վերաբերյալ տվյալները օգտագործվել են սնուցման կարգավիճակի երեք գումարային 
ցուցանիշների հաշվարկման համար` հասակն ըստ տարիքի, քաշն ըստ հասակի և քաշն ըստ 



32 
 

տարիքի: Այս երեք ցուցանիշների հիման վրա որոշվում է երեխաների հակվածությունը 
հիվանդությունների նկատմամբ և նրանց գոյատևման հնարավորությունները:  

 
Սնուցման ցուցանիշները ներկայացվում են որպես ստանդարտացված միավորներ (z-

միավոր) կամ ստանդարտ շեղման միավորներ` միջազգային բազային բնակչության 
մեդիանից, որն առաջարկվել է Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության 
(ԱՀԿ) կողմից: Այն երեխաները, ովքեր ստանդարտ բնակչության մեդիանից` երկուսից ավելի 
ստանդարտ շեղումով, ցածր մակարդակում են գտնվում` համարվում են թերսնված, իսկ 
երեքից ավելի ստանդարտ շեղումով ցածր գտնվողները` խիստ թերսվնած: 

 
Հետազոտության ժամանակ կատարվել են մինչև 5 տարեկան երեխաների հասակի և 

քաշի չափումներ: Չափման ենթակա 1474 երեխաներից (հարցման պահին 0-59 ամսական) 
չափումներ են կատարվել 90-ից ավելի տոկոսի մոտ և նրանցից գրեթե բոլորի համար 
գրանցվել են հավաստի չափումներ (այսինքն, չեն եղել անհավանական ցածր կամ բարձր 
գրառումներ): Աղյուսակ 12-ն արտացոլում է այդ երեխաների սնուցման կարգավիճակն ըստ 
ժողովրդագրական և հիմնական բնութագրիչների: 

 
Եթե երեխաների հասակն ըստ տարիքի 2 ստանդարտ շեղումով ցածր է ստանդարտ 

բնակչության մեդիանից, ապա նրանք համարվում են թերաճ կամ կարճահասակ իրենց 
տարիքի համար: Թերաճությունը տևական ժամանակաշրջանում բավարար սնուցման 
բացակայության հետևանք է, ինչպես նաև պարբերական և քրոնիկ հիվանդությունների 
ազդեցություն: Ընդհանուր առմամբ, մինչև 5 տարեկան երեխաների 19 տոկոսը կարճահասակ 
է (z-միավորը -2SD), իսկ 8 տոկոսը` շատ կարճահասակ (z-միավորը -3SD):  Հիմնականում, 
թերաճության ցուցանիշն ըստ բնութագրիչների բաշխված է համաչափորեն, բացառությամբ 
մի քանի դեպքերի: Կարճահասակությունը փոքր-ինչ առավել տարածված է երեխաների վաղ 
տարիքային խմբերում (13 տոկոս` 9-11 ամսականների շրջանում), ապա այն աճում է 
երեխայի երկու տարեկանից հետո` հասնելով իր գագաթնակետին 36-47 ամսականների 
շրջանում` 26 տոկոս, ապա կրկին անկում է ապրում մինչև 17 տոկոս չորս և բարձր 
տարիքային խմբերում (48-59 ամսական): Ընդ որում, գյուղաբնակ և կրթական ցածր 
մակարդակ ունեցող կանանց երեխաներն ավելի հակված են կարճահասակությանը: Թերաճ 
երեխաների տեսակարար կշիռների էական տարբերություններ կան ըստ մարզերի` 
տատանվելով Երևանի 11 տոկոսից, մինչև 37 տոկոս Սյունիքի մարզում: Արագածոտնի (32 
տոկոս) և Արարատի (29 տոկոս) տաս երեխայից շուրջ երեքը թերաճ են: Խիստ թերաճության 
ցուցանիշն առավելապես բարձր է Արարատի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում 
(յուրաքանչյուրում 16 տոկոս): 

 
Այն երեխաները, որոնց քաշն ըստ հասակի ստանդարտ բնակչության մեդիանից ցածր 

է երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են թերսնված (կամ նիհար): Թերսնվածությունը 
վկայում է անբավարար սնուցման վերաբերյալ, անմիջապես հետազոտությունից առաջ 
ընկած ժամանակաշրջանում և հաճախ հանդիսանում է ներկա հիվանդացության, 
մասնավորապես, փորլուծության կամ սնուցման կտրուկ նվազման արդյունք: Հայաստանում 
հետազոտության ժամանակ մինչև 5 տարեկան երեխաների 4 տոկոսի մոտ գրանցվել է 
թերսնվածություն և 2 տոկոսից պակասի շրջանում` խիստ թերսնվածություն: Թեպետ, 
ընդհանուր առմամբ տարածվածությունը ցածր է, սակայն թերսնվածության ցուցանիշը 
բավականին բարձր է ցածր կրթական մակարդակ ունեցող մայրերի երեխաների, մինչև 6 
ամսական երեխաների և Արարատի մարզի երեխաների շրջանում (12 տոկոս): 

 
Այն երեխաները, որոնց քաշն ըստ հասակի ստանդարտ բնակչության մեդիանից 

բարձր է երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են գերքաշ (կամ գեր): Աղյուսակ  12-ն 
արտացոլում է Հայաստանի խնդիրներից մեկը` 15 տոկոս երեխաների գերքաշությունը: 
Գերքաշ երեխաների տեսակարար կշիռը գերակշռում է 12-17 և 48-59 ամսական տարիքային 
խմբերում, որոնց մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր հինգերորդ երեխան գերքաշ է: 
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Գերքաշության ցուցանիշը տատանվում է ըստ մարզերի` ամենացածրը` Արագածոտնում (9 
տոկոս), իսկ ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում (35 տոկոս): Բարձրագույն 
կրթություն ունեցող կանանց երեխաները կրկնակի անգամ առավել են հակված գերքաշ 
լինելու, քան հիմնական կրթություն ունեցող կանանց երեխաները (համապատասխանաբար` 
17 և 8 տոկոս): 

 
Այն երեխաները, որոնց քաշն ըստ տարիքի ստանդարտ բնակչության մեդիանից ցածր 

է երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են թերքաշ: Այս չափանիշներն արտացոլում են 
թե' սուր և թե' քրոնիկ թերսնվածությունը: Ընդհանուր առմամբ երեխաների 5 տոկոսը թերքաշ 
են, ինչը մատնանշում է, որ Հայաստանի երեխաներն առավել թերսնուցված կամ թեքաշ են 
միջազգային ստանդարտ բնակչության համեմատությամբ (2.3 տոկոս):  
 

 Աղյուսակ 12. Երեխաների սնուցման կարգավիճակը  

 
Մինչև 5 տարեկան երեխաների տոկոսը, ովքեր համարվում են թերսնված ըստ սնուցման կարգավիճակը որոշող 3 անտրոպոմետրիկ ցուցանիշերի` հասակն 
ըստ տարիքի, քաշն ըստ հասակի և քաշն ըստ տարիքի, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ  

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Հասակն ըստ տարիքի1 Քաշն ըստ հասակի Քաշն ըստ տարիքի 

Երեխաների 
թվաքանակ 

 

 

Տոկոսը  
ցածր 
-3 SD 

Տոկոսը  
ցածր 
-2 SD2 

Միջին 
Z-score 

-SD 

Տոկոսը  
ցածր 
-3 SD 

Տոկոսը  
ցածր -2 

SD2 

Տոկոսը  
բարձր +2 

SD 

Միջին 
Z-score 

-SD 

Տոկոսը  
ցածր  -3 

SD 

Տոկոսը  
ցածր -2 

SD2 

Տոկոսը  
բարձր +2 

SD 

Միջին 
Z-score 

-SD  

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

 Սեռ              
 Արական 7.9 20.2 -0.8 2.1 4.7 17.0 0.8 1.4 4.3 3.3 0.1 694  
 Իգական 8.5 18.3 -0.7 1.5 3.3 13.7 0.6 1.0 5.1 2.4 0.0 639  
               

 Բնակավայր              
 Քաղաքային 6.9 17.3 -0.7 1.6 3.2 15.0 0.7 0.8 2.8 2.3 0.1 777  
 Գյուղական 10.0 22.0 -0.8 2.2 5.1 16.0 0.6 1.8 7.4 3.6 -0.0 556  
               

 Մարզ              
 Երևան 4.7 11.3 -0.6 1.2 2.5 11.4 0.6 0.8 2.1 1.7 0.1 423  
 Արագածոտն 8.8 32.3 -1.1 3.8 6.0 8.9 0.6 2.5 6.2 0.3 -0.2 56  
 Արարատ 16.2 29.2 -0.5 5.4 11.8 16.8 0.0 3.2 16.8 1.3 -0.3 86  
 Արմավիր 8.3 21.5 -0.8 1.6 4.1 9.9 0.5 0.4 8.3 0.5 -0.2 121  
 Գեղարքունիք 15.8 25.3 -1.1 5.1 7.4 23.1 0.8 4.6 7.0 1.4 -0.1 104  
 Լոռի 11.6 23.4 -0.5 2.6 2.6 35.3 1.3 1.3 5.3 15.9 0.5 90  
 Կոտայք 3.6 17.3 -0.6 0.0 1.4 10.7 0.7 0.0 1.7 2.3 0.2 146  
 Շիրակ 10.2 21.4 -1.0 1.7 6.6 17.5 0.8 0.4 2.6 1.4 -0.0 153  
 Սյունիք 15.8 36.5 -1.5 0.0 2.3 22.2 0.8 1.1 5.6 0.0 -0.3 49  
 Վայոց ձոր 4.9 16.0 -0.8 0.0 1.8 18.4 0.9 0.0 3.0 6.2 0.2 39  
 Տավուշ 4.5 16.1 -0.6 1.0 1.0 14.7 0.8 1.8 4.6 7.8 0.2 67  
               

 Մոր կրթությունը3              
 Հիմնական 9.8 20.8 -0.7 3.0 13.6 7.9 0.1 0.9 11.2 1.7 -0.3 70  
 Միջնակարգ 9.6 22.2 -0.9 3.2 5.6 15.0 0.6 2.6 8.3 3.3 -0.1 523  

 
Միջին-
մասնագիտական 8.9 18.2 -0.8 0.6 1.0 15.7 0.9 0.5 1.9 3.3 0.2 405  

 Բարձրագույն 4.5 15.2 -0.5 0.9 3.2 16.9 0.7 0.1 1.0 1.9 0.2 328  

 
Մայրը ՏՏ անդամ 
չէ * * * * * * * * * * * 7  

               

 Ընդամենը 8.2 19.3 -0.7 1.8 4.0 15.4 0.7 1.2 4.7 2.9 0.0 1,333  
   

 

Նշում. Աղյուսակը հիմնված է այն երեխաների թվաքանակի վրա, ովքեր հարցազրույցին նախորդող գիշերը եղել են ՏՏ-ում: Յուրաքանչյուր գործակից 
արտահայտված է համաձայն ԱՀԿ-ի 2006թ-ի երեխայի զարգացման ստանդարտների (WHO/ԱՀԿ): Ներկայացված տվյալները համադրելի չեն նախորդ 
հետազոտությունների արդյունքների հետ, որոնք հաշվարկված էին ըստ 1977 NCHS/CDC/WHO ստանդարտների: Աղյուսակը ներկայացված է այն 
երեխաների տվյալների վրա, որոնց համար հավաքագրվել է հավաստի ծննդյան տարեթվի (ամիս և տարի) և հասակի ու քաշի ճիշտ չափումներ: Աստղանիշով 
արտահայտված ցուցանիշները հիմնված են 25-ից քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: 
1 Մինչև 2 տարեկան և 85սմ-ից պակաս երեխաների դեպքում հասակը չափվել է պառկած դիրքում, մյուս բոլոր երեխաների հասակը չափվել է կանգնած:  
2 Ներառում է երեխաներին, ովքեր -3 ստանդարտ շեղում (SD) ցածր են ԱՀԿ-ի 2006թ-ի երեխայի զարգացման ստանդարտներից (WHO/ԱՀԿ): 
3 Այն կանանց համար, ում համար չի լրացվել հարցաթերթիկ, տեղեկությունը վերցվել է ՏՏ հարցաթերթիկից: Բացառվել են այն երեխաները, ում մայրերը 
ցուցակագրված չեն եղել ՏՏ հարցաթերթիկում:  
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Թեև ընդհանուր հասարակության առողջության մակարդակով, Հայաստանի 
երեխաների շրջանում թերսնվածության ցուցանիշը ցածր է, այդուհանդերձ կան որոշակի 
խմբեր, որոնց անհրաժեշտ է բևեռել հատուկ ուշադրություն: Մասնավորապես, նմանատիպ 
խումբ են կազմում ցածր կրթական մակարդակ ունեցող կանանց երեխաները, մինչև 6 
ամսական երեխաները: Թերսնվածության ցուցանիշն անբարենպաստ է ՀՀ Արարատի մարզի 
երեխաների շրջանում, որոնք թերսնվածության և թերքաշության մեծ խումբ են կազմում: 
Հատկանշական է նաև 36-47 ամսական տարիքի և Սյունիքի, Արագածոտնի, Արարատի 
մարզերի երեխաների շրջանում թերաճության մասնաբաժնի գերակշռումը, որը մատնանշում 
է թերսնվածության` հանրապետության միջինից բարձր մակարդակ, ինչին հարկավոր է 
հատուկ ուշադրություն դարձնել:    

 

ՀԺԱՀ 2010-ով ստացված երեխաների սնուցման կարգավիճակը բնութագրող 
ցուցանիշները համադրելի են նախորդ երկու հետազոտությունների արդյունքների հետ: 
Այդուհանդերձ, կան որոշակի հանգամանքներ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել: ՀԺԱՀ 
2010 և 2005 հետազոտությունների դեպքում, սնուցման կարգավիճակը բնութագրող 
աղյուսակները հիմնվել են այն երեխաների տվյալների վրա, ովքեր հարցմանը նախորդող 
գիշերն առկա են եղել ՏՏ-ում` անկախ այն հանգամանքից, թե նրանց մայրը մասնակցել է 
հարցմանը, թե` ոչ, սակայն ՀԺԱՀ 2000-ի ժամանակ այս աղյուսակները հիմնված են եղել 
բացառապես այն երեխաների տվյալների վրա, որոնց մայրերը հետազոտության շրջանակում 
հարցվել են: Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալները հաշվարկվել են 
համաձայն ԱՀԿ-ի (WHO) կողմից մշակած երեխայի զարգացման վերջին ստանդարտների, 
մինչդեռ ՀԺԱՀ 2005 և 2000-ի դեպքում ցուցանիշները հաշվարկվել են համաձայն 
Առողջության Վիճակագրության Ազգային Կենտրոնի (NCHS) կողմից հաստատված 
ստանդարտների:  

 

Համադրելի համեմատությունն ապահովելու նկատառումով, բոլոր 3 
հետազոտությունների տվյալները վերահաշվարկվել են համաձայն նոր ստանդարտների, 
սակայն հիմնվել են միայն այն երեխաների տվյալների վրա, որոնց մայրերը հարցվել են և 
ներկա են եղել տվյալ ՏՏ-ում: 
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Գծապատկեր 3-ը ցույց է տալիս, որ մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում 
թերաճության մասնաբաժինը, թեև ցածր տոկոսով, սակայն տարեց տարի աճել է 2000թ-ին 
կազմելով 17, 2005թ-ին` 18, իսկ 2010թ-ին` 19 տոկոս: Վերջին 10 տարիների ընթացքում 
թերսնվածության ցուցանիշը ևս աճի միտում է արձանագրել` 2000թ-ի 2 տոկոսի փոխարեն, 
2010թ-ին այն կազմել է 4 տոկոս: Թերքաշ երեխաների տեսակարար կշիռը ևս աճել է վերջին 
10 տարիների ընթացքում 2000թ-ի 2 տոկոս ցուցանիշն այժմ կազմում է 5 տոկոս:  

 

Ինչ վերաբերվում է գիրության ցուցանիշներին, այսինքն այն երեխաներին, որոնց 
քաշն ըստ հասակի ստանդարտ բնակչության մեդիանից բարձր է մինուս երկու ստանդարտ 
շեղումով, հատկանշական է, որ վերջին տաս տարիների կտրվածքով այն մնացել է 
անփոփոխ: Ինչևէ, վերջին հինգ տարիների ընթացքում գերքաշ երեխաների տեսակարար 
կշիռն աճել է 11 տոկոսից (2005թ) մինչև 15 տոկոս (2010թ):  

 

Ընդհանուր առմամբ, վերջին 10 տարիների ընթացքում երեխաների սնուցման 
կարգավիճակն էապես չի փոխվել:  
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Ը. ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ 
 
ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ գիտելիքներ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ն ընդգրկում է մի շարք հարցեր` ուղղված կանանց և տղամարդկանց` 
մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) և ձեռքբերովի իմունային 
անբավարարության հիվանդության (ՁԻԱՀ) վերաբերյալ նրանց գիտելիքներին: Աղյուսակներ 
13 և 14-ը ներկայացնում են այդ հարցերին տրված պատասխանների արդյունքները: 

 
 
 

 Աղյուսակ 13. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին իմացությունը  

 
Կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր լսել են ՁԻԱՀ-ի մասին ըստ 
հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 

Հիմնական բնութագրիչներ 

Կանայք Տղամարդիկ  

 

Լսել է 
ՁԻԱՀ-ի 
մասին 

Կանանց 
թվաքանակ 

Լսել է 
ՁԻԱՀ-ի 
մասին 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

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

 
Ամուսնական 
կարգավիճակ      

 Երբեք չամուսնացած 92.0 1,911 92.6 707  
 Ամուսնացած * 9 99.8 414  
 Բնակվում են համատեղ 92.0 1,903 82.4 293  

 
Ամուսնալուծված/ 
Բնակվում են առանձին 97.6 3,626 98.7 855  

 Այրի/Ամուրի 97.5 385 (100.0) 22  
       

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

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

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

 Ընդամենը 95.8 5,922 96.0 1,584  
   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված 
դեպքերի վրա: Աստղանիշով արտահայտված ցուցանիշները հիմնված են 25-ից 
քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` 
տվյալների հանրագումարը կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից:  
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Ընդհանուր առմամբ, կանանց մոտ 96 տոկոսը նշել են, որ նրանք լսել են ՁԻԱՀ-ի 
մասին: ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իմացության մակարդակը փոքր-ինչ ցածր է առավել 
երիտասարդ և ցածր կրթական մակարդակ ունեցող կանանց շրջանում, ինչպես նաև երբևէ 
սեռական հարաբերություն չունեցած տղամարդկանց շրջանում: ՁԻԱՀ-ի մասին առավել քիչ 
են տեղեկացված եղել նաև Արագածոտնի և Վայոց ձորի մարզերի կանայք և տղամարդիկ:    

 
 

 Աղյուսակ 14  ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման մեթոդների իմացությունը  

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տեսակարար կշիռը, ովքեր նշել են, որ մարդը յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության 
ժամանակ պահպանակ օգտագործելով և միայն մեկ հավատարիմ սեռական զուգընկեր ունենալով կարող է նվազեցնել ՁԻԱՀ-ով վարակման 
հավանականությունը ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010թ.  

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Կանայք Տղամարդիկ  

 
Տոկոսը, ովքեր նշել են, որ ՁԻԱՀ-ը կարող է 

կանխարգելվել` 

Կանանց 
թվաքանակ 

Տոկոսը, ովքեր նշել են, որ ՁԻԱՀ-ը կարող է 
կանխարգելվել` 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ 

 

 
Օգտագործելով 
պահպանակ1 

Սահմանափ
ակելով սեռ. 
զուգ. թիվը, 

ով 
վարակակիր 

չէ2 

Օգտ.ով 
պահպանակ 

և 
սահմանափ
ակելով սեռ. 

զուգ. թիվը 1,2 
Օգտագործելով 
պահպանակ1 

Սահմանափ
ակելով սեռ. 
զուգ. թիվը, 

ով 
վարակակիր 

չէ2 

Օգտ.ով 
պահպանակ և 
սահմանափա

կելով սեռ. 
զուգ. թիվը 1,2  

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

 
Ամուսնական 
կարգավիճակ          

 
Երբեք 
չամուսնացած 66.8 75.0 61.9 1,911 75.5 78.4 70.4 707  

 Ամուսնացած * * * 9 90.0 89.4 85.3 414  

 
Բնակվում են 
համատեղ 66.7 75.0 61.8 1,903 54.9 62.9 49.5 293  

 

Ամուսնալուծված/ 
Բնակվում են 
առանձին 76.6 83.7 71.9 3,626 89.5 93.7 87.8 855  

 Այրի/Ամուրի 78.1 86.1 74.2 385 (95.0) (97.4) (95.0) 22  
           

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

 Կրթություն          
 Հիմնական 50.3 60.4 45.1 347 76.2 81.2 74.6 188  
 Միջնակարգ 67.4 76.3 61.8 2,137 80.4 83.3 76.7 619  

 
Միջին-
մասնագիտական 76.7 83.8 72.0 1,681 85.2 89.6 82.4 301  

 Բարձրագույն 82.5 88.3 78.9 1,757 88.6 92.1 85.3 477  
           

 Ընդամենը 73.5 81.1 68.8 5,922 83.3 86.9 80.1 1,584  
   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշով արտահայտված 
ցուցանիշները հիմնված են 25-ից քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: Թվերի ամբողջացման հետևանքով` տվյալների հանրագումարը 
կարող է փոքր-ինչ շեղվել 100-ից: 
1 Յուրաքանչյուր սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործում 
2 Զուգընկեր, ով չունի այլ զուգընկերներ  

   

 
Կանանց շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ իմացությունը կրկին բարձր տեսակարար 

կշիռ է կազմում (96 տոկոս ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալով և 95 տոկոս ըստ ՀԺԱՀ 2005-ի), իսկ 
տղամարդկանց շրջանում նույն ցուցանիշը փոքր-ինչ բարելավվել է (ի տարբերություն ՀԺԱՀ 
2005-ի 92 տոկոս ցուցանիշի, ըստ ՀԺԱՀ 2010 այն կազմել է 96 տոկոս):  

Աղյուսակ 14-ը ցույց է տալիս այն կանանց և տղամարդկանց տեսակարար կշիռը, 
ովքեր ՁԻԱՀ-ից խուսափելուն ուղղված հետևյալ մեթոդների վերաբերյալ` պահպանակի 
օգտագործում, սեռական զուգընկերների թվի սահմանափակում կամ մեկ զուգընկերոջ 
նկատմամբ, ով իր հերթին չունի այլ զուգընկեր, հավատարմության պահպանում, տվել են 
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դրական պատասխաններ: Ընդհանուր առմամբ, որպես ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ուղի 
ամենատարածված պատասխանը եղել է մեկ ոչ վարակակիր զուգընկերոջ նկատմամբ 
հավատարմության պահպանումը (կանանց 81 և տղամարդկանց 87 տոկոս): Պահպանակի 
օգտագործման մասին նշել են կանանց 74 և տղամարդկանց 83 տոկոսը: Մոտավորապես 
տաս կանանցից յոթը (69 տոկոս) և տաս տղամարդկանցից ութը (80 տոկոս) նշել են 
պահպանակի օգտագործման և սեռական զուգընկերների թվաքանակի սահմանափակման 
մասին:  

Առավել երիտասարդ և երբևէ չամուսնացած հարցվողները (հատկապես երբևէ 
չամուսնացած տղամարդիկ) առավել քիչ են տեղեկացված ՁԻԱՀ-ից խուսափելու ուղիների 
մասին, քան ավելի տարեց և երբևէ ամուսնացած հարցվողները: Քաղաքաբնակ կանայք 
առավել հակված են ապահով սեռական հարաբերության մասին գիտելիքներ ունենալուն, 
քան գյուղաբնակ կանայք: Խիստ կախվածություն է նկատվում հարցվողների կրթական 
մակարդակի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ուղիների վերաբերյալ իմացության միջև: Օրինակ` ի 
տարբերություն միջնակարգ մակարդակից բարձր կրթություն ունեցող կանանց 79 և 
տղամարդկանց 85 տոկոսի, հիմնական կրթություն ունեցող կանանց միայն 45 և 
տղամարդկանց 75 տոկոսն է նշել, որ ՁԻԱՀ-ով վարակման ռիսկը հնարավոր է նվազեցնել 
օգտագործելով պահպանակ և ունենալով սահմանափակ քանակության սեռական 
զուգընկերներ: 

Ընդհանուր առմամբ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց շրջանում, ազգային 
մակարդակով, վերջին հինգ տարիների ընթացքում նկատվել է ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
ուղիների վերաբերյալ բնակչության իրազեկության մակարդակի որոշակի 
առաջադիմություն, սակայն տարբերությունն առավել ակնառու է 2000թ-ի համեմատ:  

 

Բազմակի սեռական կապերի առկայություն և պահպանակի օգտագործում 

Հայտնի է, որ ՄԻԱՎ հիվանդությունները փոխանցվում են սեռական հարաբերության 
միջոցով, այդ իսկ պատճառով, շատ կարևոր է բնակչության սեռական վարքագծի 
ուսումնասիրությունը` վարակի փոխանցման կանխմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի 
մշակման և իրականացման համար: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածումը կանխելու տեսանկյունից 
չափազանց կարևոր է սահմանափակ քանակությամբ սեռական զուգընկերների 
առկայությունը, ինչպես նաև պաշտպանված սեռական հարաբերություն ունենալը 
չափազանց կարևոր է:    

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում տեղեկատվություն է հավաքագրվել հարցմանը նախորդող 
12 ամիսների ընթացքում հարցվողի ունեցած սեռական զուգընկերների վերաբերյալ: Վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն է հավաքագրվել ինչպես կանանցից, այնպես էլ տղամարդկանցից: Ի 
լրումն նշվածի, հարցվողները պատասխանել են նաև իրենց կյանքի ընթացքում ունեցած 
զուգընկերների թվաքանակի վերաբերյալ: Անշուշտ, նմանօրինակ հարցադրումները խիստ 
անձնական են և հարկ է նշել, որ հարցվողների պատասխանները հնարավոր է, որ  ոչ 
լիարժեքորեն անկեղծ լինեն:   

Աղյուսակ 15-ը ցույց է տալիս, որ տղամարդկանց 15 տոկոսը նշել է հարցմանը 
նախորդած 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի զուգընկերուհի ունենալու փաստի մասին: 
Երիտասարդ և տարեց տղամարդիկ, ինչպես նաև հարցման պահին ամուսնացած, 
գյուղաբնակ և ցածր կրթական մակարդակ ունեցող տղամարդիկ առավելապես քիչ են 
հակված բազմակի սեռական զուգընկերուհիներ ունենալուն: Կոտայքի (26 տոկոս), Երևանի 
(22 տոկոս) և Գեղարքունիքի (21 տոկոս) մարզերի առնվազն մեկ հինգերորդը նշել են վերջին 
տարվա ընթացքում մեկից ավելի զուգընկեր ունենալու մասին, մինչդեռ Արագածոտնի, 
Արարատի, Շիրակի և Վայոց ձորի մարզերի միայն 2 կամ ավելի ցածր տոկոսն է նշել այդ 
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մասին: Գրեթե ոչ մի կին չի նշել բազմակի զուգընկերների մասին վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում:  

Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի զուգընկերուհիների հետ 
սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց 72 տոկոսը նշել է, որ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ օգտագործել է պահպանակ: Վերջին 12 ամ իսների ընթացքում 
ապահով սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց առավել ցածր տեսակարար 
կշիռ է գրանցվել 40-49 տարիքային խմբի (23 տոկոս), հարցման պահին ամուսնացած (38 
տոկոս) և գյուղական բնակավայրերի (49 տոկոս) տղամարդկանց շրջանում: Ինչպես արդեն 
նշվեց, այս ենթախմբերի տղամարդիկ առավել քիչ են հակված նշելու հարցմանը նախորդող 
12 ամիսների ընթացքում մեկից ավելի զուգընկերուհի ունենալու մասին: 

Երբևէ սեռական հարաբերություն ունեցածների շրջանում, կյանքի ընթացքում 
ունեցած սեռական զուգընկերների միջին թիվը կանանց պարագայում կազմում է 1,0 
(տվյալները ներկայացված չեն), իսկ տղամարդկանց դեպքում` 5,8 (ի տարբերություն ՀԺԱՀ 
2005-ի 5,6 ցուցանիշի): Դեռահասները նշել են, որ իրենց կյանքի ընթացքում նրանք միջինում 
ունեցել են 2,6 սեռական զուգընկերուհի: Տղամարդկանց շրջանում կյանքի ընթացքում 
ունեցած սեռական զուգընկերների միջին թիվն աճում է կրթական մակարդակին զուգահեռ, 
կազմելով 5,4` առավել ցածր կրթական մակարդակ ունեցող տղամարդկանց շրջանում և 6,4` 
բարձրագույն կրթությամբ տղամարդկանց շրջանում: Երևանի, Արմավիրի և Լոռու մարզերի 
տղամարդկանց մոտ գրանցվել են կյանքի ընթացքում ունենացած զուգընկերների 
ամենաբարձր ցուցանիշները (7-ից մինչև 9), մինչդեռ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արարատի 
և Շիրակի մարզերի տղամարդիկ նշել են ընդամենը 1-2 զուգընկերուհու մասին:    
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 Աղյուսակ 15  Վերջին 12 ամիսների ընթացքում բազմակի սեռական զուգընկերները, Տղամարդիկ  

 

15-49 տարեկան բոլոր տղամարդկանց շրջանում այն տղամարդկանց տոկոսը, ով վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում մեկից ավելի սեռական զուգընկեր է ունեցել, ով նշել է վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործման մասին, և երբևէ սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդկանց շրջանում, 
կյանքի ընթացքում ունեցած սեռական զուգընկերուհիների միջին թիվն ըստ հիմնական բնութագրիչների, 
Հայաստան 2010  

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Բոլոր տղամարդիկ 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 2+ 

զուգընկերներ ունեցողների 
շրջանում 

Երբևէ սեռ. Հարաբ. 
Ունեցած տղամարդկանց 

շրջանում1:  

 

Վերջին 12 
ամիսների 
ընթ.ում 2+ 

զուգ. 
ունեցողների 

տոկոս 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ 

Վերջին սեռ. 
հարաբ 

ժամանակ 
պահպանակ 
օգտ.ողների 

տոկոս 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ 

Կյանքի 
ընթ.ում 
ունեցած 

զուգ.ների 
միջին թիվ 

Տղամարդկանց 
թվաքանակ  

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

 
Ամուսնական 
կարգավիճակ        

 Երբեք չամուսնացած 22.0 707 91.3 156 7.4 374  

 

Ամուսնացած/ 
Բնակվում են 
համատեղ 9.6 855 37.8 82 4.8 780  

 

Ամուսնալուծված/ 
Բնակվում են 
առանձին/ 
Այրի/Ամուրի (16.8) 22 * 4 (10.6) 20  

         

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

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

 Կրթություն        
 Հիմնական 7.4 188 * 14 5.4 115  
 Միջնակարգ 14.1 619 67.0 87 5.4 427  

 
Միջին-
մասնագիտական 16.1 301 (58.2) 48 5.5 252  

 Բարձրագույն 19.2 477 85.2 91 6.4 381  
         

 Ընդամենը 15.2 1,584 72.3 241 5.8 1,174  
   

 

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշով 
արտահայտված ցուցանիշները հիմնված են 25-ից քիչ դեպքերի վրա և համախմբվել են: 
1 Միջինների հաշվարկման ժամանակ անտեսվել են ոչ թվային պատասխանները   
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Գրականության ցանկ 

 
 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն (ՀՀ ԱՆ) [Հայաստան] և Հայաստանում ՄԱԿ-ի 
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ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (ՀՀ ԱՎԾ), ՀՀ առողջապահության 
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առողջության հարցերի հետազոտություն (ՀԺԱՀ) 2000, Կալվերտոն, Մերիլենդ 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (ՀՀ ԱՎԾ), ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն (ՀՀ ԱՆ) և Օ Ար Սի Մակրո, 2006, Հայաստանի ժողովրդագրության և 
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ժողովածու 2010, Երևան, Հայաստան, http://armstat.am/file/article/demos_10_3.pdf 

World Health Organization (WHO). 1993. International classification of diseases and related health 
problems, tenth revision. Geneva, Switzerland: WHO. 

 


	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
	ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2010
	ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ
	ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
	Երևան, Հայաստան
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևան, Հայաստան
	“MEASURE DHS”
	Այ Սի Էֆ Մակրո
	Կալվերթոն, Մերիլենդ, ԱՄՆ
	Հունիս 2011
	Բազմակի սեռական կապերի առկայություն և պահպանակի օգտագործում


