
Երևան
2016



Հանրային հետազոտությունը իրականացվել է ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի «Սեռական և վերարտադրողական 
առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի 
շրջանակներում՝ ՀՀ Օմբուդսմենի աշխատակազմի հետ 
համագործակցությամբ։

Հեղինակներ՝ Համլետ Գասոյան, DMD, MPH, CPH
Ռոզա Բաբայան
Շանթ Աբու Շամ
Սամվել Մխիթարյան, MPH, M.S.C.

Զեկույցում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող 
են չհամընկնել ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին:

© ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ, Հայաստան 2016



 | 3 

 | ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հա պա վում ե րի ցանկ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Ամ փոփ նկա րա գիր   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
1. Ա նվ տանգ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ա պա հով մանն 

ու ղղ ված մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյուն   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
2. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մատ չե լի ու թյու նը. 

Բեղմն ա կանխ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

3. Ա բորտ և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
4. Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 

ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող, այդ թվում հա մա պար փակ 
սե ռա կան կր թու թյան ի րա վունք ներ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

1. Նե րա ծու թյուն .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

2 .  Մե թո դա բա նու թյու նը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
2.1. Հայե ցա կար գային հիմ քե րը .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
2.2. Հա մա պար փակ մե թո դա բա նու թյուն  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 18
2.3. Հե տա զո տու թյան կազ մը և մո տե ցու մը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
2.4. Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
2.5. Հե տա զո տու թյան կա ռուց ված քը և ը նտ րան քը   .  .  .  .  .  .  . 19
2.6. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույ ցի մշա կում .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
2.7. Տվյալ նե րի հա վա քագ րում  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
2.8. Տվալ նե րի կա ռա վա րում և վեր լու ծու թյուն .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
2.9. Հե տա զո տու թյան խո րու թյու նը .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
2.10. Է թի կա կան խն դիր ներ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
2.11.  Ի րա գործ ման հետ կապ ված բար դու թյուն նե րը.  .  .  .  .  .  .23

3. . Ի րա վա կան հիմ քե րը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

4. Մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյուն ան վտանգ հղի ու թյուն և 
ծնն դա բե րու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   29
4.1. Մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի 

ըն թա ցիկ մի տումն ե րը.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
4.2. Մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 

ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա յաս տա նում   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32



4 | 

4.3. Ի րա վա կան և քա ղա քա կան հի մունք նե րը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
4.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
4.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

5.  Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հա սա նե լի ու թյու նը. 
հա կա բեղմ ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
5.1. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մի տումն ե րը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
5.2. Ըն տա նի քի հա մա պար փակ պլա նա վոր ման  

հա սա նե լի ու թյան խո չըն դոտ նե րը  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   53
5.3. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման օ րենսդ րա կան և 

քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
5.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
5.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79

6. Ա բորտ և հե տա բոր տային խնամք   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
6.1. Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 

ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա վա կան հիմ քե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   84

6.2. Ա բոր տային և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան և 
խն դիր նե րի հետ կապ ված մի տումն ե րը  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   86

6.3. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մա սին տե ղե կատ վու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի ու ժա մա նա կա կից 
հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի մատ չե լի ու թյու նը   .   .   .   .   .   .   .   .   .   90

6.4. Դե ղո րայ քային ա բորտ ներ և ա նա պա հով ա բորտ ներ.  .  .91
6.5. Նա խաա բոր տային խորհր դատ վու թյուն.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
6.6. Հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
6.7. Մար դու ի րա վունք նե րի կր թու թյու նը և  

վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հու թյու նը  .  .  .  .  .  .  .  .  97
6.8. Եզ րա կա ցու թյուն ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
6.9. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
6.10. Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը և  

սե ռի ո րո շու մը մինչև ծնն դա բե րու թյու նը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
6.11.  Ա ռա ջար կու թյուն ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110



 | 5 

7. Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան  
ա ռող ջու թյա նը, այդ թվում հա մա պար փակ սե ռա կան  
կր թու թյանն  ա ռնչ վող ի րա վունք ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
7.1. Ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
7.2. Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և հա մա պար փակ  

սե ռա կան կր թու թյան վե րա բե րյալ օ րենք ներ և  
կա նո նա կար գեր.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

7.3. Դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան  
ծա ռա յու թյուն նե րի և հա մա պար փակ սե ռա կան  
կր թու թյան առ կա յու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը, 
ըն դու նե լի ու թյու նը և ո րա կը   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 120

7.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
7.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

 Հա վել ված ներ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 135
 Հա վել ված 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
 Հա վել ված 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
 Հա վել ված 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
 Հա վել ված 4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  141
 Հա վել ված 5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 143



6 | 

| ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ
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ՖՄԿ ֆելդ շեր-ման կա բար ձա կան կե տեր
ԹԽՔ  թի րա խային խմ բե րի քն նար կումն եր 
ԸՊ ըն տա նի քի պլա նա վո րում
ՏՍ ՄԻՄԴ Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային  
 ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գիր 
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Ս ՎԱԻ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն և 
 ի րա վունք ներ
ՍՃՓՎ սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ ներ
 ՄԱԿ-ի Ե ՏՀ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 
 Եվ րո պա կան տն տե սա կան հանձ նա ժո ղով
 ՄԱԲՀ ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րամ 
ԱՀԿ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային  
 կազ մա կեր պու թյուն
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| ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ

1. Ա նվ տանգ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան  
ա պա հով մանն ու ղղ ված մայ րա կան  
ա ռող ջա պա հու թյուն
 Նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյու նը, ծնն դա բե րու թյան օ ժան դա-

կու թյու նը, ար տա կարգ ի րա վի ճա կում ման կա բար ձա կան բու ժօգ-
նու թյու նը, ի նչ պես նաև հետծնն դյան խնամ քը Բնակ չու թյան և 
զար գաց ման մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի կող մից ճա նաչ ված մայ-
րա կան մա հա ցու թյան նվա զեց ման ու ղ ղու թյամբ ան հրա ժեշտ կար-
ևո րա գույն բա ղադ րիչ ներն են: 

Ըստ Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան, 
Հա յաս տա նում մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը 3 տար վա մի-
ջին կտր ված քով 2014թ. դրու թյամբ կազ մում էր 18.5: Այն նվա զել է 
վեր ջին տաս նա մյա կում: Սա կայն, ա ռա ջըն թացն ա վե լի դան դաղ է, 
քան նա խա տես ված էր 2015 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ՀԶՆ 
5Ա թի րա խով:

 Մեր հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նը զգա լի 
ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել մայ րա կան հի վան դա ցու թյան և մա-
հա ցու թյան հիմ քում ըն կած գոր ծոն նե րի վե րաց ման ու ղ ղու թյամբ:  
Հիմն ա կան ձեռք բե րումն ե րից են  «Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան   
 հա վաս տագ րի» ներդ րու մը, ո րով ա ռա ջարկ վում են մայ րա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման ան վճար ծա ռա յու թյուն ներ, ո րա կյալ 
բու ժօգ նու թյան հա սա նե լի ու թյուն գրե թե բո լոր հղի կա նանց հա մար 
և հա մա պա տաս խան ու ղ ղորդ ման հա մա կար գի առ կա յու թյուն, ի նչ-
պես նաև բա րեն պաստ օ րենսդ րա կան դաշ տը և որ դեգր ված քա-
ղա քա կա նու թյու նը: Մաս նա գի տա կան    զար գաց ման հա մա կար գի 
ներդ րու մը ևս բժշ կա կան ան ձնա կազ մի հա մար հնա րա վո րու թյուն 
է ստեղ ծում մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րը և հի վանդ նե րին 
ցու ցա բեր վող բու ժօգ նու թյու նը շա րու նա կա բար բա րե լա վե լու ա ռու-
մով:

 Սա կայն դեռևս առ կա են բու ժօգ նու թյան ո րա կին ա ռնչ վող 
լուծ ման են թա կա կար ևոր հար ցեր: Չնա յած նրան, որ Ա ռող ջա-
պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը 2011 թ.-ից ի վեր սկ սել է մշա կել 
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բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման չա փո րո շիչ ներ և ու ղե-
ցույց ներ, ազ գային մա կար դա կով առ կա մայ րա կան ա ռող ջա պա-
հու թյան կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րը չեն ը նդ գր կում ամ բողջ դաշ-
տը: Բա ցի այդ, բժշ կա կան հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և 
ան փու թու թյան սահ մա նումն ե րը լի ար ժեք չեն և հնա րա վո րու թյուն 
են ըն ձե ռում խու սա փե լու պա տաս խա նատ վու թյու նից մայ րա կան 
հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան դեպ քե րում:

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հա վա քագր ված վկա յու թյուն նե րը 
նաև ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տա նի մար զե րում ոչ բո լոր ծնն դատ ներն 
են գտն վում վե րա նո րոգ ված շեն քե րում և կա ռույց նե րում և, որ ա մե նա- 
 կար ևորն է, զուրկ են ար դի ա կան ախ տո րո շիչ սար քա վո րումն ե րից: 
Բա ցի այդ, մար զե րում նկատ վում է նե ո նա տո լոգ նե րի և ա նես թե-
զի ո լոգ նե րի պա կաս: Ի լրումն, ծնն դատ նե րը, որ պես կա նոն, ստա-
նում են ա մե նաէ ժան դե ղո րայ քը, ին չը ան հանգս տու թյուն է ա ռաջ 
բե րում բժշ կա կան հան րու թյան շր ջա նում: Հե տա զո տու թյու նը նաև 
ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նում վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց-
քում կե սա րյան հա տումն ե րի սահ ման վա ծից շատ կի րա ռում է դիտ-
վում և առ կա է դրանց թվի ա ճի մի տում:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ար ձա նագր վել են ՄԻ ԱՎ-ի դրա-
կան ցու ցի չով հղի կա նանց նկատ մամբ խտ րա կան վե րա բեր մուն քի 
դրս ևո րումն ե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դումն եր: Մեր հա վա քագ րած 
հրա պա րա կային տվյալ նե րից պարզ է դառ նում նաև, որ Հա յաս-
տա նում վե րար տադ րո ղա կան բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ-
չե լի ու թյու նը հաշ ման դամ կա նանց հա մար ը նդ հա նուր առ մամբ 
բա վա րար մա կար դա կի վրա չէ: 

Հի վան դի՝ մե կու սի մի ջա վայ րում խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու 
ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քե րը, տե ղե կաց ված ո րո շումն եր կա-
յաց նե լու հա մար ոչ հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ-
րե լը, «Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան  վ կա յա կան»-ով ներ կա յա ցող 
հի վանդ նե րի նկատ մամբ ան հա վա սար վե րա բեր մուն քը կան խիկ 
վճա րող հի վանդ նե րի հա մե մատ նույն պես շատ մտա հո գիչ են:
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2. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մատ չե լի ու թյու նը. 
Բեղմ ա կանխ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը 

ՍՎԱ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյան իր սահ-
ման ման մեջ նե րա ռում է ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: Ա ՀԿ-ի սահ ման մամբ՝ ՍՎԱ ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը նե րա ռում է մինչծնն դյան, 
նա խածնն դյան, հետծնն դյան և նո րած նային խնամ քի հետ կապ-
ված կան խար գե լիչ, ախ տո րո շիչ, խորհր դատ վա կան, բուժ ման և 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, այդ թվում 
ան պտ ղու թյան և բեղմն ա կանխ ման ծա ռա յու թյուն ներ, ա նա պա հով 
ա բորտ նե րի վե րա ցում, ՍՎԱ, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի, ար գան դի վզի կի 
քաղց կե ղի կան խար գե լում և բու ժում և ա ռողջ սե ռա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի խրա խու սում:

 Վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ-
նե րի օգ տա գործ ման ցու ցա նիշ նե րը փոխ վել են: Ի տար բե րու թյուն 
2005թ.-ի 53.0%-ի, ՀԺԱՀՀ 2010թ. ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ա մուս նա ցած կա նանց (15-49 տա րե կան) մի այն 55.0%-ն է օգ-
տա գոր ծում հա կա բեղմն ա վոր ման որ ևէ մե թոդ: Սա կայն 2010թ. 
հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի տա րած վա ծու թյան մա կար դա կը ա մուս-
նա ցած կա նանց շր ջա նում ան կում է ապ րել ՀԺԱՀՀ 2000 թ. ար-
դյունք նե րի հա մե մա տու թյամբ (61.0%): Վեր ջին 10 տա րի նե րի 
ըն թաց քում ա վան դա կան հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի օգ-
տա գործ ման ցու ցա նի շը նվա զել է, 2000 թ. 38.0%-ի հա մե մատ 
2010 թ. կազ մե լով 28.0%:

 Հան րային հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հա վաք ված վկա յու-
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ չնա յած վեր ջին տաս նա մյա կում ըն-
տա նի քի պլա նա վոր ման օգ տա գործ ման մա կար դա կի ա կն հայտ 
փո փո խու թյուն նե րին, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյան հար ցում առ կա են խո շոր խո չըն դոտ ներ: 
Հատ կան շա կան է, որ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րը հա վա սա րա պես մատ չե լի, հա սա նե լի և գնային ա ռու մով ըն-
դու նե լի չեն ամ բողջ ե րկ րում: Վկա յու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ գեն դե րային ան հա վա սա րու թյուն նե րը, մշա կու թային նոր մե րը 
և հա մոզ մունք նե րը, ԸՊ մա սին ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան պա-
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կա սը, ԸՊ պա րա գա նե րի ըն թա ցիկ թեր մա տա կա րա րումն ե րը, 
հա մա պար փակ ԸՊ ծա ռա յու թյուն նե րի նվա զա գույն մա կար դա-
կի բա ցա կա յու թյու նը ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ստո րին 
օ ղակ նե րում, ա ռող ջա պա հու թյան հատ վա ծին պե տա կան   բյու ջե ի 
հատ կա ցումն ե րի ցածր մա կար դա կը, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ոչ բա վա րար ֆի նան սա վո րու մը, ոչ բա վա րար մատ չե լի ու թյան 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման ա ռն չու թյամբ մաս նա գի տա կան   բժշ կա կան օգ նու թյան ոչ բա-
վա րար մա կար դա կը գյու ղա կան բնակ չու թյան հա մար, ոչ բա վա-
րար նյու թա կան և տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյու նը ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ա մե նա տա րած ված 
խո չըն դոտ նե րից ըն դա մե նը մի քա նիսն են:

Չ նա յած նրան, որ բժիշկ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, ով քեր մաս-
նակ ցել են մեր հար ցազ րույց նե րին, նշում են, որ բժշ կա կան խորհր-
դատ վու թյան հա մար ի րենց դի մող շատ կա նայք տե ղե կաց ված են 
հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի և դրանց օգ տա գործ ման մա սին, 
մեր հար ցազ րույց նե րից պարզ դար ձավ, որ ո րոշ դեպ քե րում այդ 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը բժիշկ նե րը չեն:

 Մեր հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վեց, որ բնա կա վայ րե-
րի և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան կենտ րոն նե րի միջև ե ղած 
մեծ հե ռա վո րու թյուն նե րը լուրջ խն դիր են հան դի սա նում ըն տա նե-
կան պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար: Ա վե լին, 
կր թու թյուն և բա վա րար ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ ու նե ցող քա ղա-
քային բնակ չու թյան հա մար ա վե լի հեշտ է ստա նալ բեղմն ա կանխ-
ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ և ծա ռա-
յու թյուն ներ, քան գյու ղաբ նակ չքա վոր կամ ցածր ե կա մուտ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րի կա նանց հա մար:

 Հե տա զո տու թյու նը նաև ցույց տվեց, որ եր բեմն տղա մարդիկ են 
խո չըն դո տում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուննե րից օ գտ-
վե լուն: Այլ կերպ ա սած, պարզ դար ձավ, որ կա նայք, ո րոնք ցան-
կա նում են օգ տա գոր ծել հա կա բեղմնա վո րիչ ներ, մեր ժում են ստա-
նում ի րենց ա մու սին նե րից:
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3. Ա բորտ և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն 
Ա մեն տա րի տե ղի են ու նե նում գրե թե 20 մլն ա նա պա հով ա բորտ-

ներ: Սա հան գեց նում է աշ խար հում 47,000 կա նանց մա հա ցու թյան 
և բար դու թյուն նե րի ար դյուն քում հաշ ման դա մու թյուն է ա ռաջ բե-
րում ևս 5 մլն-ի մոտ: Ա նա պա հով ա բորտ նե րը և դրանց ար դյուն-
քում կա նանց հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան դեպ քե րը կա րե լի 
է կան խել: Հղի ու թյան ան վտանգ ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րը և 
հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյու նը պետք է հա սա նե լի և մատ չե լի լի-
նեն բո լոր տա րի քի կա նանց, օ րեն քով սահ ման ված ո ղջ ծա վա լով: 

Հե տա զո տու թյու նը նաև հաս տա տեց, որ թեև պե տա կան մա-
կար դա կում առ կա են   ո րոշ դրա կան ձեռք բե րումն եր ա բոր տի ծա-
ռա յու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, ան հրա ժեշտ է ա վե լի շատ ջան-
քեր գոր ծադ րել ցու ցա նիշ նե րի է ա կան բա րե լավ ման ու ղ ղու թյամբ: 
Ա բոր տի ցու ցա նի շը Հա յաս տա նում թեև նվա զել է, սա կայն շա-
րու նա կում է մնալ բարձր: Հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տու-
մը կար ևոր տեղ ու նի Հա յաս տա նում ծնե լի ու թյան կար գա վոր ման 
հար ցում. ը նդ հա նուր ա բորտ նե րի ցու ցա նի շը 0.8 է: 2007թ. մինչև 
2010թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 10 հղի ու թյուն նե րից 3-ը 
(29%) ար հես տա կա նո րեն դա դա րեց վել է: Հղի ու թյան ար հես տա-
կան ը նդ հատ ման և Հա յաս տա նում դրա տա րած վա ծու թյան հիմ-
նա կան պատ ճա ռը ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյունն է (այդ թվում՝ 
ա պա տե ղե կատ վու թյու նը և նա խա պա շար մունք նե րը), ի նչ պես նաև 
ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի գնային ան-
մատ չե լի ու թյու նը:

 Հե տա զո տու թյու նը նաև հաս տա տել է, որ Cytotec (Misoprostol) 
դե ղա մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ հղի ու թյան վտան գա վոր ար հես տա-
կան ը նդ հա տումն ե րի ցու ցա նիշն է շատ բարձր: Չնա յած նրան, որ 
դրա վա ճառ քը ար գել վում է ա ռանց բժշ կի դե ղա տոմ սի, սա կայն 
դե ղա մի ջո ցը դեռևս մատ չե լի է դե ղատ նե րում: Cytotec-ի ոչ պատ-
շաճ օգ տա գոր ծու մը կա րող է հան գեց նել բազ մա թիվ բար դու թյուն-
նե րի, ի նչ պի սիք են ա րյու նա հո սու թյու նը և ա նա վարտ ա բոր տը: 

Ա մե նա լուրջ խն դի րը Հա յաս տա նում սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բորտ ներն են, ո րի ար մատ նե րը մշա կու թային և գեն դե րային ան-
հա վա սա րու թյան մեջ են և էլ ա վե լի են խո րաց նում կա նանց նկատ-
մամբ բռ նու թյան մթ նո լոր տը: Ա մեն տա րի դրա հետ ևան քով ա վե լի 
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քան 1400 աղ ջիկ ներ չեն ծն վում Հա յաս տա նում: Մինչև 2060 թ. 
Հա յաս տա նում չի ծն վի գրե թե 93,000 աղ ջիկ, ե թե  սե ռով պայ-
մա նա վոր ված ա բորտ նե րի կամ մինչև ծնն դա բե րու թյու նը ե րե խայի 
սե ռի ը նտ րու թյան մի տու մը շա րու նա կի մնալ ան փո փոխ: Սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը Հա յաս տա նում սեր տո րեն կապ ված 
են բռ նի ա բորտ նե րի հետ: Կա նայք եր բեմն ստիպ ված են ի րենց 
ա մու սին նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի դրդ մամբ/ պար տադր մամբ 
ա բոր տի են թար կել ի գա կան սե ռի պտու ղը:

4. Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան  
ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող, այդ թվում հա մա պար փակ 
սե ռա կան կր թու թյան ի րա վունք ներ 
Ըստ ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի գնա հատ ման, այ սօր 

դե ռա հաս նե րը կազ մում են աշ խար հի բնակ չու թյան մո տա վո րա-
պես մեկ քա ռոր դը: Ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի, վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան վատ թա րա ցու մը նույն պես դե ռա հաս նե րի հի-
վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան հիմն ա կան պատ ճառ նե րից է: 
Նշ վում է, որ ամ բողջ աշ խար հում դե ռա հաս նե րը հան դի պում են 
լուրջ մար տահ րա վեր նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման բարձ րո րակ ծա ռա յու թյուն ներ և հա մա պար փակ սե-
ռա կան կր թու թյուն ստա նա լու տե սան կյու նից:

Չ նա յած ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի մատ չե լի ու-
թյան ա ռու մով ո րոշ բա րե փո խումն ե րին, դեռևս առ կա են զգա լի 
խո չըն դոտ ներ: Նման ար գելք նե րից են ո րոշ հաս տա տու թյուն նե-
րի և դպ րոց նե րի սահ մա նա փակ ֆի զի կա կան մատ չե լի ու թյու նը, 
տրանս պոր տային, բու ժում ստա նա լու հետ կապ ված ֆի նան սա-
կան ծախ սե րը (դե ռա հաս նե րի ո րոշ հատ վա ծի հա մար) և դե ռա-
հաս նե րի հա մար վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ 
փաս տա կան տե ղե կատ վու թյան ճշգ րիտ աղ բյուր նե րի պա կա սը: 

Այս հե տա զո տու թյան ան ցկաց ման ըն թաց քում մենք չկա րո-
ղա ցանք պատ կե րա ցում  կազ մել այն կոնկ րետ մե խա նիզմն ե րի 
մա սին, ո րոնց մի ջո ցով մաս նա գետ նե րը ա պա հո վում են դե ռա-
հաս նե րի տվյալ նե րի գաղտ նի ու թյու նը: Ի նս տի տու ցի ո նալ կամ 
պե տա կա նո րեն հաս տատ ված մե խա նիզմն ե րի բա ցա կա յու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ան հա տի գաղտ նի և մաս նա վոր ծա-
ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քի խախ տումն ե րի հա մար:
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 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան կր թու թյան կազ մա կեր-
պու մը ի նչ-որ ա ռու մով պայ մա նա վոր ված է ու սուց չի սե փա կան 
ար ժե հա մա կար գով և ա ռար կայի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քով: 
Ու սու ցիչ ներն ի րենք հա ճախ ա դապ տաց նում են նյու թե րի բո վան-
դա կու թյու նը մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար: Սա կայն նման ա դապ տա ցի ա նե րը չեն հիմն վում մի աս-
նա կան չա փո րո շիչ նե րի վրա և հա ճախ կախ ված  են ու սու ցիչ նե րի 
փոր ձից և աշ խար հա յաց քից:
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 Հա յաս տա նի Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի հա յաս-
տա նյան գրա սե նյա կի (ՄԱԲՀ) հա մա տեղ ու ղ ղորդ ման և ան մի ջա-
կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո, ազ գային խորհր դա տու նե րի թի մը 
ան ցկաց րել է հան րային հե տա զո տու թյուն Հա յաս տա նում սե ռա-
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի (Ս ՎԱԻ) 
ի րաց ման վե րա բե րյալ, այդ թվում՝ Հա յաս տա նում մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տվյալ նե րի և պար տա վո րու թյուն նե-
րի նա խա պատ րաս տա կան վեր լու ծու թյուն ներ: 

Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է ՄԱԲՀ-ի հայե ցա կար գի հա-
մա ձայն՝ ա ռաջ նորդ վե լով ՄԱԲՀ-ի « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան օ ժան դա կու թյան ու ղե ցույց. Մար դու ի րա վունք նե րի՝ 
ե րկ րի գնա հա տումն եր և ազ գային հե տա զո տու թյուն ներ սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան հա մա-
տեքս տում» ու ղե ցույ ցով: 

Այս հաշ վետ վու թյու նում ներ կա յաց ված են Հա յաս տա նում ՍՎԱԻ 
ի րաց ման վե րա բե րյալ հան րային հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: 
Հե տա զո տու թյունն ան ցկաց վել է Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի գրա սե նյա կին հան րային հե տա զո տու թյան մի ջո ցով սե ռա-
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և դրա ի րա վունք նե րին 
ա ռնչ վող խն դիր նե րի հա մա պար փակ դի տարկ ման հնա րա վո-
րու թյուն ըն ձե ռե լու և այ նու հետև՝ դրա կան փո փո խու թյուն նե րին 
ու ղղ ված հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով: 

Այս հե տա զո տու թյան ը նդ հա նուր նպա տակն էր հան րային հե-
տա զո տու թյան մի ջո ցով հա վա քագ րել և գնա հա տել առ կա տվյալ նե-
րը և վկա յու թյուն նե րը՝ Հա յաս տա նում ՍՎԱԻ քա ղա քա կա նու թյան 
և ԶԼՄ ար շավ ե րի ի րա զեկ ված հի մուն քով մշակ ման նպա տա կով: 
Հարց ման խն դիր նե րը մաս նա վո րա պես նե րա ռում ե ն՝  

 9 Հա յաս տա նում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյան, հա սա նե լի ու թյան և ո րա կի 
գնա հա տում: 
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 9 Պե տու թյան կող մից Հա յաս տա նում սե ռա կան և վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տար ման մա կար դա կի գնա հա տում:

 9  Հա յաս տա նում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րի բա ցա հայ տում և փաս-
տաթղ թա վո րում:

 9  Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա հա մա պա տաս-
խան ա ռա ջար կու թյուն նե րի ներ կա յա ցում: 
Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի հա մա

տեքս տային դի տար կում: Առ կա են սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ի րա վունք նե րի մի շարք սահ մա նում-
ներ: Սա կայն չկա հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նեց ված սահ մա նում, 
թե ի նչ է նե րա ռում ՍՎԱԻ-ն, քա նի որ դրանց ի րա ցու մը կապ ված 
է ար դեն ի սկ ճա նաչ ված ի րա վունք նե րի ի րաց ման հետ: Այ նու ա-
մե նայ նիվ, սույն հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րից ել նե լով ըն դուն-
վել է Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան՝ 1994 թ. Կա հի րե ի 
Բնակ չու թյան և զար գաց ման մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի (ԲԶՄԳ) 
սահ մա նու մը. « Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք ներն ը նդ գր կում 
են ո րո շա կի մար դու ի րա վունք նե րը, ո րոնք ար դեն ի սկ ճա նաչ ված 
են ազ գային օ րենք նե րով, մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային 
փաս տաթղ թե րով և Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան այլ 
հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նեց ված փաս տաթղ թե րով: Այս ի րա-
վունք նե րը կա յա նում են նրա նում, որ բո լոր զույ գե րը և ան հատ նե-
րը հիմն ա րար ի րա վունք ու նեն ա զատ և պա տաս խա նա տու կեր-
պով ո րո շե լու ի րենց ե րե խա նե րի թի վը, ապ րե լու վայ րը և ծն վե լու 
ժա մա նա կը և ու նեն դա ի րա գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե-
կատ վու թյուն և մի ջոց ներ, ի նչ պես նաև ու նեն ի րա վունք՝ հետ ևե-
լու սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան  ա մե նա բարձր 
չա փա նիշ նե րին: Այն նաև նե րա ռում է հա մընդ հա նուր ի րա վունք՝ 
կա յաց նե լու խտ րա կա նու թյու նից, հար կադ րան քից և բռ նու թյու-
նից զերծ վե րար տադ րու թյան ո րո շումն եր, ի նչ պես ար տա ցոլ ված է 
մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րում»1:

1994 թ. ԲԶՄԳ-ու մ նաև նշ վում է, որ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջու թյու նը լի ար ժեք ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցի ա լա կան բա րե-

1 Բնակչության և զարգացման միջազգային գիտաժողովի (ԲԶՄԳ) Գործողությունների 
ծրագիր: Հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/
poa.html



16 | 

կե ցու թյունն է, այլ ոչ մի այն հի վան դու թյան կամ ան կա յու նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը՝ կապ ված վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գի և 
դրա գոր ծա ռույթ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի բո լոր հար ցե րի հետ: Վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու նը են թադ րում է, որ մար դիկ կա-
րո ղա նում են վա րել բա վա րար և ան վտանգ սե ռա կան կյանք, և 
որ նրանք ու նեն վե րար տադր վե լու կա րո ղու թյուն և ա զա տու թյուն 
ո րո շե լու, թե ե րբ և ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ ի րա գոր ծել այդ կա-
րո ղու թյու նը2:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հու թյունն այ նու հետև սահ-
ման վում է որ պես վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը և բա րե կե-
ցու թյա նը նպաս տող մե թոդ նե րի, տեխ նի կա նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի ամ բող ջու թյուն, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ 
կապ ված խն դիր նե րի կան խար գել ման և լուծ ման մի ջո ցով: Այն 
նաև  նե րա ռում է սե ռա կան ա ռող ջու թյու նը, ո րի նպա տակն է կյան-
քի և ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լա վու մը, այլ ոչ մի այն 
վե րար տադր ման և սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան-
դու թյուն նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյու նը և օգ նու թյու նը:

 Տար բեր մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով և կոն վեն ցի ա նե րով 
նա խա տես ված են սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
հետ կապ ված հետ ևյալ ի րա վունք նե րը՝ 1) կյան քի ի րա վուն քը, 2) 
կր թու թյան և տե ղե կատ վու թյան ի րա վուն քը, 3) հա վա սա րու թյան 
և խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման ի րա վուն քը, 4) ա ռող ջու թյան ի րա-
վուն քը (հի շա տակ վում է որ պես 1948 թ. Մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի հա մա պա տաս խան կեն սա մա կար դա-
կի ի րա վուն քի մաս3, 5) ե րե խա նե րի քա նա կի և ծն վե լու վայ րի ի րա-
վուն քը, 6) ա մուս նու թյան կամ քի ար տա հայտ ման և ա մու սին նե րի 
միջև հա վա սա րու թյան ի րա վուն քը, 7) գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը, 
8) խոշ տան գումն ե րից կամ այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա-
նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից կամ պա տիժ-
նե րից զերծ լի նե լու ի րա վուն քը, 9) կա նանց և աղ ջիկ նե րին վաս 
պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն նե րից զերծ լի նե լու ի րա վուն քը, 10) սե-
ռա կան և գեն դե րային բռ նու թյու նից զերծ լի նե լու ի րա վուն քը, 11) 
ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը4:

2 Նույնը
3 Մարդու իրավունքների Համընդհանուր հռչակագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով. 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
4 Նույնը
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2 |  ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Հան րային լսումն ե րը և հե տա զո տու թյուն նե րը կա րե լի է սահ մա-
նել որ պես պե տու թյան կող մից լի ա զոր ված մար մին նե րի մի ջո ցով 
ան ցկաց վող ու սումն ա սի րու թյուն կար ևոր սո ցի ա լա կան հար ցե-
րի կամ տեխ նո լո գի ա նե րի գնա հատ ման նպա տա կով5: Հան րային 
լսումն ե րի կամ հե տա զո տու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցը սկզբ նա վոր վել 
է Մեծ Բրի տա նի ա յում 18-րդ կամ 19-րդ դա րե րում6: «Ազ գային հե-
տա զո տու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի հա մա կար գային խն դիր-
նե րի թա փան ցիկ, հրա պա րա կային և մաս նակ ցային ու սումն ա սի-
րու թյուն է, ո րի նպա տակն է բա ցա հայ տել մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տումն ե րի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը և ներ կա յաց նել դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րին ու ղղ ված ա ռա ջար կու թյուն ներ»7: Սույն հե-
տա զո տու թյու նը կոնկ րետ նե րա ռում էր սե ռա կան և վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող՝ մար դու ի րա վունք նե րի խախ-
տումն ե րի հետ կապ ված հետ ևյալ չորս թե մա տիկ ո լորտ նե րը՝ 
հա կա բեղմն ա վոր ման մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյուն, մայ րա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պա նում, ան վտանգ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ա պա հո-
վում, հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տում և հե տա բոր տային 
բու ժօգ նու թյուն, դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյուն, այդ թվում՝ հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյուն: 
Յու րա քան չյուր թե մա տիկ ո լոր տում ան դրա դարձ կլի նի հետ ևյալ 
են թա թե մա նե րին՝ գեն դե րային հար ցեր, հաշ ման դա մու թյուն և սո-
ցի ա լա կան խո ցե լի ու թյուն:

2.1. Հայե ցա կար գային հիմ քե րը
 Հե տա զո տու թյու նը յու րա քան չյուր թե մա տիկ ո լոր տում կա ռուց-

վել է այն գոր ծոն նե րի շուրջ, ո րոնց շր ջա նակ նե րում հնա րա վո-
րու թյուն ներ են ստեղծ վում մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի 
հա մար: Նման գոր ծոն նե րում նե րառ վել է նաև ե րեք մա սից բաղ-

5 Salter, L., &Slaco, D. (1981).Public inquiries in Canada.Ottawa: Science Council of Canada.
6 Kemp, R. (1985). Planning, public hearings, and the politics of discourse.In J. Forester (Ed.), 

Critical theory and public life (pp. 177–201). Cambridge: MIT Press.
7 http://bit.ly/1OlU0aP
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կա ցած (մար դու ի րա վունք նե րի) մի հա մա կարգ8, ո րն ը նդ գր կում է 
հար գան քի, պաշտ պա նու թյան և կեն սա գործ ման գծով պե տա կան   
 պար տա վո րու թյուն նե րը՝ հայե ցա կար գային շր ջա նակ նե րի հե տա-
գա ը նդ լայն ման նպա տա կով: Պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը՝ 
հար գել մար դու քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը, 
պա հան ջում է կա ռա վա րու թյու նից ձեռն պահ մնալ մար դու ի րա-
վունք նե րի ան մի ջա կան խախ տու մից: Պե տու թյան հա ջորդ պար-
տա կա նու թյու նը՝ պաշտ պա նել քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րը, են թադ րում է, որ կա ռա վա րու թյու նը պետք է քայ լեր 
ձեռ նար կի, որ պես զի կան խի մյուս նե րի (ան հատ նե րի կամ կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի) կող մից մար դու ի րա վունք նե րի խախ տու մը: Սա 
նշա նա կում է, որ կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նում է այն պի սի կա նո-
նա կար գային դաշտ և ակ տի վո րեն ըն դու նում այն պի սի օ րենք ներ 
և քա ղա քա կա նու թյուն, ո րոնք ար գե լում են մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տումն ե րը: Մար դու ի րա վունք նե րի կեն սա գործ ման պար տա-
կա նու թյու նը պա հան ջում է կա ռա վա րու թյու նից ձեռ նար կել քայ լեր՝ 
ստեղ ծե լու հա մար այն պի սի մի ջա վայր, որ տեղ յու րա քան չյուր ան ձի 
ի րա վունք նե րը կա րող են լի ո վին ի րաց վել9: Յու րա քան չյուր գոր ծո-
նի տի րույ թը մշակ վել է ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի սո ցի ա-
լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման ու ղե ցույ ցի հի ման վրա:

2.2. Հա մա պար փակ մե թո դա բա նու թյուն
 Սույն մե թո դա բա նու թյու նը սահ մա նել է մար դու ի րա վունք նե րի 

վե րա բե րյալ հան րային հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման ը նդ հա-
նուր շր ջա նա կը սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և բա րե կե ցու թյան հա մա տեքս տում:  Ու սումն ա սի րու թյան հա մա-
պար փակ թե ման բաղ կա ցած է չորս ա ռան ձին ո լորտ նե րից: Սույն 
բա ժի նը նախ և ա ռաջ նկա րագ րում է հե տա զո տու թյան հա մար կի-
րառ ված ը նդ հա նուր մե թո դա բա նա կան մո տե ցու մը և պար զու թյան 
նպա տա կով ա ռան ձին-ա ռան ձին յու րա քան չյուր ո լոր տը:

8 ՄԱԿ գերագույն հանձնակատարի Մարդու իրավունքների Գրասենյակ, Փաստագիր 
թիվ 33, «Հաճախակի տրվող հարցեր տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների մասին», (2008 թ.),էջ. 16: (2008),

9 Jessica C. Lawrence, Human Rights. Course materials. University for Peace
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2.3. Հե տա զո տու թյան կազ մը և մո տե ցու մը
 Սույն հե տա զո տու թյան նպա տա կից ել նե լով ի րա կա նաց վել է 

բազ մա տե ղան քային, մի ջո լոր տային նկա րագ րա կան ո րա կա կան 
ու սումն ա սի րու թյուն: Սույն հե տա զո տու թյու նը դե դուկ տիվ10  բնույթ 
է կրել որ պես հայե ցա կար գային հա մա կարգ և ա ռաջ նորդ վել նա-
խա սահ ման ված կա տե գո րի ա նե րով: 

2.4. Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը
 Թեև հան րային հե տա զո տու թյու նը բաց է ե ղել բո լո րի հա մար, 

յու րա քան չյուր բաժ նի գծով աշ խա տանք ներն ը նդ գր կել են ա ռան-
ձին մաս նա կից նե րի խմ բեր: Տե ղում կա տար վող աշ խա տանք նե-
րում չեն ներգ րավ վել ան չա փա հաս ե րե խա ներ: Աշ խա տանք նե րը 
ի րա կա նաց վել են բու ժաշ խա տող նե րի, դա սըն թա ցա վար նե րի և 
դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի, հի վանդ նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի (ՀԿ) շա հա ռու նե րի հետ հա մա տեղ: Ի լրումն տե ղում 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի, հարց ման շր ջա նակ նե րում հայ-
տա րա րու թյուն է տր վել, ո րով ցան կա ցած ան հատ հնա րա վո րու-
թյուն է ու նե ցել ու ղար կե լու իր հա մա պա տաս խան պատ մու թյու նը 
նշ ված չորս թե մա տիկ ո լորտ նե րի շուրջ՝ էլ.փոս տով կամ թղ թային 
տար բե րա կով, ո րի հա մար Եր ևա նում և մար զե րում (մաս նա վո-
րա պես՝ Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի և Սյու նի քի մար զե րում) տե ղա-
կայ ված Օմ բուդս մե նի գրա սե նյակ նե րում դր ված են ե ղել հա տուկ 
ա րկ ղեր: Ը նդ հա նուր առ մամբ  ան ցկաց վել է 45 հար ցազ րույց բու-
ժաշ խա տող նե րի հետ, 25՝ հղի կամ վեր ջին եր կու տա րում ծնն դա-
բե րած կա նանց, 6 ու սու ցիչ նե րի, ի նչ պես և հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի եր կու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:  

2.5. Հե տա զո տու թյան կա ռուց ված քը և ը նտ րան քը
Յու րա քան չյուր թե մա տիկ ո լոր տում հե տա զո տու թյան կա ռուց-

ված քը ե ղել է տար բեր: Հան րային հե տա զո տու թյան նպա տա կից 
ել նե լով կի րա ռել ե նք ու սումն ա սի րու թյան տար բեր տեխ նի կա ներ՝ 
հարց ման մի ջո ցով հա վա քագր ված տվյալ նե րի լի ար ժե քու թյու նը և 
բազ մա կող մա նի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: Հե տա զո տու թյու նը   

10 Elo, S., &Kyngäs, H. (2008).The qualitative content analysis process. Journal of advanced 
nursing, 62 (1), 107–115
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բաղ կա ցած է ե ղել տվյալ նե րի հա վա քագր ման եր կու խո շոր մի ա-
ժա մա նա կյա փու լե րից՝ տվյալ նե րի ներ կա յաց ման բաց հայ տա րա-
րու թյուն և նպա տա կային աշ խա տանք ներ տե ղե րում: Հան րային 
հե տա զո տու թյու նը սկս վել է շա հա ռու նե րի հետ հան դի պու մից, ո րի 
նպա տակն է ե ղել ներ կա յաց նել ու սումն ա սի րու թյան շր ջա նա կը 
և հե տա զո տու թյան հար ցե րը զա նա զան շա հա ռու նե րին, ի մա նալ 
նրանց կար ծիք հե տա զո տու թյան հար ցե րի նպա տա կաս լա ցու թյան 
վե րա բե րյալ և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում բա րե լա վել դրանք: Բաց 
հայ տա րա րու թյան շր ջա նակ նե րում են թադր վում էր, որ կներ կա-
յաց վեն մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րի վե րա բե րյալ 
գրա վոր նյու թեր, բլո գային գրա ռումն եր, հոդ ված ներ, տե սա հո լո-
վակ ներ և այլն: Բազ մա տե ղան քային աշ խա տան քը ի րա կա նաց վել 
է Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի և Սյու նի քի մար զե րում: Տե ղե րում ի րա-
կա նաց վող աշ խա տանք նե րը բաղ կա ցած են ե ղել շա հա ռու նե րի 
հետ հան դի պումն ե րից/ ֆո րումն ե րից, թի րա խային խմ բե րի հետ 
քն նար կումն ե րից, խո րաց ված հար ցազ րույց նե րից, ան մի ջա կան 
դի տար կումն ե րից և հան րային լսումն ե րից: Քա նի որ ու սումն ա սի-
րու թյունն ու ներ նա խա սահ ման ված թի րա խային խմ բեր, հե տա զո-
տող խում բը տե ղում ի րա կա նաց վող հե տա զո տու թյան հա մար մշա-
կել էր նպա տա կային ը նտ րանք11 ձնագն դի տեխ նի կայով: Տե ղում 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի հա մար տվյալ մար զերն ը նտր վել 
է ին Հա յաս տա նի Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի 
կող մից՝ ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի հա յաս տա նյան գրա-
սե նյա կի հետ խորհր դակ ցու թյամբ: Խո րաց ված հար ցազ րույց նե րը 
հիմն ա կա նում ի րա կա նաց վել են բուժ հաս տա տու թյուն նե րում: Բա-
ցա ռու թյուն են կազ մել 1) թի րա խային խմ բե րի հետ քն նար կումն ե-
րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել ՄԱԲՀ-ի հա յաս տա նյան թի մի կող մից 
ի րա կա նաց ված դա սըն թա ցից հե տո, 2) խո րաց ված հար ցազ րույց-
նե րը ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և 3) խո րաց ված հար ցազ-
րույց նե րը հան րակր թա կան դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի հետ:  

2.6. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույ ցի մշա կում
 Թի րա խային խմ բե րի հետ քն նար կումն ե րի (ԹԽՔ), խո րաց-

ված հար ցազ րույց նե րի (ԽՀ) ու ղե ցույց նե րը մշակ վել են ՄԱԿ-ի 
Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի կող մից պատ րաստ ված ու ղե ցույ ցի հի-

11 M. Sandelowski, Research in Nursing & Health , 2000, 23, 334±340 http://bit.ly/1Y8cFvZ
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ման վրա: Հար ցազ րույ ցի յու րա քան չյուր բաժ նի հա մար ա ռան ձին 
ներ կա յաց վել են հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց նե րի և դի տար կումն ե րի 
քար տեր:

2.7. Տվյալ նե րի հա վա քագ րում
Տ վյալ նե րը հա վա քագր վել են հա րա կից փաս տաթղ թե րի (քա ղա-

քա կա նու թյան փաս տաթղ թեր, օ րենք ներ և ազ գային ռազ մա վա րու-
թյուն ներ, ՀԿ-նե րի հաշ վետ վու թյուն ներ, տե ղա կան ու սումն ա սի րու-
թյուն ներ և այլն), ու սումն ա սի րու թյան բաց հայ տա րա րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ստաց ված նյու թե րի, թի րա խային խմ բե րի քն նար կում-
նե րի, շա հա ռու նե րի ֆո րումն ե րի, խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի և 
հան րային լսումն ե րի մի ջո ցով: Տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը դա դա-
րեց վել է բա վա րար թե մա տիկ հա գեց վա ծու թյուն ձեռք բե րե լուց 
հե տո: Այդ մա սին ո րո շու մը կա յաց վել է խորհր դա տու նե րի թի մի 
կող մից:

2.8. Տվալ նե րի կա ռա վա րում և վեր լու ծու թյուն
 Սույն հե տա զո տու թյան նպա տա կից ել նե լով ի րա կա նաց վել է 

հա վա քագր ված տվյալ նե րի բո վան դա կու թյան ու ղ ղորդ ված վեր լու-
ծու թյուն: Վեր լու ծու թյան ըն թաց քում ի հայտ ե կած այլ թե մա նե րը 
ու շա դիր կեր պով վեր լուծ վել են, վեր նագր վել և նե րառ վել են հաշ-
վետ վու թյու նում: Վեր լու ծու թյու նը հիմն վել է Է լոյի և Կին գա սի12  կող-
մից նկա րագր ված՝ տվյալ նե րի ո րա կա կան վեր լու ծու թյան քայ լե րի 
հա ջոր դա կա նու թյան վրա: Նշ ված քայ լե րը նե րա ռում ե ն՝ նա խա
պատ րաս տու թյուն, կազ մա կեր պում և ար դյունք նե րի ամ փո փում: 
Նա խա պատ րաս տու թյան փու լում հե տա զո տող խում բը ա ռա ջին 
հեր թին խմ բա վո րել է գրա վոր ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե-
րը ը ստ թե մա տիկ ո լորտ նե րի: Այ նու հետև՝ հե տա զո տող խում բը 
դրանց ա վե լաց րել է տե ղե րում կա տա րած ի րենց դի տար կումն ե րի 
նշումն ե րը, պատ րաս տել է հար ցազ րույց նե րի և թի րա խային խմ բե-
րի հետ քն նար կումն ե րի սղագ րու թյուն նե րը: Հում քային տվյալ նե-
րի պատ րաս տու մից հե տո խորհր դա տուն յու րա քան չյուր թե մա տիկ 
ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րին հանձ նա րա րել է պար բե րու թյուն 
առ պար բե րու թյուն ըն թեր ցել յու րա քան չյուր նյու թը՝ տվյալ նե րի 

12 Elo, S., &Kyngäs, H. (2008).The qualitative content analysis process. Journal of advanced 
nursing, 62 (1), 107–115
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լի ար ժեք ի րա զեկ վա ծու թյուն ձեռք բե րե լու հա մար: Այս փու լում 
խորհր դա տու նե րը ա ռա ջին հեր թին հայտ նա բե րե ցին տվյալ նե-
րում կրկն վող և հա կա սող դրույթ նե րը: Կազ մա կեր պա կան փու լում 
խորհր դա տու ներն սկ սե ցին կո դա վո րել տվյալ նե րը և խմ բա վո րել 
ը ստ կա տե գո րի ա նե րի և թե մա նե րի և ներ կա ռու ցել դրանք տե սա-
կան հի մունք նե րում: Տվյալ նե րի ամ փոփ ման փու լում յու րա քան չյուր 
խորհր դա տու պատ րաս տում է վեր լու ծու թյու նը և հիմն ա կան բա-
ցա հայ տումն ե րի  նկա րագ րու թյու նը:

2.9. Հե տա զո տու թյան խո րու թյու նը
 Հե տա զո տու թյան խո րու թյու նը և ար ժա նա հա վա տու թյու նը13 

ա պա հո վե լու հա մար դի տարկ վել են այն պի սի նա խա պայ ման ներ, 
ի նչ պի սիք են վս տա հե լի ու թյու նը, hու սա լի ու թյու նը, հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը և փո խան ցե լի ու թյու նը: Վս տա հե լի ու թյունն ա պա հո-
վե լու նպա տա կով կի րառ վել է փո խա դարձ ստուգ ման գոր ծըն թաց 
(յու րա քան չյուր խորհր դա տու ու սումն ա սի րել և կար ծիք է հայտ-
նել մյուս խորհր դա տու ի կա տա րած վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ), 
տվյալ նե րի աղ բյուր նե րի տրի ան գու լյա ցի ա և փաս տաթղ թե րի 
ստու գում  (հ նա րա վո րու թյան դեպ քում հե տա զո տող թի մը հարց-
ման մաս նա կից նե րին խնդ րել է տրա մադ րել հա մա պա տաս խան 
կամ օ ժան դակ փաս տաթղ թեր կամ հաշ վետ վու թյուն ներ): Հե տա-
զո տող թի մը փոր ձել է հու սա լի ու թյունն ա պա հո վել հարց ման յու-
րա քան չյուր քայ լի նկա րագր ման և փաս տաթղ թա վոր ման մի ջո ցով, 
այդ պի սով հնա րա վո րու թյուն տա լով հա ջորդ հե տա զո տող նե րին 
կրկ նել այդ աշ խա տան քը, ի սկ հաշ վետ վու թյունն ըն թեր ցո ղին՝ 
տես նել կի րառ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րի և տեխ նի կայի հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը: Բա ցա հայ տումն ե րի հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը ա պա հով վել է տվյալ նե րի աղ բյուր նե րի տրի ան գու լյա ցի այի 
մի ջո ցով: Փո խան ցե լի ու թյան ա ռու մով խորհր դա տու նե րը փոր ձել 
են խո րու թյամբ նկա րագ րել ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի հա-
մա տեքս տը, ին չը ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դա տել, 
թե որ քա նով են  բա ցա հայ տումն ե րը կի րա ռե լի և պատ շաճ (այ-
սինքն՝ փո խան ցե լի) այլ խմ բե րի հա մար:

13 A.K. Shenton / Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects: avail-
able at http://bit.ly/1kp2Q84
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2.10. Է թի կա կան խն դիր ներ
 Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը հաս տատ վել է Հա յաս-

տա նի Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կի կող մից, 
ո րն օ րենսդ րո րեն լի ա զոր ված է ի րա կա նաց նե լու հան րային հե-
տա զո տու թյուն ներ: Խորհր դա տու նե րը սկ սել են ներգ րա վել հե-
տա զո տու թյան մաս նա կից նե րին մի այն նրանց կող մից բա նա վոր 
հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լուց հե տո, ին չը նպա տակ ու ներ պաշտ-
պա նել մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը: Ի րա զեկ ված հա մա ձայ-
նու թյու նը (տես Հա վել ված 1) նե րա ռում է հե տա զո տու թյան նպա-
տա կը, մաս նակ ցու թյան պայ ման նե րը, կա մա վո րու թյան հի մուն քը, 
ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյու նը, մաս նակ ցե լու 
և չմաս նակ ցե լու հետ կապ ված ռիս կե րը և օ գուտ նե րը: Հաշ վետ-
վու թյուն նե րում ի նք նու թյուն բա ցա հայ տող որ ևէ տե ղե կատ վու թյուն 
չի ը նդ գրկ վել: Ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն, որ կա րող էր հան-
գեց նել հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի ի նք նու թյան բա ցա հայտ-
մա նը, ա նո րո շաց վել է: Ձայ նագ րու թյուն նե րը, սղագ րու թյուն նե րը և 
հար ցումն ե րի նշումն ե րը ո չն չաց վել են հե տա զո տու թյան վերջ նա-
կան տար բե րա կը ներ կա յաց վե լուց հե տո: 

2.11.  Ի րա գործ ման հետ կապ ված բար դու թյուն նե րը
 Հե տա զո տու թյան ան ցկաց ման ըն թաց քում առ կա են ե ղել մի քա-

նի մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք կար ևոր է նշել: Խորհր դա տու նե րի 
թի մը փոր ձել է կազ մա կեր պել հան րային լսումն եր ը նտր ված մար-
զե րում: Հան րային լսումն ե րը են թադ րում է ին ը նտր ված մար զե րի  
հա մայնք նե րում տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում լսումն ե րի ժա մա-
նա կի և ան ցկաց ման վայ րի մա սին, ին չի ար դյուն քում են թադր վում 
էր, որ մար դիկ, ո րոնց ի րա վունք նե րը խախտ վել են, հնա րա վո րու-
թյուն կու նե նան մաս նակ ցե լու և բարձ րա ձայ նե լու դրանք լսումն ե րի 
ժա մա նակ: Տե ղե կատ վու թյու նը տա րած վում էր օմ բուդս մե նի մար-
զային գրա սե նյակ նե րի մի ջո ցով: Չնա յած գոր ծադր ված ջան քե րին 
ոչ մի բնա կիչ չէր ե կել մաս նակ ցե լու լսումն ե րին: Սա կա րող է պայ-
մա նա վոր ված լի նել մի շարք հան գա մանք նե րով, այդ թվում թե մայի 
նր բու թյամբ, ո րի շուրջ մար դիկ կա րող են ան հար մար զգալ խո սել 
հրա պա րա կայ նո րեն: Ի լրումն, մար դիկ կա րող են ան տե ղյակ լի նել 
ի րենց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի վե րա-
բե րյալ, հետ ևա բար՝ ան տե ղյակ լի նել նաև դրանց խախ տումն ե րի 
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վե րա բե րյալ: Սրանք են թադ րու թյուն ներ են, ո րոնք պետք է ստուգ-
վեն, և մար տահ րա վեր ներ են, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել նմա-
նա տիպ հա սա րա կա կան հար ցումն ե րի ան ցկաց ման ըն թաց քում: Ի 
վեր ջո, թի մը փոր ձել է հե տա զո տու թյան փաս տա ցի ի րա կա նաց-
ման գոր ծում ներգ րա վել լրագ րող նե րին: Այս հե տա զո տու թյան շր-
ջա նակ նե րում թի մը կազ մա կեր պել է նա խա ճաշ, ո րին հրա վիր ված 
ակ տիվ լրագ րող նե րին բա ցատր վել է հե տա զո տու թյան է ու թյու նը և 
այն դե րը, որ նրանք կա րող են ու նե նալ դրա ան ցկաց ման ըն թաց-
քում: Թեև լրագ րող նե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն է ին ցու ցա բե րում 
նա խա ճա շի ըն թաց քում, այ նու ա մե նայ նիվ նրանց կող մից ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծու թյուն հե տա գա յում չի նկատ վել: Չնա յած վե րոն-
շյալ բար դու թյուն նե րին փորձ է ար վել տվյալ նե րի հա վա քագր մա-
նը մաս նա կից դարձ նել հնա րա վո րինս շատ թվով մարդ կանց, ո րն 
ի րա կա նաց վել է խմ բային քն նար կումն ե րի և  խո րաց ված հար ցազ-
րույց նե րի մի ջո ցով։
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 Հա յաս տա նի մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րը: Սե ռա-
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ի րա վունք նե-
րը մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային օ րեն քի ա մե նազ գա յուն և 
հա կա սա կան, բայց և ա մե նա կար ևոր խն դիր նե րից են: Այս ի րա-
վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված են մի շարք պայ մա նագ րային փաս-
տաթղ թե րով և այլ գոր ծիք նե րով, ո րոնք հս տակ սահ մա նագ ծում են 
պե տա կան պար տա վո րու թյուն նե րը այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ու ղ ղու թյամբ: Այս ի րա վունք նե րի կի րա ռու մը տա րա ծաշր-
ջա նային մա կար դա կում պայ մա նա վոր ված է տե ղա կան սո ցի ալ-
մ շա կու թային ա վան դույթ նե րով և սո վո րույթ նե րով, ո րոնք ո րո շիչ 
դեր են խա ղում նրա նում, թե որ քա նով են այդ ի րա վունք նե րը ըն-
դուն ված, պաշտ պան ված և կի րա ռե լի: Նման ա վան դույթ նե րը կամ 
խախ տում են, կամ պաշտ պա նում ան հա տի ի րա վունք նե րը: Ստորև 
նկա րագր ված բա ժին նե րում ներ կա յաց ված են մար դու ի րա վունք-
նե րին ա ռնչ վող այն հիմն ա կան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը  և 
գոր ծիք նե րը, ո րոնց ան դա մակ ցում է Հա յաս տա նը և ո րոնք ան-
դրա դառ նում են ՍՎԱԻ-ին:

 Մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րեր. 1) Քա ղա քա ցի ա կան ու քա-
ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գիր, 2) Տն-
տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին 
մի ջազ գային դաշ նա գիր, 2) Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան-
մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ 
կոն վեն ցի ա, 4) Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա, 5) 
Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին կոն վեն ցի ա, 6) Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա, 7) Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան 
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցի ա:

 Բո լոր վե րը նշ ված մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը վա վե րաց-
ված են Հա յաս տա նի կող մից ա ռանց սե ռա կան և վե րար տադ րո-
ղա կան ի րա վունք նե րի որ ևէ սահ մա նա փակ ման կամ հայ տա րա-
րու թյուն նե րի:  
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Տա րա ծաշր ջա նային հա մա ձայ նագ րեր. 1) Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա, 2) Եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար-
տի ա:

 Մար դու ի րա վունք նե րը նե րա ռում են ի րա վունք նե րի ի րա վա տե-
րե րին և պար տա կա նու թյուն կրող նե րին: Պար տա կա նու թյուն նե րի 
հիմն ա կան կրող նե րը պե տու թյուն ներն են, ի սկ ի րա վա տե րե րը՝ ան-
հատ նե րը: Պե տու թյուն ներն ու նեն ի նչ պես դրա կան, այն պես էլ բա-
ցա սա կան դե րա կա տա րու թյուն մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե-
րող հար ցե րում: Դրանց մի մա սը պա հան ջում է պե տու թյուն նե րից 
զերծ մնալ ի րա վունք նե րի ի րաց ման նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն նե-
րից, ի սկ մյուս նե րը՝ քայ լեր ձեռ նար կել ան հատ նե րի կող մից մար դու 
ի րա վունք նե րի աս տի ճա նա կան և, ի վեր ջո, լի ար ժեք ի րաց ման և 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյան ու ղ ղու թյամբ: Այս պի սով, պե տու թյուն-
նե րը կրում են մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու, պաշտ պա նե լու, 
ի րա գոր ծե լու և խթա նե լու պար տա վո րու թյուն:

 Մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու պար տա վո րու թյու նը պա հան-
ջում է պե տու թյուն նե րից զերծ մնալ մար դու ի րա վունք նե րի, այս 
դեպ քում՝ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րաց-
մա նը մի ջամ տե լուց կամ դրանք ու ղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո-
րեն խախ տե լուց: Սա եր բեմն կոչ վում է բա ցա սա կան պար տա վո-
րու թյուն, քա նի որ այն պա հան ջում է կա ռա վա րու թյու նից զերծ մնալ 
ի նչ-որ գոր ծո ղու թյու նից: Օ րի նակ, պե տու թյու նը չպետք է խո չըն դո-
տի ան հատ նե րին ստա նա լու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
չպետք է սահ մա նա փա կի հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի և հղի ու թյան 
ը նդ հատ ման գոր ծըն թաց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, չպետք է խտ րա-
կա նու թյուն կի րա ռի ո րոշ խմ բե րի հան դեպ նման ծա ռա յու թյուն նե-
րի մատ չե լի ու թյան և տրա մադր ման ա ռու մով:

 Պե տա կան մար մին նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի ե րկ րորդ 
խում բը պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյունն է: Պաշտ պա նե լու 
պար տա կա նու թյու նը պա հան ջում է, որ պե տա կան    մար մին նե րը 
կան խեն եր րորդ կող մե րի մի ջամ տու թյու նը սե ռա կան և վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը: Օ րի նակ, պե տու թյու-
նը պար տա վոր է պաշտ պա նել և վե րահս կել դե ղատ նե րում առ-
կա դե ղե րի ո րա կը, կան խար գե լել վտան գա վոր դե ղե րի ի րա ցու մը 
մա տա կա րար նե րի կող մից և կի րա ռել պատ ժա մի ջոց ներ մար դու 
ի րա վունք նե րը խախ տող նե րի նկատ մամբ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, 
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հղի ու թյան հար կա դիր ը նդ հա տու մը կամ հար կա դիր ստե րի լի զա-
ցի ան:

 Պե տու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի եր րորդ խում բը ի րա գործ-
ման պար տա կա նու թյունն է: Այն պա հան ջում է պե տու թյու նից ըն-
դու նել օ րենսդ րա կան, վար չա կան, բյու ջե տային, դա տա կան   և 
ա ռաջ խա ղաց ման այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
կըն ձե ռեն և կն պաս տեն սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րի լի ար ժեք ի րաց մա նը: Այ սինքն՝ պե տու թյու նը պետք է 
ստեղ ծի այն պի սի մի ջա վայր, որ տեղ յու րա քան չյուր ան հատ կկա րո-
ղա նա լի ո վին ի րա գոր ծել իր ի րա վունք նե րը: Օ րի նակ, պե տու թյու նը 
պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի հա կա բեղմն ա վոր ման գծով ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տուց ման ու ղ ղու թյամբ, գյու ղա կան վայ րե րում կա-
ռու ցի կլի նի կա ներ, ո րոնք կի րա կա նաց նեն հղի ու թյան ան վտանգ 
ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ և հե տա բոր տային խնամք, սուբ սի-
դա վո րի բժիշկ նե րի այ ցե լու թյուն նե րը և ա պա հո վի նա խածնն դյան 
խնամք:

 Ըստ ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րային վե րահս կող մար մին նե րի, սե ռա-
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան աս պա րե զում կի րա ռե լի 
են մար դու ի րա վունք նե րի հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը` ա) առ կա յու-
թյու նը, բ) մատ չե լի ու թյու նը (ֆի զի կա կան, տն տե սա կան և տե ղե-
կատ վա կան մատ չե լի ու թյուն), գ) ըն դու նե լի ու թյու նը և դ) ո րա կը: 
Ա վե լին՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պայ մա նագ րե-
րը հիմք են հան դի սա նում մի շարք հիմն ա րար սկզ բունք նե րի հա-
մար, ո րոնք ա ռաջ նոր դում և ու ղե ցույց են հան դի սա նում զար գա-
ցում պա հան ջող բո լոր ո լորտ նե րի հա մար, այդ թվում սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան քա ղա քա կա նու թյան և մի-
ջամ տու թյուն նե րի աս պա րե զում: Դրանք ե ն՝ ա) խտ րա կա նու թյան 
բա ցառ ման և հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, բ) մաս նակ ցու թյան 
սկզ բուն քը, գ) հաշ վետ վո ղա կա նու թյան սկզ բուն քը14:

 Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը ար տա-
հայ տել են վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ ի րենց 
պար տա վո րու թյուն նե րը Ամ մա նի հռ չա կագ րի և գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրագ րի մի ջո ցով, ո րը հաս տատ վել է Մար դու ի րա վունք նե րի 
խթան ման և պաշտ պա նու թյան ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի 
մի ջազ գային հա մա կար գող կո մի տե ի տասն մե կե րորդ մի ջազ-

14 Տե՛ս հղում 3
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գային հա մա ժո ղո վում: Հա մա ժո ղո վի ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
էր « Կա նանց և աղ ջիկ նե րի մար դու ի րա վունք նե րը: Գեն դե րային 
հա վա սա րու թյան խթա նու մը. մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային 
հաս տա տու թյուն նե րի դե րը»15: 

Այս տեղ կար ևոր է նշել, որ կան նաև ոչ պե տա կան  պար տա- 
 վո րու թյուն նե րի կրող ներ, ո րոնք ոչ պա կաս կար ևոր պարտա կա-
նու թյուն ներ ու նեն ի րա վա տե րե րի ի րա վունք նե րի և կա րիք նե րի 
ա ռն չու թյամբ: Ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի և մաս նա վո րա պես ՍՎԱԻ 
հա մա տեքս տում, դրան ցից ա մե նա կար ևոր նե րը ծա ռա յու թյուն մա-
տու ցող նե րը և դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն ներն են,  ո րոնք կա-
րող են եր բեմն խո չըն դո տել ՍՎԱԻ լի ար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա-
ցու մը:

15 Ամմանի հայտարարագիր և գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով.  
http://bit.ly/1Q7dne5 
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ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ 

Ո րա կյալ մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյան հա սա նե լի ու թյու նը 
ճա նաչ ված է որ պես մար դու ի րա վունք, և նման բու ժօգ նու թյան ան-
հա սա նե լի ու թյու նը խն դիր է, ո րը են թադ րում է խտ րա կա նու թյու նից 
զերծ լի նե լու ի րա վուն քից և մար դու այլ ի րա վունք նե րից զր կում: Այս 
հան գա ման քը ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ ար տա հայտ ված է 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Մար դու ի րա վունք նե րի 
խորհր դի կող մից16:

 Նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյու նը (ՆԾԲ), ծնն դօգ նու թյու նը, ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ման կա բար ձա կան բու ժօգ նու թյու նը և 
հետծնն դյան բու ժօգ նու թյու նը այն ա ռաջ նա հերթ բա ղադ րիչ ներն 
են, որ ան հրա ժեշտ են Բնակ չու թյան զար գաց ման մի ջազ գային գի-
տա ժո ղո վի (ԲԶՄԳ)17 կող մից ճա նաչ ված մայ րա կան մա հա ցու թյան 
ցու ցա նի շը կր ճա տե լու հա մար: Ե րեք քա ռոր դով այդ ցու ցա նի շի 
կր ճա տու մը 1990-2015 թթ. ըն թաց քում հան դի սա նում է ե րկր նե-
րի միջև Հա զա րա մյա կի մար տահ րա վեր նե րի շր ջա նա կում հա մա-
ձայ նեց ված Նպա տակ 5Ա-ն18: ԿԶԳ Նպա տակ 3-ով նա խանշ ված 
է մինչև 2030 թ. աշ խար հում մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի-
շը 100.000 կեն դա նա ծին ծնն դա բե րու թյուն նե րի հաշ վով հասց նել 
ա ռն վազն 70-ի19: 

Այս գլ խում ան դրա դարձ կար վի Հա յաս տա նում մայ րա կան 

16 Միավորված ազգերի կազմակերպության, Մարդու իրավունքների խորհրդի. որոշում 
11/8, Տասնմեկերորդ նստաշրջան, կանխարգելելի մայրական մահացություն և 
հիվանդացություն և մարդու իրավունքներ.Նյու Յորք, 2011. հասանելի է այս հղումով՝ 
http://bit.ly/1UcEClZ

17 Միավորված ազգերի կազմակերպության Բնակչության և զարգացման Միջազգային 
գիտաժողով (ԲԶՄԳ) գործողությունների ծրագիր, Կահիրե, 1994, պարբ. 8.22. հասանելի 
է այս հղումով՝ http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-
development-programme-action

18 Միավորված ազգերի կազմակերպության Հազարամյակի զարգացման նպատակները 
2015 թ. հետո, 5-րդ նպատակ: Մայրական առողջության բարելավում. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml

19 Կայուն զարգացման նպատակներ. Նպատակ 3. Ապահովել առողջ կյանք և խթանել 
բարեկեցությունը բոլորի համար, բոլոր տարիքներում. հասանելի է այս հղումով՝ http://
www.un.org/sustainabledevelopment/health/
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ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ հարց ման 
բա ցա հայ տումն ե րին: Գլու խը սկս վում է Հա յաս տա նում մայ րա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման ըն թա ցիկ վի ճա կի նկա րագ րու թյամբ: 
Այն այ նու հետև ան դրա դառ նում է հա մա կար գի ա ռջև կանգ նած 
խն դիր նե րին և մայ րա կան մա հա ցու թյան և մա հած նու թյան վրա 
ազ դող գոր ծոն նե րին: Այն նաև ներ կա յաց նում է այն մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը, ո րոնց Հա յաս տանն ան դա մակ ցում է, և վեր լու-
ծում է տե ղա կան ի րա վա կան և քա ղա քա կան դաշ տը: Գլու խը եզ-
րա փակ վում է ե րկ րում ան վտանգ հղի ու թյուն և ծնն դա բե րու թյուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
հա մա կար գին ու ղղ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րով:

4.1. Մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի  
ըն թա ցիկ մի տում ե րը

 Հա մա ձայն Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու-
թյան, մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը (մայ րա կան մա հա ցու-
թյուն նե րի քա նա կը 100.000 կեն դա նի ծնունդ նե րի հաշ վով) Հա-
յաս տա նում 3 տար վա մի ջի նաց ված տվյալ նե րով կազ մել է 18,5 
2014թ. դրու թյամբ20: Մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը (ՄՄՑ) 
Հա յաս տա նում հա ման ման է Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի 
տա րա ծաշր ջա նի, այդ թվում՝ ե կամ տի տար բեր մա կար դակ ու նե-
ցող ե րկր նե րի ցու ցա նի շին (18,0՝ 2013թ.), այ նու ա մե նայ նիվ այն 
բարձր է, քան Եվ րա մի ու թյու նում (8,0՝ 2013թ.)21: 

Այս ցու ցա նի շը վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում նվա զել է: 
Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ նե րը ցույց են տվել 
տա րե կան 3.0% ՄՄՑ նվա զում 2000թ.-ից մինչև 2013թ.-ն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում22: Այ նու ա մե նայ նիվ ա ռա ջըն թացն ա վե լի 
դան դաղ է, քան նա խա տես ված էր 2015թ. հա մար  Հա յաս տա նի 

20 Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն. Սոցիալ-ժողովրդագրական 
իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում հունվար-դեկտեմբեր 2014 թ.. Երևան, 
2015. հասանելի է այս հղումով՝ ՝ http://www.armstat.am/file/article/sv_12_14a_520.pdf

21 Համաշխարհային բանկ. Մայրական մահացության ցուցանիշ (մոդելային գնահատում 
100,000 կենդանի ծնունդների հաշվով). Ժնև, 2014. հասանելի է այս հղումով ՝ http://data.
worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT/countries/EU-Z7?display=graph

22  WHO, UNICEF, ՄԱԲՀ, The World Bank, and United Nations Population Division Maternal 
Mortality Estimation Inter-Agency Group. Maternal mortality in 1990-2013. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/arm.pdf
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Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան23 կող մից և ը ստ ՀԶԳ 5Ա թի-
րա խի (10.0%)24:

 Հու սա լի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ Հա յաս տա նում նա խածնն-
դյան, ծնն դա բե րու թյան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ման կա-
բար ձա կան օգ նու թյան և հետծնն դյան բու ժօգ նու թյան վե րա բե րյալ 
չկան: Այ դու ա մե նայ նիվ առ կա են տվյալ ներ ե րկ րոր դային ան պտ-
ղու թյան վե րա բե րյալ25, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան կող մից ճա նաչ վել է որ պես ա ռանց քային խն դիր 
2003-2015թթ. Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րում26: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ա ռող ջա-
պա հու թյան նա խա րա րու թյան (ԱՆ) կող մից ներ կա յաց ված տվյալ-
նե րով 2014թ. ե րկ րոր դային ան պտ ղու թյան ցու ցա նի շը կազ մել է 
10.6%27: 2009թ. կա տար ված ու սումն ա սի րու թյու նը ար ձա նագ րել է 
11.4% ե րկ րոր դային ան պտ ղու թյան ցու ցա նիշ և 5.4% ա ռաջ նային 
ան պտ ղու թյան ցու ցա նիշ հարց վող նե րի շր ջա նում28: Այս կա պակ-
ցու թյամբ 2003-2015թթ. Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան-
ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում նշ վում է, որ ե րկ րոր դային ան-
պտ ղու թյան բարձր ցու ցա նի շը Հա յաս տա նում պայ մա նա վոր ված է 
սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի և հղի-
ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ցու ցա նի շի բարձր գե րակշ ռու-
թյամբ29:
23 UNDP in Armenia. Improve maternal health: Where we are. Yerevan, 2013. հասանելի է 

այս հղումով՝ http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/post-2015/mdgoverview/
overview/mdg5.html

24 ՀՀ կառավարություն, Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան 
գրասենյակում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող. Հայաստան. ՀԶՆ Ազգային ընթացիկ 
զեկույց, Երևան, 2010թ.  հասանելի է այս հղումով ՝ http://bit.ly/1lTYyOz

25 Երկրորդային անպտղությունը սահմանվում է ԱՀԿ կողմի որպես իրավիճակ, երբ 
կինը չի կարողանում ծնել, կամ պայմանավորված հղիանալու անկարողությամբ 
կամ կենդանածին հղիություն տանելու անկարողությամբ, ինչը հետևում է նախորդ 
հղիությանը կամ նախորդ կենդանածին հղիությանը

26 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. 2003-2015 Մոր և մանկան առողջության 
կյանքի պահպանման ռազմավարական ծրագիր. Երևան, 2003. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://bit.ly/1QAATP1

27 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. Պատասխան 01.09.2015 #01/13.3/4366-15 
Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը. Երևան, 2015

28 ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգա- 
յին վիճակագրական ծառայություն, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և Պերինատոլո- 
գիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտ. Անպտուղ ամուսնությունների 
տարածվածության և էթիոլոգիայի կլինիկահամաճարակաբանական ուսումնասիրություն, 
Երևան, 2009. հասանելի է այս հղումով՝ http://bit.ly/1NmKmVC

29 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. 2003-2015 Մոր և մանկան առողջության 
կյանքի պահպանման ռազմավարական ծրագիր. Երևան, 2003. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=214&subID=91
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4.2. Մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման  
ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա յաս տա նում

 Պե տու թյուն նե րը պար տա կա նու թյուն ու նեն մշա կե լու օ րենք-
ներ, քա ղա քա կա նու թյուն ներ, ծրագ րեր և սո վո րույթ ներ, ո րոնք 
կա պա հո վեն կա նանց և աղ ջիկ նե րի ա ռող ջու թյու նը և բա րե կե-
ցու թյու նը հղի ու թյան, ծնն դա բե րու թյան և հետծնն դա բե րա կան շր-
ջա նում30: Նման ի րա վունք նե րը կհա մար վեն ա պա հով ված մի այն 
այն դեպ քում, ե թե կա նայք և աղ ջիկ նե րը ու նե նան նա խածնն դյան 
բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի, ար տա կարգ ի րա վի ճա կում 
ման կա բար ձա կան բու ժօգ նու թյան և ծնն դօգ նու թյան, այդ թվում՝ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կե սա րյան հատ ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի, նո րա ծին նե րի ա ռաջ նային խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի և 
հետծնն դյան եր կու օ րե րի ըն թաց քում հետծնն դյան խնամ քի ծա-
ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյուն31,32,33: 

Այս բաժ նում ան դրա դարձ է ար վում Հա յաս տա նում մայ րա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունք նե րի ի րաց ման վի ճա կին՝ 
վեր լու ծե լով մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, առ կա յու թյու նը, ո րա կը և մատ չե լի ու թյու-
նը:

30 Committee on Economic, Social և Cultural Rights, Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 14:The 
right to the highest attainable stևard of health, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների Հանձնաժողով. Ընդհանուր Մեկնաբանություն թիվ 14,  ամենաբարձր 
մակարդակի առողջությանն իրավունք,12(a) (2000), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), at 
78, 2008

31 Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման Կոնվենցիա, art. 12(2), 
G.A. Res. 34/180, U.N. GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, at 193,  U.N. Doc. A/34/46, 1981: 
ESCR կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանություն No. 14, ծան. 1, 43(d). ԱՀԿ Հիմնական 
դեղերի մոդելային ցանկը ներառում է misoprostol մանկաբարձական նպատակներով. 
ԱՀԿ, Հիմնական դեղերի մոդելային ցանկ 29, 2011.

32 ESCR կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանություն No. 14, ծան. 1, 43(d). ԱՀԿ Հիմնական 
դեղերի մոդելային ցանկը ներառում է misoprostol մանկաբարձական նպատակներով. 
ԱՀԿ, Հիմնական դեղերի մոդելային ցանկ 29, 2011.

33 Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր , 
art.10(2), G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. GAOR, Supp. No. 16, U .N. Doc.A/6316, 1966.
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4.2.1. Նա խածնն դյան բու ժօգ նու թյուն 
Ըստ 2010թ. Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան 

հար ցե րի (Հ ԺԱՀ) հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, Հա յաս տա նի գրե-
թե բո լոր կա նայք (99.0%) ստա նում են ՆԾԲ34: Այս ցու ցա նի շը 
դրա կան մի տում է ցույց տա լիս 2005թ. ՀԺԱՀ հե տա զո տու թյամբ 
գրանց ված 93.0% ցու ցա նի շի հա մե մատ35: ՆԾԲ շր ջա նակ նե րում 
բժշ կի այ ցե լած կա նանց տո կո սը շատ բարձր է (99.0%), և կա նանց 
մե ծա մաս նու թյու նը (93.0%) այ ցե լել է գի նե կո լո գի: Այ նու ա մե նայ նիվ 
վեր ջին ցու ցա նի շը քիչ է տա տան վել: Շի րա կի մար զում  գի նե կո-
լո գի մի ջո ցով ՆԾԲ ստա ցած կա նանց տո կո սը 86.0% է (հ ղի կա-
նանց 12.0%-ը այ ցե լել է ըն տա նե կան բժշ կի), Լո ռի ում այդ ցու ցա-
նի շը կազ մել է 76.0% (5.0%-ն այ ցե լել է ըն տա նե կան բժշ կի, ի սկ 
13.0%-ը՝ ՆԾԲ նպա տա կով այ ցե լել է թե րապև տի), ի սկ մնա ցած բո-
լոր տա րա ծաշր ջան նե րում այդ ցու ցա նի շը գե րա զան ցել է 90.0%-ը: 
Բուժք րոջ, ման կա բար ձի կամ ֆելդ շե րի դե րը ՆԾԲ ծա ռա յու թյուն-
նե րում շա րու նա կա բար նվա զում է. 2010թ. այն ե ղել 1.0%-ից պա-
կաս, 2005թ. 3.0%-ի հա մե մատ14,15:

 Մեր հար ցազ րույց նե րը բու ժաշ խա տող նե րի և հղի կա նանց հետ 
ցույց տվե ցին, որ գրե թե բո լոր հղի կա նայք ա վե լի հա ճախ են ՆԾԲ 
այց կա տա րում, քան Ա ՀԿ և Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
կող մից ա ռա ջարկ վող ա ռն վազն 4-6 այցն է, և նրանց մե ծա մաս նու-
թյունն ա ռա ջին այ ցը կա տա րում է բեղմն ա վոր ման 12-րդ շա բա թից: 
Սա փաս տագր ված է նաև ՀԺԱՀ կող մից, հա մա ձայն ո րի կեն դա-
նի ծնունդ ու նե ցած կա նանց 93%-ը 2005-ից 2010թթ. ըն թաց քում 
ու նե ցել է 4 կամ ա վե լի ՆԾԲ այց ա մե նա վեր ջին ծնն դա բե րու թյան 
ըն թաց քում (քա ղա քաբ նակ և գյու ղաբ նակ բնակ չու թյան տար բե-
րու թյու նը կազ մել է 96.0% և 89.0% հա մա պա տաս խա նա բար), և 
կա նանց 80.0%-ը ի րենց ա ռա ջին ՆԾԲ այ ցը կա տա րել են հղի ու-
թյան ա ռա ջին ե ռամ սյա կում14:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը 

34 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
և ICF International.Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի 
հետազոտություն 2010թ. Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2012. հասանելի է այս հղումով՝ http://
dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf

35 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, 
և ORC Macro. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի 
հետազոտություն 2005. Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2006. հասանելի է այս հղումով՝ http://
dhsprogram.com/publications/publication-fr184-dhs-final-reports.cfm
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բարձ րա ձայ նե ցին եր կու կար ևոր հարց՝ կապ ված ՆԾԲ ծա ռա յու-
թյուն նե րի հետ.

 9  Հարց մա նը մաս նակ ցած ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րից (ՄԲ/ 
ԳԻՆ) գրե թե բո լո րը նշե ցին, որ ի րենք ստա նում են ցած րո րակ 
դե ղո րայք պե տա կան հո վա նա վո րու թյամբ ան ցկաց վող ան վճար 
բու ժօգ նու թյան շր ջա նակ նե րում՝ պե տա կան կա նո նա կար գե րով 
սահ ման ված ա մե նա ցած րար ժեք դե ղո րայ քի գն ման մե խա նիզմ-
նե րի ար դյուն քում: 

 9 ԱՆ-ն մեզ ներ կա յաց րեց 12 ու ղե ցույց և ստան դարտ՝ ՆԾԲ, ծնն-
դօգ նու թյան և հետծնն դյան բու ժօգ նու թյան կազ մա կերպ ման և 
տրա մադր ման վե րա բե րյալ: Հարց մա նը մաս նակ ցած ՄԲ/ ԳԻՆ-
նե րից շա տե րը առ կա ու ղե ցույց նե րը և ստան դարտ նե րը գնա-
հա տե ցին որ պես բա վա րար, սա կայն հա մա րում են, որ դրանք 
բա վա րար չեն ո ղջ ո լոր տի ծած կույթ ա պա հո վե լու հա մար: Նաև, 
նրանց մե ծա մաս նու թյու նը հայտ նեց, որ չկան կլի նի կա կան ու-
ղե ցույց ներ և ար ձա նագ րու թյուն ներ: Նրանք նաև նշե ցին, որ 
բար դու թյուն նե րով և ան հե տաձ գե լի ի րա վի ճակ նե րով դի մող 
հի վանդ նե րի գծով ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը 
մտա վա խու թյուն է ա ռա ջաց նում, որ ան բա րեն պաստ ել քի դեպ-
քում ի րենք չեն կա րո ղա նա ա պա ցու ցել, որ բուժ ման ը նտր ված 
մե թո դը ճիշտ է ե ղել:

 Ցան կա լի կլի ներ, որ բո լոր հի վան դա նոց նե րը աշ խա տե ին միև
նույն ար ձա նագ րու թյուն նե րով: Լի նում է, որ մենք հի վան դին 
նշա նա կում ե նք մի դե ղա մի ջոց, ի սկ նա Եր ևա նում գնում է մեկ 
այլ հի վան դա նոց, որ տեղ նրան ա սում են, որ նման նշա նա կու մը 
սխալ է և վտան գա վոր է իր ե րե խայի կյան քի հա մար:

 Գի նե կո լոգ, Սյու նիք 

Ես կու զե նայի ու նե նալ ման րա մասն կլի նի կա կան ցու ցումն եր, 
ո րոնք ի նձ կհու շե ին, թե ի նչ ա նել այն ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե
րում, ե րբ հի վան դը ներ կա յա նում է բար դու թյուն նե րով:

 Գի նե կո լոգ, Շի րակ

 Մի ջազ գային փոր ձա գետ նե րը նույն պես նշում են, որ առ կա են 
բու ժօգ նու թյան ո րա կի խն դիր ներ և  մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին 
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հա մա պա տաս խա նող պե տա կան մա կար դա կով կլի նի կա կան ու-
ղե ցույց ներ և բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մա կար դա կով կլի նի կա-
կան ար ձա նագ րու թյուն ներ չկան36:

 Մեր այ ցե լած վեց մար զային ծնն դատ նե րից եր կու սը տե ղա կայ-
ված է ին հին շեն քե րում և ու նե ին հին սար քա վո րումն եր: Այս եր-
կու կենտ րոն նե րում բժիշկ նե րը նաև նշե ցին, որ օ գտ վում են հին 
ախ տո րո շիչ սար քե րից: Նման կենտ րոն նե րից մե կը՝ Գյում րի ի ծնն-
դա տու նը, 1988թ. ե րկ րա շար ժից հե տո տե ղա փոխ վել է պո լիկ լի նի-
կայի շենք: Այս կենտ րո նի բժիշկ նե րը նշում է ին, որ ու նեն ժա մա-
նա կա կից սար քա վո րումն ե րի կա րիք: Չնա յած առ կա կա րիք նե րին, 
հի վան դա նո ցը վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում չի ստա ցել 
որ ևէ է ա կան օ ժան դա կու թյուն: Սևա նի ծնն դա տու նը նույն պես գտն-
վում էր հին շի նու թյու նում և ու ներ հին սար քա վո րումն եր, սա կայն 
հի վան դա նո ցի հա մար նոր շենք է կա ռուց վում: Մնա ցած հի վան-
դա նոց նե րը վե րա նո րոգ ված է ին և հա գե ցած է ին սար քա վո րումն ե-
րով:

 Վե րար տադ րո ղա կան բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի զի կա կան, 
զգա յա կան և սո ցի ալ-մ շա կու թային հա սա նե լի ու թյու նը ներ կա յա-
նում է ը նդ հա նուր առ մամբ ոչ հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նի հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց հա մար37: Հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նայք և աղ ջիկ նե րը ֆի զի կա կան ան հա սա նե լի ու թյու նը 
հաղ թա հա րում են ու րիշ նե րի օգ նու թյամբ, ու ս տի և վե րար տադ-
րո ղա կան բու ժօգ նու թյուն ստա նա լիս զգում են այ լոց օգ նու թյան 
կա րի քը38: 2014թ. հու լի սի դրու թյամբ Հա յաս տա նում կա 8,585 
հաշ ման դամ կին39: Սա կայն ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյան հաս տա-
տու թյուն նե րում և ծնն դատ նե րում աշ խա տող բու ժանձ նա կազ մը, 
36 Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան թիմի զեկույցը պատրաստված 

Մարդու իրավունքների խորհրդի  Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ 
համընդհանուր պարբերական դիտարկման 5/1 բանաձևի պարբերություն 15 (B) 
համապատասխան. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.refworld.org/pdfid/54c0f8634.
pdf

37 Զգայական հասանելիությունը վերաբերում է լսողության և տեսողական ամբողջական 
կամ մասնակի խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար միջավայրի հարմարեցմանը. 
Սոցիալ-մշակութային մատչելիությունը վերաբերում է հասարակության անդամների 
իրազեկմանը և հաշմանդամների նկատմամբ վերաբերմունքին

38 Զարուհի Բատոյան. Գենդերային և առաջնորդության հետազոտությունների կենտրոն. 
Հայաստանում վերարտադրողական բժշկական ծառայությունների ներառականությունը 
և մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների Երևան, 2014. 
հասանելի է այս հղումով՝ http://bit.ly/21UKQfe  

39 ՀՀ ԱՎԾ. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2014 թվականի հունվար-հունիսին. 
Երևան, 2014. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.armstat.am/file/article/sv_06_14a_540.
pdf
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ո րոնց հետ հար ցազ րույց է ինք վա րել, դժ վա րու թյամբ է ին մտա բե-
րում դեպ քեր, որ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք դի մած լի-
նե ին ծնն դօգ նու թյան հա մար, կամ ի րենց աշ խա տան քային պրակ-
տի կայի ըն թաց քում նման դեպ քե րը  ե զա կի է ին ե ղել: Այդ դեպ քե րը 
նկա րագ րե լիս բժիշկ նե րը նշում է ին, որ այդ հի վանդ նե րի հետ 
ի րենց շփու մը որ պես կա նոն տե ղի է ու նե ցել մեկ այլ ու ղեկ ցող ան-
ձի օգ նու թյամբ: 

Լ րատ վա մի ջոց նե րից մե կում վեր ջերս հրա պա րակ ված մի հաշ-
վետ վու թյան մեջ նշ վում էր, որ եր բեմն ՄԻ ԱՎ դրա կան ցու ցա նի շով 
կա նան ցից լրա ցու ցիչ գու մար է պա հանջ վել մե կան գա մյա օգ տա-
գործ ման գոր ծիք նե րի և պա րա գա նե րի հա մար40: Նույն հաշ վետ-
վու թյու նում ևս մեկ դեպք է նկա րագր վում, ե րբ ՄԻ ԱՎ դրա կան ցու-
ցա նի շով կնո ջը խոր հուրդ է տր վել դա դա րեց նել հղի ու թյու նը՝ իր 
ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր լի նե լը նկա տի ու նե նա լով: Բու ժանձ նա կազ մի 
հետ մեր հար ցազ րույց նե րում բա ցա հայտ վեց, որ նրանք կամ ե րբ-
ևի ցե բու ժօգ նու թյուն չեն տրա մադ րել ՄԻ ԱՎ դրա կան ցու ցի չով հղի 
կա նանց, կամ՝ այդ կնոջ վի ճա կի մա սին տե ղե կա նա լով նրան ու-
ղար կել են բու ժու մը շա րու նա կե լու Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րում:

 Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում տե ղե կա ցանք, որ կա նանց՝ 
գաղտ նի ու թյան հի մուն քով խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քը եր բեմն խախտ վում է: Ի նչ պես նկա րագ րեց հարց վող նե րից 
մե կը՝ 

Իմ նա խածնն դյան խորհր դատ վու թյան ըն թաց քում ա ռն վազն 
34 այլ հղի կա նայք է ին ներ կա լի նում բժշ կի սե նյա կում և նրանք 
հս տակ կա րող է ին լսել իմ խո սակ ցու թյու նը բժշ կի հետ:

 Վեր ջերս ծնն դա բե րած կին, Եր ևան 

Ա վե լին, հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում ո րոշ կա նայք ի րենց հղի ու-
թյան և ծնն դա բե րու թյան բու ժօգ նու թյան վե րա բե րյալ բժշ կից ստա-
ցած տե ղե կատ վու թյու նը հա մա րում է ին ան բա վա րար ի րա զեկ ված 
ո րո շում կա յաց նե լու հա մար և օգ տա գոր ծում է ին Ին տեր նե տը լրա-
ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու նպա տա կով: Մյուս նե րը տե-
ղյակ չէ ին ի րենց տա րած քի ծնն դատ նե րում « Մայ րե րի դպ րոց» 
40 Պետրոսյան Ա. (2015, Նոյեմբերի 11). ՄԻԱՎ-դրական հղի կանայք բախվում են 

խտրական վերաբերմունքի. Medialab.am. հասանելի է այս հղումով՝ http://blog.apastyle.
org/apastyle/2013/04/how-to-cite-a-news-report.html
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ծա ռա յու թյան առ կա յու թյան մա սին: Նրանք նաև ա վե լաց րե ցին, 
որ ան պայ ման կօգտ վե ին այդ ծա ռա յու թյու նից, ե թե տե ղյակ լի նե-
ին: Նման դպ րոց նե րը նպա տակ ու նեն կր թել ա պա գա մայ րե րին, 
մաս նա վո րա պես հղի ու թյան, կե րակ րե լու, հետծնն դյան շր ջա նում 
խնամ քի և նո րա ծին նե րի խնամ քի հար ցե րում41:

4.2.2. Ծնն դօգ նու թյուն
 Հա յաս տա նում ծնունդ նե րի ըն դու նու մը բու ժանձ նա կազ մի կող-

մից գրե թե հա մընդ հա նուր է։ Ը ստ 2010թ. ՀԺԱՀ-ի տվյալ նե րի Հա-
յաս տա նում գրե թե բո լոր ծնն դա բե րու թյուն նե րը (99.4%) տե ղի են  
ու նե նում բուժ հաս տա տու թյուն նե րում։ Հե տա զո տու թյա նը նա խոր-
դող հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում կեն դա նի ծնունդ նե րի 97.0%-ը 
տե ղի է ու նե ցել բժշ կի հս կո ղու թյան ներ քո 42: 

 Բուժ քույ րե րի կամ վե րա պատ րաստ ված ման կա բարձ նե րի դե-
րա կա տա րու թյու նը նվա զել է 2000թ.-ից ի վեր՝ 14%-ից հաս նե լով 
2.0%-ի 2010թ.-ին: Այս թի վը փո փոխ վում է տար բեր մար զե րում: 
Բուժ քույ րե րի կամ վե րա պատ րաստ ված ման կա բարձ նե րի դե րա-
կա տա րու թյու նը դեռևս զգա լի է Ա րա գա ծոտ նի մար զում (13 տո կոս) 
և Լո ռու մար զում (8 տո կոս):

2010թ. ՀԺԱՀ տվյալ նե րի հա մա ձայն, կա նանց 60.0%-ը, որ ծնն-
դա բե րել են հարց մա նը նա խոր դող հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում, 
նշե ցին, որ ի րենց բու ժօգ նու թյու նը հի վան դա նո ցում տրա մադր վել 
է ան վճար: 49.0%-ը ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում ստա ցել է ան-
վճար դե ղա մի ջոց ներ, ի տար բե րու թյուն կա նանց 43.0%-ի, ո րոն-
ցից գու մար է պա հանջ վել մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց43:

 Տա րա ծաշր ջա նային ծնն դատ նե րում մեզ հետ հար ցազ րույց ու-
նե ցած հղի կա նայք44 նշե ցին, որ ի րենք ստա ցել են ան վճար ծնն դօգ-
41 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. Նախածննդյան բուժօգնության 

ծառայությունների ընդլայնում. Նորությունների թողարկում. Հուլիս 15, 2010թ.  հասանելի 
է այս հղումով՝ http://www.moh.am/?section=news/open&id=143&nid=1200

42 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարա- 
րություն և ICF International.Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հար- 
ցերի հետազոտություն 2010թ.. Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2012. հասանելի է այս հղումով՝ 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf

43 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախա- 
րարություն և ICF International.Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջա- 
պահական հարցերի հետազոտություն 2010թ.. Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2012. հասանելի 
է այս հղումով՝ http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf

44 25 հարցացրույց է անցկացվել տվյալ պահին հղի  կամ նախորդող երկու ծննդաբերած 
կանանց հետ 
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նու թյան ծա ռա յու թյուն հի վան դա նո ցում և որ ի րեն ցից լրա ցու ցիչ 
գու մար չի պա հանջ վել: Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ բու ժանձ նա կազ մը 
միշտ փոր ձում էր ներ կա գտն վել այս հար ցազ րույց նե րին, ին չը կա-
րող է ազ դած լի նել հարց վող նե րի պա տաս խան նե րի վրա: Բուժ-
հաս տա տու թյու նից դուրս ան ցկաց վող հար ցազ րույց նե րի ժա մա-
նակ կային կա նայք, ո րոնք ը նտ րել է ին վճա րո վի ծնն դօգ նու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ: Նրանց շար քում կային կա նայք, ո րոնք ու նե ին 
մար զի գրան ցում, սա կայն ծնն դօգ նու թյուն ստա ցել է ին մայ րա քա-
ղա քում, և այն պի սի կա նայք, ո րոնք ցան կու թյուն են հայտ նել ի րենց 
նա խընտ րած գի նե կո լո գի մոտ բու ժօգ նու թյուն ստա նալ և պաշ տո-
նա պես վճա րել են դրա հա մար: 

Ես ա մուս նուս հետ ապ րում եմ Եր ևա նում, սա կայն դեռևս մար զի 
գրան ցումս չեմ փո խել: Ի նձ ա սա ցին, որ ես պետք է վճա րեմ բո
լոր ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն նե րի և ծնն դա բե րու թյան հա
մար, քա նի որ ես մար զից եմ:

 Վեր ջերս ծնն դա բե րած կին, Եր ևան

Սկզ բից ես գնա ցի տե ղի բժշ կի մոտ՝ ՆԾԲ ստա նա լու հա մար, 
սա կայն շատ հի աս թափ ված է ի բու ժօգ նու թյան ո րա կից և պո
լիկ լի նի կայի վի ճա կից: Այ նու հետև, ա ռանց գրանց մանս վայ րը 
փո խե լու, ես փո խե ցի ի նձ բու ժող բժշ կին և բո լոր ծա ռա յու թյուն
նե րի հա մար ամ բող ջու թյամբ վճա րե ցի:

 Վեր ջերս ծնն դա բե րած կին, Եր ևան

 Մեր հար ցազ րույց նե րից պարզ դար ձավ, որ բու ժանձ նա կազ մին 
դրա մա կան պարգև ներ տա լու սո վո րույ թը չի վե րա ցել: Ա վե լին, որ-
պես կա նոն ու շադ րու թյան մա կար դա կը բու ժանձ նա կազ մի կող մից 
ա վե լի բարձր է այն կա նանց նկատ մամբ, ո րոնք ի րենց գր պա նից 
են վճա րում ծա ռա յու թյան դի մաց, ի տար բե րու թյուն «Ծնն դօգ նու-
թյան պե տա կան հա վաս տագ րով» ծննդ կան նե րի: 

Ա մու սինս բժշ կին «շ նոր հա կա լու թյուն» է հայտ նել փո ղով:

 Վեր ջերս ծնն դա բե րած կին, Ա րա րատ 
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Ես զուտ սիմ վո լիկ գու մար եմ տվել բուժք րո ջը, ո րը ի նձ մոտ բե
րեց ե րե խային դուրս գր վե լիս:

 Վեր ջերս ծնն դա բե րած կին, Եր ևան

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցած բու-
ժաշ խա տող նե րը հետ ևյալ խն դիր նե րը բարձ րաց րե ցին ծնն դօգ նու-
թյան վե րա բե րյալ.

Ծնն դատ նե րը Հա յաս տա նի հե ռա վոր շր ջան նե րում նե ո նա տո-
լոգ նե րի և ա նես տե զի ո լոգ նե րի պա կաս են զգում: Բժիշկ ներն այս 
խն դի րը վե րագ րում են ցածր աշ խա տա վար ձին, հար գան քի ոչ բա-
վա րար մա կար դա կին և լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից հն չեց վող բա-
զում բո ղոք նե րին:

 Դեռևս առ կա են ծնն դատ ներ Հա յաս տա նում, ո րոնք կա րիք 
ու նեն ար դի ա կան սար քա վո րումն ե րի: Բա ցի դրա նից, հարց վող 
բժիշկ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նշե ցին պե տա կան բյու ջե ից ոչ բա-
վա րար ֆի նան սա վոր ման մա կար դա կը: 

Մեզ ան հրա ժեշտ են ը նդ հա նուր ան զգա յաց ման և ար հես տա
կան շն չա ռու թյան նոր սար քա վո րումն եր: Մինչ օ րս մենք օ գտ
վում ե նք խորհր դային շր ջա նում ար տադր ված սար քա վո րումն ե
րից: 

Բ ժիշկ, Շի րակ

 Թեև ը նդ հա նուր առ մամբ մայ րա կան մա հա ցու թյան դեպ քե րը 
Հա յաս տա նում լայ նո րեն լու սա բան վում են ԶԼՄ-նե րում և հե տաքն-
նու թյան են թարկ վում հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե-
րի կող մից45, չկա որ ևէ վկա յու թյուն այն մա սին, որ նման դեպ քե րի 
գնա հա տու մը հան գեց նում է պե տա կան մա կար դա կով նոր ու ղե-
ցույց նե րի կամ հի վան դա նո ցի մա կար դա կով նոր ար ձա նագ րու-
թյուն նե րի մշակ ման և ներդր ման: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ԱՆ-ին 
կա տա րած հար ցումն ե րը, հի վան դա նոց նե րում ու նե ցած հար ցազ-

45 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն.Պատասխան 
05.11.2015  Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը. Երևան, 2015
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րույց նե րը և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի46 հաշ վետ վու-
թյուն նե րը ու սումն ա սի րե լով մենք պար զե ցինք, որ առ կա է գոր ծուն 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Ինչ վե րա բե րում է նա խա դե պե րի վրա հիմն ված ու սուց մա նը, ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը իր 17.08.2015 N2209-Ա47 
կար գադ րու թյամբ ներ կա յաց րել է կա նո նա կարգ ծնն դատ նե րում 
բա րե հա ջող կա ռա վար ված և լուծ ված ծայ րա հեղ ի րադ րու թյուն-
նե րի վեր լու ծու թյան և գրանց ման վե րա բե րյալ: Սա կա րող է գե-
րա զանց հնա րա վո րու թյուն ծա ռայել բժիշկ նե րի հա մար ծայ րա հեղ 
դեպ քե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ փո խանց ված տե ղե կատ վու-
թյու նից դա սեր քա ղե լու ա ռու մով: Բժիշկ նե րի հետ զրու ցե լիս մենք 
տե ղե կա ցանք, թե որ ո լորտ նե րում կա բա րե լավ ման կա րիք: Օ րի-
նակ, մի ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նշեց հետ ևյա լը.

 Շատ բժիշկ ներ ան գամ տե ղյակ չեն, որ կա այդ պի սի հանձ նա
ժո ղով, ո րին կա րե լի է ներ կա յաց նել բա րե հա ջող կա ռա վար ված 
ծայ րա հեղ դեպ քե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն: Բա ցի այդ, 
նման քն նար կումն ե րին մաս նակ ցում է նաև մարզ պե տա րա
նի ա ռող ջա պա հու թյան բաժ նի պե տը: Նա մաս նա գի տու թյամբ 
ման կա բարձգի նե կո լոգ չէ: Նրա ներ կա յու թյունն ու ղ ղա կի խո
չըն դո տում է նոր մալ քն նարկ մա նը: Նա պար զա պես խն դիր ներ 
է ո րո նում, որ պես զի մատ նան շի: 

Բ ժիշկ, Գե ղար քու նիք

Գ րե թե բո լոր բժիշկ նե րը, ո րոնց հետ մենք զրու ցել ե նք, ան-
ցել են շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ և մաս նակ ցել մի ջո ցա ռումն ե րի. մի ջո ցա ռումն ե-
րի մեծ մա սը, ո րոնց նրանք մաս նակ ցել են, կազ մա կերպ ված են 
ե ղել մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Բո լոր հարց-
ված ՄԲ/ ԳԻՆ-նե րի կող մից այդ դա սըն թաց նե րը գնա հատ վել են 
որ պես օգ տա կար, նրանք նշում է ին, որ կցան կա նային ա վե լի շատ 
ներգ րավ ված լի նել շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց-

46 Միացյալ ազգերի կազմակերպության հայաստանյան թիմը զեկույցը պատրաստվել է 
համապատասխան պարբերություն 15 (B) բանաձևի 5/1 Մարդու իրավունքների խորհրդի 
երկրորդ համընդհանուր պարբերական դիտարկման Հայաստանի Հանրապետության 
հասանելի է այս հղումով՝ http://www.refworld.org/pdfid/54c0f8634.pdf

47 ԱՆ կարգադրություն N2209-A, 17.08.2015. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.moh.
am/?section=static_pages/index&id=587
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ման մի ջո ցա ռումն ե րում: Ո րոշ բժիշկ ներ նաև նշում է ին, որ եր-
բեմն ա ռա ջարկ վող դա սըն թաց նե րի թե մա նե րը կրկն վում են, և որ 
կցան կա նային մաս նակ ցել սե մի նար նե րի Ա ռող ջա պա հու թյան նա-
խա րա րու թյան  կող մից մշակ վող նոր ու ղե ցույց նե րի և չա փա նիշ-
նե րի վե րա բե րյալ: Մյուս կող մից, բուժ քույ րե րը և ման կա բարձ նե րը 
ոչ այն քան ակ տի վո րեն են ներգ րավ ված նման դա սըն թաց նե րում, 
նրանք մաս նակ ցում են մի այն պար տա դիր 3-5 շա բա թա կան դա-
սըն թաց նե րին, ո րոնք ան ցկաց վում են 3 կամ 5 տա րին մեկ ան գամ:

4.2.3. Ան հե տաձ գե լի ման կա բար ձա կան բու ժօգ նու թյուն
 Ծնն դա բե րա կան բար դու թյուն նե րի ժա մա նակ շտապ օգ նու-

թյան հա սա նե լի ու թյան լավ ցու ցա նիշ է կե սա րյան հատ ման հնա-
րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը48: Ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ-
խար հային կազ մա կեր պու թյան, կե սա րյան հատ ման ըն դու նե լի 
ցու ցա նիշն է 5%-ից 15%49: 15%-ից բարձր կե սա րյան հատ ման ցու-
ցա նիշ նե րը հա մար վում են չա փա զանց բարձր, ի սկ 5%-ից ցածր 
ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ կե սա րյան հատ ման կա րիք ու նե ցող 
ոչ բո լոր կա նայք են այն ստա նում50,51: Ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան նա-
խա րա րու թյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, կե սա րյան հատ ման 
ցու ցա նիշ ներն ա ճել են վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում և այժմ 
զգա լի ո րեն բարձր են 15%-ի շե մից (25.7%՝ 2014 թ., 23.7%՝ 2013թ., 
22.4%` 2012 թ., 21.7%` 2011 թ., 18,9%` 2010 թ.)52:

 Մեր ո րա կա կան հե տա զո տու թյու նը պար զեց, որ մար զային բո-
լոր այն ծնն դատ նե րը, որ տեղ մենք այ ցե լել ե նք, հա գե ցած են ար-
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ծնն դա բե րա կան բու ժօգ նու թյան սար-
քա վո րումն ե րով: Բա ցի այդ, ե թե ծնն դա տու նը չու նի ան հրա ժեշտ 
48 Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն. Անհրաժեշտ և անհարկի 

կեսարյան հատումների թիվը տարվա ընթացքում: Չարաշահումը որպես համընդհանուր 
հասանելիության խոչընդոտ. 2010թ.  հասանելի է այս հղումով՝ http://www.Who.int/
healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf

49 Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն. Անհրաժեշտ և անհարկի 
կեսարյան հատումների թիվը տարվա ընթացքում: Չարաշահումը որպես համընդհանուր 
հասանելիության խոչընդոտ. 2010թ.  հասանելի է այս հղումով՝ http://www.Who.int/
healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf

50 Althabe, F., and J. M. Belizan. Caesarean Section: The Paradox. 2006. Lancet 368(9546):1472-
1473. doi:10.1016/S0140-6736(06)69616-5.

51 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (UNICEF), Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպություն (ԱՀԿ), և ՄԱԿ Բնակչության հիմնադրամ (ՄԱԲՀ). 1997. 
Մանկաբարձական Ծառայությունների առկայության և օգտագործման մոնիտորինգի 
ուղեցույց. Նյու Յորք: UNICEF, ԱՀԿ, և ՄԱԲՀ.

52 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն.Պատասխան 
05.11.2015  Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը. Երևան, 2015
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սար քա վո րումն եր կամ ան ձնա կազմ՝ ար տա կարգ ի րա վի ճա կում 
ման կա բար ձա կան բու ժօգ նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար, կան աշ-
խա տան քային ըն թա ցա կար գեր հի վան դին ա վե լի բարձր կար գի 
ծնն դա տուն տե ղա փո խե լու/ու ղեգ րե լու հա մար:

4.2.4. Հետծն նյան բու ժօգ նու թյուն 
Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ըն դուն ված 

ստան դար տի, հետծնն դյան շր ջան սահ ման վում է ծնն դա բե րու թյու-
նից հե տո ըն կած 42-օ րյա ժամ կե տը53: 2010 թ. ՀԺԱՀ-ու մ նշ վում 
է, որ հարց մա նը նա խոր դող եր կու տար վա ըն թաց քում ծնն դա բե-
րած կա նանց 3.0%-ը չի ան ցնում հետծնն դյան հե տա զո տու թյուն: 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, ծնն դա բե րած կա նանց 8.0%-ը չի ստա նում 
հետծնն դյան խնամք ծնն դա բե րու թյու նից հե տո 2 օր վա ըն թաց-
քում, այ սինքն ցան կա լի ժամ կե տում54:

 Հար ցու մը չի ար ձա նագ րել հետծնն դյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ բո ղոք վեր ջերս ծնն դա բե րած կա նան ցից:

 Սա կայն, ու շագ րավ է, որ շր ջան նե րի ո րոշ ծնն դատ ներ կա-
տա րած այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ մեզ ա ռա ջար կում է ին մտ նել 
ծննդ կա նի հի վան դա սե նյակ ա ռանց այ ցե լու նե րի հա մար նա խա-
տես ված հի վան դա նո ցային վեր նազ գես տի: Մեկ դեպ քում, մեր թի-
մի ան դա մին, ո րը հար բու խով հի վանդ էր և գե րա դա սում էր մնալ  
ման կա բար ձա-գի նե կո լո գի ա կան բա ժան մուն քից դուրս, ա սա ցին, 
որ « նոր մալ է», ե թե նա ներս մտ նի, քա նի որ «ս տու գող» է: Չնա յած 
վա րա կի վե րահս կո ղու թյու նը չի նե րառ ված մեր հե տա զո տու թյան 
շր ջա նա կում, այ նու ա մե նայ նիվ մեզ հա մար այս դեպ քե րը մտա հո-
գիչ են:

4.3. Ի րա վա կան և քա ղա քա կան հի մունք նե րը
 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րը ե րաշ խա-

վոր ված են տար բեր մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով և փաս տաթղ-
թե րով, ո րոնք հս տակ սահ մա նում են կա ռա վա րու թյան պար-
տա վո րու թյուն նե րը այդ ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հար ցում: 
53 Executive order of the Minister of Health N 77-N, 28 November, 2013. հասանելի է այս 

հղումով՝ http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=89318 
54 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

և ICF International. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի 
հետազոտություն 2010թ. Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2012. հասանելի է այս հղումով՝ http://
dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf
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Հա յաս տա նը հան դի սա նում է ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի բո լոր 
ի նը պայ մա նագ րե րի և լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րի մե ծա-
մաս նու թյան ան դամ:

4.3.1. Պե տա կան ի րա վա կան և քա ղա քա կան հի մունք նե րը 
Այ սօր Հա յաս տա նում առ կա է բա րեն պաստ օ րենսդ րա կան 

դաշտ մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյուն ա պա հո վե լու հա մար: Պե տա-
կան ի րա վա կան հա մա կար գի հիմն ադ րույթ նե րը սահ ման ված են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ: Սահ մա-
նադ րու թյու նում մաս նա վո րա պես աս վում է. «Յու րա քան չյուր ոք 
ու նի օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նակ նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք: Յու րա քան չյուր ոք ու նի ան-
վճար հիմն ա կան բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա-
վունք: Դրանց ցան կը և մա տուց ման կար գը սահ ման վում են օ րեն-
քով»55:

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո-
ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քը սահ մա նում է, որ կինն ու նի ան վտանգ մայ րու թյան ի րա-
վունք: Այն կնո ջը ի րա վունք է վե րա պա հում հղի ու թյան ըն թաց-
քում ա ռող ջու թյան պահ պան ման, ծնն դա բե րու թյան և հետծնն-
դյան ժա մա նա կաշր ջա նում իր, պտ ղի ա ռող ջու թյա նը և նո րած նին 
նվա զա գույն ռիսկ պատ ճա ռող մե թոդ նե րի կի րառ մամբ օգ նու թյուն 
ստա նա լու: Այս հոդ վա ծում նաև նշ վում է, որ կինն ի րա վունք ու նի 
հղի ու թյան ըն թաց քում ստա նա լու հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան 
հետ կապ ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում՝ պե-
տու թյան ե րաշ խա վո րած ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կային ծրագ-
րե րի շր ջա նակ նե րում56:

«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը սահ մա նում է, որ յու րա-
քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի մատ չե լի ձևով ստա նա լու տե ղե կու թյուն 
իր ա ռող ջա կան վի ճա կի, հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի, 
հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման և բուժ ման մե թոդ նե րի, դրանց հետ 
55 ՀՀ Սահմանադրություն.Article 38. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.parliament.am/

parliament.php?id=constitution&lang=eng
56 Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Մարդու վերարտադրողական առողջության և 

վերարտադրողական իրավունքների մասին, հոդված 6 . 11/12/2002. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm
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կապ ված ռիս կի, բժշ կա կան մի ջամ տու թյան հնա րա վոր տար բե-
րակ նե րի, հետ ևանք նե րի և բուժ ման ար դյունք նե րի մա սին։ Օ րեն քը 
նաև սահ մա նում է հի վան դի բժշ կա կան տե ղե կատ վու թյան գաղտ-
նի ու թյան ա պա հով ման դրույթ նե րը57:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նը նաև ըն դու նել 
է օ րենք ներ հաշ ման դա մու թյուն, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ ու նե ցող ան ձանց 
կամ ռա սա յա կան և էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի-
ու թյան ա պա հով ման և նրանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան կանխ-
ման վե րա բե րյալ:

 Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րել է իր պատ րաս-
տա կա մու թյու նը ո րա կյալ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հով ման ու ղ ղու թյամբ, որ պես ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տի հիմն ա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն: Վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը և մայ րա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող 
հար ցերն ար տա ցոլ վել են կա ռա վա րու թյան ռազ մա վա րա կան 
փաս տաթղ թե րում, այդ թվում 2003-2015 թթ. Մոր և ման կան ա ռող-
ջու թյան պահ պան ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րում58, Վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման ազ գային ծրագ րում և այլն59:

 Կան ո րոշ կար ևոր հար ցեր, ո րոնց տա կա վին պետք է ան դրա-
դառ նալ, մաս նա վո րա պես՝

 9  Մինչ այժմ «բժշ կա կան սխա լը» Հա յաս տա նում սահ ման ված չէ 
օ րեն քով: Բա ցի այդ, մայ րա կան ա ռող ջա պա հու թյան չա փա-
նիշ նե րը և ու ղե ցույց նե րը չեն ա պա հո վում ամ բողջ ո լոր տի ծած-
կույթ:
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը 2011թ.-ից ի վեր սկ-

սել է մշա կել բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման չա փա նիշ-
ներ և ու ղե ցույց ներ: Սա կայն, այդ գոր ծըն թա ցը դան դա ղում է և 
պետք է ա րա գաց վի: Բա ցի այդ, նշ ված ստան դարտ նե րի և ու ղե-
ցույց նե րի մի մա սը հանձ նա րա րա կան բնույթ է կրում:
57 Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Բնակչության բժշկական օգնության և 

սպասարկման մասին, հոդված 7 և 19. 4/3/1996. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.
parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=arm

58 Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն. N1000-N Decision: 2003-2015 Strategic 
Plan for Mother and Child Health Preservation. Approved on August 8, 2003. հասանելի է 
այս հղումով՝ http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=214&subID=91

59 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N29 որոշում. Հաստատված է հուլիսի 
26, 2007. հասանելի է այս հղումով՝ http://www.moh.am/AzgCragir/Reprod.pdf
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 9  Պե տա կան    հո վա նա վո րու թյամբ բու ժօգ նու թյան շր ջա նակ նե-
րում դե ղո րայ քի պե տա կան   գն ման գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող 
ըն թա ցիկ ար ձա նագ րու թյուն նե րը որ պես հիմն ա կան ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն են հա մա րում դե ղե րի գի նը, մինչ դեռ դե ղե րի ո րա-
կին և ար դյու նա վե տու թյա նը ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն չի տր-
վում: 
Ար դյուն քում՝ ծնն դատ նե րը, որ պես կա նոն, ստա նում են ա մե-

նաէ ժան դե ղա մի ջոց նե րը, ի նչն ան հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց նում 
բժշ կա կան հան րու թյան շր ջա նում: Դե ղա մի ջոց նե րի պե տա կան 
գն ման կա նո նա կարգ ման խն դիր նե րին ան դրա դարձ է կա տար-
վում նաև Հա յաս տա նի Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 2014 
թ. տա րե կան զե կույ ցում60:

4.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ
 Մեր հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նը զգա լի 

ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել մայ րա կան հի վան դա ցու թյան և մա-
հա ցու թյան գոր ծոն նե րին ան դրա դառ նա լու ա ռու մով: Հիմն ա կան 
ձեռք բե րումն ե րից ե ն՝ «Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան    հա վաս տագ րի» 
ներդ րու մը, ո րով ա ռա ջարկ վում են մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ-
պան ման ան վճար ծա ռա յու թյուն ներ, ո րա կյալ բու ժօգ նու թյան 
առ կա յու թյու նը  գրե թե բո լոր հղի կա նանց հա մար և հա մա պա-
տաս խան ու ղ ղորդ ման հա մա կար գի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև 
բա րեն պաստ օ րենսդ րա կան դաշ տը և քա ղա քա կա նու թյուն նե-
րը: Բժշ կա կան ան ձնա կազ մի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան   
 վե րա պատ րաստ ման ի նս տի տու տի ներդ րու մը ևս մեկ հնա րա վո-
րու թյուն է ըն ձե ռում բու ժանձ նա կազ մին՝ շա րու նա կա բար բա րե լա-
վե լու գի տե լիք նե րը և հի վանդ նե րի խնամ քը:

 Սա կայն, դեռևս կան չլուծ ված հիմն ա հար ցեր. չնա յած նրան, որ 
ԱՆ-ն 2011 թ.-ից ի վեր սկ սել է մշա կել բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տուց ման չա փա նիշ ներ և ու ղե ցույց ներ, պե տա կան մա կար-
դա կով առ կա մայ րա կան ա ռող ջու թյան կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե-
րը չեն ը նդ գր կում ամ բողջ դաշ տը: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
հա վա քագր ված վկա յու թյուն նե րը նաև ցույց են տա լիս, որ Հա յաս-
տա նի մար զե րում ոչ բո լոր ծնն դատ ներն են գտն վում վե րա նո րոգ-

60 Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպան. 2014թ. տարեկան զեկույց, Երևան, 
2015թ.
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ված շեն քե րում և հաս տա տու թյուն նե րում և, որ ա մե նա կար ևորն է, 
զուրկ են ար դի ա կան ախ տո րո շիչ սար քա վո րումն ե րից: Բա ցի այդ, 
մար զե րում նկատ վում է նե ո նա տո լոգ նե րի և ա նես թե զի ո լոգ նե րի 
պա կաս: Վե րը նշ ված գոր ծոն ներն են այն հիմն ա կան պատ ճառ-
նե րը, որ հան գեց նում են Հա յաս տա նում տար բեր մա կար դակ նե րի 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գծով առ կա ան հա մա պա-
տաս խա նու թյուն նե րին:

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում նաև պարզ է դառ նում, որ կե սա-
րյան հա տու մը կի րառ վում է սահ ման վա ծից ա վե լի, և այդ մի տու մը 
Հա յաս տա նում ա ճում է վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում:

 Նաև շատ մտա հո գիչ են հի վանդ նե րի՝ գաղտ նի պայ ման նե րում 
խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի խախտ ման, ի րա զեկ-
ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ հա մա պար փակ 
տե ղե կատ վու թյուն չտ րա մադ րե լու և « կան խիկ» վար ձատ րու թյամբ 
սպա սարկ վող նե րի հա մե մատ «Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա-
վաս տագ րով» սպա սարկ վող հի վանդ նե րի հան դեպ խտ րա կան վե-
րա բեր մուն քի դեպ քե րը: 

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հա վա քագր ված հրա պա րա կային 
տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ Հա յաս տա նում վե րար տադ րո-
ղա կան բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը հաշ ման-
դամ կա նանց հա մար ը նդ հա նուր առ մամբ բա վա րար մա կար դա կի 
վրա չէ: Մենք նաև ստա ցել ե նք տվյալ ներ ՄԻ ԱՎ-դ րա կան ցու ցի չով 
հղի կա նանց նկատ մամբ խտ րա կան վե րա բեր մուն քի դրս ևո րում-
նե րի վե րա բե րյալ:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ի հայտ ե կած օ րենսդ րա կան բա-
ցե րից է բու ժանձ նա կազ մի կող մից հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան սուբ սի դա վոր մամբ դե ղո րայ քի 
ձեռք բեր ման ոչ ճշգ րիտ գոր ծե լա կեր պի սահ ման ման մե խա նիզմ-
նե րի բա ցա կա յու թյու նը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում նաև եզ րա կաց վում է, որ առ կա է 
մայ րա կան մա հա ցու թյան դեպ քե րի հետ կապ ված փոր ձի փո խա-
նակ ման պա կաս, տե ղե կատ վա կան գոր ծուն հա մա կար գի մշակ-
ման ըն թա ցա կար գի, ի նչ պես նաև բժշ կա կան պրակ տի կա յում 
փաս տա հենք բժշ կու թյան ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն:
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4.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ
Կ լի նի կա կան ու ղե ցույց ներ: ԱՆ-ն պետք է ա ռա վել ա րա գաց ված 

կեր պով մշա կի ազ գային մա կար դա կով կլի նի կա կան ու ղե ցույց-
նե րը և չա փա նիշ նե րը, ո րոնք պետք է պար տա դիր լի նեն օգ տա-
գոր ծող նե րի հա մար, ի նչ պես նաև խրա խու սի կլի նի կա կան ար ձա-
նագ րու թյուն նե րի կի րա ռու մը բուժ հաս տա տու թյուն նե րում` հիմք 
ըն դու նե լով մի ջազ գային չա փո րո շիչ ներն ու փաս տա հենք բժշ կու-
թյան սկզ բունք նե րը: Բու ժաշ խա տող նե րը պետք է շա րու նա կա բար 
տե ղե կաց ված լի նեն այդ ու ղե ցույց նե րի և ստան դարտ նե րի մա սին 
քն նար կումն ե րի և դա սըն թաց նե րի մի ջո ցով: 

Ար դի ա կան սար քա վո րումն եր բո լոր մա կար դակ նե րում: Կա-
ռա վա րու թյու նը պետք է պար բե րա բար վե րա նայի լի ցեն զա վոր-
ման պա հանջ նե րը գի նե կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար, որ պես զի ա պա-
հով վի այդ հաս տա տու թյուն նե րի հա գեց վա ծու թյու նը ան հրա ժեշտ 
սար քա վո րումն ե րով և ան ձնա կազ մով և պահ պան վեն վա րա կի 
վե րահսկ ման նոր մե րը: Ժա մա նա կա կից սար քա վո րումն ե րի և կլի-
նի կա կան ու ղե ցույց նե րի առ կա յու թյու նը թույլ կտա օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով ի րա կա նաց նել կա նանց  բժշ կա կան օգ նու թյու նը՝ 
նվա զա գույ նի հասց նե լով հղի կնոջ, պտ ղի և նո րած նի ռիս կե րը՝ 
նա խածնն դյան և հետծնն դա բե րա կան շր ջա նում։

 Հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմն եր: Բժշ կա կան ո լոր տում 
հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և ան փու թու թյան սահ ման-
ման ըն թա ցիկ մե խա նիզ մը լավ չի ձևա կերպ ված, և ստեղ ծում է 
մայ րա կան հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան դեպ քե րում պա-
տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: Մյուս 
կող մից, սա կայն, շատ ՄԲ/ ԳԻՆ-ներ մտա վա խու թյուն ու նեն, որ 
բար դու թյուն նե րով ու ղեկց վող դեպ քե րում կա րող են ա նար դա րա-
ցի ո րեն մե ղադր վել ախ տո րո շիչ և բու ժա կան ու ղե ցույց նե րի և ար-
ձա նագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: «Բժշ կա կան 
սխալ» եզ րույ թը պետք է սահ ման վի օ րեն քով: Նաև՝ պետք է լի նեն 
բժիշկ նե րի հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տաքն նու թյան 
և հաշ վետ վու թյան ման րա մասն և ան կողմն ա կալ մե խա նիզմն եր: 
Այս փո փո խու թյուն նե րը հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմն եր 
կս տեղ ծեն բժշ կա կան հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
և հս տակ կա նո նա կար գող հա մա կարգ կա ռա ջար կեն բու ժաշ խա-



48 | 

տող նե րին։  
Պե տա կան դե ղո րայ քի գնումն ե րի բա րե լավ ված մե խա նիզմ: 

Պե տա կան    կա րիք նե րի հա մար դե ղե րի գն ման գոր ծըն թացն ի րա-
կա նաց վում է նույն մե խա նիզ մով, ի նչ որ այլ պե տա կան գնումն ե րի 
դեպ քում, և ը նտ րու թյան հիմն ա կան չա փա նիշ հա ճախ լի նում է գի-
նը: ՀՀ ԱՆ-ն պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի այս հար ցի լուծ մա նը: 
Բա ցի այդ, ԱՆ կող մից պետք է ա պա հով վի ա վե լի նպա տա կաս-
լաց վե րահս կո ղու թյուն ձեռք բեր վող դե ղե րի ո րա կի նկատ մամբ: 
Գնումն ե րի մե խա նիզ մի բա րե լա վու մը կն պաս տի հղի կա նանց՝  
ո րա կյալ բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը։

 Կա նանց ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու-
թյու նը: Բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րը պետք է բա րե լա վեն 
հաշ ման դամ կա նանց հա մար վե րար տադ րո ղա կան բժշ կա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը: Մյուս կող մից, բժշ կա կան 
ան ձնա կազ մը պետք է շա րու նա կա բար վե րա պատ րաստ վի հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հետ շփ վե լու է թի կայի թե մայով: 
Բժշ կա կան ան ձնա կազ մը պետք է բարձր ի րա զեկ վա ծու թյուն ու նե-
նա ՄԻ ԱՎ դրա կան ցու ցի չով հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե-
րյալ և վե րա պատ րաստ ված լի նի նրանց սպա սարկ ման է թի կայի 
վար քագ ծի ա ռու մով: Բա ցի այդ, պետք է մի ջոց ներ ձեռ նարկ վեն, 
որ պես զի ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ով պայ մա նա վոր ված հի վանդ նե րի հան-
դեպ խտ րա կա նու թյուն գոր ծադ րող կամ ան ձնա կան ա ռող ջու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը չպահ պա նող 
բու ժաշ խա տող նե րի նկատ մամբ ը ստ է ու թյան գոր ծադր վեն պա-
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման գո յու թյուն ու նե ցող 
մե խա նիզմն ե րը:

 Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան    զար գա ցում: ՄԲ/ ԳԻՆ-նե րի 
շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան    զար գաց ման դա սըն թաց նե-
րի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձր է գնա հատ վում, ե թե մե ծա նում է 
ո րո շա կի թե մա նե րի շուրջ բժիշկ նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը: Այս մի-
ջո ցա ռումն ե րի թե մա նե րը պետք է լի նեն ա վե լի դի վեր սի ֆի կաց ված 
և ան դրա դառ նան ժա մա նա կա կից, փաս տա հենք փոր ձին: Մյուս 
կող մից, չպետք է ան տե սել շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան 
մի ջո ցա ռումն ե րի մի ջո ցով ման կա բարձ նե րի և բուժ քույ րե րի վե րա-
պատ րաս տու մը հմ տու թյուն նե րի ճիշտ զու գակց մամբ: Սա կն պաս-
տի օ րեն քով սահ ման ված կար գով  հղի կա նանց, նո րա ծին նե րին և 
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հետծնն դյան շր ջա նում գտն վող կա նանց ո րա կյալ բու ժօգ նու թյան 
ա պա հով մա նը։ 

Բ ժիշկ նե րի ֆի նան սա կան խրա խու սում մար զե րում: Հաշ վի առ-
նե լով մար զային ծնն դատ նե րում ծնունդ նե րի սահ մա նա փակ թի վը 
և ներ կայիս վար ձատ րու թյան մե խա նիզմն ե րը, լավ վե րա պատ-
րաստ ված մաս նա գետ նե րը, այդ թվում ա նես թե զի ո լոգ նե րը և նե-
ո նա տո լոգ նե րը, նա խընտ րում են աշ խա տել Եր ևա նում: Կա ռա վա-
րու թյու նը պետք է ստեղ ծի ֆի նան սա կան խթան ներ՝ խրա խու սե լու 
հա մար վե րա պատ րաստ ված բժիշկ նե րի աշ խա տան քը հե ռա վոր 
մար զե րում, որ պես զի  մաս նա գի տաց ված հա սա նե լի լի նի Հա յաս-
տա նի բո լոր կա նանց և նո րա ծին նե րին

 Հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րը և դե րը: ԱՆ-ն պետք է մե ծաց նի վե-
րահս կո ղու թյու նը «Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա վաս տագ րով» 
սպա սարկ վող հի վանդ նե րին և կան խիկ վճա րող  հի վանդ նե րին 
միև նույն չա փո րո շիչ նե րի բարձ րո րակ բու ժօգ նու թյան տրա մադ-
րում ա պա հո վե լու հա մար: Բու ժաշ խա տող նե րը պետք է տե ղե-
կաց ված և վե րա պատ րաստ ված լի նեն հի վանդ նե րի գաղտ նի ու-
թյու նը պահ պա նե լու ի րենց հիմն ա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
ա ռն չու թյամբ և տրա մադ րեն հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն, 
ո րն ան հրա ժեշտ է ի րա զեկ ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու հա մար: 
Ար դյու նա վետ մե խա նիզմն եր պետք է մշակ վեն բժշ կա կան փաս-
տաթղ թե րում պա րու նակ վող հի վան դի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի 
շր ջա նա ռու թյան վե րա բե րյալ: Ա վե լի լավ վե րահս կո ղու թյուն պետք 
է ա պա հով վի բժշ կա կան գաղտ նի քի վե րա բե րյալ օ րեն քի առ կա 
դրույթ նե րի ա վե լի գոր ծուն կի րա ռում ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ:

 Կե սա րյան հա տումն եր:  ԱՀ-ն պետք է ու սումն ա սի րի Հա յաս տա-
նում կե սա րյան հա տումն ե րի թվի ա ճի հիմն ա րար    պատ ճառ նե րը: 
Ե թե նման գոր ծո ղու թյուն նե րի չա րա շա հու մը չու նի օբյեկ տիվ պատ-
ճառ ներ, մե խա նիզմն եր պետք է մշակ վեն ի րա վի ճա կի վե րահսկ-
ման ու ղ ղու թյամբ:
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5 |  ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՊԼԱ ՆԱ ՎՈՐ ՄԱՆ  
ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ.  
ՀԱ ԿԱ ԲԵՂՄ ՆԱ ՎՈ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ԵՎ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Բա րեն պաստ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու նը յու րա քան-
չյուր ըն տա նի քի, ամ բողջ հա սա րա կու թյան, ե րկ րի բա րե կե ցու թյան 
և բար գա վաճ ման հիմքն է: Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ի րա վի ճա կը հան դի սա նում է տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կա յուն 
զար գաց ման գրա վա կան, ի սկ ներդ րումն երն այդ ո լոր տում դի-
տարկ վում են որ պես ա պա գային ու ղղ ված ներդ րումն եր: Ըն տա նի-
քի պլա նա վո րու մը վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հիմն ա կան 
բա ղադ րիչն է։ Այն նաև սե փա կան կյան քի, հա սա րա կու թյան օպ-
տի մալ զար գաց ման պլա նա վո րում է։ Պե տու թյունն ու հա սա րա կու-
թյու նը պար տա վոր են պատ շաճ պայ ման ներ ստեղ ծել, հա մա պա-
տաս խան մի ջո ցա ռումն եր ի րա կա նաց նել, ո րոնք կպայ մա նա վո րեն 
ա ռողջ ե րե խա նե րի ծնուն դը, նա խադ րյալ ներ կս տեղ ծեն ա ճող 
սերն դի լի ար ժեք դաս տի ա րա կու թյան և բնակ չու թյան վե րար տադ-
րո ղա կա նու թյան ա պա հով ման հա մար։ 

Ըն տա նի քի պլա նա վո րու մը դրա կան ը նդ գր կուն ազ դե ցու թյուն 
ու նի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան (Ս ՎԱ) հա-
մար, այդ թվում՝ այն կա նանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օ գտ վել 
ը նտ րու թյուն կա տա րե լու ի րա վուն քից և վե րահս կել սե փա կան պտ-
ղա բե րու թյու նը, նվա զեց նում է մայ րա կան և պտ ղի հի վան դա ցու-
թյունն ու մա հա ցու թյու նը, նվա զեց նում է սե ռա կան ճա նա պար հով 
փո խանց վող վա րակ նե րի (ՍՃՓՎ) վտան գը, նե րա ռյալ ՄԻ ԱՎ-ի 
փո խան ցու մը: 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը 
(Ա ՀԿ) ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի-
ու թյունն ը նդ գր կել է սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու-
թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյուն հաս-
կա ցու թյան սահ ման ման մեջ: Իր սահ ման ման մեջ Ա ՀԿ-ն նշում է, 
որ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն-
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նե րի հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյու նը նե րա ռում է կանխ ման, 
ախ տո րոշ ման, խորհր դատ վու թյան, բուժ ման և խնամ քի ծա ռա յու-
թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են նա խածնն դյան, մինչծնն դյան, 
հետծնն դյան և նո րած նային խնամ քին, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն նե րին, նե րա ռյալ չբե րու թյունն ու հա կա բեղմն ա վո-
րու մը, հղի ու թյան վտան գա վոր ը նդ հա տումն ե րի (ա բորտ նե րի) 
վե րաց մա նը, սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ նե րի, 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի, վե րար տադ րո ղա կան ու ղի նե րի վա րակ նե րի, ար-
գան դի պա րա նո ցի քաղց կե ղի և այլ նի կանխ մանն ու բուժ մա նը, 
նաև` սե ռա կան ա ռողջ կյան քի օ ժան դակ մա նը61: 

Այս բաժ նում ու սումն ա սիր վում է բեղմն ա կանխ ման ար դյու-
նա վետ մի ջոց նե րից և մե թոդ նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քի վի ճա-
կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Այն սկս վում է ըն տա նի-
քի պլա նա վոր ման հար ցում առ կա մի տումն ե րի վեր լու ծու թյու նից, 
ներ կա յաց նում է ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան տա րա տե սակ խո չըն դոտ նե րը, քն նար կում է մի-
ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային քա ղա քա կա նու թյունն 
ու օ րենսդ րու թյու նը և մատ նան շում է դրան ցում առ կա բաց թո ղում-
նե րը: Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են ա ռա ջարկ ներ, ո րոնց օգ նու-
թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հնա րա վոր կլի նի ա պա-
հո վել « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ  օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծով յու րա քան չյուր 
կնոջ հա մար ան վտանգ մայ րու թյան և ան ցան կա լի հղի ու թյու նից ու 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մից խու սա փե լու նպա տա կով 
սահ ման ված բեղմն ա կանխ ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից և մե-
թոդ նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

5.1. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մի տում ե րը
1991 թ. հռ չակ ված ան կա խու թյու նից ի վեր զգա լի փո փո խու-

թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման, այդ թվում՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ըն-
տա նի քի պլա նա վոր ման ո լոր տում62: Ձևա վոր ված են  ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման 75 կա բի նետ ներ, ո րոն ցից 22-ը Եր ևա նում, մնա ցա-
ծը՝ ե րկ րի մյուս  մար զե րում, ո րոնք աշ խա տում են ծնն դատ նե րի, 

61 Who.int
62 Անցումային առողջապահության պատկերը, 2013թ.
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պո լիկ լի նի կա նե րի և կա նանց խորհր դատ վու թյան կենտ րոն նե րի 
հետ: Այս կա բի նետ նե րը ստեղծ վել են ՄԱԲՀ-ի ա ջակ ցու թյամբ: 
Վեր ջին 10 կամ ա վե լի տա րի նե րի ըն թաց քում ՄԱԲՀ-ն տրա մադ-
րել է հա մակց ված հոր մո նային հա բե րի ո րոշ պա շար ներ, պղն ձե 
նե րար գան դային պա րույր ներ, պահ պա նակ ներ և նե րարկ վող մեդ-
րոք սիպ րո գես տե րո նային հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ63: Վեր ջին հինգ 
տա րի նե րի ըն թաց քում, հա կա բեղմն ա վոր ման որ ևէ մե թո դի օգ-
տա գործ ման ցու ցա նիշ գրե թե չի փոխ վել: Ի տար բե րու թյուն ՀԺԱՀ 
2005-ի 53 տո կոս ցու ցա նի շի, ՀԺԱՀ 2010-ի ար դյունք նե րի հա մա-
ձայն՝ հարց ման պա հին ա մուս նա ցած 15-49 տա րե կան կա նանց 55 
տո կոսն է նշել հա կա բեղմն ա վոր ման որ ևէ մե թո դի օգ տա գործ ման 
մա սին: Սա կայն, ՀԺԱՀ 2000-ի հա մե մա տու թյամբ, հարց ման պա-
հին ա մուս նա ցած կա նանց շր ջա նում հա կա բեղմն ա վոր ման որ ևէ 
մե թո դի օգ տա գործ ման ցու ցա նի շը, որ կազ մում էր 61 տո կոս, 2010 
թ.-ին փոքր-ի նչ նվա զել է: Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում 
նվա զել է հա կա բեղմն ա վոր ման ա վան դա կան մե թոդ նե րի օգ տա-
գործ ման մա կար դա կը (2000թ.՝ 38 տո կոս և 28 տո կոս՝ 2010թ.-ին), 
հատ կա պես ը նդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ցու ցա-
նի շը (32 տո կոս՝ 2000թ.-ին, և 25 տո կոս՝ 2010թ.-ին): Ը նդ հատ ված 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ցու ցա նի շի կր ճա տումն ա ռա վել 
ա կն հայտ է հարց ման պա հին ա մուս նա ցած գյու ղաբ նակ կա նանց 
շր ջա նում (40 տո կոս 2000թ.-ին և 28 տո կոս՝ 2010թ.-ին): Մյուս 
կող մից, հարց ման պա հին ա մուս նա ցած և ժա մա նա կա կից հա կա-
բեղմն ա վոր ման մե թոդ ներ օգ տա գոր ծող կա նանց մաս նա բա ժի նը 
2000թ.-ի 22 տո կո սից ա ճել է մինչև 27 տո կոս՝ 2010թ.-ին: Մաս նա-
վո րա պես, ա մուս նա ցած կա նանց շր ջա նում տղա մար դու պահ պա-
նա կի օգ տա գործ ման ցու ցա նի շը 2000թ.-ի 7 տո կոս ցու ցա նի շից 
ա ճել է և 2010թ.-ի ար դյունք նե րի հա մա ձայն կազ մել է 15 տո կոս64: 

Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված պա հան ջար կը կա-
րող է հաշ վարկ վել որ պես ա ռանց որ ևէ հա կա բեղմն ա վո րիչ մե-
թո դի օգ տա գործ ման, սա կայն հղի ա նա լու ցան կու թյուն չու նե ցող, 
կա նո նա վոր սե ռա կան հա րա բե րու թյուն վա րող կա նանց հա րա բե-
րակ ցու թյուն: Ը ստ 2013 թ. ՄԱԿ-ի Ե ՏՀ տա րա ծաշր ջա նային զե-
կույ ցի՝ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված պա հան ջար կի 

63 «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետազոտության հաշ- 
վետվություն», ՄԱԲՀ, 2014թ.

64 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն [Հայաստան] et al, 2012.
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ցու ցա նի շը Հա յաս տա նում 10% -15% է (ՄԱԿ-ի Ե ՏՀ, 2013 թ.):
 Բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի սահ մա նա փակ 

գոր ծա ծու թյու նը և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված 
բարձր պա հան ջար կը կա րող են բա ցատր վել 2 հիմն ա կան գոր-
ծոն նե րով` սխալ պատ կե րա ցումն ե րով և հոր մո նային հա կա բեղմ-
նա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի պա կա սով, ի նչ պես նաև 
ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի ան մատ չե լի ու-
թյամբ: Ար դյուն քում՝ ա բոր տը դառ նում է ըն տա նե կան պլա նա վոր-
ման « մե թոդ»65:

2014 թ. ASTRA ցան ցի փաս տա կան տվյալ նե րում նշ վում է Հա-
յաս տա նում հա կա բեղմն ա վոր ման մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման 
ցածր մա կար դա կը, ո րը զու գորդ վում է հղի ու թյան ը նդ հատ ման 
բարձր ցու ցա նիշ նե րով: Բեր վում են այդ ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց ման 
մի քա նի պատ ճառ ներ, այդ թվում` քա ղա քա կան կամ քի բա ցա-
կա յու թյու նը և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րի կար-
ևո րու թյան գի տակ ցու թյան պա կա սը,  հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի 
ժա մա նա կա կից ձևե րի և դրանց մա սին տե ղե կատ վու թյան սահ-
մա նա փա կու թյու նը, ծախ սա տա րու թյու նը, ին չը դժ վա րա մատ չե լի է 
դարձ նում հա կա բեղմն ա վո րու մը, ի նչ պես նաև մեծ կշիռ ու նե ցող 
սո ցի ա լա կան նոր մե րը66: Պետք է նշել,  որ պե տա կան բյու ջեն 2015 
թ. ա ռա ջին ան գամ նե րա ռել է սո ցի ա լա պես խո ցե լի զույ գե րի շր ջա-
նում տա րած ման են թա կա ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման 
մի ջոց նե րի գն մանն ու ղղ ված հատ կա ցումն եր:

5.2. Ըն տա նի քի հա մա պար փակ պլա նա վոր ման  
հա սա նե լի ու թյան խո չըն դոտ նե րը

 Մի շարք գոր ծոն ներ խո չըն դո տում են Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա-
նե լի ու թյու նը: Այս բա ժի նը ներ կա յաց նում է այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
մատ նան շել են հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը: Գոր ծոն նե րը 
դա սա կարգ ված են հետ ևյալ կերպ` պա րա գա նե րի ան մատ չե լի ու-
թյուն, սո ցի ալ-մ շա կու թային խո չըն դոտ ներ և ծախ սեր:

65 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ ԱՆ և ICF International. ԲԶՄՀ, 
Հայաստան, 2010, Կալվերտոն, Մերիլենդ. 

66 ASTRA Network (2014) Սեռական և վերարտադրողական առողջության իրավունքների 
կարգավիճակը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում, Վարշավա, Լեհաստան. 
հասանելի է այս հղումով՝ http://www.astra.org.pl/publications.html 
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5.2.1. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման պա րա գա նե րի  
ան մատ չե լի ու թյուն

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րից են ըն տա նի-
քի պլա նա վոր ման պա րա գա նե րի, այդ թվում նաև նախ քան ճիշտ 
բեղմն ա կանխ ման մի ջոց (հատ կա պես ժա մա նա կա կից հա բեր) 
օգ տա գոր ծե լու ո րո շու մը հա մա պա տաս խան հե տա զո տու թյուն ներ 
ան ցնե լու ան մատ չե լի ու թյու նը և ժա մա նա կա կից բեղմն ա կանխ ման 
մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան ճշգ րիտ գի տե-
լիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ հարց ված բժիշկ նե րի 
մեծ մա սը հա ման ման պա տաս խան ներ են տվել, ի նչ պես օ րի նակ.

« Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով վի ճա կում գտն վող կա նանց ե րբ ան
վճար տրա մադ րում ես հա կա բեղմն ա վո րի չը, օ րի նակ՝ ժա մա նա
կին հա բեր է ինք տա լիս, ա պա մեծ հա ճույ քով օգ տա գոր ծում է ին, 
բայց հի մա, դե, չկա ու ի րենք էլ գու մար չեն կա րող ծախ սել...»:

 Բու ժաշ խա տող, Գե ղար քու նիք 

Ինչ վե րա բե րում է մյուս խնդ րին, այն է՝ բեղմն ա կանխ ման մի-
ջոց նե րի և մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան ճշգ րիտ գի տե-
լիք նե րի բա ցա կա յու թյա նը բնակ չու թյան շր ջա նում, ա պա, օ րի նակ, 
բժիշկ նե րից մե կը նշեց. 

«Ինչ քան էլ մենք տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադ րում ե նք, բայց, 
դե, ի րենք ի րենց լսա ծով են ա նում: Կար ծիք կա տա րած ված, 
որ հա բե րը չա ղաց նում են ու մա զա կալ ման բե րում, կամ սպի
րա լից հե տո ե րե խա ու նե նա լը դժ վա րա նում է, և այլն: Ու չնա յած 
որ, կար ծես, բնակ չու թյան շր ջա նում ի րա զեկ վա ծու թյու նը  ա ճել է 
հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ, բայց շատ թյուր կար ծիք
ներ կան»: 

Բու ժաշ խա տող, Գե ղար քու նիք
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« Բա ցատ րում ե նք ո նց պետք է հա բե րը օգ տա գոր ծեն, մի քա
նի ան գամ էլ զան գում հարց նում են, հե տո մեկ էլ տես նում ե նք 
հղի վի ճա կով գա լիս են հի վան դա նոց, ու ար դեն որ խո սում ե նք 
ի րենց հետ, հաս կա նում ե նք, որ ճիշտ չեն օգ տա գոր ծել հա բե
րը»:

 Բու ժաշ խա տող, Գե ղար քու նիք

Նշ վա ծի մա սին վկա յում են նաև այլ հե տա զո տու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րը, մաս նա վո րա պես ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի 
ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված67 հե տա զո տու թյան (2015 թվա կան) 
հա մա ձայն՝ « ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ օգ տա գոր-
ծե լու հա մար ծախ սե րը ա ռաջ նային խո չըն դոտ նե րից  մեկն են»: 
Նշ վում  է նաև, որ հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, որ 
հարց ված կա նանց մեծ մա սը ցան կու թյուն հայտ նել է օգ տա գոր ծել 
ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ, բայց հե տո խու սա փել ե ն՝ 

«Ոչ թե հենց հա կա բեղմն ա վո րի չի ար ժե քի պատ ճա ռով, այլ 
նախ քան հա կա բեղմն ա վո րի չի օգ տա գոր ծու մը ան հրա ժեշտ 
բուժ ման ծախ սե րի հետ ևան քով»:

 Գյու ղաբ նակ կա նայք էլ որ պես ֆի նան սա կան խո չըն դոտ նշել 
են.

« Գյու ղից դե պի մո տա կա քա ղա քը գնա լու խն դի րը կապ ված է 
ֆի նան սա կան ա պա հով վա ծու թյան հետ, ի նչն էլ խո չըն դոտ է 
դառ նում ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րի չի օգ տա գործ ման 
հա մար»:

  Զե կույ ցը ար ձա նագ րել է նաև սխալ գի տե լի քի և տե ղե կատ վու-
թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած խն դիր ներ, մաս նա վո րա պես. 

« Մի շարք կա նայք բեղմն ա վո րու մը վե րահս կե լու հա մար օգ տա
գոր ծել են մե թոդ ներ, ո րոնք հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ ներ չէ
ին... Մի ա ժա մա նակ և կա նայք, և բու ժաշ խա տող նե րը պատ մել 
են հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի սխալ օգ տա գործ ման դեպ քեր»:

67 «Ձայն տալով կանանց. Հակաբեղմնավորիչների և հղիության արհեստական 
ընդհատման հետ կապված ընկալումները և փորձը Հայաստանի գյուղական վայրերում»,  
ՄԱԲՀ, 2015:
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 Նշ ված զե կույ ցը փաս տում է նաև մեկ այլ խն դիր, որ բա ցա-
հայտ վել է սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, այն է՝ 

« Հարց ված նե րից շա տե րը վա խե ցել են, որ ո րոշ հա կա բեղմն ա
վո րիչ ներ կա րող են հան գեց նել ա ռող ջա կան բար դու թյուն նե
րի... ի նչ պի սիք ե ն՝ ան պտ ղու թյուն, մաշ կային խան գա րումն եր, 
մա զե րի աճ, հի շո ղու թյան կո րուստ և այլն»:

 Մեզ հա սա նե լի գրե թե բո լոր հաշ վետ վու թյուն նե րում68 նշ վում է, 
որ ժա մա նա կա կից բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե րի ան վտան գու թյու-
նը Հա յաս տա նի կա նանց և տղա մարդ կանց ա ռաջ նա հերթ մտա-
հո գու թյուն նե րից մեկն է: Այն թյուր կար ծի քը, թե ժա մա նա կա կից 
բեղմն ա կան խիչ նե րը վա սա բեր են ա ռող ջու թյան հա մար, առ կա 
է գյու ղաբ նակ և քա ղա քաբ նակ բնակ չու թյան թե ա մուս նա ցած և 
թե չա մուս նա ցած կա նանց, ե րի տա սարդ և տա րեց սե րունդ նե րի 
շր ջա նում, և այլն: Թվում է, թե խորհր դային տա րի նե րի բարձր դե-
ղա բա ժին պա րու նա կող բեղմն ա կան խիչ նե րի մա սին գի տե լիք նե րը 
փո խանց վել են սերն դից սե րունդ: Նաև այս կարծ րա տի պը կա րող 
է դեր խա ղալ՝ «այն, ի նչ բնա կան է, վաս չէ»69:

Ն ման մտա վա խու թյուն նե րը և նա խա պա շար մունք նե րը նաև 
փաս տագր ված են 2012թ. ՄԱԲՀ և Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մի-
ջազ գային ֆե դե րա ցի այի (Ը ՊՄՖ) ո րա կա կան ու սումն ա սի րու թյու-
նում: Այդ ու սումն ա սի րու թյու նում  մաս նա վո րա պես  նշ վում է, որ 
ի րենք ար ձա նագ րել են բազ մա թիվ մեկ նա բա նու թյուն ներ, ո րոնք 
պատ կե րել են ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի ան վտան-
գու թյան մա կար դա կի վե րա բե րյալ մտա հո գու թյան մա կար դա կը 
Ար ևե լյան Եվ րո պայի և Կենտ րո նա կան Ա սի այի ե րկր նե րում, այդ 
թվում՝ Հա յաս տա նում: Ար ժե մեջ բե րել ու սումն ա սի րու թյան ո րոշ 
մեկ նա բա նու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես ա հա թե ի նչ է ա սում Հա-
յաս տա նից գյու ղաբ նակ մի այ նակ մի կին.

68 «Ձայն տալով կանանց. Հակաբեղմանվորիչների և հղիության արհեստական 
ընդհատման հետ կապված ընկալումները և փորձը Հայաստանի գյուղական վայրերում»   
ՄԱԲՀ, 2015, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ ԱՆ և ICF International. 
ԲԶՄՀ, Հայաստան, 2010, Կալվերտոն, Մերիլենդ. 

69 USAID (2008) Փաստագիր: Ընտանիքի պլանավորումը Եվրոպայում և Եվրասիայում.
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/health/technical_elements/family_planning.
html
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Ըն կերս ի նձ ա սաց, որ հոր մո նալ հա կա բեղմն ա վո րիչ հա բեր օգ
տա գոր ծե լուց դեմ քին կա րող են մա զեր ա ճել...

Ն րանք եզ րա կաց նում են, որ գրե թե վս տա հու թյամբ կա րե լի է 
ա սել, որ  տա րա ծաշր ջա նում բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից 
մի ջոց նե րի չկի րառ մա նը զգա լի ո րեն նպաս տում են դրանց ա պա-
հո վու թյան վե րա բե րյալ մտա հո գու թյուն նե րը70: 

ԱՄՆ պետ քար տու ղա րու թյան ժո ղովր դա վա րու թյան, մար դու 
ի րա վունք նե րի, և աշ խա տան քի բյու րոն իր 2014թ. Մար դու ի րա-
վունք նե րի վե րա բե րյալ Ե րկ րի հաշ վետ վու թյուն նե րում  մեջ բե րե լով 
ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի 
կո մի տե ի հու լի սի զե կույ ցը, մտա հո գու թյուն է հայտ նում, որ բեղմ-
նա կան խիչ նե րի առ կա յու թյու նը սահ մա նա փակ է71:

 Հարց ման ըն թաց քում բա ցա հայտ ված խն դիր նե րից էր նաև այն, 
որ կար ծիք կար, թե ան հրա ժեշտ չէ տե ղե կաց նել հա կա բեղմն ա վո-
րիչ նե րի մա սին ե րի տա սարդ նե րին, ո րոնք դեռ ե րե խա ներ պետք է 
ու նե նան: Օ րի նակ, բուժ հաս տա տու թյուն նե րից մե կում նշ վեց հետ-
ևյա լը.

«Ին չի՞ պետք է պաշտ պան վեն, ա մուս նա ցել ե ն՝ թող ե րե խա ու
նե նան: Որ ես ներ կա եմ լի նում, ա սում ե մ՝ բա ա մոթ չի՞, ե րե խեք 
ու նե ցեք, պաշտ պան վե լը ո ՞րս է...»:

Բ ժիշկ, Գե ղար քու նիք

Նշ ված մար զում լր ջա գույն խն դիր նե րից էր նաև այն, որ ե րի տա-
սարդ նե րի, հատ կա պես դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի՝ սահ ման ված կար-
գով 15 տա րե կան հա սա կում սկ րի նինգ հե տա զո տու թյան հա մար 
կա նանց կոն սուլ տա ցի ա այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ ծնող նե րը 
նա խա պես ար գե լում են բժշ կին խո սել բեղմն ա կանխ ման մի ջոց-
նե րի մա սին ի րենց ե րե խա նե րի հետ: Մաս նա վո րա պես մի քա նի 

70 ՄԱԲՀ EECARO, ԸՊՄՖ  Եվրոպական Եվրոպական ցանց (2012)  Արևելյան Եվրոպայում 
և Կենտրոնական Ասիայում բեղմնականխիչների օգտագործմանհիմնական ազդող 
գործոնները.  հասանելի  է այս հղումով՝http://eeca.unfpa.org/publications/key-factors-
influencing-contraceptive-use-eastern-europe-and-central-asia

71 ԱՄՆ պետքարտուղարության ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, և 
Աշխատանքի բյուրոյի (2015) 2014 մարդու իրավունքների Երկրի հաշվետվություն. 
Վաշինգտոն. հասանելի է այս հղումով՝ http://m.state.gov/md236496.htm
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բժիշկ բարձ րա ձայ նե ցին նշ ված խո չըն դո տի մա սին: (Ա վե լի ման-
րա մասն տե’ս Գլուխ 6):

 Նույն քա ղա քի պո լիկ լի նի կա նե րից մե կի ըն տա նե կան բժշ կի 
հետ զրույ ցի ժա մա նակ ևս պարզ վեց, որ վեր ջին ներս ի րենց կց-
ված բնակ չու թյան շր ջա նում, այդ թվում նաև դե ռա հաս նե րի, որ ևէ 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք չեն ի րա կա նաց նում, մի այն ու ղ ղոր դում 
են  կա նանց կոն սուլ տա ցի ա: Նույն պո լիկ լի նի կա յում դե ռա հաս նե-
րի զո րա հա վա քային հե տա զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց նող կա-
բի նե տի բժիշ կը նշեց, որ ին քը տղա նե րի հետ բեղմն ա կանխ ման 
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ բա ցատ րա կան աշ խա տանք չի ի րա-
կա նաց նում, մի այն ու ղ ղոր դում է սահ ման ված հե տա զո տու թյուն-
ներն ան ցնե լու: 

Մեկ այլ  խն դիր էլ, որ բա ցա հայտ վեց սույն հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում, այն էր, որ չնա յած  հար ցազ րույ ցի բո լոր մաս նա կից նե-
րը (բ ժիշկ ներ, մայ րեր) ա սում է ին որ  բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե-
րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը հիմն ա կա նում աշ խա տում են  
կա նանց տրա մադ րել գաղտ նի և մե կու սի պայ ման նե րում, բայց և 
նշում է ին, որ հետծնն դյան շր ջա նում, օ րի նակ, խորհր դատ վու թյուն 
տրա մադր վում է նաև ը նդ հա նուր հի վան դա սե նյակ նե րում մի քա նի 
կնոջ մի ան գա մից:

 Մյուս խն դի րը, որ բա ցա հայտ վեց սույն հե տա զո տու թյան շր ջա-
նակ նե րում, շտապ բեղմն ա կանխ ման ծա ռա յու թյուն նե րի/ մի ջոց-
նե րի բա ցա կա յու թյունն է: Ա ռաջ նային մա կար դա կի ըն տա նե կան 
բժիշկ նե րի և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մաս նա գետ նե րի շր ջա նում 
հար ցու մը ցույց տվեց, որ նրանք չեն դի մում շտապ բեղմն ա կանխ-
ման կամ չեն գնում դե ղա տուն դրա հա մար մի ջոց ներ գնե լու: Սա-
կայն նրանք նաև նշում է ին, որ չկան ու ղե ցույց ներ, ո րոնք կա րող 
են սահ մա նել, թե ո րն է հրա տապ դեպք և թե ի նչ տե սա կի փաս-
տաթղ թա վո րում պետք է կա տար վի: Ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նը 
նաև ցույց տվեց, որ չկան կա նո նա կար գեր շտապ բեղմն ա կանխ-
ման կի րառ ման վե րա բե րյալ:

5.2.2. Կա ռուց ված քային խո չըն դոտ ներ
1991թ. հռ չակ ված ան կա խու թյու նից ի վեր զգա լի փո փո խու-

թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման, այդ թվում՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ըն-
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տա նի քի պլա նա վոր ման ո լոր տում: Ը ստ « Բեղմն ա կան խիչ մի ջոց-
նե րի շու կայի սեգ մեն տա վոր ման հե տա զո տու թյան» (ՄԱԲՀ, 2014 
թվա կան) հաշ վետ վու թյան, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն նե րը սո վո րա բար մա տուց վում են վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան  կենտ րոն նե րում: Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման բա ժին-
նե րը աշ խա տում են ծնն դատ նե րի, պո լիկ լի նի կա նե րի և կա նանց 
խորհր դատ վու թյան կենտ րոն նե րի հետ: Կան 75 այդ պի սի բա ժին-
ներ, ո րոն ցից 22-ը՝ Եր ևա նում, մնա ցա ծը՝ ե րկ րի մյուս բո լոր մար զե-
րում: Դրանք բո լո րը ստեղծ վել են ՄԱԲՀ-ի ա ջակ ցու թյամբ72: 

Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի չբա վա րար ված 
պա հան ջար կը բարձր է՝ 21.3 տո կոս, սա կայն ա վե լի բարձր կլի-
նի, ե թե հաշ վի ա ռն վի նաև հա կա բեղմն ա վոր ման ա վան դա կան 
մե թոդ նե րի  օգ տա գոր ծու մը. այդ դեպ քում ժա մա նա կա կից բեղմ-
նա կան խիչ մե թոդ նե րի չբա վա րար ված պա հան ջար կը  կկազ մի 49 
տո կոս73:

 Բա ցի այդ, ը ստ հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի, մեծ հե ռա վո-
րու թյու նը ի րենց բնա կա վայ րից դե պի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կենտ րոն ներ նույն պես զգա լի 
խո չըն դոտ է հան դի սա նում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կազ մա-
կերպ ման տե սան կյու նից:  Քա ղա քաբ նակ կա նանց, հատ կա պես 
նրանց հա մար, ով քեր ու նեն կր թու թյուն և բա վա րար ըն տա նե կան 
ե կա մուտ ներ, ա վե լի հեշտ է ստա նալ  բեղմն ա կանխ ման ժա մա-
նա կա կից մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն և ծա ռա յու-
թյուն ներ, քան գյու ղաբ նակ նե րի հա մար, ո րոնք ապ րում են չքա վո-
րու թյան կամ ցածր ե կա մուտ նե րի պայ ման նե րում, և հատ կա պես 
նրանց հա մար, ով քեր ապ րում են տղա մարդ կանց աշ խա տան քային 
միգ րա ցի այի  շատ բարձր մա կար դակ ու նե ցող գյու ղա կան վայ րե-
րում: Տղա մար դիկ, հատ կա պես գյու ղաբ նակ տղա մար դիկ և պա-
տա նի նե րը, հազ վա դեպ կամ գրե թե եր բեք չեն այ ցե լում կա նանց 
հա մար նա խա տես ված ըն տա նի քի պլա նա վոր ման խորհր դատ վա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կենտ րոն ներ: Շատ սա կա վա թիվ 
են դե ռա հաս տղա նե րի և տղա մարդ կանց հա մար նա խա տես ված 
սե ռա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ծա ռա յու թյուն նե րը նույ նիսկ 

72 «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետազոտություն» (ՄԱԲՀ, 2014 
թ.)

73 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ ԱՆ և ICF International. ԲԶՄՀ, 
Հայաստան, 2010, Կալվերտոն, Մերիլենդ.
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Եր ևա նում, ի սկ մայ րա քա ղա քից դուրս ապ րող նե րը  պետք է գան 
քա ղաք՝ այդ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար74: 

Նույն եզ րա կա ցու թյանն ե նք ե կել  հար ցազ րույց ներ ու նե նա լով 
բժիշկ նե րի հետ: Մեր այն հար ցին թե « բեղմն ա կանխ ման մի ջոց-
նե րի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է՝ ել նե լով ա ռող ջու թյան հա մար 
ա ռա վել նպա տա կա հար մա րու թյու նի՞ց (բժշ կի կող մից խորհր դատ-
վու թյան ար դյուն քում ո րոշ ված), թե՞ ը նտր վում է «հ նա րա վոր մատ-
չե լի» տար բե րա կը», բժիշկ նե րը պա տաս խա նում է ին, որ ճիշտ է, 
խորհր դատ վու թյուն, դի մե լու դեպ քում, տրա մադր վում է բայց ո րո-
շե լիս, ի հար կե, հնա րա վոր մատ չե լի  տար բե րակն են նա խընտ րում:

5.2.3. Մշա կու թային և սո ցի ա լա կան խո չըն դոտ ներ
 Մեր հա սա րա կու թյու նում ե րե խա ու նե նա լու և այդ մա սին ո րո-

շում կա յաց նե լու ի րա վուն քի շուրջ մշա կու թային հա վա տա լիք ներն 
ու սո վո րույթ նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու վրա: Հե տա զո տու թյու նը պար-
զել է, որ տղա մար դիկ ո րոշ դեպ քե րում խո չըն դոտ են հան դի սա-
նում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու 
հա մար: Պարզ վում է, որ կա նանց մեծ մա սը, ով քեր ցան կու թյուն են 
հայտ նել օ գտ վել հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րից, ո րո շա կի ո րեն մեր ժում 
են ստա ցել ի րենց ա մու սին նե րի կող մից: Հե տա զո տու թյան ըն թաց-
քում բժիշկ ներն ա սա ցին, որ ե րբ ևէ ի րենց չեն դի մել խորհր դատ վու-
թյուն ստա նա լու հա մար ա մու սին նե րով, դի մել են մի այն կա նայք: 
Ե րբ ևէ տղա մար դիկ չեն դի մել բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե րից օ գտ-
վե լու հնա րա վոր տար բե րակ նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն 
ստա նա լու հա մար: Նշ վա ծը փաս տում են նաև հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը, հա մա ձայն ո րոնց՝ «...ո րոշ դեպ քե րում կա նայք նշել 
են, որ հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ օգ տա գոր ծե լու կամ չօգ տա գոր ծե լու 
ո րո շու մը փո խա դարձ էր, թեև նրանց ան ձնա կան պատ մու թյուն նե-
րը ցույց են տվել, որ ի րա կա նում հիմն ա կան ո րո շու մը կա յաց վել է 
ա մու սին նե րի կող մից»75

 Մեկ այլ խն դիր, որ բարձ րա ձայն վեց բժիշկ նե րի կող մից որ-
պես ըն տա նի քի պլա նա վոր ման խո չըն դոտ, ար տագ նա աշ խա-
74 «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետազոտություն», ՄԱԲՀ, 

2014.
75 «Ձայն տալով կանանց. Հակաբեղմնավորիչների և հղիության արհեստական 

ընդհատման հետ կապված ընկալումները և փորձը Հայաստանի գյուղական վայրերում»  
հետազոտություն (2015թ.):
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տող ա մու սին նե րի հան գա մանքն է (Գե ղար քու նի քի մարզ, Շի րա կի 
մարզ): Մաս նա վո րա պես, բժիշկ նե րը նշում է ին, որ շատ հա ճախ, 
ե րբ ի րենք սկ սում են խո սել հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րից, լսում 
են հետ ևյալ պա տաս խա նը. 

« Պաշտ պան վե՞լ, բայց ու մի՞ց պաշտ պան վենք, ա ռանց էդ էլ մարդ 
չի մնա ցել, տար վա մեծ մա սը մե նակ ե նք»:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում  ի հայտ ե կավ հա սա րա կու թյան 
մեջ ձևա վոր ված ևս մի կարծ րա տիպ, ո րը, կար ծում ե նք, խո չըն-
դո տում է ըն տա նի քի պլա նա վոր մա նը, դա այն է, որ չգի տես ին չու, 
ը ստ բժիշկ նե րի, մեծ մա սամբ ըն տա նի քի պլա նա վո րու մը ըն կալ-
վում է « մի բան, ո րը պետք է մի այն ե րե խա ներ ու նե նա լուց հե տո»: 
Նշ ված մտա ծե լա կեր պը, ի նչ պես նաև դե ռա հաս նե րի (աղ ջիկ նե րի) 
մայ րե րի դիր քո րո շու մը, որ ի րենց ե րե խա նե րի հետ նման թե մա նե-
րով պետք չէ խո սել, հա ճախ խն դիր ներ են ստեղ ծում հենց ե րի տա-
սարդ նե րի  հա մար:

Մ շա կու թային հա վա տա լիք նե րը նույն պես ազ դե ցու թյուն ու նեն 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հով ման վրա: 
Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի և դրանց վե րա բե-
րյալ տե ղե կատ վու թյան շր ջա նակ նե րում տղա մար դիկ հա մար վում 
են պա սիվ դե րա կա տար ներ, ին չը հան գեց նում է այդ խնդ րի վե րա-
բե րյալ տղա մարդ կանց շր ջա նում տե ղե կատ վու թյան պա կա սի: Ու-
շագ րավ է, որ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման շատ կլի նի կա ներ տղա-
մարդ կանց չեն դի տար կում որ պես պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ ներ և 
ի րենց գոր ծը կազ մա կեր պում են բա ցա ռա պես կա նանց հա մար:

 Սո ցի ա լա կան խն դիր նե րը նույն պես խո չըն դո տում են ժա մա-
նա կա կից բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը: Մեր 
կող մից ի րա կա նաց ված հար ցումն ե րի  ըն թաց քում այն հար ցին, թե 
դի մո՞ւմ են ա րդյոք բուժ հաս տա տու թյուն սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րից բեղմն ա կանխ ման մի ջոց ներ տրա մադ րե լու խնդ-
րան քով, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կա բի նետ նե րի բժիշկ նե րի 
պա տաս խան նե րը հիմն ա կա նում չէ ին տար բեր վում. 
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« Շատ են դի մում, նախ կի նում ու նե ինք ու շատ է ինք տրա մադ
րում, ո րոշ քա նա կու թյուն էլ դեռ մնա ցել էր ու տա լիս է ինք, հիմ
նա կա նում  պահ պա նակ ներ, ժա մա նակ է ե ղել՝ նաև նե րար գան
դային պա րույր ներ, հա բեր, բայց, դե, հի մա չկա՝ չենք տա լիս»: 

Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կա բի նետ նե րի բժիշկ ներ, 
Գե ղար քու նիք

Նշ վա ծը փաստ վում է նաև Բեղմն ա կան խիչ մի ջոց նե րի շու կայի 
սեգ մեն տա վոր ման հե տա զո տու թյամբ, ո րում, մաս նա վո րա պես, 
նշ ված է.

«Այս հե տա զո տու թյան ար դյուն քում բա ցա հայտ վե ցին բնակ չու-
թյան հետ ևյալ հատ ված նե րը, ո րոնք չեն կա րող ի րենց թույլ տալ 
կա նո նա վոր կեր պով գնել ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ 
և հնա րա վո րինս պետք է ը նդ գրկ վեն ան վճար կամ մաս նա կի վճա-
րու մով հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի հատ կաց ման  ա ռաջ նա հերթ խմ-
բե րում: Ը նդ հա նուր առ մամբ այս հատ ված ներն ե ն՝ ա մե նա ցածր՝ 
40 տո կոս ե կա մուտ ու նե ցող նե րը, գյու ղա կան վայ րե րի բնա կիչ նե-
րը, 15-24 տա րե կան ե րի տա սարդ նե րը, 2010թ. ՀԺԱՀՀ ար դյունք-
նե րով հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի ա մե նա ցածր տա րած վա ծու թյուն 
ու նե ցող շր ջան նե րը, Ա ՍՀՆ 30 մի ա վո րով սո ցի ա լա կան օգ նու թյան 
ի րա վունք ու նե ցող խմ բե րը և հղի ու թյան ար հես տա կան դա դա րե-
ցում կա տա րած կա նայք»76:

5.2.4. Ըն տա նե կան պլա նա վոր ման վե րա բե րյալ ճշգ րիտ  
տե ղե կատ վու թյան պա կա սը

Չ նա յած նրան, որ մաս նա կից նե րի մեծ մա սը նշում էր, որ 
խորհր դատ վու թյան դի մած շատ կա նայք տե ղե կաց ված է ին հա-
կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վե րա բե-
րյալ, հար ցազ րույց նե րից պարզ դար ձավ, որ տե ղե կատ վու թյան 
պա կաս կա հենց բժիշկ նե րի շր ջա նում: Հետ ևա բար կա րող ե նք 
եզ րա կաց նել, որ հա սա րա կու թյու նը ևս կա րիք ու նի մաս նա գի-
տա կան   տե ղե կատ վու թյան: Բժիշկ նե րից շա տե րը հայ տա րա րում 
է ին, որ ի րենք պար բե րա բար մաս նակ ցում են մաս նա գի տա կան   
 դա սըն թաց նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան, մաս նա վո-
րա պես բեղմն ա կանխ ման և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի 

76 «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետազոտություն», ՄԱԲՀ, 
2014.
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վե րա բե րյալ (գ րե թե բո լո րը նշե ցին ՄԱԲՀ-ի կող մից 2015 թ. սեպ-
տեմ բեր-նոյեմ բե րին կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րը): Այ նու ա մե-
նայ նիվ, ե րբ նրանց հարց տր վեց, թե ա րդյոք գի տեն, որ ի րենք և 
բժշ կա կան հաս տա տու թյու նը պար տա վոր են տրա մադ րել հա վաս-
տի տե ղե կատ վու թյուն հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի մատ չե լի-
ու թյան, ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան մա սին և որ, ը ստ 
օ րեն քի, ա ռաջ նային մա կար դա կի բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի կող մից տրա մադր վող ման կա բար ձա կան-գի նե կո լո գի ա կան օգ-
նու թյու նը նե րա ռում է ան ցան կա լի հղի ու թյան կանխ ման և ժա մա-
նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և կա ռա վա րու թյան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, պա-
տաս խան նե րը եր կի մաստ է ին: Նրան ցից ո մանք պա տաս խա նե-
ցին դրա կան, սա կայն ե րբ նրանց խնդ րե ցինք ներ կա յաց նել ըն-
թա ցա կար գը, ա կն հայտ դար ձավ, որ հաս տա տու թյու նում չկան 
դրա հա մար ան հրա ժեշտ մե խա նիզմն եր: Օ րի նակ, մաս նա կից նե-
րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը հաս տա տեց, որ ի րենք չու նեն 
հա ճա խորդ նե րի ի րա վունք նե րի, այդ թվում` վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ: Ը ստ 
բժիշկ նե րի՝ դիս պան սե րային քար տե րում որ ևէ գրա ռում չի կա-
տար վում հա կա բեղմն ա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան մա սին: Ըն տա նե կան պլա նա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց մա սին ևս գրա ռումն եր չեն 
կա տար վում: Բժիշկ նե րից մեկն ա սաց.

 Նախ կի նում, ե րբ մենք բա ժա նում է ինք պահ պա նակ ներ, դե ղա
հա բեր, դա պար տա դիր գրանց վում էր: Բայց հի մա ո չինչ չի ար
վում:

 Ըն տա նե կան պլա նա վոր ման բժիշկ, Գե ղար քու նիք 

Այն հար ցին, թե քա նի կա նայք են ծնն դա բե րու թյու նից հե տո դի-
մում ման կա բարձ-գի նե կո լո գի խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու հա-
մար, պա տաս խա նը ե ղավ՝ « Մո տա վո րա պես կե սը»: 

Այն հար ցին, թե ա րդյոք ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի կա րիք ու նե ցող կամ գի նե կո լո գի ա կան խորհր դատ վու-
թյան դի մած ան ձանց տրա մադր վում են տե ղե կատ վա կան նյու թեր 
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բեղմն ա կանխ ման վե րա բե րյալ, բժիշկ նե րի պա տաս խա նը բա ցա-
սա կան էր, միև նույն ժա մա նակ ը նդ գծ վեց, որ առ կա է նման տե ղե-
կատ վա կան նյու թե րի չբա վա րար ված պա հան ջարկ: Նրանք նշում 
է ին, որ ի րենք ու նեն մաս նա գի տա կան   գր քեր/ բուկ լետ ներ, սա կայն 
սոսկ ի րենց ի սկ օգ տա գործ ման հա մար: Բժիշկ նե րից մեկն ա վե-
լաց րեց.

Չ կան տե ղե կատ վա կան նյու թեր, այդ պատ ճա ռով էլ ե րի տա
սարդ նե րը դի մում են ին տեր նե տին: Բայց շատ հա ճախ նրանք 
ստա նում են սխալ տե ղե կատ վու թյուն և ու նե նում են բազ մա թիվ 
խն դիր ներ: Օ րի նակ, նրանք օգ տա գոր ծում են հա կա բեղմն ա
վոր ման մի ջոց ներ, սա կայն հան կարծ պար զում են, որ ի րենք 
հղի են:

 Գի նե կո լոգ, Գե ղար քու նիք

2012 թ. ՄԱԲՀ-ի և Ը ՊՄՖ-ի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում 
պարզ վեց, որ միգ րանտ ա մու սին ներ ու նե ցող գյու ղաբ նակ կա-
նայք, սահ մա նա փակ ե կա մուտ ու նե ցող քա ղա քաբ նակ ծնող նե րը 
և տար րա կան կամ միջ նա կարգ կր թու թյուն ու նե ցող ե րի տա սարդ-
նե րը ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյամբ պա կաս գի տե լիք ներ ու նեն 
Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե-
րյալ՝ քա ղա քաբ նակ ա մուս նա ցած տղա մարդ կանց և կա նանց հա-
մե մատ77:

2010 թ. ՀԺԱՀ հաշ վետ վու թյան  տվյալ ներն ա վե լի լա վա տե սա-
կան են: Ը ստ հաշ վետ վու թյան, հա կա բեղմն ա վոր ման վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րը բարձր են Հա յաս տա նի թե կա նանց և թե տղա մարդ-
կանց շր ջա նում: Նրանց ի րա կա նաց րած հարց ման բո լոր մաս նա-
կից նե րը տե ղյակ է ին ա ռն վազն մեկ բեղմն ա կանխ ման մե թո դի 
մա սին (այդ թվում 91.0%-ին ծա նոթ էր ա ռա վել լայ նո րեն հայտ նի 
ա վան դա կան մե թո դը՝ ը նդ հատ ված սե ռա կան ակ տը): Բա ցի այդ, 
ա մուս նա ցած կա նանց հայտ նի էր մի ջի նը գրե թե ու թ մե թոդ: 2010 
թ. հե տա զո տու թյան մեջ ներգ րավ ված ա մուս նա ցած կա նանց ա վե-
լի քան 90.0%-ը լսել էր հա բե րի, տղա մար դու պահ պա նա կի և նե-
րար գան դային պա րույ րի (ՆԱՊ) մա սին: Հարց ման մաս նա կից նե-
77 ՄԱԲՀ EECARO, ԸՊՄՖ  Եվրոպական ցանց (2012),  Արևելյան Եվրոպայում և 

Կենտրոնական Ասիայում բեղմնականխիչների օգտագործման հիմնական ազդող 
գործոնները.  հասանելի  է այս հղումով՝ http://eeca.unfpa.org/publications/key-factors-
influencing-contraceptive-use-eastern-europe-and-central-asia
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րը ա վե լի քիչ է ին ծա նոթ ժա մա նա կա կից այլ հա կա բեղմն ա վոր ման 
մե թոդ նե րին, ի նչ պի սիք են կա նանց ամ լա ցու մը և նե րարկ վող հա-
կա բեղմն ա վո րիչ նե րը, փր փուր նե րը/ գե լե րը և բեղմն ա վոր ման շր-
ջա նի հաշ վիչ նե րը: Հարց վող նե րը նաև ա վե լի պա կաս տե ղյակ է ին 
ար տա կարգ բեղմն ա կանխ ման, տղա մարդ կանց ստե րի լի զա ցի այի 
և ի մպ լանտ նե րի մա սին:

2010 թ. ՀԺԱՀ-ը տրա մադ րում է տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, 
թե որ տե ղից են կա նայք ձեռք բե րում ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ-
նա վո րիչ ներ: Հար ցու մը ցույց է տվել, որ ժա մա նա կա կից մե թոդ նե-
րից օ գտ վող նե րի տա սից վե ցը ի րենց մի ջոց նե րը ձեռք են բե րում 
մաս նա վոր հատ վա ծից և հիմն ա կա նում դե ղատ նե րից: Նե րար-
գան դային  պա րույր օգ տա գոր ծող նե րի մե ծա մաս նու թյան (96.0%)  
հա մար հիմն ա կան աղ բյուր շա րու նա կում է մնալ հան րային հատ-
վա ծը: Ե րկ րորդ ա մե նա տա րած ված հա կա բեղմն ա վոր ման ժա-
մա նա կա կից մե թո դը Հա յաս տա նում պահ պա նակ նե րը և դե ղա-
հա բերն են, ո րոնք որ պես կա նոն ձեռք են բեր վում դե ղատ նե րից 
(96.0% և 94.0%, հա մա պա տաս խա նա բար)78: 

Այս հարց ման ըն թաց քում նաև պարզ վել է, որ դե ղատ նե րում 
դե ղա գործ նե րը և/ կամ դե ղա գետ նե րը տե ղե կատ վու թյուն են տրա-
մադ րել, թե ի նչ պես կա րե լի է օգ տա գոր ծել հա կա բեղմն ա վո րիչ նե-
րը, այդ թվում նաև «Cytotec» դե ղա մի ջո ցը, ա ռանց հա ճա խորդ նե-
րին ու ղ ղոր դե լու բժշ կի: Ի լրումն, չնա յած «Cytotec» դե ղա մի ջո ցի 
ա զատ վա ճառ քի ար գել քին, նման դեպ քեր ար ձա նագր վել են տար-
բեր մար զե րի դե ղատ նե րում: Դա հաս տատ վել է նաև տե ղում այ ցե-
լու թյուն նե րի ըն թաց քում: 

5.2.5. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ան մատ չե լի ու թյու նը
Հ ղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րը նշա նա կա լի դեր են 

խա ղում Հա յաս տա նում ծնե լի ու թյան վե րահս կո ղու թյան գոր ծում79: 
Հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի ը նդ հա նուր ցու ցա նի շը 
կազ մել է մո տա վո րա պես 0.8 (2010թ.): Հղի ու թյան ար հես տա կան   
ընդ հա տումն ե րը կի րառ վում են որ պես ծնե լի ու թյան վե րահս կո-

78 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն [Հայաստան], Ministry of Health [Հայաստան] 
և ICF International (2012) Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի 
հետազոտություն 2010թ., Կալվերտոն, Մերիլենդ: Հասանելի է այս հղումով՝ http://
dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf

79 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ ԱՆ և ICF International. ԲԶՄՀ, 
Հայաստան, 2010, Կալվերտոն, Մերիլենդ. 
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ղու թյան մե թոդ: Ա վե լին, ե րեք հղի ու թյուն նե րից մեկն ա վարտ վել 
է հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ մամբ: Շատ հա ճախ հղի ու-
թյան ար հես տա կան   ընդ հա տու մը հա մար վում է ա վե լի հա սա նե լի, 
ան վտանգ և մատ չե լի, քան ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման 
մե թոդ նե րը: Հինգ կա նան ցից եր կու սը Հա յաս տա նում (37.0%) ու նե-
ցել է հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տում: Նրանք հայ տա րա րել 
են, որ ի րենք չեն օգ տա գոր ծում հա կա բեղմն ա վոր ման ժա մա նա-
կա կից մի ջոց նե րը80 դրանց վե րա բե րյալ հա մա պար փակ տե ղե-
կատ վու թյան բա ցա կա յու թյան (60.0%) և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
սղու թյան կամ ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի 
բարձր գնի (15.0%) պատ ճա ռով: 

Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մե թոդ նե րի և ծա ռա յու թյուն նե-
րի հետ կապ ված ֆի նան սա կան խն դիր նե րը բարձ րաց վել են 
հե տա զո տու թյան ժա մա նակ որ պես մտա հո գիչ խն դիր: Չնա-
յած ա բորտ նե րի բարձր թվա քա նա կին, տղա մարդ կան ցից և կա-
նան ցից, ի նչ պես նաև պա տա նի նե րից շա տե րը նա խընտ րում 
են կան խել ան ցան կա լի հղի ու թյու նը: Սա կայն նրանք ը նդ գծել 
են, որ դժ վար է գտ նել հու սա լի մե թոդ և որ ան ցան կա լի հղի ու-
թյու նը հա ճախ հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի ա նօգ տա վե տու թյան  
հետ ևանք է: 

Ըստ վե րը նշ ված հե տա զո տու թյան, գյու ղաբ նակ կա նայք հայտ-
նում են, որ խորհր դատ վու թյու նը հե տա բոր տային բեղմն ա կանխ-
ման վե րա բե րյալ ի րենց մոտ գրե թե բա ցա կա յում է81: Այս հե տա-
զո տու թյա նը մաս նակ ցած բժիշկ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի 
ար դյուն քում մենք ևս ե կել ե նք այդ նույն եզ րա կա ցու թյան: 

Ըստ հե տա զո տու թյան՝ ժա մա նա կա կից բեղմն ա կանխ ման մի-
ջոց նե րի բարձր գի նը մեծ խո չըն դոտ է դրանց ձեռք բեր ման հա մար: 
Թի րա խային խմ բի մաս նա կից տղա մարդ կան ցից մե կը ա սում էր.

80 USAID, Գլոբալ առողջապահական նախաձեռնության ռազմավարություն, Հա- 
յաստան, March, 2012. http:/www.ghi.gov/whereWeWork//docs/ArmeniaStrategy.pdf

81 «Ձայն տալով կանանց. Հակաբեղմնավորիչների և հղիության արհեստական ընդհատման 
հետ կապված ընկալումները և փորձը Հայաստանի գյուղական վայրերում». Զեկույց, 
ՄԱԲՀ, 2015 թ.
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Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձը Հա յաս տա նում կազ մում է 30,000 
դրամ [ պա կաս, քան 100 դո լարն է]: Կա նո նա վոր սե ռա կան 
կյանք վա րող տղա մար դը պահ պա նակ նե րի վրա պետք է ծախ
սի ա մի սը մո տա վո րա պես 3000 դրամ: Հղի ու թյան վաղ շր ջա
նում հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման գի նը տա տան վում 
է 12 000ից 18 000 դրա մի սահ ման նե րում: Հա յաս տա նում շա
տե րը չու նեն աշ խա տանք կամ որ ևէ ե կամ տի աղ բյուր և ֆի նան
սա պես կախ ված են ար տերկ րում բնակ վող ի րենց հա րա զատ
նե րից: Նրանք այ ցե լում են հան րային բուժ կենտ րոն ներ մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ կա ար տա կարգ ի րա վի ճակ: Ես ու րիշ ա սե
լու բան չու նեմ82:

 Տե ղե կատ վու թյան պա կաս կա վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու-
թյան հար ցե րի մա սին, հատ կա պես ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում: 
Եվ ու ս տի նրանք չեն ցան կա նում այ ցե լել վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան կենտ րոն ներ: Ե րի տա սարդ նե րի գրե թե կե սը խոս-
տո վա նում է, որ կա ժա մա նա կա կից բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե-
րի վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Նրանց կար ծի քով՝ առ կա են բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից 
մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյան լուրջ խն դիր ներ: Նրանց մեկ չոր րոր-
դը որ պես լուրջ խո չըն դոտ մատ նան շում է բարձր գի նը83:

 Մատ չե լի ու թյան մա սին խո սե լիս բժիշկ նե րը նշում են նաև, ո ր՝ 

Երբ մենք նշա նա կում ե նք հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ, հատ կա պես 
հա բեր, մենք մտա հոգ վա ծու թյուն ու նենք, քա նի որ ա վե լի ճիշտ 
կլի ներ նա խա պես հանձ նել ո րոշ հոր մո նալ թես տեր: Բայց դրանք 
շատ թանկ են և մենք չու նենք որ ևէ պե տա կան    կար գադ րու թյուն 
այդ կա պակ ցու թյամբ: Այդ պատ ճա ռով էլ մենք տա լիս ե նք դե
ղա տոմ սեր ա ռանց որ ևէ թես տե րի: Եվ սա սխալ է:

 Գի նե կո լոգ, Շի րակ

82 Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետազոտության 
հաշվետվություն,UNFPA, 2014 թվական

83 ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Աշխատանքի 
և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ. ՀՀ բնակչության 
վերարտադրողական վարքագծի ընտրողական հետազոտություն: Արդյունքների 
վերլուծություն.ՄԱԲՀ, Երևան, 2009.
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5.3. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման օ րենսդ րա կան և  
քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րը

 Հա մաշ խար հային հան րու թյու նը շա րու նակ վե րա հաս տա տում է 
ե րե խա նե րի և մայ րե րի պաշտ պա նու թյան հետ կապ ված հար ցե-
րի կար ևո րու թյու նը: Ան կա խա ցու մից հե տո Հա յաս տա նը, լի նե լով   
 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ան դամ եր կիր, մի ա ցել է 
պար տա վո րու թյուն նե րին, ո րոնց ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում 
կա նանց և ե րե խա նե րի հետ կապ ված հար ցե րին տր վում է ազ-
գային/ պե տա կան նշա նա կու թյուն: Ը նդգ ծե լով այս ո լոր տի ա ռաջ-
նա հեր թու թյու նը, Հա յաս տա նը կար ևո րել է մոր և ման կան ա ռող-
ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյան 
հար ցը:

 Հա յաս տա նը ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ի րա վուն քի ի րաց ման 
գծով պար տա վո րու թյուն ներ է ստանձ նել մի շարք մի ջազ գային, 
տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային ի րա վա կան և քա ղա քա կան հա-
մա կար գե րի շր ջա նակ նե րում: Այս բա ժի նը քն նար կում է ըն տա նե-
կան պլա նա վոր մա նը վե րա բե րող դրույթ նե րը:

5.3.1.  Մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային օ րենսդ րա կան և 
քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րը

 ՄԱԿ-ի ԲԶՄԳ տես լա կա նը նե րա ռում է տղա մարդ կանց և կա-
նանց միջև հա վա սա րու թյու նը վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
վե րա բե րյալ ո րո շումն ե րի կա յաց ման, ե րե խա նե րի քա նա կի և ծն-
վե լու ժա մա նա կի կա մա վոր ը նտ րու թյան և սե ռա կան բռ նու թյու նից, 
հար կադ րան քից և վաս պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն նե րից զերծ 
մնա լու տե սան կյու նից84: Այն նաև ճա նա չում է տղա մարդ կանց և 
կա նանց՝ ի րենց սե փա կան ը նտ րու թյամբ ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման ան վտանգ, ար դյու նա վետ, մատ չե լի և ըն դու նե լի մե թոդ նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ստա նա լու և հա սա նե լի ու թյան ի րա-
վունք նե րը: Պե կի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը, մյուս կող մից, 
նշում է, որ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան, կր թու-
թյան, այդ թվում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, պա կա սը մեծ ազ դե-
ցու թյուն ու նի կա նանց և տղա մարդ կանց վրա85:

 Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 

84 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_և_human_rights_20_years.pdf
85 http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en
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վե րա բե րյալ կոն վեն ցի այի (CEDAW) 12-րդ հոդ վա ծով խրա խուս-
վում է  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան, այդ թվում ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ի րա վուն քը: Պե տա կան   մար մին նե րին կոչ է ար վում 
ձեռ նար կել բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը վե րաց նե լու ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տում կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը՝ 
տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սա րու թյան սկզ բուն քով ա ռող ջա-
պա հա կան, այդ թվում՝ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյուն ա պա հո վե լու հա մար: CEDAW կո մի տեն իր 
եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րում (2009թ.) հայ տա րա րել է (Ը նդ հա-
նուր ա ռա ջար կու թյուն 21). «Ա պա հով և հու սա լի հա կա բեղմն ա վո-
րիչ մի ջոց նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ տե ղե կաց ված 
ո րո շում կա յաց նե լու հա մար կա նայք պետք է ու նե նան հա կա բեղմ-
նա վո րիչ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ և սե ռա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի ե րաշ խա վոր ված հա սա նե լի ու թյուն, ի նչ պես նա խա տես ված է 
կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի (ը) կե տով»86:

Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մի-
ջազ գային դաշ նագ րի (ՏՍ ՄԻՄԴ) 10-րդ հոդ վա ծը ճա նա չում է 
ա ջակ ցու թյու նը ըն տա նի քին որ պես հա սա րա կու թյան բնա կան և 
հիմն ա րար մի ա վոր: Հոդ ված 10 (2)-ը նա խա տե սում է, որ մայ րե րի 
հա մար պետք է ա պա հով վի հա տուկ պաշտ պա նու թյուն նա խածնն-
դյան և հետծնն դյան շր ջա նում:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեն 
հա սա նե լի ու թյան խնդ րին ան դրա դառ նում է իր Ը նդ հա նուր մեկ-
նա բա նու թյուն 1-ու մ. «Օ րի նակ, հար կա դիր ամ լաց ման ցու ցա նիշն 
ա վե լի մեծ է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց շր ջա նում, և 
հա ճախ նրանք զրկ վում են ի րենց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու-
թյան վե րահսկ ման և ո րո շումն ե րի կա յաց ման ի րա վուն քից, ել նե լով 
այն են թադ րու թյու նից, թե նրանք ի վի ճա կի չեն ի րենց սե ռա կան 
կյան քի մա սին ո րո շում կա յաց նել: Ո րոշ ե րկր նե րում ևս կա նանց` 
պար տադր ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու ցու ցա նի շը ա վե լի բարձր 
է տղա մարդ կանց հա մե մատ: Հետ ևա բար, հատ կա պես կար ևոր 
է վե րա հաս տա տել, որ հաշ ման դամ կա նանց ի րա վա զո րու թյու նը 
պետք է ճա նաչ վի մյուս նե րի հետ հա վա սար հի մունք նե րով»87:

86 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom21
87 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement
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 Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա-
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ 
կո մի տեն գտել է, որ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում կա նայք կա րող են են թարկ վել տան ջանք-
նե րի կամ վատ վե րա բեր մուն քի88:

 Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի՝ սե ռա կան և վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ զե կույ ցը 
մատ նան շում է հետ ևյա լը.

 Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բազ մա թիվ 
խո չըն դոտ նե րից շա տե րը փոխ կա պակց ված են և մի ա հյուս ված: 
Դրանք առ կա են տար բեր մա կար դակ նե րում՝ կլի նի կա կան խնամք, 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի մա կար դակ և ա ռող ջու թյան 
վրա ազ դող ո րո շիչ գոր ծոն ներ: Ի լրումն կեն սա բա նա կան գոր ծոն-
նե րի, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րը ևս նշա նա կա լի 
դեր են խա ղում կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջու թյու նը ո րո շե լիս: Աղ ջիկ նե րի և կա նանց ան բա րեն պաստ սո-
ցի ա լա կան վի ճա կը հա ճախ պատ ճառ է դառ նում սե ռա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վատ թա րաց ման: Շատ կա նայք 
բռ նու թյան են են թարկ վում հղի ու թյան ըն թաց քում, ին չը կա րող է 
ա ռա ջաց նել վի ժում, վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյուն և ցածր քա շով 
պտ ղի ծնունդ: 

Ա ռող ջու թյան ի րա վուն քը նաև պա հան ջում է հաշ վետ վո ղա կա-
նու թյուն: Ա ռանց հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմն ե րի, ա ռող-
ջու թյան ի րա վուն քից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը քիչ հա վա նա-
կան է, որ լի ո վին հարգ ված լի նեն: 

Ըստ Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի զե կույ ցի` քրե ա կան օ րենք նե րը 
և այլ ի րա վա կան սահ մա նա փա կումն ե րը, ո րոնք նվա զեց նում են 
կամ չե ղար կում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման պա րա գա նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի կամ ո րո շա կի ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ 
մե թոդ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, ի նչ պի սիք են ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րի հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րը, ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի խախ տում: Օ րի նակ, ո րոշ պե տու թյուն-
ներ քրե ա կա նաց րել են ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա կա բեղմ-
նա վո րիչ նե րի բաշ խու մը և օգ տա գոր ծու մը, ար դա րաց նե լով այդ 

88 http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Reproductive_
Rights_Violations_As_Torture.pdf
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օ րենք ներն այն պնդ մամբ, թե ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա կա-
բեղմն ա վո րիչ նե րը հա մար ժեք են ա բոր տին: Ա ՀԿ-ն, սա կայն, հա-
վաս տում է, որ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա կա բեղմն ա վո րիչ-
նե րը հա կա բեղմն ա վոր ման ըն դու նե լի մի ջոց են: Նման օ րենք նե րի 
հետ ևան քով չնա խա տես ված հղի ու թյու նը մինչև ծնն դա բե րու թյան 
ժամ կե տը պա հող կա նայք նույն պես կա րող են դրա ար դյուն քում 
ու նե նալ բա ցա սա կան ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջա կան խն-
դիր ներ: Միև նույն ժա մա նակ, քրե ա կան ար գելք նե րի հետ ևան քով 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի հա սա նե-
լի ու թյու նից զրկ ված կա նայք կա րող են ի վեր ջո ստիպ ված լի նել 
դի մե լու հղի ու թյան ը նդ հա տա կյա ը նդ հատ ման, այդ պի սով ի րենց 
են թար կե լով հա մա պա տաս խան ա ռող ջա կան ռիս կե րի: 

Ըստ Հա յաս տա նի 2013թ. պե տա կան    զե կույ ցի՝ Վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման ազ գային ծրագ րի (2007թ.) շր-
ջա նակ նե րում հաս տատ վել է բնակ չու թյան վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ո լոր տի 2007-2015 թթ. զար գաց ման հայե ցա կար-
գը, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյու նը և գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը: Ծրագ րի ռազ մա վա րու թյու նը 
նե րա ռում է` ա) բեղմն ա կանխ ման ծա ռա յու թյուն նե րի բա րե լավ-
ման նպա տակ՝ ո րա կյալ հա կա բեղմն ա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
մատ չե լի ու թյան ա պա հո վում բնակ չու թյան բո լոր շեր տե րի հա մար: 
Ներ կա յումս Հա յաս տանն ու նի բա րեն պաստ ի նս տի տու ցի ո նալ 
և օ րենսդ րա կան դաշտ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծրագ րե րի 
ներդր ման և խթան ման հա մար. 2002 թվա կա նին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղով ըն դու նել է օ րենք « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և  վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րի մա սին», ո րով կա նո նա կարգ վում են վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան գրե թե բո լոր բա ղադ րիչ նե րին ա ռնչ վող ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րը` ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն քի 
տե սան կյու նից: Ը ստ այդ օ րեն քի, հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե-
րի օգ տա գոր ծու մը Հա յաս տա նում օ րի նա կան է89: 

Իսկ 2015թ. պե տա կան    զե կույ ցը նշում է, որ թեև օ րենսդ րու թյու-
նը բա վա կա նին բա րեն պաստ է այս ո լոր տում, սա կայն ի րա վի ճա կի 
վեր լու ծու թյու նը ա պա ցու ցում է, որ կան կա նանց վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման հետ կապ ված ո րո շա կի սահ մա-

89 http://bit.ly/1Ng8lYK
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նա փա կումն եր, մաս նա վո րա պես ար դյու նա վետ հա կա բեղմն ա վո-
րիչ մի ջոց նե րի և ո րոշ (հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային դա դա րեց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ) դե ղո րայք նե րի մատ չե լի ու թյան, օ ժան դակ 
վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման սահ մա-
նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ՝ թե կա նանց և թե 
տղա մարդ կանց հա մար90: 

Ըստ է ու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային շր ջա նակ նե-
րում կա ռա վա րու թյու նը պար տա վո րու թյուն ու նի հար գե լու, պաշտ
պա նե լու և ի րա գոր ծե լու ըն տա նի քի պլա նա վոր մա նը վե րա բե րող 
մար դու ի րա վունք նե րը: Կա ռա վա րու թյու նը նաև պար տա վոր է 
ա պա հո վել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մի շարք պա րա գա նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը, ըն դու նե-
լի ու թյու նը և պատ շաճ ո րա կը: Ստորև ներ կա յաց վող ա ղյու սա կը 
ամ փո փում է կա ռա վա րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ա ռն չու թյամբ91:

Առ կա յու թյուն
Պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի, որ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 

բո լոր ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի լի նեն տղա նե րի, 
աղ ջիկ նե րի, տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար: Բո լոր տղա նե րը, 
աղ ջիկ նե րը, տղա մար դիկ և կա նայք պետք է ցան կա ցած ժա մա նակ 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նան տե ղե կատ վու թյուն և  ծա ռա յու թյուն ներ 
ստա նա լու և պլա նա վո րե լու ի րենց ե րե խա ու նե նա լու ժամ կետ նե րը:

Մատ չե լի ու թյու նը
Ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է ը նդ հա նուր առ մամբ հա սա նե լի լի նեն 

կա նանց, տղա մարդ կանց և ե րի տա սար դու թյան (դե ռա հաս տղա-
նե րի և աղ ջիկ նե րի) հա մար, ան կախ որ ևէ տար բե րու թյու նից, այդ 
թվում՝ հաշ ման դա մու թյու նից, սե ռա կան կողմն ո րո շու մից: Պե տու-
թյու նը պետք է ա պա հո վի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու որ ևէ տե սա-
կի սահ մա նա փա կումն ե րի բա ցա ռու մը: ԸՊ հետ կապ ված ծախ սե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը պետք է մշ տա պես լի նի մատ չե լի: 
ԸՊ ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է լի նեն մատ չե լի, դրա նով ի սկ վե րաց-
նե լով դրան ցից օ գտ վե լու ցան կա ցած ար գելք՝ պայ մա նա վոր ված 
դրանց ծախ սա տա րու թյան հետ:

90 http://bit.ly/1OX7AnR
91 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. 2003-2015 Մոր և մանկան առողջության 

կյանքի պահպանման ռազմավարական ծրագիր. Երևան, 2003. հասանելի է այս 
հղումով՝ http://bit.ly/1QAATP1
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Ըն դու նե լի ու թյուն
Գո յու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կա նու թյուն նե րը  և ծրագ րե րը պետք 

է հաշ վի առ նեն ծա ռա յու թյուն նե րի կա րիք ու նե ցող բո լոր կա տե գո-
րի ա նե րի ան ձանց տա րի քը՝ նե րա ռյալ կա նանց, տղա մարդ կանց և 
դե ռա հաս տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի: Քա ղա քա կա նու թյուն նե րը պետք 
է ան դրա դառ նան հա մայն քի ա ռա վել խո ցե լի ան ձանց կա րիք նե րին:

Ո րակ
Տե ղե կատ վու թյու նը, որ տրա մադր վում է ա ռող ջա պա հա կան հաս-

տա տու թյուն նե րում, պետք է լի նի գի տա կա նո րեն ճշգ րիտ և հար գի 
մար դու ի րա վունք նե րը: Այ ցե լու նե րին պետք է հա սա նե լի լի նեն ըն տա-
նի քի պլա նա վոր ման տար բեր մե թոդ ներ, ո րոն ցից նա կկա րո ղա նա 
ը նտ րու թյուն կա տա րել: Ա ռար կու թյան դեպ քում  ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն տրա մադ րող նե րը պետք է կա րո ղա նան հի վանդ նե րին 
ու ղ ղոր դել այն պի սի հաս տա տու թյուն ներ, որ տեղ նրանք կա րող են 
օ գտ վել ծա ռա յու թյուն նե րից, ո րոնք չեն խախ տի հա կա բեղմն ա վոր-
ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն և ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու՝ 
աղ ջիկ նե րի, կա նանց, տղա նե րի կամ տղա մարդ կանց ի րա վունք նե րը:

5.3.2. Ազ գային օ րենսդ րա կան և քա ղա քա կան շր ջա նակ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան  38-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-

չյուր ոք ու նի օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նա կով բժշ կա կան օգ նու-
թյուն և սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք և յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան վճար հիմն ա կան բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա-
վունք: Դրանց ցան կը և մա տուց ման կար գը սահ ման վում են օ րեն-
քով92:

Բժշ կա կան օգ նու թյան և ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն-
քը հան դի սա նում է մի ջազ գային ի րա վուն քի նորմ, ո րը նշ ված է 
Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում (հոդ ված 
25)93, ի նչ պես նաև Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րում (հոդ ված 12)94:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վում է, որ յու-
րա քան չյուր ոք ու նի մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի ի րա վունք և 
որ ևէ տե ղե կու թյուն չի կա րող հա վա քագր վել, պահ պան վել, օգ տա-

92 http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1&lang=eng
93 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
94 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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գործ վել կամ տա րած վել ա ռանց ան ձի հա մա ձայ նու թյան, բա ցա-
ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

 Ար գել վում է օգ տա գոր ծել և տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել ան ձի 
մա սին, ե թե դա հա կա սում է տե ղե կու թյուն նե րի հա վաք ման նպա-
տակ նե րին կամ չի սահ ման ված օ րեն քով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծը 
ե րաշ խա վո րում է քա ղա քա ցի նե րի բժշ կա կան օգ նու թյան, ա ռող-
ջա կան վի ճա կի գաղտ նի ու թյան և ախ տո րոշ ման ի րա վուն քը: Հետ-
ևա բար՝ բժշ կա կան տե ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյու նը սահ ման-
ված է սահ մա նադ րա կան դրույ թով: Այդ սկզ բունք նե րը նե րա ռող 
մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի թվում են Մար դու ի րա վունք նե րի հա-
մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը (հոդ ված 12) և Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան (8-րդ հոդ ված)95:

«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում է96, որ յու րա քան չյուր 
զույգ կամ յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի ո րո շե լու իր ե րե խա նե րի 
թի վը և նրանց ծն վե լու ժամ կետ նե րը, ան ցան կա լի հղի ու թյու նից և 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մից խու սա փե լու նպա տա կով 
օ գտ վե լու ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ար դյու նա վետ և ան վաս մի-
ջոց նե րից ու մե թոդ նե րից, դրանց վե րա բե րյալ ստա նա լու ան հրա-
ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ,  հղի ու թյան ըն թաց քում ստա նա լու հղի-
ու թյան և ծնն դա բե րու թյան հետ կապ ված բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում` պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ա մե նա մյա 
ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում:

Յու րա քան չյուր ոք, այդ թվում դե ռա հաս նե րը, ի րա վունք ու նեն 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու սե ռա կան ա ռող ջու թյան պահ պան-
ման, սե ռա վա րակ նե րի, վեր ջին նե րիս հե տա գա ազ դե ցու թյան և 
հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ:

 Թեև «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը  սահ մա նում է ան հա տի վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քը, սա կայն « վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի» ը նդ հա-
նուր հայե ցա կար գը սահ ման ված չէ:

2002 թ. դեկ տեմ բե րին ՀՀ ազ գային ժո ղով ըն դու նել է « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-

95 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
96 http://pharm.am/index.php/en/laws/86-on-medical-aid-and-population-services
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վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը97, ո րը նե րա ռում է մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը, հա-
տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով դե ռա հաս նե րի ի րա վունք նե րին: 
Սույն օ րեն քով կար գա վոր վում են մար դու վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման, վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման, վե րար տադ րո ղա կա նու թյան ո լոր տում տեխ նո լո գի-
ա նե րի կի րառ ման կար գի ու պայ ման նե րի, ի նչ պես նաև դրանց 
հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն ներ: Օ րեն քը նե րա ռում է դրույթ-
ներ մար դու վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի, դե ռա հաս նե րի վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման, ա բորտ նե րի, 
հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի և վե րար տադ րո ղա կան օ ժան դակ տեխ-
նո լո գի ա նե րի վե րա բե րյալ:

 Մաս նա վո րա պես, հի շյալ օ րեն քի հետ ևյալ հոդ ված նե րը վե րա-
բե րում են հա կա բեղմն ա վոր ման մի ջոց նե րին և մե թոդ նե րին և 
սահ մա նում, որ «յու րա քան չյուր կին ու նի ան վտանգ մայ րու թյան 
և ան ցան կա լի հղի ու թյու նից ու հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա-
տու մից խու սա փե լու նպա տա կով բեղմն ա կանխ ման ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րից և (կամ) մե թոդ նե րից օ գտ վե լու ի րա վունք: Ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րը հա վաս տի տե ղե կատ վու թյուն են 
տրա մադ րում բեղմն ա կանխ ման առ կա մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի 
ա պա հո վու թյան, ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան վե րա-
բե րյալ՝ պտ ղա բե րու թյան կար գա վոր ման ի րա զեկ ված ը նտ րու թյուն 
կա տա րե լու նպա տա կով: Այս ի րա վուն քի ամ րագ րու մը են թադ րում 
է նաև բեղմն ա կանխ ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից և (կամ) մե-
թոդ նե րից օ գտ վե լու մատ չե լի ու թյան ա պա հո վում, ի նչն ան շուշտ 
խն դիր է հատ կա պես սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 
հա մար»:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից «Բժշ կա կան ամ լա ցումն ի րա կա-
նաց նե լու կար գը» հաս տատ վել է դեռևս 1998 թ., «Բ նակ չու թյան 
բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն:  

 Վեր լու ծու թյու նում նաև նշ վում է, որ այս կար գը գործ նա կա նում 
չի աշ խա տում մի շարք պատ ճառ նե րով` մշա կույ թի բա ցա կա յու-
թյուն, թե բնակ չու թյան և թե մաս նա գետ նե րի ոչ բա վա րար ի րա-
զեկ վա ծու թյուն, ա ռան ձին դրույթ նե րի վե րա բե րյալ մե խա նիզմն ե րի 

97 Adopted 11.12.02, in force 07.08.03.
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ան կա տա րու թյուն և ան հա մա պա տաս խա նու թյուն վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի ո լոր տում առ կա զար գա ցում-
նե րին: Օ րի նակ, սահ ման ված չէ  նա խազ գու շա կան տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադր ման և/ կամ ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն 
ստա նա լու ըն թա ցա կար գը և չկա նույ նիսկ դրույթ դրանց սահ մա-
նու մը լի ա զոր մարմն ին վե րա պա հե լու վե րա բե րյալ, ի սկ բժշ կա կան 
ամ լաց ման  պայ ման նե րը սահ ման ված են թերևս մի այն կա նանց 
հա մար, ո րոն ցից մե կը կնոջ 40 տա րե կան և ա վե լի լի նելն է, ին չը 
ան տրա մա բա նա կան է վե րար տադ րո ղա կան ակ տի վու թյան և ան-
ցան կա լի հղի ու թյուն նե րի ռիս կե րի տե սան կյու նից:  

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թ. օ գոս տո սի 8-ի N 1000-Ն ո րո շու մը 
« Մոր և ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 2003-2015 թթ. ազ-
գային ռազ մա վա րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին»98:

 Ռազ մա վա րու թյամբ խիստ կար ևոր վել է մոր և ման կան, վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման և ա ռող ջա պա հա կան 
կր թա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև բա րյա ցա կամ 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: Սահ ման վել են նպա տակ ներ` մայ րա կան/ վե րար տադ րո-
ղա կան և ե րե խա նե րի/ դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ու ղ ղու թյամբ և ամ րագր վել դրանց հաս նե լու հիմն ա կան ռազ մա-
վա րա կան ու ղ ղու թյուն նե րը: Ա ռանձ նա հա տուկ ը նդ գծ վել են ձեռ-
նարկ վե լիք  քայ լե րը՝ ու ղղ ված ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման բարձ րաց մա նը, ան վտանգ սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը, ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ-
նա վո րիչ նե րի տրա մադր մա նը և հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ օգ տա-
գոր ծող կա նանց թվի կրկ նա պատկ մա նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007թ. հու լի սի 26-ի թիվ 29 ո րոշ մամբ ըն-
դուն վել է « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման ազ-
գային ռազ մա վա րու թյու նը և 2007-2015թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գի րը»՝  հա մա պար փակ մի փաս տա թուղթ, ո րն  ար տա ցո լում է 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված Հա յաս տա նում 
առ կա ի րա վի ճա կը`  վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի 1990-2007 
թթ. մի տումն ե րի գնա հատ մամբ: Նկա րագր ված են ձեռք բե րումն ե-
րը, վեր են հան ված հիմն ախն դիր նե րը և ու ր վագծ ված են այն ռազ-
98 ՀՀ առողջապահության նախարարություն. 2003-2015 Մոր և մանկան առողջության 

պահպանման ռազմավարական ծրագիր. Երևան, 2003. հասանելի է այս հղումով՝ http://
www.moh.am/?section=static_pages/index&id=214&subID=91
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մա վա րա կան ու ղ ղու թյուն նե րը, ո րոնց ի րա գործ ման պա րա գա յում 
հնա րա վոր է բա րե լա վել վե րար տադ րո ղա կան/ մայ րա կան ա ռող-
ջու թյան ի րա վի ճա կը հան րա պե տու թյու նում և ա պա հո վել ա ռա ջըն-
թաց այդ ո լոր տում99:

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի « Պե տու թյան կող մից ե րաշ-
խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման շր ջա-
նակ նե րում ար տա հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում ցու ցա բեր վող 
ման կա բար ձա գի նե կո լո գի ա կան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա-
սարկ ման կազ մա կերպ ման չա փո րո շի չը հաս տա տե լու մա սին» 
2013 թ. նոյեմ բե րի 28-ի N 77-Ն հրա մա նի «Հ ղի նե րի նա խածնն-
դյան և ծննդ կան նե րի հետծնն դյան հս կո ղու թյան կազ մա կեր պու մը 
և ծա վալ նե րը» բաժ նում աս վում է.

« Ման կա բար ձու հու կամ որ պես ման կա բար ձու հի վե րա պատ-
րաստ ված բուժք րոջ աշ խա տան քի ծա վա լը կա նանց կոն սուլ տա-
ցի ա նե րում (կա բի նետ նե րում), գյու ղա կան բժշ կա կան տե ղա մա սե-
րում, գյու ղա կան բժշ կա կան ամ բու լա տո րի ա նե րում և վեր ջին նե րիս 
բու ժակ-ման կա բար ձա կան կե տե րում նե րա ռում է.

 ան ցան կա լի հղի ու թյուն նե րի, սե ռա վա րակ նե րի, վե րար տադ րո
ղա կան օր գան նե րի նա խա քաղց կե ղային և քաղց կե ղային հի
վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման աշ խա տանք ներ (ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման, նա խա մե նո պաու զային և հետ մե նո պաու զային 
շր ջա նի օս տե ո պո րո զի, սե ռա վա րակ նե րի, ու րո գե նի տալ խան
գա րումն ե րի, նո րա գո յա ցու թյուն նե րի կան խար գել ման մատ չե լի 
մե թոդ նե րի ի մա ցու թյուն և քա րո զում)»:

 Ըն տա նե կան բժշ կի աշ խա տան քի ծա վա լը նե րա ռում է «ըն տա-
նի քի պլա նա վոր ման, սե ռա վա րակ նե րի, ու րո գե նի տալ խան գա-
րումն ե րի, օս տե ո պո րո զի... կան խար գել ման մատ չե լի մե թոդ նե րի 
ի մա ցու թյուն և քա րո զում»:

 Ման կա բարձ-գի նե կո լո գի աշ խա տան քի ծա վա լը նե րա ռում է 
« ան ցան կա լի հղի ու թյուն նե րի կան խար գե լում (ըն տա նի քի պլա նա-
վոր ման մե թոդ նե րի ու սու ցա նում, այդ թվում՝ նե րար գան դային մե-
խա նի կա կան մի ջոց նե րի, ժա մա նա կա կից հոր մո նալ պրե պա րատ-
նե րի և այլ մի ջոց նե րի կի րա ռում)»:

 Վե րը նշ ված կար գը սահ մա նում է նաև պե տու թյան կող մից 

99 Arlis.am
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ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման 
շր ջա նակ նե րում ար տա հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում ցու ցա-
բեր վող գի նե կո լո գի ա կան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման 
ծա վալ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են «ըն տա նի քի պլա նա վոր ման և 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րի կան խար գել ման վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյան տրա մադ րու մը»100:

 Ման րա մասն հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հա վա քագր ված 
տե ղե կատ վու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բժշ կա կան կենտ րոն նե րում 
բժիշկ նե րը (ման կա բարձ-գի նե կո լոգ ներ, ըն տա նե կան բժիշկ ներ) 
տե ղյակ են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա մա նով սահ-
ման ված ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րին և ըն տա նե կան պլա նա-
վոր ման բա ղադ րի չը նե րա ռում են ի րենց աշ խա տան քի ծա վա լում: 
Սա կայն ըն տա նե կան բժիշկ նե րի շր ջա նում կա տար ված հար ցու մը 
ցույց տվեց, որ վեր ջին ներս չեն տրա մադ րում նման խորհր դատ-
վու թյուն:

 Ման րա մասն հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ 
չնա յած ո րո շա կի օ րենսդ րա կան դաշ տի առ կա յու թյա նը, կան հս-
տակ խն դիր ներ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ի րա վուն քի ի րաց ման 
և հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի օգ տա գործ ման տե սան կյու նից:

5.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ
 Հան րային հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հա վաք ված ա պա-

ցույց նե րը ցույց են տա լիս, որ չնա յած վեր ջին տաս նա մյա կում ըն-
տա նի քի պլա նա վոր ման օգ տա գործ ման մա կար դա կի կոնկ րետ 
փո փո խու թյուն նե րին, կան ըն տա նի քի պլա նա վոր ման (ԸՊ) ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան զգա լի խո չըն դոտ ներ: Հատ կան շա-
կան է, որ ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րը առ կա և 
մատ չե լի են ոչ ամ բողջ ե րկ րում: Վկա յու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ գեն դե րային ան հա վա սա րու թյուն նե րը, մշա կու թային նոր մե րը և 
հա մոզ մունք նե րը, ԸՊ վե րա բե րյալ ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան պա-
կա սը, ԸՊ պա րա գա նե րի ըն թա ցիկ մա տա կա րար ման բա ցա կա յու-
թյու նը, ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ստո րին մա կար դա կում 
հա մա պար փակ ԸՊ ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ա ռող-
ջա պա հու թյան հա մար պե տա կան    բյու ջե ի հատ կա ցումն ե րի ցածր 
մա կար դա կը, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ոչ բա վա րար ֆի նան-
100  Arlis.am
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սա վո րու մը, գյու ղա կան բնակ չու թյան հա մար ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման վե րա բե րյալ մաս-
նա գի տա կան   բժշ կա կան օգ նու թյան ոչ բա վա րար մատ չե լի ու թյու-
նը, նյու թա կան և տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյան ոչ բա վա րար 
մա կար դա կը ըն տա նե կան պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի ա մե-
նա տա րած ված խն դիր նե րից են: Այ նու ա մե նայ նիվ, վեր լու ծու թյան 
ժա մա նակ բա ցա հայտ վեց, որ հա մա պա տաս խան մի ջազ գային, 
տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային մա կար դա կի օ րենսդ րա կան մո-
տե ցումն ե րի ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված քայ լե րը ա ռաջ նա հերթ 
կար ևո րու թյուն ու նեն ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման ա ռու մով: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման ու ղ ղու թյամբ ներ կա յաց վում են հետ ևյալ 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը:

5.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ
 Կա ռա վա րու թյու նը և բու ժաշ խա տող նե րը պետք է կա տա րեն 

ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
ա պա հով մանն ու ղղ ված ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը՝ ըն տա նի-
քի պլա նա վոր ման հետ կապ ված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա-
մա պա տաս խան պլա նա վոր ման, ռե սուրս նե րի հա մա պա տաս խան 
բաշխ ման և գոր ծարկ ման մի ջո ցով: Կա ռա վա րու թյու նը հետ ևո ղա-
կա նո րեն պետք է ա պա հո վի ռե սուրս նե րի հա վա սա րա չափ բաշ-
խու մը բո լոր՝ թե մաս նա վոր, թե պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րին, օպ տի մա լաց նի ԸՊ պա րա գա նե րի գնում-
նե րի, պա շար նե րի կա ռա վար ման և բաշխ ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է.

 9 Ի րա կա նաց նել կա ռուց ված քային բա րե փո խումն եր՝ գնա հա-
տել առ կա ԸՊ ծա ռա յու թյուն նե րը և ստեղ ծել ի րա վա կան հիմ-
քեր ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կա բի նետ նե րի ձևա վոր ման, 
տե ղա բաշխ ման և գոր ծարկ ման հա մար:

 9  Սահ մա նել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կա բի նե տի բժշ կի գոր-
ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման դրույթ նե րը, հս տակ նշե լով 
գոր ծու նե ու թյան հիմն ա կան ու ղ ղու թյուն նե րը և սկզ բունք նե րը:

 9  Սահ մա նել ըն տա նե կան պլա նա վոր ման կա բի նե տի բժշ կի 
ո րա կա վոր ման չա փո րո շիչ նե րը, ը նդ գծե լով գի տե լիք նե րի և 
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կա րո ղու թյուն նե րի ան հրա ժեշտ սահ ման նե րը:
 9  Դի տար կել ա ռաջ նային մա կար դա կի բու ժաշ խա տող նե րին (ոչ 
մի այն ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րին) ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման խորհր դատ վու թյուն նե րի և հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի դե-
ղա տոմ սե րի դուրսգր ման գոր ծըն թա ցում ը նդ գր կե լու հնա րա-
վո րու թյու նը:

 9  Վե րա նայել ըն տա նե կան բժիշկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա-
կերպ ման դրույթ նե րը (ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004թ. ապ րի լի 
8-ի ո րո շում N 539-Ն)՝ ամ րապն դե լով ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման բա ղադ րի չը, և սահ մա նել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ի րա կա նաց ման մե խա նիզմն ե րը՝ ստեղ ծե լով ըն տա նի քի պլա-
նա վոր ման ու ղ ղորդ ման կեն սու նակ հա մա կարգ:

 9  Մե ծաց նել հա կա բեղմն ա վոր ման ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րի 
մատ չե լի ու թյու նը բո լոր սո ցի ա լա կան շեր տե րի հա մար՝ ժա-
մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներն ա վե լաց նե լով 
հիմն ա կան դե ղե րի ցան կում (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րի հրա մա նում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա-
րել), ը նդ լայ նե լով ԸՊ ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Եր կա րատև ազ դե ցու թյուն ու նե ցող և մշ տա կան    մե թոդ նե րը 
պետք է խրա խուս վեն և հեշտ հա սա նե լի լի նեն ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա մե նա ցածր մա կար դակ նե րում, 
ի նչ պի սիք են դիս պան սեր նե րը և բուժ կենտ րոն նե րը, ու ր դի-
մում է զույ գե րի մեծ մա սը ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րից օ գտ վե լու հա մար:

 9  Ձեռ նար կել մի ջոց ներ` ար դյու նա վետ հա կա բեղմն ա վոր ման 
մե թոդ նե րի և/ կամ մի ջոց նե րի մատ չե լի ու թյու նը ա պա հո վե-
լու ու ղ ղու թյամբ, հատ կա պես սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն-
տա նիք նե րի հա մար, գնումն ե րը կազ մա կեր պել պե տա կան   
 բյու ջե ից դրանք ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կենտ րոն նե րի մի-
ջո ցով տա րա ծե լու նպա տա կով: 

 9 Ս տեղ ծել ի րա վա կան հիմ քեր ար տա կարգ բեղմն ա կանխ ման 
մի ջոց նե րի տրա մադր ման հա մար` հաս տա տե լով ու ղե ցույց-
ներ բու ժաշ խա տող նե րի հա մար:

 9  Վե րա նայել ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
«Բժշ կա կան ամ լա ցումն ի րա կա նաց նե լու կար գը», հաշ վի առ-
նե լով, որ այդ կար գը կի րա ռե լի չէ մի շարք պատ ճառ նե րով՝ 
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մշա կույ թի բա ցա կա յու թյուն, բնակ չու թյան և մաս նա գետ նե-
րի ոչ բա վա րար ի րա զեկ վա ծու թյուն, ո րոշ դրույթ նե րի հա մար 
ան հրա ժեշտ մե խա նիզմն ե րի ան կա տա րու թյուն և ան հա մա-
պա տաս խա նու թյուն վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
ի րա վուն քի զար գաց ման մի տումն ե րին: Ա նհ րա ժեշտ է սահ-
մա նել նա խազ գու շաց նող տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադր ման 
և/ կամ ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն ստա նա լու կար գը և 
դրույթ ներ, ո րոնք կվե րա պա հեն դրանց սահ մա նու մը հա մա-
պա տաս խան լի ա զոր մարմն ին: Բժշ կա կան ամ լաց ման պայ-
ման նե րը գործ նա կա նում սահ ման վում են մի այն կա նանց հա-
մար, ո րոն ցից մե կը են թադ րում է, որ կնոջ տա րի քը չի կա րող 
պա կաս լի նել 40-ից, ին չը ան տրա մա բա նա կան է վե րար տադ-
րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան և ան ցան կա լի հղի ու թյան ռիս կե րի 
տե սան կյու նից: 

 9 Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյանն ա ռա ջար կել օպ տի-
մա լաց նել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի մո-
նի տո րին գի, գնա հատ ման և հաշ վետ վա կա նու թյան հա մա-
կար գը:

 9  Վե րաց նել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հետ կապ ված սո ցի ալ-
մ շա կու թային ար գելք նե րը, ա պա հո վե լով բո լոր ան ձանց, այդ 
թվում դե ռա հաս նե րի, ՄԻ ԱՎ-ՁԻ ԱՀ-ով ան ձանց, չա մուս նա-
ցած նե րի կող մից ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե-
րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը ա ռանց խտ րա կա նու թյան: 
Մաս նա վո րա պես, կա ռա վա րու թյու նը և շա հագր գիռ կող մե րը 
պետք է ա ջակ ցեն բո լոր այն նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, ո րոնք 
ու ղղ ված են ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի և 
տե ղե կու թյուն նե րի ստաց ման հար ցում առ կա սո ցի ալ-մ շա կու-
թային և ի րա վա կան ար գելք նե րի վե րաց մա նը: 

 9 Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րում պետք է 
ներգ րա վել տղա մարդ կանց, որ պես զի նրանք ստա նան ան-
հրա ժեշտ կր թու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն ի րա զեկ ված ը նտ-
րու թյուն կա տա րե լու հա մար: Որ պես այդ պի սին, ծրագ րե րը և 
ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է վե րաուղ ղորդ վեն՝ զգա լի կեր պով 
ներգ րա վե լով տղա մարդ կանց՝ որ պես ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ակ տիվ մաս նա կից նե րի: 

 9 Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման վե րա բե րյալ ճշգ րիտ տե ղե կատ-
վու թյուն ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել, հաս տա-
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տել և բուժ հաս տա տու թյուն ներին տրա մադ րել տե ղե կատ վա-
կան թեր թիկ ներ, ո րոն ցում նկա րագր ված կլի նեն ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման սկզ բունք նե րը, մե թոդ նե րը և ի րա վունք նե րը: 
Դա հնա րա վո րու թյուն կտա տղա մարդ կանց և կա նանց կա-
տա րե լու ի րա զեկ ված ը նտ րու թյուն:
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6 | Ա ԲՈՐՏ ԵՎ 
ՀԵ ՏԱ ԲՈՐ ՏԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ

 Ա բոր տը ան ցան կա լի հղի ու թյան դե ղո րայ քային կամ վի րա բու ժա-
կան դա դա րե ցումն է: Հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րը և 
հե տա բոր տային խնամ քը մար դու հիմն ա րար ի րա վունք նե րի մաս 
կազ մող սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ-
վող ի րա վունք նե րից են: Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րը այն ի րա վունք նե րի թվում են, ո րոնք ար տա ցոլ ված են 
տար բեր մի ջազ գային ի րա վա պաշտ պան կոն վեն ցի ա նե րում, պայ-
մա նագ րե րում և նոր մե րում, ի նչ պի սիք են ա) կյան քի, բ) ա ռող ջու-
թյան (Մար դու ի րա վունք նե րի 1948թ. հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րով 
ճա նաչ ված է որ պես բա վա րար կեն սա մա կար դա կի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս), գ) կր թու թյան և տե ղե կատ վու թյան ի րա վուն քը, դ) հա վա սա-
րու թյան և խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման ի րա վուն քը, ե) գաղտ նի-
ու թյան ի րա վուն քը, զ) ե րե խա նե րի թվի և ապ րե լու վայ րի ո րոշ ման 
ի րա վուն քը, գ) հա մա ձայ նու թյուն տա լու ի րա վուն քը, ը) խոշ տան-
գումն ե րից կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու ի րա վուն քը, թ) 
սե ռա կան և գեն դե րային բռ նու թյու նից զերծ լի նե լու ի րա վուն քը ժ) 
ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: Սե ռա-
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը 
նաև կախ ված է հա րա կից սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան գոր ծոն նե-
րից, ի նչ պի սիք են ջրի և սա նի տա րա կան սպա սարկ ման ի րա վուն-
քը, սնն դի ի րա վուն քը, կր թու թյան ի րա վուն քը և այլն101:

 Ինչ պես նշ ված է հաշ վետ վու թյան նե րա ծու թյու նում, մար դու 
ի րա վունք նե րի կող մերն են ի րա վա տե րե րը և պար տա կա նու թյուն 
կրող նե րը: Հա մա ձայն մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային օ րեն քի, 
ի րա վա տե րե րը ֆի զի կա կան ան ձինք են, ի սկ պար տա կա նու թյուն 
կրող նե րը՝ հիմն ա կա նում տար բեր մա կար դակ նե րի պե տա կան 
կա ռա վար ման    մար մին նե րը և հաս տա տու թյուն նե րը: Պե տու թյուն-
նե րը կրում են մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու, պաշտ պա նե լու և 
ի րա գոր ծե լու պար տա վո րու թյուն102:

101 OHCHR. (2014). Վերարտադրողական իրավունքները մարդու իրավունքներ են: Մարդու 
իրավունքների ազգային ինստիտուտների ձեռնարկ. Ժնև: OHCHR.

102 Lawrence, J. C. (2012). Մարդու իրավունքներ. Williamsburg: Peace Operations Training 
Institute.
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 Սե ռա կան  և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը 
նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան և ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման ըն թաց քում պե տու թյուն նե րը պետք է հիմն վեն մար դու ի րա-
վունք նե րի այն պի սի չա փա նիշ նե րի և սկզ բունք նե րի վրա, ի նչ պի-
սիք են դրանց առ կա յու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը, ըն դու նե լի ու թյու նը 
և ո րա կը:

6.1. Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման  
ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա վա կան հիմ քե րը  
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում

 « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո-
ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (2002թ. դեկ տեմ բե րի 
11) հա մա ձայն, Հա յաս տա նում օ րի նա կան է հղի ու թյան ար հես տա-
կան ը նդ հա տու մը103: Ը ստ օ րեն քի, յու րա քան չյուր կին ու նի հղի ու-
թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ի րա վունք: Ը նդ ո րում հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տու մը մինչև 12 շա բա թա կան հղի ու թյան 
ժամ կե տը կա տար վում է կնոջ դի մու մի հա մա ձայն, ի սկ հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տու մը մինչև 22 շա բա թա կան հղի ու թյան 
ժամ կե տը կա րող է կա տար վել բժշ կա սո ցի ա լա կան ցու ցումն ե-
րի դեպ քում՝ կնոջ հա մա ձայ նու թյամբ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 
թվա կա նի օ գոս տո սի 5-ի N 1116-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված սո ցի ա-
լա կան ցու ցումն ե րի՝ կնոջ մոտ բա վա րար լի նե լու դեպ քում104: 

Ըստ օ րեն քի, հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մից ա ռաջ և 
հե տո ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյու նը կնո ջը տրա մադ րում 
է ան վճար բժշ կա սո ցի ա լա կան խորհր դատ վու թյուն՝ ան ցան կա լի 
հղի ու թյու նից պաշտ պան վե լու մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի վե րա բե-
րյալ105: 

Ան չա փա հաս նե րի դեպ քում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա-
տու մը կա տար վում է նրա ծնող նե րի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում՝ բժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա106: 

103 Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների 
մասին օրենք, դեկ. 11, 2002, հասանելի է հետևյալ հասցեով.http://www.arlis.am/

104 Որոշում N1116-Ն, հասանելի է հետևյալ հասցեով.http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=12781

105 Տե՛ս հղում 101
106 Նույնը
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Մինչ դեռ, Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու-
թյու նը սահ մա նում է, որ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
հա մար չի պա հանջ վում եր րորդ կող մի հա մա ձայ նու թյուն107՝ ան չա-
փա հաս նե րի շա հե րը և բա րե կե ցու թյու նը լա վա գույնս պահ պա նե լու 
նպա տա կով, քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը պետք  է 
խրա խու սեն, սա կայն չպա հան ջեն ծնող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու-
նը, օ ժան դա կու թյան, տե ղե կատ վու թյան և կր թու թյան մի ջո ցով:

 Հա յաս տա նի Քրե ա կան օ րենս գիր քը պա րու նա կում է դրույթ 
ա պօ րի նի ա բորտ կա տա րե լու վե րա բե րյալ: Հա մա ձայն Քրե ա-
կան օ րենսգր քի 122 (1) հոդ վա ծի՝ « Հա մա պա տաս խան բժշ կա կան 
բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մից ա պօ րի նի ա բորտ 
կա տա րե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի ա ռա վե լա գույ նը հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ 
ա ռա վե լա գույ նը մեկ ա միս ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա-
ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից 
զր կե լով՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով»: Հոդ վա ծի ե րկ-
րորդ մա սով նշ վում է, որ « Հա մա պա տաս խան բժշ կա կան բարձ-
րա գույն կր թու թյուն չու նե ցող ան ձի կող մից ա պօ րի նի ա բորտ կա-
տա րե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
ա ռա վե լա գույ նը եր կու հա րյու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ 
մե կից ե րեք ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա-
գույ նը եր կու տա րի ժամ կե տով»:  

Ա պօ րի նի ա բորտ կա տա րե լը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել 
է տու ժո ղի մահ կամ ծանր վաս է պատ ճա ռել նրա ա ռող ջու թյա-
նը, կամ կա տար վել է միև նույն մե ղադ րան քով նախ կի նում դա տա-
պարտ ված ան ձի կող մից, պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե-
լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով108:

 Նաև ան հրա ժեշտ է նշել, որ  Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վին ու ղղ ված պե տա կան զե կույ-
ցում (2012թ.) Հա յաս տա նը հայ տա րա րել է, որ Հա յաս տա նի Քրե-
ա կան օ րենս գիրքն ա պա հո վում է հա մա պա տաս խան պա տիժ ներ 
ա պօ րի նի կամ հար կա դիր ա բոր տի, ի նչ պես նաև հար կա դիր ամ-
107 Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (2012). Ապահով աբորտ.

Առողջապահության տեխնիկական և քաղաքականությունների ուղեցույց. Ժնև: 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն.

108 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հասանելի է հետևյալ հասցեով. https://www.unodc.org/res/cld/
document/Հայաստան_criminal_code_html/Armenia_Criminal_Code_of_the_Republic_of_
Armenia_2009.pdf
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լաց ման դեպ քե րում, ան կախ նրա նից, թե ա րդյոք ան ձը (կին, աղ-
ջիկ, տղա մարդ) հաշ ման դա մու թյուն ու նի, թե ո չ109:

ՀՀ ԱՆ-ն ներ կա յաց րել է « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քի 10-րդ հոդ-
վա ծի փո փո խու թյուն նե րի նա խա գիծ, ը ստ ո րի՝ սե ռով պայ մա նա-
վոր ված ա բորտ նե րը կար գել վեն օ րեն քով:

6.2. Ա բոր տային և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան և  
խն դիր նե րի հետ կապ ված մի տում ե րը

Բ նակ չու թյան և զար գաց ման մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կոչ է ա նում կա ռա վա րու թյուն նե րին ձեռ-
նար կել հա մա պա տաս խան քայ լեր, ո րոնք կօգ նեն կա նանց խու սա-
փե լու ա բոր տից, «ո րը ոչ մի դեպ քում չպետք է խրա խուս վի որ պես 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մի ջոց»110:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տու մը կար ևոր տեղ է զբա ղեց-
նում Հա յաս տա նում ծնե լի ու թյան կար գա վոր ման հար ցում. ը նդ հա-
նուր ա բորտ նե րի ցու ցա նի շը 0.8 է: 2007թ. մինչև 2010թ. ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում 10 հղի ու թյուն նե րից 3-ը (29%) դա դա րեց-
վել է ար հես տա կա նո րեն111: Չնա յած նրան, որ հղի ու թյուն նե րի ար-
հես տա կան դա դա րեց ման մի տու մը նվա զել է վեր ջին 10 տա րի նե րի 
ըն թաց քում, այ դու հան դերձ շա րու նա կում է մնալ բարձր: Ա բորտ նե-
րի տեմ պե րի նվազ ման վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կա րող են մեկ նա-
բան վել եր կու տար բեր ձևե րով: Ա ռա ջին բա ցատ րու թյու նը կա րող 
է լի նել ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի օգ տա-
գործ ման ա ճը, ի հա կադ րու թյուն ա վե լի ա վան դա կան մե թոդ նե րի, 
ի սկ ե րկ րորդ հա վա նա կան բա ցատ րու թյու նը կա րող է լի նել այն, որ 
ա վե լա ցել է հղի ու թյան ի նք նու րույն ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի 
քա նա կը՝ Cytotec (Misoprostol) դե ղա մի ջո ցի օգ տա գործ ման մի ջո-

109 CRPD, Պետական զեկույց, Հայաստան, 2012, հասանելի է հետևյալ հասցեով. http://bit.
ly/1QABkJ1

110 ICPD Գործողությունների ծրագիր, հասանելի է հետևյալ հասցեով. http://www.unfpa.org/
sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf

111 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
և ICF International. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի 
հետազոտություն, 2010թ.  Կալվերտոն, Մերիլենդ, 2012. հասանելի է այս հղումով՝ http://
dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf
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ցով112: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում պարզ վել է, որ վեր ջինս ա վե լի 
հա վա նա կան է:

 ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի (ՄԱԲՀ) հո վա նա վո րու-
թյամբ ի րա կա նաց ված « Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի 
սեգմենտավորման հետազոտության հաշվետվությունում» նշ վում 
է, որ 2008-2012 թթ. բժշ կա կան մի ջամ տու թյամբ ա բորտ նե րի թի-
վը 1000 կա նանց հաշ վով փոքր-ի նչ ա ճել է՝ 2008 թ. 12.5-ից 2012թ. 
կազ մե լով 13.7113:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման և Հա յաս տա նում դրա 
տա րած վա ծու թյան հիմ ա կան պատ ճա ռը ըն տա նի քի պլա նա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րի և տե ղե կատ վու թյան սահ մա նա փակ 
հա սա նե լի ու թյունն է (այդ թվում՝ ա պա տե ղե կատ վու թյու նը և նա-
խա պա շար մունք նե րը), ի նչ պես նաև ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ-
նա վոր ման մե թոդ նե րի գնային ան մատ չե լի ու թյու նը114: Հա ճախ կա-
նայք դի մում են հա կա բեղմն ա վոր ման ա վան դա կան մե թոդ նե րին: 
Ը ստ ԺԱՀ 2010թ.-ի, ա մուս նա ցած կա նանց շուրջ 55%-ը հայտ նել 
է, որ օգ տա գոր ծում է հա կա բեղմն ա վոր ման մի ջոց ներ: 27%-ը օգ-
տա գոր ծում է ին հա կա բեղմն ա վոր ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, 
ի սկ 28%-ը՝ ա վան դա կան մե թոդ ներ: Ա ռա վել տա րած ված ա վան-
դա կան մե թո դը  ը նդ հատ ված սե ռա կան ա կտն է, ո րին հա ջոր դում 
են տղա մարդ կանց պահ պա նակ նե րը և ՆԱՊ-ե րը: Բեղմն ա կանխ-
ման ա վան դա կան մե թոդ նե րը, ի նչ պի սին են ը նդ հատ ված սե ռա-
կան ակ տը և պար բե րա կան ժուժ կա լու թյու նը, ան հա ջո ղու թյամբ 
ա վարտ վե լու մեծ ռիսկ են պա րու նա կում և հան գեց նում են ան ցան-
կա լի կամ չպ լա նա վոր ված հղի ու թյան115: 

112 Guilmoto, C. Z. (2013). «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. 
ժողովրդկագրական տվյալներ և վերլուծություն», զեկույց, Երևան: ՄԱԲՀ.

113 Walker, G. (2014). «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետա- 
զոտություն».Երևան: UNFPA.

114 ASTRA Network (2014). Սեռական և վերարտադրողական առողջության իրավունքների 
վիճակը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում, Վարշավա, Լեհաստան, հասանելի է 
հետևյալ հասցեով.http://www.astra.org.pl/publications.html

115 Տե՛ս հղում 109
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Առ կա է նաև ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված պա-
հան ջար կի հար ցը: Այժմ պտ ղա բեր տա րի քում գտն վող ա մուս նա-
ցած կա նայք, ով քեր ցան կա նում են այլևս ե րե խա չու նե նալ, կամ 
ցան կա նում են սպա սել ա ռն վազն ևս եր կու տա րի հա ջորդ ե րե խան 
ու նե նա լուց ա ռաջ, սա կայն չեն օգ տա գոր ծում հա կա բեղմն ա վո-
րիչ ներ, ձևա վո րում են ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված 
պա հան ջար կը116: Ը ստ «ԲԶՄԳ 2014թ.-ից հե տո. ՄԱԿ Ե ՏՀ. Տա րա-
ծաշր ջա նի հե ռան կար» ՄԱԿ-ի Ե ՏՀ տա րա ծաշր ջա նային զե կույ ցի, 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման չբա վա րար ված պա հան ջար կի ցու ցա-
նի շը Հա յաս տա նում 10-15% է117:

 Հա ճախ ա բոր տը հա մար վում է ա վե լի մատ չե լի, ա պա հով և 
ա վե լի է ժան մի ջոց, քան ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման 
մե թոդ նե րը: Հա յաս տա նում հինգ կնո ջից եր կու սը (37%) ա բորտ է 
ա րել: Կա նայք, ով քեր ա բորտ են ա րել, հայտ նում են, որ ժա մա նա-
կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րի մա սին հա մա պար փակ 
տե ղե կատ վու թյան պա կա սը (60%) և դրանց բա ցա կա յու թյու նը կամ 
բարձր գի նը (15%) ի րենց հնա րա վո րու թյուն չեն տվել օ գտ վե լու ժա-
մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ նե րից: Այդ պատ ճա ռով 
ա բորտ նե րը դար ձել են ըն տա նե կան պլա նա վոր ման « մե թոդ»118:

Տ ղա մարդ կան ցից և կա նան ցից, այդ թվում ե րի տա սարդ նե րից 
շա տե րը կնա խընտ րե ին կան խել ան ցան կա լի հղի ու թյու նը: Սա կայն 
նրանք հայտ նում են, որ հու սա լի մե թոդ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
խն դիր է և ան ցան կա լի հղի ու թյու նը հա ճախ ար դյունք է ան հա ջող 
հա կա բեղմն ա վոր ման: 

Ե թե    կա նանց հա սա նե լի լի նե ին ար դյու նա վետ և ան վտանգ բեղմ
նա կանխ ման մե թոդ ներ, նրանք եր բեք չէ ին ը նտ րի ա բոր տը119: 

Ա վե լին, հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ է դար ձել, որ կա-
նայք ոչ միշտ է, որ բա վա րար տե ղե կաց ված են հղի ու թյան ար-

116 ԱՀԿ, Ընտանիքի պլանավորման չբավարարված պահանջարկ: Հասանելի է հետևյալ 
հղումով՝ http://www.Who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/unmet_need_fp/en/

117 Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով 
(2013): ԲԶՄՀ 2014-ից այն կողմ: ՄԱԿ ԵՏՀ, Տարածաշրջանային հեռանկար. Ժնև, 
Միավորված ազգերի կազմակերպություն.

118 Walker, G. (2014). «Բեղմնականխիչ միջոցների շուկայի սեգմենտավորման հետա- 
զոտություն». Երևան: ՄԱԲՀ.

119 Նույնը



 | 89 

հես տա կան    ընդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րի և հե տա բոր տային 
բու ժօգ նու թյան մա սին: Օ րի նակ, ոչ բո լոր կա նայք գի տեն, թե որ 
դեպ քե րում է ա բոր տը օ րի նա կան, ծա նոթ չեն ան վտանգ ա բորտ-
նե րի ու ղե ցույց նե րին, ի նչ բար դու թյուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ և 
ե րբ է պետք դի մել հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան: 

Այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք հայ կա նանց շր ջա նում ազ դում են ա բորտ-
նե րի վրա՝ 
ա) Տա րի քը: Հղի ու թյուն նե րի մաս նա բա ժի նը (ը նդ հա նուր առ մամբ) 

կտ րուկ ա ճում է՝ կախ ված կնոջ տա րի քի ա ճից:
բ)  Կր թու թյու նը: Կր թու թյան մա կար դա կի և ա բորտ նե րի միջև կա 

բա ցա սա կան հա րա բե րակ ցու թյուն: Հղի ու թյան ար հես տա կան   
ընդ հատ մամբ ա վարտ վող հղի ու թյուն նե րի տո կո սը նվա զում է՝ 
կախ ված կր թա կան մա կար դա կի ա ճից:

գ) Ո ւն ևո րու թյու նը/ Սո ցի ա լա կան վի ճա կը: Չնա յած չկա հս տակ 
կապ ու ն ևո րու թյան և  հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման 
միջև, ա մե նա ցածր և մի ջին քվին տիլ նե րին դաս վող մայ րե րը ու-
նեն ա բոր տով ա վարտ վող հղի ու թյուն նե րի ա մե նա բարձր մաս նա-
բա ժի նը: Օ րի նակ, գյու ղա կան վայ րե րում սո ցի ալ-տն տե սա կան 
պատ ճառ նե րը և չքա վոր կեն սա պայ ման նե րը չնա խա տես-
ված հղի ու թյան դա դա րեց ման հիմն ա կան պատ ճառ նե րից են:

դ)  Ե րե խա նե րի քա նա կը: Առ կա է դրա կան հա րա բե րակ ցու թյուն 
ծն ված ե րե խա նե րի թվի և հղի ու թյուն նե րի ար հես տա կան ը նդ-
հա տումն ե րի թվի միջև: Ի տար բե րու թյուն 1 ե րե խա ու նե ցող 
կա նանց 17%-ի, ե րե խա չու նե ցող կա նանց 1%-ից քիչն է ու նե ցել 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում։ Նույն ցու ցա նի շը  2-3 
ե րե խա ու նե ցող կա նանց շր ջա նում կազ մել է 58% և 4 կամ ա վե-
լի ե րե խա ու նե ցող կա նանց շր ջա նում՝ 56%120։
Չ նա յած ա բոր տի բարձր ցու ցա նիշ նե րին՝ կա նայք Հա յաս տա-

նում հակ ված են բա ցա սա կա նո րեն վե րա բեր վել հղի ու թյան ար-
հես տա կան   ընդ հատ մա նը, սա կայն կդի մեն այդ քայ լին, ե թե ան-
սպա սե լի հղի ու թյուն տե ղի ու նե նա121:

120 Տե՛ս հղում  111
121 Westoff, Charles F., Jeremiah M. Sullivan, Holly A. Newby և Albert R. Themme.2002. 

Հակաբեղմնավորման և աբորտների կապը Հայաստանում: ԺԱՀ վերլուծություններ No. 
6. Կալվերտոն, Մերիլենդ: ORC Macro.
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6.3. Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մա սին տե ղե կատ վու
թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի ու ժա մա նա կա կից  
հա կա բեղմ ա վո րիչ նե րի մատ չե լի ու թյու նը 

Ինչ պես նշ վեց, ա բոր տի և Հա յաս տա նում նրա տա րած վա ծու-
թյան հիմն ա կան պատ ճա ռը ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն նե րի և տե ղե կատ վու թյան սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյունն 
է (այդ թվում՝ ա պա տե ղե կատ վու թյու նը և նա խա պա շար մունք նե-
րը), ի նչ պես նաև ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վոր ման մե թոդ-
նե րի ան մատ չե լի ու թյու նը: Մինչ դեռ մար դու ի րա վունք նե րի մա սին 
պայ մա նագ րե րը և դրանց կեն սա գոր ծու մը վե րահս կող մար մին-
նե րը, ի նչ պի սիք են CEDAW-ը, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ան (Ե ԻԿ), Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գի րը (ՏՍ ՄԻՄԳ) և նրանց հա-
մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով ե րը Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ 
ի րենց ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն նե րում և եզ րա փա կիչ դի տար-
կումն ե րում կար ևո րել են ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի և տե ղե կատ վու թյան, այդ թվում ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ-
նա վոր ման մե թոդ նե րի մատ չե լի ու թյու նը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով պարզ է դար ձել, որ թեև 
բժիշկ նե րը և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի աշ խա տող նե րը պար-
բե րա բար դա սըն թաց նե րի են մաս նակ ցում ըն տա նե կան պլա նա-
վոր ման և բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի վե րա բե-
րյալ, սա կայն այդ տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի չէ բնակ չու թյա նը: 
Օ րի նակ, Գե ղար քու նի քի մար զի ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն նե-
րը և հի վան դա նոց նե րը չու նեն գր քույկ ներ ըն տա նի քի պլա նա վոր-
ման և բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ, 
որ պես զի տրա մադ րեն բնակ չու թյա նը: Ա վե լին, բնակ չու թյան մի 
հատ վա ծը ա պա տե ղե կաց ված և նա խա պա շար ված կար ծիք ու նի 
ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ (ն րանք վա-
խե նում են կան խա կալ վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նալ հա կա բեղմ-
նա վո րիչ ներ օգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով):

 Գե ղար քու նի քի մար զում կա տար ված հար ցու մը նաև պար զել 
է, որ բնակ չու թյան մի հատ ված սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ  տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար 
ա պա վի նում է հա մա ցան ցին, ին չը հան գեց նում է ա պա տե ղե կաց-
վա ծու թյան:
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 Ինչ պես նշ վեց ա վե լի վաղ այս բաժ նում, առ կա է նաև բեղմն ա-
կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի ան մատ չե լի ու թյան հար-
ցը: Բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րը մատ չե լի չեն 
ցածր ե կա մուտ ու նե ցող զույ գե րի և գյու ղա կան բնակ չու թյան հա-
մար (ն րանք ստիպ ված են լրա ցու ցիչ ծախ սեր ա նել բուժ կենտ-
րոն ներ հաս նե լու և հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ ստա նա լու հա մար), 
ի նչ պես նաև այն ե րի տա սարդ զույ գե րի հա մար, ո րոնք ֆի նան սա-
պես կախ ված են ի րենց ծնող նե րից (ֆի նան սա կան խո չըն դոտ ներ): 
Օ րի նակ, 2010թ. հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման մի ջին 
ար ժե քը կազ մում էր շուրջ 29 Ա ՄՆ դո լար, ին չը զգա լի ո րեն ա վե լի 
քիչ է, քան հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի մեծ մա սը տա րե կան կտր ված-
քով ձեռք բե րե լը122:

6.4. Դե ղո րայ քային ա բորտ ներ և ա նա պա հով 
ա բորտ ներ

 ԱՀԿ-ն ա նա պա հով ա բոր տը սահ մա նում է որ պես չպ լա նա վոր-
ված հղի ու թյան ը նդ հա տում ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի չտի-
րա պե տող ան հա տի կող մից, կամ այն պի սի մի ջա վայ րում, ո րը չի 
հա մա պա տաս խա նում նվա զա գույն բժշ կա կան ստան դարտ նե րին, 
կամ եր կու սը մի ա սին: Ա նա պա հով ա բորտ նե րի վտան գը հիմն ա-
կա նում սպառ նում է զար գա ցող ե րկր նե րի կա նանց, որ տեղ գոր-
ծում են ա բորտ նե րը սահ մա նա փա կող օ րենք ներ և/ կամ ա բոր տի 
ծա ռա յու թյուն նե րը հեշտ հա սա նե լի չեն կա նանց123:

 Ա մեն տա րի, ը ստ գնա հա տա կան նե րի, 22 մլն ա նա պա հով 
ա բորտ ներ են տե ղի ու նե նում աշ խար հում, ո րոնց ար դյուն քում տա-
րե կան մա հա նում է մոտ 47,000 կին, ի սկ ևս 5 մի լի ոն կնոջ մոտ 
ա ռա ջա նում է հաշ ման դա մու թյուն124: Ա վե լին, ա նա պա հով ա բորտ-
նե րի թի վը 2 մի լի ո նով ա ճել է 2003-ից 2008 թթ. ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում: Ա նա պա հով ա բորտ նե րին է բա ժին ը նկ նում 
մայ րա կան մա հա ցու թյան մոտ 13 տո կոսն ամ բողջ աշ խար հում, 
ին չը նշա նա կում է, որ հղի ու թյան ա նա պա հով ար հես տա կան ը նդ-
հա տու մը մայ րա կան մա հա ցու թյան եր րորդ ա մե նա մեծ պատ ճառն 

122  Տե՛ս հղում 111
123 Տե՛ս հղում 105
124 Նույնը
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է125: Ա նա պա հով ա բոր տի խն դի րը հան րային ա ռող ջու թյան հարց է, 
ո րը կա րող է կանխ վել սե ռա կան կր թու թյան և տե ղե կատ վու թյան, 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, հղի ու թյան ա պա հով ար հես տա կան   
ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան խթան ման մի-
ջո ցով:

 Ըստ տվյալ նե րի, կա նայք Հա յաս տա նում օգ տա գոր ծում են Cyto-
tec (Misoprostol դե ղա մի ջո ցի ապ րան քային ան վա նու մը), ո րը հան-
դի սա նում է հա կա խո ցային դե ղա մի ջոց, բայց կա րող է օգ տա գործ-
վել նաև որ պես տնային պայ ման նե րում ա ռանց որ ևէ բժշ կա կան 
հս կո ղու թյան վի ժում ա ռա ջաց նող մի ջոց: Այն օգ տա գործ վում է այլ 
դե ղա մի ջո ցի հետ հա մա տեղ, ո րը կոչ վում է Mifpristone126: Cyto-
tec-ի՝ որ պես վի ժեց նող մի ջո ցի ոչ պատ շաճ օգ տա գոր ծու մը եր բեմն 
կա րող է հան գեց նել բար դու թյուն նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ ա րյու նա-
հո սու թյան, ա րյու նա հո սու թյան հետ ևան քով՝ սա կա վա րյու նու թյան, 
թե րի ա բոր տի և եր բեմն նույ նիսկ մահ վան127:

Չ նա յած նրան, որ 2014թ. օ գոս տո սի 1-ի դրու թյամբ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյան կող մից Cytotec-ի վա ճառ քը ա ռանց բժշ կի դե ղա-
տոմ սի ար գել վել է, կա նայք այն դեռևս ի վի ճա կի են գնել « ձեռ քի 
վրայից» ա ռանց բժշ կի դե ղա տոմ սի: Հե տա զո տու թյու նը ևս հաս-
տա տում է, որ վա ճառ քի ար գել քը ա նար դյու նա վետ է և կա նայք 
հեշ տու թյամբ կա րո ղա նում են ձեռք բե րել Cytotec:

 ՄԱԿ-ի եր ևա նյան գրա սե նյա կում կազ մա կերպ ված շա հա ռու նե-
րի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
մե կը նշեց, որ հղի կա նայք դե ղատ նե րից Cytotec-ը գնում են ա ռանց 
բժշ կի դե ղա տոմ սի և դե ղա հա բերն օգ տա գոր ծում են ա ռանց ճշգ-
րիտ ի մա նա լու ան հրա ժեշտ դե ղա քա նա կը, ին չը հան գեց նում է 
բար դու թյուն նե րի: Նույ նը նաև բա ցա հայտ վեց հե տա գա յում հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րում կա տա րած այ ցե րի ար դյուն քում:

125 ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (2015). Նյու Յորք: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ. 
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների աջակ- 
ցության ուղեցույց: Երկրի գնահատականներ և ազգային հարցումներ սեռական 
և վերարտադրողական առողջության և բարեկեցության մարդու իրավունքների 
համատեքստում.

126 Գրիգորյան Մ., «Հայաստան: Տնային աբորտների դեղորայքն ազատ վաճառքում է, 
չնայած արգելքին», 2014, հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://www.eurasianet.org/
node/69836

127 «Ձայն տալով կանանց. Հակաբեղմնավորիչների և հղիության արհեստական ընդհատման 
հետ կապված ընկալումները և փորձը Հայաստանի գյուղական վայրերում». Զեկույց, 
ՄԱԲՀ, 2015 թ.
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 Շի րա կի մար զում բու ժաշ խա տող նե րից մե կը հայտ նեց, որ ան վե-
րահս կե լի դե ղո րայ քային ա բորտ նե րը ի րեն ա մե նա շատն են մտա-
հո գում: Նա նշեց, որ գրե թե միշտ կա նայք փոր ձում են ա բորտն 
ի րա կա նաց նել տնային պայ ման նե րում դե ղա հա բեր օգ տա գոր ծե-
լով և ե թե դա ան հա ջո ղու թյամբ է ա վարտ վում, գա լիս են կլի նի կա: 
Ա վե լին, նա նշեց, որ ի րեն հայտ նի է դեպք, որ մի կին մա հա ցել 
է Cytotec-ի սխալ դե ղա քա նակ ըն դու նե լու ար դյուն քում: Հե տա զո-
տու թյուն ի րա կա նաց նող թի մի Շի րա կի մար զի հի վան դա նոց կա-
տա րած այ ցի ըն թաց քում մի կին ե կել էր բու ժում ստա նա լու, քա նի 
որ նա Cytotec էր օգ տա գոր ծել ա ռանց բժշ կի հս կո ղու թյան: Սյու նի-
քի մար զում մի բու ժաշ խա տող հայ տա րա րեց, որ կա նանց գրե թե 
90%-ը, ով քեր ցան կա նում են ա ռաջ բե րել ար հես տա կան վի ժում, 
ա ռա ջին հեր թին փոր ձում են դա նա խա ձեռ նել Cytotec-ի մի ջո ցով, 
ի սկ հի վան դա նոց այ ցե լում են մի այն այն դեպ քում, ե րբ հղի ու թյան 
ը նդ հա տում տե ղի չի ու նե նում:

 Ա վե լին, քա նի որ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ան-
հրա ժեշ տու թյու նը  ա վե լի սուր և հրա տապ է, քան հա կա բեղմն ա վո-
րիչ նե րի օգ տա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, մար դիկ գե րա դա-
սում են ֆի նան սա կան մի ջոց ներ հայ թայ թել ա բոր տի հա մար կամ 
գնել Cytotec, այլ ոչ թե պար բե րա բար ձեռք բե րել կան խար գե լիչ 
հա կա բեղմն ա վո րիչ ներ:

 Գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ Cytotec-ի օգ տա գործ ման ցու ցա-
նի շը բարձր է, Cytotec-ի մի ջո ցով ա բոր տը կա նայք հա մա րում են 
ա վե լի շուտ ար հես տա կան    կամ ի նք նա բեր վի ժում, քան ա բորտ: 
Նրանց կար ծի քով, ա բոր տի հա մար պա հանջ վում են բժշ կա կան 
սար քա վո րումն եր և գոր ծիք ներ: Ա վե լին, կա նանց բա վա կա նին 
բարձր տո կո սը տե ղյակ չէր Cytotec-ի օգ տա գործ ման հետ կապ-
ված ռիս կե րի մա սին: Գյու ղա կան վայ րե րի բու ժաշ խա տող նե րը 
նշում են, որ ախ տա նիշ նե րը և բար դու թյուն նե րը տար բեր են, այդ 
թվում՝ թե րի ա բորտ, ա րյու նա հո սու թյուն, վա րակ, ո րո վայ նային 
ցավ, սրտ խառ նոց, պո լիպ ներ և ան պտ ղու թյուն128:

 Գյու ղաբ նակ կա նանց կող մից Cytotec-ի օգ տա գոր ծու մը գե րա-
դա սե լի է վի րա հա տա կան ա բոր տից, մաս նա վո րա պես հետ ևյալ 
պատ ճառ նե րով՝ 1) ա վե լի է ժան գին, 2) վի րա բու ժա կան ա բորտ-
նե րի հան դեպ վախ/ հո գե բա նա կան սթ րես/ա մո թի զգա ցում և 3) 

128 Նույնը
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գաղտ նի ու թյու նը չպահ պան վե լու մտա վա խու թյուն129:
 Ա նա պա հով ա բորտ նե րի հետ ևանք նե րից մե կը ե րկ րոր դային 

ան պտ ղու թյունն է: Հա յաս տա նում ան պտ ղու թյան մա կար դա կը 
կազ մում է 17% (Ա ՀԿ կող մից սահ ման ված սահ մա նային մա կար-
դակն է՝ 15%): Ա ռաջ նային ան պտ ղու թյու նը կազ մում է ը նդ հա նուր 
ցու ցա նի շի 5%-ը, ի սկ ե րկ րոր դային ան պտ ղու թյու նը՝ գրե թե 12%-ը: 
Այս պի սով, վեց զույ գե րից մե կը Հա յաս տա նում, ու նե նա լով ե րե խա 
ծնե լու մտադ րու թյուն, չի կա րո ղա նում դա ի րա գոր ծել ան պտ ղու-
թյան պատ ճա ռով: Ե րկ րոր դային ան պտ ղու թյան ե րկ րորդ հիմն ա-
կան պատ ճա ռը սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ-
ներն են (ՍՃՓՎ)130:

 Ա վե լին, կա նանց շր ջա նում տա րած ված է նաև ի րենց ո րո վայ նին 
հար վա ծե լու կամ կսմ թե լու մի ջո ցով ա բորտ ա ռաջ բե րե լու փոր ձը, 
ո րը  կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ա նա պա հով ա բորտ նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան պա կա սով։: Եր ևա նից մի գի նե-
կո լոգ նշում էր, որ գրե թե ա մեն ա միս հի վան դա նոց են այ ցե լում 
ա րյու նա հո սու թյուն ու նե ցող կա նայք, ո րոնք հղի ու թյան ար հես-
տա կան   ընդ հատ ման փորձ են կա տա րել տնային պայ ման նե րում 
(ի րենց ո րո վայ նին հար վա ծե լու մի ջո ցով):

6.5. Նա խաա բոր տային խորհր դատ վու թյուն
 Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում մար զեր այ ցե լու թյան ըն թաց-

քում պարզ վել  է, որ շատ դեպ քե րում կա նանց ա բոր տային խորհր-
դատ վու թյու նը տե ղի է ու նե նում նույն վայ րում, ի նչ հղի ու թյան գծով 
խորհր դատ վու թյու նը, որ տեղ բազ մա թիվ են նո րա ծին նե րի և մայ-
րե րի վե րա բե րյալ նկար ներն ու  գր քույկ նե րը և կա նանց՝ ե րե խա 
ու նե նա լու վե րա բե րյալ խրա խու սա կան ու ղերձ նե րը: Դրանք կա րող 
են մեղ քի զգաց մունք ա ռաջ բե րել կա նանց մոտ, ով քեր պատ րաստ-
վում են ա բորտ կա տա րել, և  բա ցա սա բար ազ դել նրանց հո գե կան 
ա ռող ջու թյան վրա, հատ կա պես այն դեպ քե րում, ե թե նրանք այ ցե-
լել են ոչ ի րենց կամ քով, այլ ի րենց ա մու սին նե րի կամ սկե սուր նե րի 
պա հան ջով: 

Չ նա յած նրան, որ պե տու թյուն նե րը պետք է ձգ տեն նվա զեց նել 
ա բորտ նե րի ցու ցա նիշ նե րը և դրանց՝ որ պես ըն տա նի քի պլա նա-
129 Նույնը
130 Ռիդ Ս. (2015). Երկրի ծրագրի անկախ գնահատում. Երևան: ՄԱԲՀ.
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վոր ման մե թո դի օգ տա գոր ծու մը, սա կայն դա չպետք է տե ղի ու նե-
նա խնդ րո ա ռար կա կա նանց հո գե կան և հո գե բա նա կան ա ռող ջու-
թյան գնով:

6.6. Հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն
ԲԶՄԳ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում նշ վում է, որ « կա նայք 

պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան օ գտ վե լու ա բոր տից բխող բար-
դու թյուն նե րի կա ռա վար ման ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն նե րից: Հե տա-
բոր տային խորհր դատ վու թյու նը, կր թու թյու նը և ըն տա նի քի պլա-
նա վոր ման ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է ա ռա ջարկ վեն ժա մա նա կին, 
ին չը նույն պես կն պաս տի կրկ նա կի ա բորտ նե րից խու սա փե լուն»131:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան կամ ի նք նա բեր ը նդ հա տու մից հե-
տո կա նայք պետք է ստա նան հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն: 
Սա հատ կա պես կար ևոր է այն կա նանց հա մար, ով քեր են թարկ-
վել են ա նա պա հով ա բորտ նե րի: Հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյունն 
օգ տա գործ վում է որ պես բար դու թյուն նե րի հետ կապ ված հի վան-
դա ցու թյան և մա հա ցու թյան դեպ քե րի կանխ ման, հե տա գա ան-
կան խա տե սե լի հղի ու թյու նից խու սա փե լու հա մար բեղմն ա կան խիչ-
նե րի ա ռա ջարկ ման, ի նչ պես նաև կա նանց՝ հա մայն քում առ կա այլ 
ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րի ու ղ ղորդ ման ռազ մա վա րու թյուն: 
Ա նվ տանգ ա բորտ հե տո կա նանց  այ ցե լու թյուն նե րը բժշ կի կա-
րող են պար տա դիր չլի նել, ե թե կի նը ու նի բա վա րար տե ղե կատ-
վու թյուն այն մա սին, թե ի նչ բար դու թյուն նե րի դեպ քում է պետք 
դի մել բու ժօգ նու թյան: Ա վե լին, բո լոր կա նայք պետք է ստա նան 
հա կա բեղմն ա վոր ման մա սին տե ղե կատ վու թյուն, և նրանց պետք 
է ա ռա ջարկ վի խորհր դատ վու թյուն հե տա բոր տային բեղմն ա կանխ-
ման մե թոդ նե րի, այդ թվում ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում բեղմ-
նա կանխ ման վե րա բե րյալ132:

 Ան կախ հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կից, պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի խտ րա կա նու-
թյու նից, հար կադ րան քից և բռ նու թյու նից զերծ հե տա բոր տային բու-
ժօգ նու թյուն՝ գաղտ նի ու թյան պահ պան մամբ: Պե տու թյու նը պետք 
է ա պա հո վի կա նանց և աղ ջիկ նե րի տվյալ նե րի գաղտ նի ու թյու նը և 
վե րաց նի բու ժաշ խա տող նե րի հան դեպ ցան կա ցած պա հանջ, ը ստ 
131 Տե՛ս հղում 108
132 Տե՛ս հղում 105
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ո րի նրանք պար տա վոր են հա մա պա տաս խան օր գան նե րին կամ 
ի րա վա պահ մար մին նե րին հա ղոր դել այն հի վանդ նե րի տվյալ նե-
րը, ով քեր ու նե ցել են կամ կաս կած կա, որ ու նե ցել են ա պօ րի նի 
ա բորտ:

 Ինչ պես նշ վեց վեր ևում, ա պօ րի նի ա բոր տը պատ ժե լի է քրե ա-
կան օ րենսգր քով: Ա պօ րի նի ա բորտ կա տա րող նե րը են թա կա են 
տու գանք նե րի և նույ նիսկ ա զա տազրկ ման: Օ րեն քը չի նա խա տե-
սում պատ ժա մի ջոց ներ ա պօ րի նի ա բոր տի են թարկ ված կա նանց 
հա մար:

 Սա կայն, մար զե րում կա տար ված հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
հաս տատ վել է, որ բու ժաշ խա տող նե րը պար տա վոր են զե կու ցել 
ի րա վա պահ մար մին նե րին ա նօ րի նա կան ա բոր տի են թարկ ված 
կա նանց կամ աղ ջիկ նե րի վե րա բե րյալ: Աղ վե րա նում գի նե կո լոգ-
նե րից մե կը հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ նշեց. «Ե թե մենք բա ցա-
հայ տում ե նք, որ տե ղի է ու նե ցել քրե ա կան օ րենսգր քի խախ տում, 
մենք պետք է զե կու ցենք այդ մա սին»: Նույ նը հաս տա տում են նաև 
Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի և Սյու նի քի մար զե րում: Սա պատ ճառ է 
դառ նում, որ կա նայք և աղ ջիկ նե րը գե րա դա սեն բար դու թյուն նե րի 
դեպ քում չդի մել հե տա բոր տային խնամ քի՝ վա խե նա լով պատ ժից և 
քն նա դա տու թյու նից: 

 Մար զե րում ան ցկաց րած հե տա զո տու թյան ըն թաց քում, գյու ղաբ-
նակ կա նայք նշում է ին, որ ի րենք չեն ստա նում հե տա բոր տային 
խորհր դատ վու թյուն:

 Պայ մա նագ րե րի վե րահս կո ղա կան մար մին նե րը, ի նչ պի սին է, 
օ րի նակ, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն, ա ռա ջար կել են, որ-
պես զի պե տու թյուն նե րը ա պա հո վեն հղի ու թյան ան վտանգ ար հես-
տա կան   ընդ հատ ման և հե տա բոր տային խնամ քի ծա ռա յու թյուն-
ներ՝ ան կախ ա բոր տի ի նք նին օ րի նա կան կամ ոչ օ րի նա կան լի նե լու 
փաս տից133: Ը նդ դեմ խոշ տան գումն ե րի կո մի տեն (CAT) քն նա դա-
տել է այն օ րենք նե րը և պա հանջ նե րը, ո րոնք բու ժաշ խա տող նե րին 
պար տա վո րեց նում են կամ ստի պում, որ նրանք զե կու ցեն հե տա-
բոր տային բու ժօգ նու թյան դի մած կա նանց մա սին134: Ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի հա մընդ հա նուր հա սա նե-
133  CRC կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանություն 15, հասանելի է հետևյալ հասցեով.http://bit.

ly/1M7h2k6
134 CAT կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, Պերու, հասանելի է հետևյալ հասցեով.http://

bit.ly/1OlUUUI



 | 97 

լի ու թյան հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո ղը հայ տա րա րել է, որ նման 
օ րենք նե րը և պա հանջ նե րը սահ մա նա փա կում և խո չըն դո տում են 
կա նանց ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա նը135: 

Որ պես դրա կան հան գա մանք պետք է նշել, որ հե տա զո տու-
թյա նը մաս նակ ցած բու ժաշ խա տող նե րը ա պա հո վում են հե տա-
բոր տային բու ժօգ նու թյուն կա նանց հա մար, նույ նիսկ ե թե նրանք 
կա տա րել են ա պօ րի նի ա բորտ (հե տա գա յում այդ մա սին զե կու ցե-
լով հա մա պա տաս խան մար մին ներ), հատ կա պես ե թե ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ է, օ րի նակ՝ առ կա է ա րյու նա հո սու թյուն:

6.7. Մար դու ի րա վունք նե րի կր թու թյու նը և  
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հու թյու նը

 Մար դու ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը մար դու ա ռող ջու թյան, այդ 
թվում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պաշտ պա-
նու թյան, խթան ման ի րա գործ ման նա խա պայ ման է: Ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն նե րը և ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի աշ խա-
տող նե րը ա ռանց քային դե րա կա տար ներ են այս գոր ծըն թա ցում, 
որ տեղ նրանք կա րող են կամ բա րե լա վել ա ռող ջա պա հա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը,  կամ խո չըն դո տել դրան136:

 Հար ցու մը հաս տա տել է, որ շատ դեպ քե րում ա ռող ջա պա հա-
կան ո լոր տի աշ խա տող նե րը կամ վատ են պատ կե րաց նում, կամ 
առ հա սա րակ պատ կե րա ցում չու նեն մար դու ի րա վունք նե րի մա սին 
օ րենք նե րի ու սկզ բունք նե րի և սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հետ դրանց փոխ կա պակց վա ծու թյան վե րա բե րյալ: 
Մար զե րում հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած բու ժաշ խա տող նե րը 
նշում է ին, որ ի րենք չեն ստա նում որ ևէ կոնկ րետ ցու ցում ա ռող ջու-
թյան խն դիր նե րին ա ռնչ վող մար դու/ հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րի 
մա սին  ի րենց մաս նակ ցած դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ: Ե րբ բու-
ժաշ խա տող նե րից մե կին հարց տր վեց իր հի վանդ նե րի ա ռող ջա-
պա հա կան ի րա վունք նե րի մա սին, նա պա տաս խա նեց.

135 Առողջության իրավունքի հարցերով հատուկ զեկուցող, Գլխավոր վեհաժողովի զեկույց. 
Սեռական և վերարտադրողական առողջության քրեականացումը, հասանելի է հետևյալ 
հասցեով.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/58/PDF/N1144358.
pdf?OpenElement

136 OSCE/ODIHR.(2013). Մարդու իրավունքների կրթության առողջապահության 
աշխատողների ուղեցույցներ. Վարշավա: OSCE/ODIHR
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 Իմ հի վանդ նե րի ի րա վունք նե՞ րը: Ես նույ նիսկ չգի տեմ իմ սե փա
կան ի րա վունք նե րը:

 Բու ժաշ խա տող, Գե ղար քու նի քի մարզ

 Մար դու ի րա վունք նե րի, նոր մե րի, սկզ բունք նե րի և ար ժեք նե-
րի մա սին գի տե լիք նե րը և դրանց ին տեգ րու մը բու ժաշ խա տող նե-
րի աշ խա տան քում բա րե լա վում է նրանց մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը և օգ նում պատ կե րաց նել մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տումն ե րը, ո րոնք են թա կա են փաս տագր ման և շտկ ման: Այս 
ա ռաջ նա հեր թու թյու նը նա խա սահ ման ված է մար դու ի րա վունք-
նե րի կոն վեն ցի ա նե րում, հայ տա րա րագ րե րում, պայ մա նագ րե րի 
մո նի տո րին գային մար մին նե րի և հա տուկ զե կու ցող նե րի կող մից: 
Դրան ցից են Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցի ան 
(CAT), CEDAW կո մի տեն, ա ռող ջա պա հա կան ի րա վուն քի և խոշ-
տան գումն ե րի վե րա բե րյալ հա տուկ զե կու ցող նե րը137:

6.8. Եզ րա կա ցու թյուն ներ 
Ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն ներ: Մար զե րում հե տա զո տող թի-

մը այ ցե լել է հի վան դա նոց ներ, բուժ կենտ րոն ներ և կլի նի կա ներ: 
Ի նչ պես նշ վեց ա վե լի վաղ, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րը, մի ջոց նե րը և կա ռույց նե րը պետք է լի նեն հա սա նե լի, մատ չե-
լի (ֆի զի կա պես, տն տե սա պես), ըն դու նե լի և ո րա կյալ: Թեև ո րոշ 
բուժ կենտ րոն ներ ժա մա նա կա կից է ին, լի ո վին կա հա վոր ված և հի-
գի ե նիկ, հե տա զո տող թի մը այ նու ա մե նայ նիվ բա ցա հայ տեց ո րոշ 
խն դիր ներ: 

Օ րի նակ, Գե ղար քու նի քի մար զի (Ս ևան) բուժ կենտ րո նը շատ 
ան մխի թար վի ճա կում էր: Շեն քը գտն վում էր ծայ րա հեղ վի ճա կում, 
թե սե նյակ նե րը և թե սան հան գույց նե րը հա կա սա նի տա րա կան 
տեսք ու նե ին: Այս պի սի պայ ման նե րը խո չըն դո տում են ա ռող ջու-
թյան, այդ թվում՝ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց մա նը: Առ կա էր խն դիր նաև Շի-
րա կի մար զում: Խնդ րո ա ռար կա բուժ կենտ րո նը ժա մա նա կա կից 
էր, զին ված ար դի ա կան սար քա վո րումն ե րով, պատ շաճ կա հա վոր-
ված էր և ար տա քուստ հա մա պա տաս խա նում էր սա նի տա րա կան 
137 Նույնը
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նոր մե րին: Հե տա զո տող թի մից խնդ րե ցին ար տա հա գուստ հագ-
նել ծնն դա տուն մտ նե լուց ա ռաջ, սա կայն ցան կա ցած այլ այ ցե լու 
ա զատ ե լու մուտ ու ներ, ա ռանց ար տա հա գուստ  հագ նե լու պա հան-
ջի: Բա ցի այդ, ա կա նա տես ե ղանք, թե ի նչ պես մի փո ղո ցային կա-
տու մտավ պա լատ մո տա կա այ գուց:

 Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ան ձինք և գյու ղաբ նակ կա նայք: 
Մար զեր կա տա րած այ ցե րի ըն թաց քում հե տա զո տու թյա նը մաս-
նակ ցած բու ժաշ խա տող նե րը հայտ նե ցին, որ սո ցի ա լա պես ա նա-
պա հով ան ձանց հատ կաց ված տա րե կան բյու ջեն բա վա րար չէ ամ-
բողջ տար վա հա մար: Բու ժաշ խա տող նե րից մե կը նշեց, որ ամ բողջ 
բյու ջեն եր բեմն ծախս վում է ա ռա ջին եր կու ա միս նե րի ըն թաց քում: 
Նա նաև նշեց, որ բուժ կենտ րո նը տրա մադ րում է ա բոր տի ան վճար 
ծա ռա յու թյուն ներ ան գամ բյու ջեն ծախս ված լի նե լուց հե տո, բայց 
դա հե տա գա յում չի փոխ հա տուց վում կա ռա վա րու թյան կող մից:

 Գյու ղա կան վայ րե րում առ կա է նաև ա ռող ջա պա հա կան, այդ 
թվում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան հար ցը: 2009 թ. CEDAW կո մի տեն Հա-
յաս տա նի վե րա բե րյալ եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րում նշել է իր 
մտա հո գու թյու նը « կա նանց, հատ կա պես գյու ղաբ նակ և հե ռա վոր 
վայ րե րում ապ րող կա նանց հա մար ը նդ հան րա պես ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և մաս նա վո րա պես վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ան բա վա րար մատ չե-
լի ու թյան վե րա բե րյալ»138: 

Անզ գա յաց ման կամ ցա վազր կող նե րի օգ տա գոր ծու մը գյու ղա-
կան վայ րե րում հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման ժա մա նակ 
կախ ված է բուժ կենտ րո նում դրանց առ կա յու թյու նից, ան ձնա կան 
հայե ցո ղու թյու նից և բու ժաշ խա տող նե րի կող մից կա նանց ա ռա-
ջադր ված տար բե րակ նե րի ը նտ րու թյու նից: Ա նզ գա յաց ման կամ 
ցա վազր կող նե րի օգ տա գործ ման ա ռու մով կար ևոր խո չըն դոտ նե-
րից է դրանց ար ժե քը139:

 Սյու նի քի մար զում մի ՀԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ հայ տա րա րեց, որ 
կան սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ան ձանց հան դեպ խտ րա կա նու-
թյան դեպ քեր: Նա նաև նշեց, որ բժիշկ նե րը տար բեր կերպ են վե-
րա բեր վում տար բեր սո ցի ա լա կան խա վե րի հի վանդ նե րին. «Ե ղավ 
138 CEDAW կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, 2009, հասանելի է հետևյալ հասցեով.

http://bit.ly/1TFofgW
139 Տե՛ս հղում 125
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մի դեպք, ե րբ մի աղ քատ կին էր այ ցե լել բժշ կի՝ հղի ու թյան ըն թաց-
քում բու ժօգ նու թյան հա մար, և բժիշ կը նրան ա սաց, որ աղ քատ 
ըն տա նիք նե րը չպետք է ե րե խա ու նե նան»: 

Ա վե լին, ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը հայտ նեց, որ սո ցի ա լա-
պես ա նա պա հով ան ձանց, այդ թվում գյու ղա կան վայ րե րում ապ-
րող կա նանց հա սա նե լի դե ղո րայ քը սահ մա նա փակ է՝ ռե սուրս նե րի 
պա կա սի պատ ճա ռով: Հետ ևա բար, կա նայք, ով քեր ցան կա նում են 
կա տա րել ա բորտ կամ ստա նալ հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն, 
չեն ստա նում հա մա պա տաս խան դե ղո րայք, կամ չեն ստա նում այն   
անվ ճար (եր բեմն ան վճար չէ հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու-
մը նույն պես):

 Բու ժաշ խա տող նե րի ու սու ցում: Չնա յած նրան, որ բու ժաշ խա-
տող նե րը պար բե րա բար մաս նակ ցում են դա սըն թաց նե րի, դրանք 
հա սա նե լի չեն տար բեր մար զե րի բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին: Շի-
րա կի մար զի մի բու ժաշ խա տող նշեց, որ ի րենք չեն ստա նում դա-
սըն թաց նե րի «հ րա վեր ներ», և խնդ րեց, որ դրանք հա սա նե լի լի նեն 
բո լոր մար զե րի բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին:

 Գաղտ նի ու թյուն: Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րի, այդ թվում հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման և 
հե տա բոր տային խորհր դատ վու թյան կա րիք ու նե ցող հի վանդ նե րի 
գաղտ նի ու թյան պահ պան ման կար ևո րու թյու նը ա ռանձ նա հա տուկ 
կեր պով նշ ված է մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային պայ մա նագ-
րե րում և հայ տա րա րագ րե րում, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րե րի մո-
նի տո րինգ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի և հա տուկ զե կու ցող նե րի 
կող մից: Հե տա զո տու թյամբ պարզ վել է, որ Հա յաս տա նում տե ղի են 
ու նե նում մե կու սի սպա սարկ վե լու և գաղտ նի ու թյան չա փա նիշ նե րի 
խախ տումն եր: Խն դիրն ա վե լի խիստ է ար տա հայտ ված հե ռա վոր 
և գյու ղա կան վայ րե րում, այ նու հետև Եր ևա նում և մեծ քա ղաք նե-
րում: Ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի աշ խա տող նե րի և ՀԿ-նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից պարզ է դար ձել, որ 
գյու ղա կան վայ րե րում կա նայք նա խընտ րում են ա բորտ կա տա րել 
այն պի սի բուժ հաս տա տու թյուն նե րում, ո րոնք հե ռու են ի րենց բնա-
կա վայ րե րից, եր բեմն նույ նիսկ գե րա դա սում են հաս նել Եր ևան:

 Պե տու թյան կող մից գոր ծադր ված ջան քեր: ՏՍ ՄԻՄԴ-ի Հոդ-
ված 2 (1)-ու մ ը նդ գծ վում է, որ պե տու թյուն նե րը պար տա կա նու-
թյուն ու նեն աս տի ճա նա բար կեն սա գոր ծե լու դաշ նագ րով սահ ման-
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ված ի րա վունք նե րը, այդ թվում սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րը140: Այս գա ղա փա րի հիմ քում ըն կած 
է այն են թադ րու թյու նը, որ պե տու թյուն նե րը ու նեն սահ մա նա փակ 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ և ռե սուրս ներ, ու ս տի նրանց տր վում է 
ժա մա նակ՝ դաշ նագ րի դրույթ նե րը ի րա գոր ծե լու հա մար: Սա կայն, 
պե տու թյուն նե րը պետք է շա րու նա կա բար կա րո ղա նան ցույց տալ, 
որ ի րենք գոր ծադ րում են ջան քեր և ձեռ նար կում են հա մա պա-
տաս խան մի ջոց ներ դաշ նագ րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի 
գոր ծադր ման ու ղ ղու թյամբ, ան գամ սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով: 
Ա վե լին, ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի ա ռու մով հե տըն թաց քայ լե րի 
ձեռ նար կումն ան թույ լատ րե լի է:

ESCR կո մի տեն Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ 2014թ. իր եզ րա փա կիչ 
դի տար կումն ե րում հայ տա րա րել է, որ « պե տու թյան կող մից ա ռա վե-
լա գույնս չեն օգ տա գործ վում առ կա ռե սուրս նե րը աս տի ճա նա բար 
դաշ նագ րի ի րա վունք նե րի լի ա կա տար ի րա գոր ծում ա պա հո վե լու 
հա մար», ը նդ գծե լով, որ պե տու թյու նը պետք է « բա րե լա վի հան-
րային ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման պատ կան նա խա րա րու թյուն-
նե րի կա րո ղու թյուն նե րը, հեշ տաց նի ե րկ խո սու թյու նը նա խա րա րու-
թյուն նե րի և ՀՀ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան միջև, ա պա հո վի 
մի ջոց նե րի ար դյու նա վետ հատ կա ցու մը՝ ծրագ րային բյու ջե տա վոր-
ման չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, և բարձ րաց նի քա ղա քա-
կան ի րա զեկ վա ծու թյու նը ա ռող ջու թյան և կր թու թյան ո լորտ նե րին 
զգա լի լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ հատ կաց նե լու կար ևո րու թյան ա ռու-
մով, և պար բե րա բար գնա հա տի, թե ա րդյոք ա ռա վե լա գույնս օգ-
տա գործ վում են առ կա ռե սուրս նե րը աս տի ճա նա բար դաշ նագ րով 
սահ ման ված ի րա վունք նե րի լի ա կա տար ի րա կա նա ցում ա պա հո վե-
լու հա մար»141:

 Հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ ՀԿ ներ կա յա ցու ցի չը նշեց, որ պե-
տու թյու նը ի րա կա նում ձեռ նար կել է մի ջոց ներ հղի ու թյան ար հես-
տա կան   ընդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րի և հե տա բոր տային բու-
ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյու նը բա րե լա վե լու ու ղ ղու թյամբ, սա կայն 
կո ռուպ ցի այի բարձր ցու ցա նի շի պատ ճա ռով դրանց ազ դե ցու թյու-
նը շատ քիչ է կամ բա ցա կա յում է: 
140 Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր: 

Հասանելի է հետևյալ հղումով՝  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx

141 ESCR կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, 2014: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://
bit.ly/1wWxfrM
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Ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի դեպ քում ձեռ նարկ վե լիք մի-
ջոց նե րը: Պե տու թյուն նե րից պա հանջ վում է մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
(վար չա կան և դա տաի րա վա կան) սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա-
տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան հետ կապ ված մար-
դու ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րը շտ կե լու ու ղ ղու թյամբ: Սա 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան սկզ բուն քի ա ռանց քային պա հանջ է, ո րն 
ա պա հո վում է քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ծրագ րի պատ շաճ ի րա-
կա նա ցում, այդ պի սով կան խե լով մար դու ի րա վունք նե րի խախ-
տումն ե րը142:

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, որ կան մե խա նիզմ-
ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պաշտ պան վե լու ի րա վունք-
նե րի խախ տումն ե րից հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի 
և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան և ը նդ հան րա պես վե րար տադ-
րո ղա կան ի րա վունք նե րի հա մա տեքս տում: Սա կայն, ՀԿ ներ կա յա-
ցու ցի չը հայ տա րա րում էր, որ այդ մե խա նիզմն երն այն քան էլ ար-
դյու նա վետ չեն և կա նայք դրանց ա ռանձ նա պես վս տա հու թյուն չեն 
ըն ծա յում: Ա վե լին, հա սա րա կու թյու նը այն քան էլ տե ղե կաց ված չէ 
դրանց գո յու թյան վե րա բե րյալ, ին չը նշա նա կում է, որ շատ դեպ քե-
րում հնա րա վո րու թյուն նե րը չեն օգ տա գործ վում:

 Կա նանց և աղ ջիկ նե րի մաս նակ ցու թյու նը հղի ու թյան ար հես-
տա կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան ու ղ-
ղու թյամբ ա ռող ջա պա հու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ մա նը, 
ներդր մա նը և մո նի տո րին գին: Ո րո շումն ե րի կա յաց ման, ի րա կա-
նաց ման և մո նի տո րին գի բո լոր փու լե րում պա հանջ վում է կա նանց, 
աղ ջիկ նե րի, շա հագր գիռ ան ձանց և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն: Սա կար ևոր քայլ է հաշ վետ վո-
ղա կա նու թյան բա րե լավ ման և կա նանց ի րա վունք նե րի մե ծաց ման 
գոր ծըն թա ցում:

 Մի ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նշեց, որ կան ըն թա ցա կար գեր և մե-
խա նիզմն եր այդ մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, սա կայն 
դրանք « չեն աշ խա տում կամ բա վա րար ար դյու նա վետ չեն աշ խա-
տում»:
142 ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (2015). Նյու Յորք: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ. 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների աջակ- 
ցության ուղեցույց: Երկրի գնահատականներ և ազգային հարցումներ սեռական 
և վերարտադրողական առողջության և բարեկեցության մարդու իրավունքների 
համատեքստում.ՆյուՅորք: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ.
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6.9. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք
 Կա նայք և աղ ջիկ նե րը հա ճախ են թարկ վում են խտ րա կա նու-

թյան, բռ նու թյուն նե րի, գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան և կարծ-
րա տի պե րի, հատ կա պես՝ հայ րիշ խա նու թյուն ու նե ցող հա սա րա-
կու թյու նում: Սա կայն, կան դեպ քեր, ե րբ կա նայք և աղ ջիկ նե րը 
բախ վում են կրկ նա կի կամ բազ մա կի խտ րա կա նու թյան, և ա վե լի 
խո ցե լի են հաշ ման դա մու թյան առ կա յու թյան (ֆի զի կա կան կամ հո-
գե կան), սո ցի ա լա կան, ռա սա յա կան ա ռումն ե րով:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մի ջազ-
գային կոն վեն ցի այի (ICRPD) Հոդ ված 23 (1բ)-ու մ նշ վում է, որ պե-
տա կան    մար մին նե րը « պետք է ձեռ նար կեն ար դյու նա վետ և հա մա-
պա տաս խան մի ջոց ներ՝ վե րաց նե լու հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը բո լոր հար ցե րում՝ ա մուս-
նա կան, ըն տա նե կան, ծնո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռու մով, 
որ պես զի ա պա հով վի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց կող-
մից ի րենց ե րե խա նե րի թի վը և ապ րե լու վայ րը ա զատ և պա տաս-
խա նա տու ձևով ո րո շե լու ի րա վուն քը և ը ստ ի րենց տա րի քային 
պատ կա նե լու թյան հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն, վե րար-
տադ րո ղա կան և ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կր թու թյուն ստա նա լու 
ի րա վուն քի ճա նա չու մը և դրանք ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ մի ջոց նե րը», ի սկ 25-րդ հոդ վա ծի (ա) են թա կե տով նշ վում է, 
որ պե տա կան    մար մին նե րը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
հա մար պետք է ա պա հո վեն ա զատ և մատ չե լի ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի միև նույն շր ջա նա կը, ո րա կը և չա փա նիշ նե րը, 
այդ թվում` սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի աս-
պա րե զում143: Ա վե լին, ԲԶՄԳ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում հա տուկ 
հղում է ար վում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց և նրանց վե-
րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րին144:

2015թ. Դրու թյամբ Հա յաս տա նում բնակ վող հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց թի վը145 մո տա վո րա պես 198.600 է, ո րից գրե թե 

143 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին Միջազգային կոնվենցիա, 
հասանելի է հետևյալ հասցեով.http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.
shtml

144 Տե՛ս հղում 108
145 Մարդու իրավունքների պաշտպանի Հայաստանյան գրասենյակ .(2015). Տարեկան 

հաշվետվություն 2014. Երևան (Հայաստանn)
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94,000-ը կա նայք են, ին չը կազ մում է բնակ չու թյան գրե թե 6%-ը146: 
Չնա յած որ Հա յաս տա նը պե տա կան մա կար դա կով հան դի սա նում 
է ICRPD   ան դամ, հաշ ման դամն ե րի նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու-
նը լուրջ խն դիր է, ի սկ կա նայք բախ վում են խտ րա կա նու թյան հա-
մակց ված տար բե րա կի՝ կախ ված թե սե ռից և թե հաշ ման դա մու-
թյու նից147:

ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը հաս տա տեց, որ հաշ ման դամ 
կա նայք ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում բախ վում են խտ րա կա նու-
թյան  հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր-
տային բու ժօգ նու թյան դի մե լիս, թեև նա ը նդ գծեց նաև, որ ին քը 
տե ղյակ չէ բռ նի ամ լաց ման կամ բռ նի ա բոր տի դեպ քե րի, ո րոնք 
պատ ժե լի են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով: Ա վե լին, հաս տատ վում է 
այն, որ հաշ ման դամ կա նայք կամ նրանց ներ կա յաց նող հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյու նը զգա լի մաս նակ ցու թյուն չու նեն վտան գա վոր ա բորտ նե րի 
կան խար գել ման, հղի ու թյան ան վտանգ ար հես տա կան   ը նդ հա-
տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան ռազ մա վա րու թյուն-
նե րի կամ ծրագ րե րի մշակ ման, ի րա կա նաց ման և մո նի տո րին գի 
աշ խա տանք նե րում: Այս հան գա ման քը նպաս տում է հաշ ման դամ 
կա նանց հան դեպ խտ րա կա նու թյան մե ծաց մա նը և խա թա րում է 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը:

 Բա ցի այդ, հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բուժ կենտ րոն ներ և 
բուժ հաս տա տու թյուն ներ այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ պարզ դար-
ձավ, որ դրան ցից ոչ բո լորն են ֆի զի կա պես մատ չե լի (մա սամբ 
կամ ամ բող ջո վին) հաշ ման դամ կա նանց հա մար, ին չը խո չըն դոտ-
ներ և ար գելք ներ է ա ռա ջաց նում նրանց հա մար ի րենց վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի, այդ թվում հղի ու թյան 
ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան 
հա սա նե լի ու թյան ա ռու մով: Այս հար ցը բար դա նում է նրա նով, որ 
ո րոշ բու ժաշ խա տող ներ հաշ ման դամ կա նանց բա րե հա ջող բու ժում 
չեն ա պա հո վում. կամ ե րբ ևի ցե չեն բու ժել հաշ ման դամն ե րի, կամ 
վե րա բեր վում են նրանց խտ րա կա նու թյամբ148: Այս խն դի րը շատ 

146 Զարուհի Բաթոյան. Գենդերային և առաջնորդության հետազոտությունների կենտրոն. 
Հայաստանում վերարտադրողական բժշկական ծառայությունների ներառականությունը 
և մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների Երևան, 2014.

147 Տե՛ս հղում 143
148 Տե՛ս հղում 144
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ա վե լի ա կն հայտ է շր ջան նե րի կամ գյու ղա կան բուժ հաս տա տու-
թյուն նե րում և բուժ կենտ րոն նե րում: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
նաև պարզ դար ձավ, որ բու ժաշ խա տող նե րը չու նեն կոնկ րետ ու-
ղե ցույց ներ, թե ի նչ պես պետք է բու ժել հղի ու թյան ար հես տա կան   
ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան դի մած հաշ-
ման դամ կա նանց, ին չը կա րե լի է բա ցատ րել հա տուկ կա րիք նե րով 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
պա կա սով: 

Ինչ պես ա վե լի վաղ նշ վեց այս գլ խում, ոչ բո լոր կա նայք են լի-
ար ժեք և պատ շաճ կեր պով տե ղե կաց ված հղի ու թյան ար հես տա-
կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան մա սին: 
Այս հար ցի լր ջու թյու նը ա ռա վել խո րա նում է այն դեպ քում, ե րբ 
խոսք է գնում հաշ ման դամ կա նանց մա սին, քա նի որ հարց ման 
շր ջա նակ նե րում թի մին չհա ջող վեց գտ նել ա ռող ջա պա հա կան որ-
ևէ օ ժան դակ նյութ տե սո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող մարդ կանց 
հա մար: Նման տե ղե կատ վու թյան պատ շաճ առ կա յու թյան հա մար 
պա հանջ վում է ըն տա նի քի ան դամն ե րի կամ ծա նոթ նե րի ա ջակ ցու-
թյու նը, ին չը կա րող է խախ տել գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը:

Խտ րա կան վե րա բեր մուն քը հաշ ման դամ կա նանց նկատ մամբ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան, այդ թվում հղի-
ու թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ-
նու թյան ի րա վունք նե րի ա ռու մով նույն պես կապ ված է կարծ րա տի-
պե րի, են թադ րու թյուն նե րի և հա մա տա րած կեղծ հա մոզ մունք նե րի 
հետ, ը ստ ո րոնց հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք սե ռա պես 
ան կա րող են, հատ կա պես ե թե խոսք է գնում մտա վոր խան գա րում 
ու նե ցող մարդ կանց մա սին: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հարց-
վող բու ժաշ խա տող նե րի մեծ մա սը նշեց, որ ի րենք ու նե ցել են ըն-
դա մե նը մի քա նի հաշ ման դամ հի վանդ ներ կամ առ հա սա րակ չեն 
ու նե ցել:

6.10. Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը և  
սե ռի ո րո շու մը մինչև ծնն դա բե րու թյու նը

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը կամ սե ռի ո րո շու մը մինչև 
ծնն դա բե րու թյու նը Հա յաս տա նում լուրջ խն դիր է, որ գնա լով ա վե լի 
է խո րա նում (Հա յաս տանն այժմ աշ խար հում եր րորդ տեղն է զբա-
ղեց նում սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի թվով, զի ջե լով մի-
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այն Չի նաս տա նին և Ա դր բե ջա նին): Ա մեն տա րի ա վե լի քան 1400 
աղ ջիկ ներ չեն ծն վում Հա յաս տա նում սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բորտ նե րի ար դյուն քում149: Մինչև 2060թ. Հա յաս տա նում չի ծն վի 
գրե թե 93,000 աղ ջիկ, ե թե սե ռից կախ ված ա բորտ նե րի կամ մինչև 
ծնն դա բե րու թյու նը սե ռի ը նտ րու թյան մի տու մը շա րու նա կի մնալ 
ան փո փոխ150: Ը ստ Գա րիկ Հայ րա պե տյա նի, 1993թ. ի վեր Հա յաս-
տա նում մինչև 20-21 տա րե կան տղա մարդ կանց թի վը 50,000-ով 
ա վե լի է կա նանց թվից: Դս տեր նկատ մամբ տղա զա վա կի նա խա-
պատ վու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը Հա յաս տա նում կազ մում է 5151: 
Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը կա նանց դեմ բռ նու թյան և 
խտ րա կա նու թյան ձև են, ի նչ պես նաև է թի կայի նոր մե րին հա կա-
սող և վա սա րար քայլ:

ԲԶՄԳ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կոչ է ա րել պե տու թյուն նե-
րին լու ծել սե ռի ը նտ րու թյան հար ցը: Ա վե լին, մի ջազ գային մար-
մին նե րը ու շադ րու թյուն են  դարձ նում հար ցի լր ջու թյա նը և ար դեն 
ի սկ ա ռա ջար կու թյուն նե րով դի մել են Հա յաս տա նին: Մար դու ի րա-
վունք նե րի կո մի տեն 2012թ. իր եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րում ար-
տա հայ տել է իր մտա հո գու թյու նը սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ-
նե րի ա ճող թվի ա ռն չու թյամբ152: ESCR կո մի տեն հայ տա րա րել է 
իր մտա հո գու թյունն «այն փաս տով, որ Հա յաս տա նում դիտ վում է 
ի գա կան սե ռի ծնունդ նե րի հա մե մատ ա րա կան սե ռի ծնունդ նե րի 
ա մե նա բարձր մա կար դա կը աշ խար հում, ի նչն ար դյունք է սե ռով 
պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի»153: Եվ րո պայի խորհր դի Խորհր դա-
րա նա կան վե հա ժո ղո վը  2011թ. ըն դու նել է բա նաձև (N 1829)՝ դա-
տա պար տե լով սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը: Խորհր դա-
րա նա կան վե հա ժո ղո վը դա տա պար տում է « մինչև ծնուն դը սե ռի 
ը նտ րու թյու նը որ պես եր ևույթ, ո րի ար մատ նե րը գա լիս են գեն դե-
րային ան հա վա սա րու թյան մշա կույ թից և էլ ա վե լի են խո րաց նում 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան մթ նո լոր տը»: Բա ցի այդ, բա նաձ ևը 
կոչ է ա նում Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րին ու սումն ա սի րել սե-
ռով պայ մա նա վոր ված ը նտ րու թյան պատ ճառ նե րը, հա վա քել վս-

149 Տե՛ս հղում 110
150 Հայրապետյան Գարիկ, հասանելի է հետևյալ հասցեով. http://eeca.unfpa.org/news/93000-

women-be-missing-armenia-2060-if-high-pre-natal-sex-selection-rate-remains-unchanged
151 Տե՛ս հղում 110
152 HRC կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումներ, 2012, հասանելի է հետևյալ հասցեով. http://

bit.ly/1NKvbcl
153 Տե՛ս հղում 139
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տա հե լի տվյալ ներ, ջան քեր գոր ծադ րել հա սա րա կու թյան մեջ կա-
նանց կար գա վի ճա կը բարձ րաց նե լու ու ղ ղու թյամբ, և այլն154:

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի ար դյուն քում տե ղի է ու-
նե նում ծն վող սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան շե ղում (ԾՍՀ): Նոր մալ 
կեն սա բա նա կան ԾՍՀ-ն է՝ 102-106 տղա՝ 100 ա ղջ կա դի մաց, մինչ-
դեռ Հա յաս տա նում այն    հա սել է գրե թե 114.5 տղայի 100 ա ղջ կա 
հա րա բե րակ ցու թյան: ԾՍՀ-ն նաև տա տան վում է տար բեր մար զե-
րի միջև: Օ րի նակ, Սյու նի քի մար զում սե ռի նա խածնն դյան ո րոշ ման 
մա կար դա կը չա փա վոր է, ի սկ Գե ղար քու նի քի մար զում ա րա կան 
սե ռի ծնունդ նե րի մա կար դա կը ա վե լի բարձր է, քան Չի նաս տա-
նում155:

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի հա մար պետք է գո յու-
թյուն ու նե նան ե րեք նա խա պայ ման ներ կամ գոր ծոն ներ. 1) ա րու 
զա վա կի նա խա պատ վու թյուն (պա հան ջար կի գոր ծոն), 2) վե րար-
տադ րո ղա կան տեխ նո լո գի ա նե րի առ կա յու թյուն (ա ռա ջար կի գոր-
ծոն) և 3) ցածր ծնե լի ու թյան ցու ցա նիշ 156: Բո լոր այս ե րեք նա խա-
պայ ման նե րը գո յու թյուն ու նեն Հա յաս տա նում: 

Ա րու զա վա կի նա խա պատ վու թյու նը խո րա պես առ կա է շնոր-
հիվ հայ հա սա րա կու թյան հայ րիշ խա նա կան    կա ռուց ված քի: Դրա 
հիմն ա կան պատ ճառն այն է, որ տղա մարդ կանց և կա նանց միջև 
ան հա վա սա րու թյու նը տի րա պե տող հայ րիշ խա նա կան   մ շա կույ թում 
հիմն ված է հայ րա կան գծով ժա ռան գա կա նու թյան հա մա կար գի 
վրա: Հայ ըն տա նիք նե րը նա խընտ րում են ու նե նալ որ դի վեց ան գամ 
ա վե լի, քան ի գա կան սե ռի ե րե խա: Այս հա մա կար գում ըն տա նի քը 
կա ռուց վում է ա րա կան գծով, մինչ դեռ աղ ջիկ նե րը ա մուս նա նա լուց 
հե տո դա դա րում են պատ կա նել ի րենց հայ րա կան ըն տա նի քին157: 

Ա րու զա վա կի նա խա պատ վու թյու նը նաև գեն դե րային ան հա վա-
սա րու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց ցածր կար գա վի ճա-

154 Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձև 1829. Հասանելի 
է հետևյալ հղումով՝ http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=18020&lang=en

155 Guilmoto, C. Z. (2013). «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում. 
ժողովրդագրական տվյալներ և վերլուծություն», զեկույց, Երևան: ՄԱԲՀ.

156 ՄԱԲՀ Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի գրասենյակ. (2012). Ծննդյան 
անհամամասնությունները կախված սեռից. Ընթացիկ միտումները, հետևանքները 
և քաղաքական ենթադրությունները, Բանգկոկ, ՄԱԲՀ, Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի գրասենյակ.

157 Տե՛ս հղում 110
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կի դրս ևո րում է: Սե ռային ան հա վա սա րու թյու նը ար տա հայտ վում է 
կա նանց զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի, աշ խա տա վար-
ձի ան հա վա սա րու թյան, ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյան (աղ քա-
տու թյան ֆե մի նի զա ցում) և քա ղա քա կան կյան քում ներ կա յաց վա-
ծու թյան (թե տե ղա կան և թե ազ գային մա կար դա կում) հար ցե րում: 
Հա յաս տա նում կա նայք նաև բախ վում են ան հա վա սա րու թյան, որ-
տեղ ա րա կան սե ռին գե րա պատ վու թյուն տվող  նոր մե րը էլ ա վե լի 
են խո րաց նում ար դեն ի սկ խո ցե լի վի ճա կը158:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ևս հն չե ցին նման տրա մադ րու-
թյուն ներ: Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի տա րած վա ծու-
թյան մա սին հար ցին մի բու ժաշ խա տող պա տաս խա նեց.

Ես կար ծում եմ, որ դա լավ է: Ի վեր ջո, մեզ պետք են տղա մար
դիկ մեր բա նա կում ծա ռայե լու հա մար: 

Ինչ պես նշ վեց վե րը, սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի մյուս 
եր կու նա խա պայ ման ներն են վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի առ կա յու թյու նը և ցածր ծնե լի ու թյու նը: Ցածր ծնե լի ու թյու-
նը փոխ կապ ված է տն տե սա կան պայ ման նե րի հետ, հատ կա պես 
գյու ղա կան վայ րե րում159: Աղ քա տու թյան պայ ման նե րում կա նայք 
Հա յաս տա նում ու նե նում են քիչ թվով ե րե խա ներ, եր բեմն նույ նիսկ 
ա վե լի քիչ, քան կցան կա նային: Ըն տա նի քում եր կու կամ ա վե լի քիչ 
ե րե խա ու նե նա լու մտայ նու թյան առ կա յու թյամբ տղա ե րե խա ու նե-
նա լու ցան կու թյու նը դար ձել է սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե-
րի ա ռաջ նային պատ ճառ, քա նի որ հա ջոր դա կան հղի ու թյուն նե րի 
մի ջո ցով ա րու զա վա կի ծնունդ ա պա հո վելն այլևս նա խընտ րե լի լու-
ծում չէ:

 Հե տա զո տու թյու նը պար զել է, որ սե ռով պայ մա նա վոր ված 
ա բորտ նե րի ի րա վի ճա կի լր ջու թյու նը շա րու նա կում է խո րա նալ: 
Թեև կա նայք սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը կի րա ռում են 
հիմն ա կա նում եր րորդ հղի ու թյան ըն թաց քում, ներ կա յումս նրանք 
այդ մի ջո ցին դի մում են նաև ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ հղի ու թյան ժա-
մա նակ (1996- 2001 թթ. ա ռա ջին և ե րկ րորդ ծնն դա բե րու թյամբ 
հա վե լյալ ա րա կան ծնունդ նե րի ցու ցա նի շը 9%-ից պա կաս է ե ղել, 
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մինչ դեռ 2001-2010 թթ. հա վե լյալ ա րա կան ծնունդ նե րի ցու ցա նիշն 
ա վե լա ցել է մինչև 26.1%)160: Շի րա կի մար զում հարց մա նը մաս նակ-
ցած մի բու ժաշ խա տող նշել է, որ մեր օ րե րում ո րոշ կա նայք դի մում 
են սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բոր տի նույ նիսկ ա ռա ջին հղի ու թյան 
ժա մա նակ: Նա նշել է, ո ր՝ քա նի որ սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու-
թյան ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րը տե ղի են ու նե նում հղի ու թյան 
12-րդ շա բա թից հե տո (ե րբ ա բորտ կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի այն 
ը ստ սո ցի ալ-բժշ կա կան ցու ցա նիշ նե րի), այդ պի սի ա բորտ ներ ի րա-
կա նաց նող բու ժաշ խա տող ներն ի րենց զե կույց նե րում փո խում են 
ա բոր տի ամ սա թի վը, կամ նշում են, թե տվյալ կի նը վի ժել է:

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի եր ևույ թը Հա յաս տա նում 
փոխ կա պակց ված է նաև հար կա դիր ա բոր տի հետ: Հար կա դիր 
ա բոր տը ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի խախ տում է և, ը ստ Մար դու 
ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի, կա րե լի է հա մա րել ՔՔԻՄԴ 7-րդ 
հոդ վա ծի խախ տում, ո րում մաս նա վո րա պես նշ վում է, որ «ոչ ոք 
չպետք է են թարկ վի խոշ տան գումն ե րի կամ դա ժան, ան մարդ-
կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
կամ պատ ժի»161:

 Հա յաս տա նում ա մու սին նե րը և նրանց ծնող նե րը (մաս նա վո-
րա պես՝ մայ րե րը) հա ճախ մի ջամ տում են և ազ դե ցու թյուն ու նեն 
կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ո րո շումն ե րի կա յաց ման վրա: Ա մու-
սին նե րի և նրանց ծնող նե րի կող մից ա րու զա վա կի նա խընտ րու-
թյու նը կա րող է ա րա կան և ի գա կան ծնունդ նե րի ան հա մա չափ հա-
րա բե րակ ցու թյան նշա նա կա լի գոր ծոն հան դի սա նալ և պատ ճառ 
դառ նալ կա նանց նկատ մամբ հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան: Հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը են թադ րում է ճն շում և ա մուս-
նա լու ծու թյան սպառ նա լիք, տնից դուրս հա նել, ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րից զր կել և այլն, ի սկ ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը՝ կա նանց 
հար վա ծել և ծե ծի են թար կել՝ ա բոր տի դր դե լու կամ վի ժում ա ռաջ 
բե րե լու նպա տա կով162: Շի րա կի մար զում մի բու ժաշ խա տող նշել է, 
որ ին քը ա կա նա տես է ե ղել դեպ քե րի, ե րբ կա նայք չէ ին ցան կա-
նում ը նդ հա տել ի գա կան պտ ղի կյան քը, բայց ստիպ ված է ին՝ ի րենց 
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սկե սուր նե րի դրդ մամբ: Ա վե լին, ե րբ ե րե խայի ծնուն դը գրանց վում 
է հոր կող մից, ԾՍՀ-ն ա վե լի բարձր է (116.8), քան ե րբ ծնուն դը 
գրանց վում է մոր կող մից (մի այ նակ մայ րեր), ո րի դեպ քում ցու ցա-
նի շը մի փոքր ա վե լի է ԾՍՀ նոր մայից (106.3)163:

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ ներն ար դա րաց նող այլ պատ-
ճառ ներ են բեր վում՝ 1)   ծնող նե րի՝ ի րենց ա րա կան սե ռի ե րե խա-
նե րի հա մար եղ բայր ներ ու նե նա լու ցան կու թյու նը և 2) կար ծի քը, որ 
ա րա կան սե ռի ե րե խան ծնող նե րին կա պա հո վի ծե րու թյան ըն թաց-
քում164: 

Այս եր ևույ թին հա կազ դե լու նպա տա կով ԱՆ-ն պատ րաս տել է 
օ րեն քի նա խա գիծ, ը ստ ո րի սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րը 
կհա մար վեն ա նօ րի նա կան: Այս պի սով, կի նը կա րող է դի մել հղի ու-
թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման մինչև հղի ու թյան 12-րդ շա բա թը, 
այ սինքն՝ այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ պտ ղի սե ռը դեռևս չի 
կա րող ո րոշ վել, ի նչն ի նք նին ա պօ րի նի է դարձ նում սե ռով պայ-
մա նա վոր ված (12-րդ շա բա թից հե տո ի րա կա նաց վող) ա բորտ նե րը: 

Ամ փո փե լով պետք է նշել, որ կա նայք տղա ե րե խա ու նե նա լու 
նպա տա կով են թարկ վում են հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան բռ նու-
թյան և ստիպ ված են են թարկ վել հա ջոր դա կան ա բորտ նե րի, ին չը 
կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ու նե նալ նրանց ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ա ռող ջու թյան վրա: Ա վե լին, սե ռի ը նտ րու թյու նը ամ-
րապն դում է գեն դե րային ան հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու թյան 
և աղ ջիկ նե րին պա կաս կար ևոր ար ժեք վե րագ րե լու մշա կույ թը: 
Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ-
նե րը կշա րու նա կեն խո րաց նել սե ռային ան հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
և կս տեղ ծեն տղա մարդ կանց ա վել ցուկ, ի նչն էլ իր հեր թին կազ դի 
ա մուս նա կան հե ռան կար նե րի վրա, կն վա զի ծնե լի ու թյու նը, կա վե-
լա նան հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, մարդ կային թրա ֆի կին գը, գեն դե-
րային բռ նու թյու նը և քա ղա քա կան հու զումն ե րը:

6.11. Ա ռա ջար կու թյուն ներ
Չ նա յած նրան, որ պե տու թյան կող մից ջան քեր են գոր ծադր վում, 

որ պես զի բա րե լավ վեն ա բոր տի ծա ռա յու թյուն նե րը և հե տա բոր-
տային բու ժօգ նու թյու նը, պա հանջ վում է ա վե լին: Ե թե    գեն դե րային 
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164 Տե՛ս հղում 125



 | 111 

խտ րա կա նու թյու նը և ան հա վա սա րու թյու նը, կա նանց դե րը և կար-
գա վի ճա կը հա սա րա կու թյան մեջ չշտկ վի և չբա րե լավ վի, սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ի րա վունք նե րի, 
այդ թվում հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան բա րե լավ մանն ու ղղ ված 
ջան քե րը կմն ան ա նար դյու նա վետ և ան պտուղ: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ 
 9 Ա բորտ նե րի և այն որ պես ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մե թոդ 
օգ տա գոր ծե լու ցու ցա նիշ նե րը նվա զեց նե լու հա մար կա ռա վա-
րու թյու նը պետք է քայ լեր ձեռ նար կի բնակ չու թյան և նույ նիսկ 
բու ժաշ խա տող նե րի շր ջա նում ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո-
րիչ նե րի բա ցա սա կան ըն կա լու մը փո խե լու ու ղ ղու թյամբ: Ա վե լին, 
չնա յած դժ վա րու թյուն նե րին, կա ռա վա րու թյու նը պետք է ակ տի-
վաց նի իր ջան քե րը ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րը 
բնակ չու թյան բո լոր հատ ված նե րի հա մար հա սա նե լի և մատ չե լի 
դարձ նե լու ու ղ ղու թյամբ:

 9  Պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի, որ պես զի Cytotec դե ղա մի ջո-
ցի ա զատ վա ճառ քի գո յու թյուն ու նե ցող ար գել քը սկ սի գոր ծել: 
Միև նույն ժա մա նակ, պետք է բարձ րաց նել հան րային ի րա զեկ-
վա ծու թյու նը ա նա պա հով ա բորտ նե րի և ա ռանց բու ժաշ խա տո-
ղի հս կո ղու թյան Cytotec դե ղա մի ջո ցի օգ տա գործ ման վտանգ նե-
րի և հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ:

 9  Պետք է ա պա հո վել ա բորտ նե րի գծով կա նանց խորհր դատ վու-
թյան կազ մա կեր պու մը ծնն դատ նից դուրս այլ վայ րե րում:

 9  Վե րաց նել կա նանց ա պօ րի նի ա բոր տի դեպ քե րի մա սին ոս տի-
կա նու թյա նը կամ հա մա պա տաս խան մար մին նե րին զե կու ցե լու 
բու ժաշ խա տող նե րին ներ կա յաց վող պա հան ջը, ո րը կա րող է 
խո չըն դոտ հան դի սա նալ կա նանց հե տա բոր տային բու ժօգ նու-
թյան դի մե լու հա մար: 

 9 Ա պա հո վել մար դու ի րա վունք նե րի պար տա դիր ու սու ցում բո լոր 
բու ժաշ խա տող նե րի, մաս նա վո րա պես սե ռա կան և վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում աշ խա տող նե րի հա մար:

 9  Բա րե լա վել մար զե րի ո րոշ ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն նե րի 
ֆի զի կա կան պայ ման նե րը՝ ա պա հո վե լով այն տեղ ա վե լի հի գի ե-
նիկ և սա նի տա րա կան պայ ման ներ:

 9  Վե րա նայել սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ան ձանց հատ կաց վող 



112 | 

բյու ջեն՝ ա պա հո վե լով, որ այն բա վա րա րի ամ բողջ տար վա հա-
մար: Ա պա հո վել վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պատ շաճ 
հա սա նե լի ու թյուն գյու ղա կան վայ րե րում: Ա պա հո վել ան զգա յաց-
ման, ցա վազր կող նե րի և դե ղե րի մատ չե լի ու թյու նը և հա սա նե լի-
ու թյու նը ա բոր տի են թարկ վող բո լոր կա նանց հա մար:

 9  Վե րաց նել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
խտ րա կա նու թյան, այդ թվում հաշ ման դա մու թյամբ և սո ցի ա լա-
կան կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան բո-
լոր ձևե րը: 

 9 Ա պա հո վել դա սըն թաց նե րի հա սա նե լի ու թյուն բո լոր բու ժաշ խա-
տող նե րի հա մար: 

 9 Ինչ պես նշ ված է ESCR կո մի տե ի 2014թ. եզ րա փա կիչ ա ռա ջար-
կու թյուն նե րում, պե տու թյու նը պետք է ա ռա վե լա գույնս օգ տա-
գոր ծի առ կա ռե սուրս նե րը՝ ա ռող ջու թյան, այդ թվում սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը 
ա պա հո վե լու հա մար:

 9  Պե տու թյու նը պետք է սահ մա նի ար դյու նա վետ պատ ժա մի-
ջոց ներ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա-
վունք նե րի, այդ թվում հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ հատ ման և 
հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյանն ա ռնչ վող խախ տումն ե րի հա-
մա տեքս տում:

 9  Պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի կա նանց և աղ ջիկ նե րի ար-
դյու նա վետ մաս նակ ցու թյու նը հղի ու թյան ար հես տա կան   ընդ-
հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան ձևա վոր ման, 
ի րա կա նաց ման, մո նի տո րին գի ա ռող ջա պա հա կան ռազ մա վա-
րու թյուն նե րի ու ղ ղու թյամբ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
և տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի աշ խա տանք նե րում:

 9  Պե տու թյու նը պետք է ակ տի վաց նի իր ջան քե րը վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջա պա հու թյան աս պա րե զում հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց (հիմն ա կա նում կա նանց) նկատ մամբ խտ-
րա կա նու թյու նը վե րաց նե լու   ուղ ղու թյամբ: Բու ժաշ խա տող նե րը 
պետք է ստա նան ու սու ցում և հա տուկ ու ղե ցույց ներ այն մա-
սին, թե ի նչ պես բու ժել և աշ խա տել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի հետ: Բա ցի այդ, պե տու թյու նը պետք է 
ա պա հո վի բո լոր ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի-
զի կա կան, հո գե բա նա կան և տն տե սա կան մատ չե լի ու թյու նը 
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հաշ ման դամ կա նանց հա մար:
 9  Պե տու թյու նը պետք է ա պա հո վի, որ բո լոր կա նայք և աղ ջիկ նե-
րը հա մար ժեք և ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն ու նե նան հղի ու թյան 
ար հես տա կան   ընդ հա տումն ե րի և հե տա բոր տային բու ժօգ նու-
թյան վե րա բե րյալ:

 9  Պե տու թյու նը պետք է զերծ մնա ան չա փա հաս նե րին ա բոր տի 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման դեպ քում եր րորդ կող մի թույլտ-
վու թյան պա հանջ ներ կա յաց նե լուց: Նա պետք է խրա խու սի, այլ 
ոչ թե պա հան ջի ծնո ղի/խ նա մա կալ նե րի մաս նակ ցու թյու նը և 
ներգ րավ վա ծու թյու նը:

 9  Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի դեմ պայ քա րե լու և սե ռային 
հա րա բե րակ ցու թյան ա ճող ան հա մա մաս նու թյու նը կա սեց նե լու 
հա մար, բա ցի օ րենք ներ ըն դու նե լուց, ո րոնք ա նար դյու նա վետ 
են մե կու սի վերց րած, պե տու թյու նը պետք է լայ նա ծա վալ մի ջո-
ցա ռումն եր ձեռ նար կի դրանց հիմ քում ըն կած սո ցի ա լա կան և 
սե ռային ան հա վա սա րու թյան խն դիր նե րի լուծ ման ու ղ ղու թյամբ, 
ո րոնք էլ հան դի սա նում են սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի 
հիմն ա կան պատ ճա ռը: Մի ջոց նե րը կա րող են նե րա ռել՝ ա) պար-
տա դիր վե րա պատ րաս տում՝ գեն դե րային ը նտ րու թյան հար ցե րի 
վե րա բե րյալ, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման հատ վա ծի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հա մար, բ) սե ռի ը նտ րու թյան և դրա պատ ճառ նե րի  
վե րա բե րյալ հու սա լի տվյալ նե րի հա վա քում, գ) գեն դե րային հա-
վա սա րու թյան և կա նանց ի րա վուն քի հետ ևո ղա կան խթա նում 
հա մա պա տաս խան ի րա վա կան դաշ տի ձևա վոր ման մի ջո ցով, 
դ) ըն տա նե կան բռ նու թյու նը քրե ա կա նաց նող օ րենսդ րու թյան 
ըն դու նում (որ պես ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի  մաս կամ ա ռան-
ձին օ րենք), ե)  շա հե րի պաշտ պա նու թյան և հան րային ի րա-
զեկ ման քա րո զար շավ ե րի և ծրագ րե րի մշա կում բնակ չու թյան 
մտա ծե լա կեր պը փո խե լու, հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց և աղ-
ջիկ նե րի գնա հա տա կա նը բարձ րաց նե լու ու ղ ղու թյամբ, զ) սե ռի 
ը նտ րու թյան եր ևույ թի ա ռու մով ա վե լի խիստ վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նել բու ժաշ խա տող նե րի նկատ մամբ, է) կա նանց, 
աղ ջիկ նե րին և տար բեր շա հագր գիռ կող մե րին ներգ րա վել սե ռի 
ը նտ րու թյան դեմ պայ քա րին ու ղղ ված օ րենք նե րի և քա ղա քա-
կա նու թյուն նե րի մշակ ման և գոր ծադր ման աշ խա տանք նե րում:
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7 | ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԵՎ  
ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱ ՆԸ, 
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՀԱ ՄԱ ՊԱՐ ՓԱԿ ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ 
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆՆ  Ա ՌՆՉ ՎՈՂ  
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ 

Ըստ ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի գնա հատ ման, այ սօր 
դե ռա հաս նե րը կազ մում են աշ խար հի բնակ չու թյան մո տա վո րա-
պես մեկ քա ռոր դը: Ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի, վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան վատ թա րա ցու մը դե ռա հաս նե րի հի վան դա ցու-
թյան և մա հա ցու թյան մե ծա գույն պատ ճառ նե րից մեկն է165: Նշ վում 
է, որ ամ բողջ աշ խար հում դե ռա հաս նե րը բախ վում են լուրջ մար-
տահ րա վեր նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
բարձ րո րակ ծա ռա յու թյուն ներ և հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու-
թյուն ստա նա լու տե սան կյու նից166: Շատ ե րի տա սարդ նե րի հա մար 
ո րա կյալ կր թու թյան, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի և հանգս տի, 
ի նչ պես նաև սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծրագ-
րե րից, տե ղե կու թյուն նե րից, հմ տու թյուն նե րից, սե ռա կան և վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան (Ս ՎԱ) և ՄԻ ԱՎ-ի հետ կապ ված ծա-
ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լը դեռևս սահ մա նա փակ է167: Շատ հա ճախ 
դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
կա րիք նե րը մնում են չբա վա րար ված: Մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե-
րի և պայ մա նագ րե րի ու ղ ղու թյամբ տար վող քա ղա քա կա նու թյու նը 
ստեղ ծում է նպաս տա վոր մի ջա վայր սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հա մար: 
Սույն ո րա կա կան հե տա զո տու թյան նպա տակն էր բա ցա հայ տել և 
քն նար կել Հա յաս տա նում այդ քա ղա քա կա նու թյան և կա նո նա կար-
գե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ-
րե րին և կոն վեն ցի ա նե րին: Բա ցի այդ, հե տա զո տող թի մը նպա-

165 Սեռավարակները դեռահասների շրջանում, Karl L Dehne, Gabriele Riedner: Հասանելի է 
հետևյալ հասցեով. http://bit.ly/1IZWda6

166 ՄԱԲՀ: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://www.unfpa.org/resources/adolescent-sexual-
and-reproductive-health# Մուտքի ամսաթիվ՝ 8/23/2015  

167 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի քաղաքական հռչակագիր: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերացման ջանքերի 
ամրապնդում, 2011.
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տակ ու ներ հա վա քել տե ղե կատ վու թյուն դե ռա հաս նե րի սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վունք նե րի ո լոր տի 
օ րենք նե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կեն սա գոր-
ծու մը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ:

7.1. Ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում
 Հա յաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և Վրաս տա նում ի րա կա նաց ված 

դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մե մա տա կան    վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը168 ցույց 
են տա լիս, որ բո լոր ե րեք ե րկր նե րում հարց վող նե րը, Հա յաս տա-
նում ա վե լի հա ճախ՝ չու նեն բա վա րար գի տե լիք ներ սե ռա կան հա-
սու նու թյան ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող ֆի զի ո լո գի ա կան և ախ տա-
բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Այլ ու սումն ա սի րու թյուն ներ 
հաս տա տում են, որ առ կա է փաս տա ցի գի տե լիք նե րի պա կաս, և 
նշում են ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ տի-
րող թյու րըմբռ նումն ե րի և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան (ՎԱ) 
ծա ռա յու թյուն նե րին դի մե լը ա մո թա լի հա մա րե լու մա սին169,170:

 Վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռա ջին սե ռա կան հա րա-
բե րու թյունն ու նե նա լու տա րի քը, ի նչ պես 25-49 տա րի քային խմ բում 
հարց ված կա նանց, այն պես էլ տղա մարդ կանց շր ջա նում, մի փոքր 
ա ճել է (20.7՝ 2005թ. և 21.1՝ 2010թ. տղա մարդ կանց հա մար և 19.8՝ 
2005թ. և 20.2՝ 2010թ. կա նանց հա մար): Հայ կա նանց դեպ քում 
ա ռա ջին սե ռա կան հա րա բե րու թյան տա րի քը հա մընկ նում է ա մուս-
նու թյան տա րի քին (20 տա րե կան): Ա ռա ջին սե ռա կան հա րա բե րու-
թյան տա րի քը տա տան վում է՝ կախ ված ժո ղովր դագ րա կան հատ-
կա նիշ նե րից: Քա ղա քաբ նակ կա նանց դեպ քում ա ռա ջին սե ռա կան 
հա րա բե րու թյան մի ջին տա րի քը բարձր է՝ գյու ղաբ նակ կա նանց 
հա մե մատ: Այն նաև տա տան վում է, կախ ված կր թու թյան աս տի-
ճա նից: Ա ռա ջին սե ռա կան հա րա բե րու թյան մի ջին տա րի քը ա վե լի 
ցածր է ցածր կր թա կան մա կար դակ ու նե ցող կա նանց շր ջա նում: 

168 Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում իրականացված դեռահասների 
վերարտադրողական առողջության հետազոտությունների համեմատական 
վերլուծություն, Թբիլիսի, 2009 

169 Նույնը  
170 Դեռահասների առողջության պաշտպանության խնդիրը բարձր առաջնահերթություն 

է Հայաստանում. ազգային հետազոտության արդյունքները և սեռական և վերար- 
տադրողական առողջության գիտելիքների, վերաբերմունքի և վարքագծի 
ուսումնասիրություն. Երևան, 2009
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Ա մե նա բարձր մի ջին տա րի քը ար ձա նագր վել է Եր ևա նում (22.7 
տա րե կան), ա մե նա ցած րը՝ Գե ղար քու նի քում (19,5 տա րե կան)171: 
Հա կա ռակ պատ կերն է նկատ վում հայ տղա մարդ կանց շր ջա նում: 
Նրանց մի ջին տա րի քը ա վե լի ցածր է քա ղա քային վայ րե րում՝ գյու-
ղա կան վայ րե րի հա մե մատ, և նվա զում է՝ կախ ված ու ն ևո րու թյան և 
կր թու թյան մա կար դա կից: Դե ռա հաս նե րի հղի ու թյուն նե րը սկս վում 
են 17 տա րե կա նում և հակ ված է ա ճե լու՝ տա րի քի մե ծաց մամբ: 17 
տա րե կան նե րի տա րի քային խմ բում հղի ու թյան դեպ քե րի մաս նա-
բա ժի նը կազ մում է 1.4%, ո րին հա ջոր դում է 18 տա րե կան նե րի 6.7%  
ցու ցա նի շը, ո րը 19-ա մյա դե ռա հաս կա նանց տա րի քային խմ բում 
հաս նում է 13,5%-ի172: Բա ցի այդ, վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ան չա փա հաս նե րի ծնե լի ու թյան ցու ցա նի շը նվա զել է. 1990թ. այն 
կազ մում էր 69.1 կեն դա նի ծնունդ, մինչ դեռ 2013թ.՝ 22.7 կեն դա նի 
ծնունդ 15-19 տա րե կան 1000 կա նանց հաշ վով173: 2013 թ. հղի ու-
թյան օ րի նա կան ար հես տա կան ը նդ հա տումն ե րի թի վը նույն տա-
րի քային խմ բում կազ մել է 5.0՝ 1000 կա նանց հաշ վով174:

 Հա յաս տա նի 2010թ. Ժո ղովր դագ րա կան և ա ռող ջու թյան հար-
ցե րի հե տա զո տու թյու նը (Հ ԺԱՀ) նշում է, որ կա նանց 65.0%-ը և 
տղա մարդ կանց 80.0%-ը լսել է սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց-
վող հի վան դու թյուն նե րի մա սին, այդ թվում՝ ա ռա վել հա ճախ նշ-
վում է սի ֆի լի սի (90.0%) և ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի (70.0%) մա սին: Ցա-
վոք, ա ռան ձին որ ևէ տե ղե կատ վու թյուն չկա դե ռա հաս նե րի մա սով 
և դժ վար է ներ կա յաց նել կոնկ րետ դե ռա հաս նե րի հետ կապ ված 
ի րա վի ճա կը: ՀԺԱՀ 2010թ.-ը նշում է, որ հե տա զո տու թյան ըն թաց-
քում սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված տվյալ նե րը կա րող են թե րի լի նել, և 
խոր հուրդ է տա լիս այդ վի ճա կագ րու թյա նը վե րա բեր վել զգու շու-
թյամբ: Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի 
(սե ռա վա րակ նե րի) ախ տա նիշ նե րով ներ կա յա ցող տղա մարդ կանց 
թի վը կազ մել է 2.0%: Ը նդ ո րում, ը նդ հա նուր ախ տա նիշ նե րով ներ-

171 ԺԱՀ 2010, Հայաստան: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://dhsprogram.com/pubs/pdf/
FR252/FR252.pdf, մուտքի ամսաթիվ՝ 8/03/2015

172 Տե՛ս հղում 136
173 ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (2015) Country programme document for Հայաստան. 

Նյու Յորք. Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-
document/DP.FPA_.CPD_.ARM_.3-LF-HR-FINAL-30Mar15.pdf

174 TransMonEE և World Bank 2013, UNICEF. Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://www.
transmonee.org;http://data.worldbank.org/indicator/և http://data.worldbank.org/indicator/
SP.ADO.TFRT
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կա յա ցող կա նանց ցու ցա նի շը կազ մել է 3.0%: Միև նույն ժա մա նակ 
1998թ. հու նի սից 2015թ.-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՄԻ ԱՎ 
վա րա կի 2,194 դեպք է ար ձա նագր վել Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե-
րի շր ջա նում175, ո րից 334-ը գրանց վել է 2014 թվա կա նին, ին չը գե-
րա զան ցում է նախ կի նում տա րե կան ար ձա նագր ված դեպ քե րի թի-
վը: Տղա մարդ կանց շր ջա նում գրանց ված դեպ քե րի մաս նա բա ժի նը 
(69.0%) կրկ նա կի ա վե լի է կա նանց շր ջա նում գրանց ված դեպ քե-
րից (31.0%): ՄԻ ԱՎ կար գա վի ճա կի գրանց ման պա հին վա րակ ված 
ան ձանց հի սու նե րեք տո կո սը պատ կա նում էր 25-39 տա րի քային 
խմ բին176: Ժա մա նա կի ըն թաց քում փոքր-ի նչ ա ճել է մի զա սե ռա կան 
հի վան դու թյուն նե րի թի վը (46.4 դեպք 100.000 բնակ չու թյան հաշ-
վով 2009թ. և 55.1 դեպք՝ 2013թ.): Մի զա սե ռա կան հի վան դու թյուն-
նե րի դեպ քե րի թիվ ա ճել է նաև 0-14 տա րի քային խմ բում (2009թ. 
4.576-ի հա մե մատ՝ 2012 թ.՝ 6.286)177:

7.2. Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և  
հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյան  
վե րա բե րյալ օ րենք ներ և կա նո նա կար գեր

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան 2013-2016թթ. Իր ռազ մա վա րու թյան մեջ նշել է ե րի տա սարդ-
նե րի շր ջա նում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րի, ի նչ պես նաև ե րի տա սարդ նե րի հա մար բա րյա ցա-
կամ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի պա կա սը: Բա ցի այդ, 
ը նդ գծ վում են այդ պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման դժ-
վա րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես գաղտ նի ու թյան ա պա հով ման 
ա ռու մով: « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քով (հոդ ված 2)   դե ռա-
հաս ներ են հա մար վում 10-ից 18 տա րե կան ան ձինք: Թեև « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է դե ռա հա սու թյուն 
հաս կա ցու թյու նը, այ դու ա մե նայ նիվ այլ ի րա վա կան փաս տաթղ-
թե րում այդ եզ րույ թի գոր ծա ծու թյու նը հս տակ չէ: Շատ հա ճախ 
դե ռա հաս նե րի հա մար օգ տա գործ վում է «ե րե խա(ներ)» եզ րույ թը 

175 http://www.armaids.am/main/free_code.php?lng=2&parent=3,  
մուտքի ամսաթիվ՝ 8/03/2015

176 Նույնը 
177 http://armstat.am/file/doc/99489203.pdf
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կամ ը նդ հա նուր վերց րած՝ « բո լոր ան ձինք» ար տա հայ տու թյու նը: 
« Դե ռա հա սու թյան» հս տակ սահ մա նու մը հնա րա վո րու թյուն կտա 
ճշգ րիտ ո րո շել այս կա տե գո րի ային պատ կա նող ան ձանց և, հետ-
ևա բար, ա վե լի լավ գոր ծար կել նրանց ա ռնչ վող ի րա վա բա նա կան 
և կա նո նա կար գային դաշ տը: 

Ըստ « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի, դե ռա հաս ներն ի րա վունք ու նեն.

 9  սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան, ի նչ պես նաև սե ռա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման, 

 9 ի րա զեկ լի նել սե ռա կան հա սու նաց ման, սե ռա կան և վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րին, 

 9 ու նե նալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ հղի ու թյան ար հես տա կան 
ը նդ հատ ման, սե ռա վա րակ նե րի, այդ թվում՝ մար դու ի մու նային 
ան բա վա րա րու թյան վա րա կի (ՄԻ ԱՎ) կան խար գել ման ժա մա-
նա կա կից մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ,

 9  բա րյա ցա կամ և մե կու սի պայ ման նե րում ստա նալ մատ չե լի ու 
լի ար ժեք բժշ կա կան խորհր դատ վու թյուն, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում նաև բու ժօգ նու թյուն` կապ ված սե ռա կան հա սու նաց-
ման, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րի 
հետ:
« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո-

ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քը հար գում է վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի հա-
սա նե լի ու թյան դե ռա հաս նե րի ի րա վուն քը: 

«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 7-րդ և 8-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն սահ մա նագծ վում 
է դե ռա հաս նե րի կող մից վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի ստաց ման ի նք-
նու րույ նու թյան և մատ չե լի ու թյան շր ջա նա կը: Ա վե լի կոնկ րետ, հա-
մա ձայն օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի, 18 տա րին չլ րա ցած հի վանդ նե րի 
ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ տր վում են նրանց 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Բա ցի այդ, 8-րդ հոդ վա ծում նշ-
վում է, որ դե ռա հաս նե րի բժշ կա կան մի ջամ տու թյան հա մար հա-
մա ձայ նու թյու նը տր վում է նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կող-
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մից: Այս պի սով, ներ կայիս օ րեն քը հնա րա վո րու թյուն չի ստեղ ծում 
պաշտ պա նե լու դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա-
հա կան ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա ցու մը: Օ րի նա կան ներ կա-
յա ցուց չի բա ցա կա յու թյան դեպ քում բժշ կա կան մի ջամ տու թյան 
վե րա բե րյալ ո րո շու մը կա յաց վում է բժշ կա կան խորհր դա ժո ղո վի 
(կոն սի լի ու մի), ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ բժշ կի կող մից։

 Հոդ ված 8-ը կա րող է նաև սահ մա նա փա կել դե ռա հաս նե րին 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան խորհր դատ վու թյան մա տուց-
ման գաղտ նի և մաս նա վոր բնույ թը, ո րը նշ ված է 5-րդ հոդ վա ծում: 
Ա վե լին, կան ո րո շա կի թե րու թյուն ներ 8-րդ հոդ վա ծի գոր ծադր ման 
ա ռու մով, այն է՝ դե ռա հա սին ու ղեկ ցող օ րի նա կան խնա մա կա լի 
հա մար ստան դար տաց ված փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու թյու նը: 
Վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շր ջան ցել օ րեն քը և դրա նով 
ի սկ կա րող է ռիս կի տակ դնել դե ռա հաս նե րի ՍՎԱ ի րա վունք նե րի 
լի ար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա գոր ծու մը:

«Կր թու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
հոդ ված 18 (5)-ու մ նշ վում է, որ « մի ջին դպ րո ցում ու սու ցու մը նպա-
տա կաուղղ վում է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի, աշ խար հի և բնու թյան 
վե րա բե րյալ սո վո րող նե րի գի տա կան   պատ կե րաց ման ձևա վոր մա-
նը, ի նք նու րույն աշ խա տան քի, կր թու թյան և հա սա րա կա կան ի նք-
նու րույն գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի նվա-
զա գույն ծա վա լի ա պա հով մա նը»: 2008 թ.-ին ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի 
N637-Ա/Ք հրա մա նագ րով հան րակր թա կան դպ րոց նե րի կր թա կան 
ծրագ րում նե րառ վել է «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» դա սըն թա ցը, ո րը 
պա րու նա կում է բա ժին վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա-
բե րյալ: Ներ կա յումս բո լոր դպ րոց նե րում պար տա դիր է պե տա կա-
նո րեն հաս տատ ված այդ ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը:



120 | 

7.3. Դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան  
ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի և  
հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյան  
առ կա յու թյու նը, մատ չե լի ու թյու նը, 
ըն դու նե լի ու թյու նը և ո րա կը 

Առ կա յու թյու նը: Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան-
ման ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վում են մի շարք ա ռող ջա պա հա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում և ախ տո րո շիչ կենտ րոն նե րում, այդ 
թվում ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման հաս տա տու թյուն-
նե րում, մաս նա գի տաց ված կլի նի կա նե րում և հի վան դա նոց նե րում: 

Ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման ծա ռա յու թյուն նե րը 
տրա մադր վում են ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան ամ բու լա տոր հաս տա-
տու թյուն նե րի ցան ցի մի ջո ցով, ո րը նե րա ռում է քա ղա քային պո-
լիկ լի նի կա նե րը, բուժ կենտ րոն նե րը, գյու ղա կան ամ բու լա տոր հաս-
տա տու թյուն նե րը և ֆելդ շեր-ման կա բար ձա կան կե տե րը (ՖՄԿ), 
կախ ված կոնկ րետ հա մայն քի բնակ չու թյան քա նա կից178: 2013 թ.-
ին ե րկ րում կային ա վե լի քան 514 ամ բու լա տոր հաս տա տու թյուն-
ներ և պո լիկ լի նի կա ներ179:

 Մար զե րում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
պա տաս խա նատ վու թյու նը դր վել է տե ղա կան ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի վրա: Բժշ կա կան ցու ցումն ե րի հի ման վրա 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման մաս նա գե տը պա տաս-
խա նա տու է Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից հաս-
տատ ված ու ղե ցույց նե րի/ար ձա նագ րու թյուն նե րի հի ման վրա հի-
վանդ նե րի (տ վյալ դեպ քում՝ դե ռա հաս նե րի) ու ղեգր ման և բուժ ման 
կազ մա կերպ ման հա մար:

 Հա մա ձայն ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի N-70 հրա մա-
նի` դե ռա հաս նե րի բժշ կա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը ի րա-
կա նաց վում է ԱԱՊ ման կա կան բժշ կի կամ դե ռա հա սային բժշ կի 
(քա ղա քային և տա րա ծաշր ջա նային պո լիկ լի նի կա նե րի մա կար դա-
կում) մի ջո ցով: Ը ստ նույն հրա մա նագ րի, պա տա նի նե րը ի րա վունք 
ու նեն ստա նա լու հետ ևյալ ան վճար ծա ռա յու թյուն նե րը.

178 Անցումային առողջապահություն, 2013: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://www.ecoi.
net/file_upload/1788_1386770750_hit-Armenia.pdf

179 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն: http://armstat.am/file/doc/99489203.pdf
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 9  Դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան շա րու նա կա կան հս կո ղու թյուն և 
գնա հա տում, այդ թվում՝ հո գե բա նա սո ցի ա լա կան քն նու թյուն և 
սե ռա կան զար գաց ման գնա հա տում` ը ստ Թան նե րի սանդ ղա-
կի, ի նչ պես նաև, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, բժշ կա կան օգ նու-
թյուն և սպա սար կում` հի վան դու թյան կա պակ ցու թյամբ:

 9  Դե ռա հաս նե րին տրա մադր վող բժշ կա կան օգ նու թյու նը և սպա-
սար կու մը նե րա ռում է նաև բա րյա ցա կամ ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում, այդ թվում՝ վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան, վա սա կար սո վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում մե կու սի ու թյան և գաղտ նի ու-
թյան պայ ման նե րում:
 Հան րային հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ան ցկաց ված հար-

ցազ րույց նե րի ըն թաց քում այն հար ցին, թե ի նչ պի սի ծա ռա յու թյուն-
ներ են ա պա հով վում դե ռա հաս նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում, մաս նա կից նե րը ա ռա վել հա ճախ նշում 
է ին եր կու կան խար գե լիչ ծրագ րեր: Ծրագ րե րից մե կը հիմն ված է 
կա ռա վա րու թյան 2008թ. N 748-Ն  ո րոշ ման վրա, ը ստ  ո րի բո-
լոր 14-15 տա րե կան ա րա կան սե ռի պա տա նի նե րը պար տա դիր 
պետք է ան ցնեն նա խա զո րա կո չային և զո րա կո չային բժշ կա կան 
փոր ձաքն նու թյուն և, ե թե ան հրա ժեշտ է, ստա նան բժշ կա կան օգ-
նու թյուն: Ե րկ րորդ ծրա գի րը ի րա կա նաց վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու թյան 2013թ. N 77-Ն հրա մա նով հաս տատ ված 
ու ղե ցույ ցով և վե րա բե րում է 15 –ից մինչև 18 տա րե կան դե ռա հաս 
աղ ջիկ նե րին: Այդ ծրագ րե րը նե րա ռում են ֆի զի կա կան և սե ռա-
կան զար գաց ման պար տա դիր գնա հա տում, մաս նա գի տաց ված 
խորհր դատ վու թյուն և լա բո րա տոր թես տեր: Կար ևոր է նշել, որ այն 
հար ցին, թե ա րդյոք նշ ված եր կու պար տա դիր ծրագ րե րից բա ցի, 
այլ այ ցե լու թյուն ներ տե ղի են ու նե նում թե ոչ, ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րը հա ճախ նշում է ին, որ դե ռա հաս նե րը հազ-
վա դեպ են այ ցե լում բուժ հաս տա տու թյուն ներ վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար: 

Ի գա կան սե ռի դե ռա հաս նե րի դեպ քում դպ րո ցի բուժ քույ րը կամ 
հա տուկ նշա նակ ված ու սու ցի չը ու ղեկ ցում է ա շա կերտ նե րին տե-
ղա կան ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման կլի նի կա կամ 
բուժ հաս տա տու թյուն պար տա դիր ստու գումն ե րի հա մար: Որ պես 
կա նոն, ստուգ ման ար դյունք նե րը տրա մադր վում են մե ծա հա սակ-
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նե րին (ու սուց չին կամ բուժք րո ջը): Այ նու հետև, ե թե առ կա են խն-
դիր ներ, դպ րո ցը տե ղյակ է պա հում ծնող նե րին: Ա րա կան սե ռի 
դե ռա հաս նե րի դեպ քում ստու գումն ե րը կազ մա կերպ վում են այն 
զո րա մա սե րում, ո րոնց կց ված են տվյալ դե ռա հաս նե րը: Ո րոշ ստու-
գումն եր ի րա կա նաց վում են զո րա կո չային կե տե րում, ի սկ մյուս նե-
րը՝ ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման կենտ րոն նե րում, որ-
տեղ գրանց ված են տվյալ դե ռա հաս նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է ե րե խա նե րի ա մուս նու թյա նը, մար դու ի րա-
վունք նե րի մի ջազ գային մար մին նե րը կոչ են ա րել պե տու թյուն նե-
րին վե րաց նել այդ եր ևույ թը և ա մուս նու թյան նվա զա գույն ի րա վա-
կան տա րիք սահ մա նել 18 տա րե կա նը՝ ի նչ պես տղա մարդ կանց, 
այն պես էլ կա նանց հա մար180: ՄԱԿ-ի CEDAW և CRC ա ռա ջար կու-
թյուն նե րում ը նդ գծ վում է, որ ա մուս նու թյան նվա զա գույն տա րի-
քը չպետք է ու նե նա բա ցա ռու թյուն ներ նույ նիսկ հա մա ձայ նու թյան 
դեպ քում: Պե տու թյու նը վե րաց րել է ա մուս նու թյան տա րի քին վե-
րա բե րող գեն դե րային ան հա վա սա րու թյու նը, ի նչ պես նշ վում է CRC 
2011թ.-ի զե կույ ցում: Ներ կա յումս Ըն տա նե կան օ րենսգր քի181 3-րդ 
գլ խում (Հոդ ված 10) սահ ման վում  է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ա մուս նու թյան ի րա վա կան տա րի քը 18 տա րե կանն է՝ 
ի նչ պես տղա մարդ կանց, այն պես էլ կա նանց հա մար: Այ նու ա մե-
նայ նիվ, կան հա րա կից պայ ման ներ, ո րոնք թույ լատ րում են ա մուս-
նու թյուն նե րը ա վե լի վաղ տա րի քում: Ը ստ այդմ, ան ձը կա րող է 
ա մուս նա նալ 17 տա րե կան հա սա կում, ե թե կա խնա մա կա լի հա մա-
ձայ նու թյու նը: Ան ձը կա րող է նաև ա մուս նա նալ 16 տա րե կան հա-
սա կում, ե թե կա խնա մա կա լի հա մա ձայ նու թյու նը և մյուս ա մու սինն 
ա ռն վազն 18 տա րե կան է:

2008 թ.  ներդր ված ա ռողջ ապ րե լա կեր պի կր թու թյան ու սում-
նա կան ծրա գի րը նե րա ռում է բա ժին սե ռա կան զար գաց ման (սե-
ռա կան հա սու նու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան) 
վե րա բե րյալ: Ու սումն ա կան ծրա գի րը նա խա տես ված է 8-11-րդ դա-
սա րան նե րի հա մար: Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա ժի նը 
նե րա ռում է այն պի սի թե մա ներ, ի նչ պի սիք են գեն դե րային դե րե-
րը, սե ռա կան հա սու նու թյու նը, հի գի ե նան, և այն պի սի թե մա ներ, 
ո րոնք ան դրա դառ նում են սի րո, ըն տա նի քի՝ որ պես ար ժեք, պա-

180 Երեխաների իրավունքների կոմիտե. Ընդհանուր մեկնաբանություն No. 4, para. 20; 
CEDAW կոմիտե. Ընդհանուր առաջարկություն No. 21, պարբ. 36. 

181 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=83374
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տա հա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ռիս կային վար քագ-
ծի, սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի և 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի, ան ցան կա լի հղի ու թյուն նե րի, սե ռա կան ո տնձ գու-
թյան և խտ րա կա նու թյան, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման (այդ թվում 
ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի) հար ցե րին: Ծրա գիրն 
ու ղղ ված չէ բա ցա ռա պես փաս տա կան գի տե լիք նե րի տա րած մա նը, 
այլ նաև ի րենց սե ռա կա նու թյան, հա րա բե րու թյուն նե րի և ըն տա-
նի քին վե րա բե րող հար ցե րի շուրջ ար ժեք նե րի և դիր քո րո շումն ե րի 
զար գաց մա նը: Դպ րո ցա կան ու սումն ա կան ծրագ րի հետ մեկ տեղ 
կազ մա կերպ վել են ծա վա լուն հա վա սա րա կից նե րի կր թու թյան, 
ի րա զեկ ման ծրագ րեր, և 2009թ.-ից ի վեր տար բեր հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ե րկ րում ե րի տա սարդ նե րի 
հա մար կազ մա կերպ վել են ծա ռա յու թյուն ներ182:

 Մատ չե լի ու թյու նը: Մատ չե լի ու թյու նը այս գլ խում քն նարկ վում է 
չորս կա տե գո րի ա նե րի՝ 1) աշ խար հագ րա կան մատ չե լի ու թյան, 2) 
ֆի զի կա կան մատ չե լի ու թյան, 3) տն տե սա կան մատ չե լի ու թյան և 4) 
տե ղե կատ վա կան մատ չե լի ու թյան տե սան կյու նից:

 Թի րա խային խմ բե րի հետ քն նար կումն ե րի և ման րա մասն հար-
ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ աշ խար հագ րա կան 
մատ չե լի ու թյան մա կար դա կը տար բեր է ը ստ քա ղաք նե րի և գյու-
ղե րի: Ի րա կա նում, գյու ղե րում և փոքր հա մայնք նե րում աշ խա տող 
ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րը նշում են, որ շատ հի-
վանդ ներ ստիպ ված են եր կար ճա նա պարհ ան ցնել բուժ հաս տա-
տու թյուն ներ այ ցե լե լու հա մար՝ ա վե լի մաս նա գի տաց ված բու ժօգ-
նու թյուն կամ ախ տո րո շիչ թես տեր ան ցնե լու նպա տա կով, ո րոնք 
ան հա սա նե լի են ի րենց տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Ը նդ 
ո րում, քա ղա քի մաս նա գետ նե րը նկա րագ րում են հա կա ռակ պատ-
կե րը.

182 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/maternal_health.pdf
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  Մենք ե րե խային նշա նա կում ե նք ու լտ րա ձայ նային հե տա զո
տու թյուն: Եվ այս տեղ մենք հան դի պում ե նք ար գելք նե րի: Մենք 
ապ րում ե նք մար զի ա ռող ջա պա հա կան կենտ րո նից 12 կմ հե
ռա վո րու թյան վրա: Մենք ա նում ե նք նշա նա կում և մայ րը հա
վաս տի աց նում է, որ ան պայ ման կտա նի ե րե խային ու լտ րա ձայ
նային հե տա զո տու թյան: Ա վե լի ու շ, ե րբ նրան հարց նում ե նք, թե 
ա րդյոք ե րե խային տա րել է  հե տա զո տու թյան, նա ա սում է. «Ոչ, 
ես սպա սում եմ, որ ա մու սինս գու մար ու ղար կի Մոսկ վայից»: Ամ
բու լա տոր հաս տա տու թյու նը չու նի ու լտ րա ձայ նային սար քա վո
րում, և առ կա է տրանս պոր տային հա սա նե լի ու թյան հետ կապ
ված ֆի նան սա կան խն դիր:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր, 
 Գե ղար քու նիք

 Իմ դեպ քը բո լո րո վին այլ է, [ քա ղա քում] մեր ա ռող ջա պա հա
կան հաս տա տու թյու նը լի ո վին հա գե ցած է սար քա վո րումն ե րով 
և մենք ու նենք հա մա պա տաս խան մաս նա գետ ներ:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր,  
Գե ղար քու նիք

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում մեր այ ցե լած ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սը նոր վե րա նո րոգ ված է ին և մուտ-
քե րը հար մա րեց ված հաշ ման դամն ե րի հա մար: Սա կայն, դրան ցից 
քչերն ու նե ին վե րե լակ ներ (ը նդ հա նուր) կամ շար ժա սայ լակ ներն 
աս տի ճան նե րով բարձ րաց նե լու հա տուկ սար քա վո րումն եր: Եր-
կու բժիշկ նշե ցին, որ ի րենք գնում են մի քա նի հի վանդ նե րի տուն, 
ո րոնք ու նեն ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն, քա նի որ նրանք 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ու նեն այ ցե լե լու տե ղի ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տու թյուն: Նույ նը կա րե լի է ա սել դպ րոց նե րի 
մա սին: Չնա յած ո րոշ դպ րոց ներ ու նե ին թե քա հար թակ ներ շար ժա-
սայ լակ նե րի հա մար, ոչ մի դպ րոց չու ներ վե րե լակ վե րին հար կեր 
բարձ րա նա լու հա մար: Ո րոշ դպ րոց նե րում ըն կեր ներն է ին օգ նում 
բարձ րա նա լու բարձր հար կեր, ի սկ մյուս նե րում դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում էր այն պես, որ դա սերն ան ցկաց-
վե ին ա ռա ջին հար կում: Այս պի սով, ա կն հայտ դար ձավ, որ հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար դպ րոց նե րի և ա ռող-
ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի զի կա կան մատ չե լի ու թյու նը 
կա րող է սահ մա նա փակ լի նել:
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Տն տե սա կան մատ չե լի ու թյու նը փոքր –ինչ բա րե լավ վել է բնակ-
չու թյան մի քա նի խմ բե րի հա մար: Ը ստ « Մար դու վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան մա սին» օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի, վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյան խորհր դատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րու մը ան վճար է և նե րառ ված է բա զային նպաս տի փա-
թե թում (ԲՆՊ): ԲՆՊ-ու մ ը նդ գրկ ված ծա ռա յու թյուն նե րի ցանկն 
ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ են թա կա է սուբ սի դա վոր ման կա-
ռա վա րու թյան կող մից: ԲՆՊ շր ջա նակ նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի 
ամ բող ջա կան ծած կույ թով ա պա հով ված բնակ չու թյան խմ բե րը նե-
րա ռում են «...մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ ըն տա նիք նե րում ապ րող 
կամ ո րբ հա մար վող, խնա մա կա լու թյան տակ գտն վող հաշ ման դամ 
ե րե խա ներ (18 տա րե կա նից ցածր),  բազ մա զա վակ ըն տա նիք ներ 
(18 տա րե կա նից ցածր չորս կամ ա վե լի ե րե խա ու նե ցող) և չքա վոր 
ըն տա նիք ներ»183: Նրանք, ով քեր չեն ը նդ գրկ վել նշ ված ցան կում, 
պար տա վոր են վճա րել հի վան դա նո ցային ծա ռա յու թյուն նե րի հա-
մար, վճա րում են նաև ամ բու լա տոր դե ղե րի հա մար՝ ու ղ ղա կի ո րեն 
և ամ բող ջու թյամբ184:  Ա նվ ճար են նաև վե րը նշ ված եր կու կան խար-
գե լիչ ծրագ րե րը դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա մար: Թեև 
ԲՆՊ-ն ո րոշ չա փով մեղ մում է ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի հետ կապ ված ֆի նան սա կան խն դիր նե րը, այ նու ա մե նայ նիվ 
ո րո շա կի ֆի նան սա կան բեռ դեռևս շա րու նա կում է գո յու թյուն ու-
նե նալ դե ռա հաս նե րի մի մեծ հատ վա ծի հա մար, ո րոնք լի ո վին չեն 
ը նդ գրկ ված ԲՆՊ-ու մ և չու նեն ան կախ ֆի նան սա կան աղ բյուր ներ: 
Ա վե լի կոնկ րետ՝ նման դեպ քե րում այդ դե ռա հաս նե րի ֆի նան սա-
կան աղ բյու րը հիմն ա կա նում ի րենց խնա մա կալ ներն են: Ի դեպ, 
պա տա նի նե րը կա րող են ան հար մար զգալ դի մե լու մե ծա հա սակ-
նե րին, ե թե հաշ վի առ նենք վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
հար ցե րի զգա յու նու թյու նը: Հետ ևա բար, դրա ար դյուն քում կա րող է 
հե տաձգ վել այ ցը բուժ հաս տա տու թյուն, ի նչն էլ կա րող է իր հեր թին 
հան գեց նել բժշ կա կան բար դու թյուն նե րի՝ ու շա ցած բուժ ման պատ-
ճա ռով:

 Հարց ված ա ռող ջա պա հա կան մաս նա գետ նե րի գե րակշ ռող մե-
ծա մաս նու թյու նը ը նդ գծեց դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ-
րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րում ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան 

183 Անցումային առողջապահություն, 2013: Հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://www.ecoi.
net/file_upload/1788_1386770750_hit-Armenia.pdf

184 Նույնը
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աղ բյուր նե րի պա կա սը: Նրանք նշում են նման հար ցե րում ի րա զե-
կու թյան պա կա սը և թյու րըմբռ նումն ե րը: Նրան ցից շա տե րը հե տա-
գա յում նշել են տե ղե կատ վու թյան փաս տա կան աղ բյուր նե րի բա-
րե լավ ման կա րի քը՝ հաշ վի առ նե լով հա մա ցան ցում հա սա նե լի ոչ 
ճշգ րիտ և եր բեմն ա պա կողմն ո րո շող տե ղե կու թյուն նե րը:

... Նրանք [ն կա տի ու նի դե ռա հաս նե րին] կա րիք ու նեն փաս տա
ցի տե ղե կատ վու թյան, որ պետք է ձեռք բեր վի դպ րոց նե րում և 
ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր,  
Գե ղար քու նիք 

Այժմ նրանք ու նեն ին տեր նետ ... և նրանք ստա նում են տե ղե կու
թյուն ներ... Բայց նրանք չեն ստա նում այն տե ղե կատ վու թյու նը, 
որ ան հրա ժեշտ է նրանց:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր,  
Գե ղար քու նիք

... Եվ, եր բեմն, այն ու նի հա կա ռակ ազ դե ցու թյուն, քա նի որ 
նրանք սխալ են մեկ նա բա նում կամ հաս կա նում այդ խն դիր նե րը 
... նրանք պետք է ստա նան փաս տա ցի, մաս նա գի տա կան   տե
ղե կատ վու թյուն:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր, Լո ռի 

Ըն դու նե լի ու թյուն: Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում մենք 
փոր ձել ե նք պատ կե րել այն մի ջա վայ րը, ո րում դե ռա հաս նե րը 
ստա նում են ի րենց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ-
ված խորհր դատ վու թյուն և ծա ռա յու թյուն ներ: Ի նչ պես նշ ված է 
« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա-
կան ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քում, դե ռա հաս նե րը ի րա վունք 
ու նեն « բա րյա ցա կամ և մե կու սի պայ ման նե րում ստա նալ մատ չե լի 
ու լի ար ժեք բժշ կա կան խորհր դատ վու թյուն»: Ման րա մասն հար-
ցազ րույց նե րի և թի րա խային խմ բե րի հետ քն նար կումն ե րի վեր լու-
ծու թյու նը ա պա ցու ցում է, որ չա մուս նա ցած աղ ջիկ նե րի շր ջա նում 
« կա նանց կոն սուլ տա ցի ա» այ ցե րը հա մար վում են ա մո թա լի, մաս-
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նա վո րա պես փոքր մար զե րում և շր ջան նե րում, որ տեղ բնա կիչ նե րը 
ճա նա չում են ի րար185:

... Շատ ան գամ նրանք ա սում են, որ ե թե ես գնամ բժշ կի, նրանք 
կտես նեն և կհարց նեն, թե ին չու ես գնում բժշ կի, ե թե գնում ե ս՝ 
նշա նա կում է հի վանդ ես: Դա շատ տա րած ված եր ևույթ է: 

Ե րի տա սարդ կին, Մար տու նի186

 Կար նման դեպք, ե րբ մենք մի դե ռա հա սի նշա նա կել է ինք ու լտ
րա ձայ նային հե տա զո տու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն էր տա րած
վել և մեկ նա բան վել այն պես, որ ի բր ե րե խան հղի է:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր,  
Գե ղար քու նիք

 Մենք 15 տա րե կան մի ա ղջ կա ու լտ րա ձայ նային հե տա զո տու
թյուն կա տա րե ցինք, և գի տե՞ք, թե ի նչ ար ձա գանք ներ դա ա ռաջ 
բե րեց: 15 տա րե կան է ... նրանք գնա ցին խորհր դակ ցու թյան, և 
ա բորտ ա րե ցին: Ամ բողջ գյու ղը խո սում էր դրա մա սին:

 Բու ժաշ խա տող, թի րա խային խմ բի քն նար կումն եր,  
Գե ղար քու նիք 

Ի լրումն կա նանց կոն սուլ տա ցի այի կա բի նետ ներ այ ցե րի ա մո-
թա լի հա մար վե լու փաս տին, հի վանդ նե րի գաղտ նի ու թյան հետ 
կապ ված մտա հո գու թյուն նե րը հա ճախ ըն տա նիք նե րին ստի պում 
են ի րենց ե րե խային տա նել այլ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու-
թյուն ներ, ո րոնք գտն վում են մեկ այլ շր ջա նում կամ մայ րա քա ղա-
քում:

... Նրանք [ն կա տի ու նի փոքր բնա կա վայ րե րում]  չեն այ ցե լում 
բժշ կի, ե թե նրանք ու նեն տար բե րակ, ա պա գնում են մո տա կա 
շր ջան, որ տեղ ոչ ոք չի ճա նա չում նրանց. Սպի տա կից գնում են 
Վա նա ձոր, Վա նա ձո րից գա լիս են Եր ևան ...

 Բու ժաշ խա տող, խո րաց ված հար ցազ րույց, Եր ևան 

185 Հայաստանի կանանց շրջանում ընտանեկան պլանավորման և հակաբեղմնավորիչների 
ընտրության հետ կապված որոշումները. որակական ուսումնասիրություն. Մխիթարյան 
Սամվել, ՄԱԲՀ, 2014, Երևան, Հայաստան

186 Նույնը
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Այս հե տա զո տու թյան ըն թաց քում մենք չկա րո ղա ցանք պատ կե-
րա ցում  կազ մել այն կոնկ րետ մե խա նիզմն ե րի մա սին, ո րոնց մի-
ջո ցով մաս նա գետ նե րը ա պա հո վում են դե ռա հաս նե րի գաղտ նի-
ու թյու նը: Այդ մե խա նիզմն ե րի մա սին հար ցե րին մաս նա գետ նե րը 
հա ճախ հղում է ին ա նում բժշ կա կան է թի կայի կա նո նագր քին: Սա-
կայն, ոչ մի ի նս տի տու ցի ո նալ կամ պե տա կա նո րեն հաս տատ ված 
մե խա նիզմ չէր նշ վում: Նման մե խա նիզմն ե րի բա ցա կա յու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում ան հա տի գաղտ նի և մաս նա վոր ծա-
ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քի խախ տումն ե րի հա մար: Մի 
կող մից դե ռա հա սի գաղտ նի ու թյու նը կա րող է խախտ վել խորհր-
դատ վու թյան և բժշ կա կան զն նու թյան ըն թաց քում չա փա հա սի 
(ծ նող նե րի կամ ու սուց չի կամ դպ րո ցի բուժք րոջ) ներ կա յու թյամբ, 
ի սկ մյուս կող մից՝ տե ղում նս տած և սպա սող մար դիկ կա րող են 
հեշ տու թյամբ ճա նա չել հի վանդ նե րին՝ ե լու մուտ ա նե լով խորհր-
դակ ցա կան սե նյակ: Հետ ևա բար, փոքր բնա կա վայ րե րում, որ տեղ 
բնա կիչ նե րը ծա նոթ են ի րար, ա մո թի գոր ծո նը մե ծա մա սամբ կապ-
ված է այն բա նի հետ, որ այդ պի սի ծա ռա յու թյուն նե րի դի մե լը կա-
րող է սխալ ըն կալ վել և այն տեղ հան դի պած հին վանդ նե րի մա սին 
ոչ ճիշտ տե ղե կու թյուն ներ կա րող են տա րած վել:

 Մի ե րի տա սարդ աղ ջիկ էր ե կել 1516 տա րե կան, մաշ կի վրա 
ցան ու ներ: Զն նե ցի՝ ո չինչ չկար: Նա ե կել էր մոր հետ: Մայ րը 
զանգ ստա ցավ և մեկ րո պե ով դուրս ե կավ սե նյա կից: Այդ մեկ 
րո պե ի ըն թաց քում աղ ջի կը հասց րեց ի նձ ա սել, որ հա րա բե րու
թյուն ներ է ու նե ցել մի տղայի հետ և գան գատ ներ ու նի, և խնդ
րեց զն նել ի րեն ա ռանց մո րը ա սե լու:

 Բու ժաշ խա տող, խո րաց ված հար ցազ րույց, Եր ևան

Ն րանք [վ կա յա կո չե լով դե ռա հաս նե րին] գա լիս են ի րենց մայ րե
րի հետ, նրանք ա սում են, որ ի րենք ու նեն գան գատ ներ, բայց 
ես սո վո րա բար խո սում եմ ե րե խայի հետ: Ես խնդ րում եմ, որ 
ե րե խան ին քը պատ մի իր գան գատ նե րի մա սին: Ես չեմ ու նե ցել 
մի դեպք, որ տեղ ծնո ղի ներ կա յու թյու նը խան գա րեր այդ գոր ծըն
թա ցին:

 Բու ժաշ խա տող, խո րաց ված հար ցազ րույց, Վա նա ձոր
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Խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ խորհր դատ վու թյան կա ռուց ված քը և բո վան դա կու թյու նը շա րու-
նա կում են ը նտր վել պա տա հա կա նո րեն և տար բեր վում են տար-
բեր մաս նա գետ նե րի  մոտ: Մի քա նի մաս նա գետ ներ նշում է ին, 
որ ի րենք տրա մադ րում են հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն, ան-
կախ նրա նից՝ այդ մա սին հարց նում է դե ռա հա սը, թե ոչ, մինչ դեռ 
մյուս նե րը հիմն ա կա նում կենտ րո նա նում են կոնկ րետ տր ված հար-
ցի վրա:

Ն րանք սո վո րա բար չեն բարձ րաց նում այլ հար ցեր և ես շա րու
նա կում եմ իմ զն նու մը:

 Բու ժաշ խա տող, խո րաց ված հար ցազ րույց, Վա նա ձոր

 Սա կա րող է հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր ված լի նել կա ռա վա-
րու թյան կող մից հաս տատ ված խորհր դատ վա կան ու ղե ցույց նե րի 
բա ցա կա յու թյամբ:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան դա սե րի կազ մա կեր-
պու մը ևս տար բեր է դպ րո ցից դպ րոց և ոչ մի օ րի նա չա փու թյուն 
չի դի տարկ վել: Ը նդ հա նուր դի տար կումն այն է, որ ու սու ցիչ նե րը 
չեն ցան կա ցել նշել այդ դա սե րի ըն թաց քում ի րենց ա ռջև կանգ-
նած մար տահ րա վեր նե րը: Սա կայն, ե րբ հարց է տր վում թե մա նե րի 
նպա տա կա հար մա րու թյան և տե ղե կատ վու թյան խո րու թյան վե-
րա բե րյալ, ո րոշ ու սու ցիչ ներ նշում են, որ ֆի զի ո լո գի այի և պահ-
պա նակ նե րի վե րա բե րյալ ո րոշ մա սեր նպա տա կա հար մար չեն այդ 
տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար: 

Ո րակ: Սույն ո րա կա կան հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում մենք 
փոր ձել ե նք բա ցա հայ տել կոնկ րետ վե րա պատ րաստ ման առ կա յու-
թյու նը 1) ա ռող ջա պա հու թյան մաս նա գետ նե րի հա մար՝ ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում դե ռա հաս նե րին բա րյա ցա կամ 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ, 
և 2) դպ րոց նե րում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան կր թու թյուն 
ի րա կա նաց նող ու սու ցիչ նե րի հա մար:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն ներ 
այ ցե րից հե տո հա ճա խորդ նե րի շր ջա նում Ըն տա նե կան ա ռող ջու-
թյան հա մա հայ կա կան ա սո ցի ա ցի այի կող մից 2004թ. ի րա կա նաց-
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ված հե տա զո տու թյուն նե րի187 ար դյուն քում պարզ վել է, որ հարց-
ված նե րի մեծ մա սը (61.0%) դժ գոհ է ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քից: Ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ վե-
րա բեր մուն քի մա սին հար ցին ի պա տաս խան՝ բու ժաշ խա տող նե րի 
շր ջա նում չէր հն չում մի աս նա կան սահ մա նում: Մի այն եր կու բու ժաշ-
խա տող ներ նշե ցին, որ ի րենք ան ցել են հա տուկ վե րա պատ րաս-
տում՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ծա ռա յու-
թյուն ներ մա տու ցե լիս ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ: Այդ եր կու դա սըն թաց ներն էլ կազ-
մա կերպ վել են Հա յաս տա նում ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ բա-
րյա ցա կամ կա բի նետ նե րի հիմն ած ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: Այդ 
ժա մա նա կից ի վեր, մաս նա կից նե րը չն շե ցին այդ հար ցում որ ևէ այլ 
մաս նա գի տաց ված ու սուց ման մա սին: Ի լրումն՝ փաս տաթղ թե րի 
ու սումն ա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում մենք չկա րո ղա ցանք գտ նել 
կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված որ ևէ կոնկ րետ ու ղե ցույց 
ե րի տա սարդ նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար, ներ կա յումս օ րեն քով սահ ման ված՝ ե րի-
տա սարդ նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ ծա ռա յու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պու մը հիմն ա կա նում մնում է մաս նա գետ նե րի հայե ցո ղու-
թյա նը:

 Մաս նա գետ նե րը, մինչև վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան կր-
թու թյան վե րա բե րյալ դա սեր ան ցկաց նե լը, ան ցնում են Կր թու թյան 
ազ գային ի նս տի տու տի կող մից կազ մա կերպ ված մաս նա գի տա կան   
 վե րա պատ րաս տում: Ու սու ցիչ նե րի հետ ան ցկաց ված հար ցազ-
րույց նե րի ըն թաց քում դժ վար էր ո րո շել, թե որ քա նով են դրանք 
հա մա պա տաս խա նում Կր թու թյան նա խա րա րու թյան կող մից հաս-
տատ ված ու սումն ա կան ծրագ րի պա հանջ նե րին: Այ նու ա մե նայ-
նիվ, մենք կա րո ղա ցանք բա ցա հայ տել մի շարք խո չըն դոտ ներ: Մի 
դեպ քում, ու սու ցիչ նե րից մեկն ա սաց, որ ե թե ին քը կա րո ղա նար 
ը նտ րել, կբա ցա ռեր ու սումն ա կան ծրագ րի ո րոշ մա սեր (օ րի նակ, 
ա նա տո մի ային և ֆի զի ո լո գի ային և հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րին վե-
րա բե րող  մա սե րը), քա նի որ նա կար ծում է, որ այդ ա մե նը կա րող 
է ան պատ շաճ լի նել այդ տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար: Բա ցի այդ, 
նա ի նքն է ան հար մար զգում այդ հար ցե րի շուրջ դաս ան ցկաց-
նե լիս: Ի տար բե րու թյուն, մեկ այլ դպ րո ցում, ու սու ցիչ նե րից մեկն 

187 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Երիտասար- 
դների նկատմամբ բարյացակամ ծառայությունների հայեցակարգ, Երևան, 2006. 
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ա սաց, որ բո լոր նշ ված ա ռար կա նե րը կար ևոր են և ի նքն ա մեն ի նչ 
ա նում է, որ պես զի ա շա կերտ նե րը լավ ը մբռ նեն այդ թե ման: Նա 
նաև նշեց, որ ին քը խո սում է ա շա կերտ նե րի հետ որ պես ա վագ ըն-
կեր կամ ծնող: Կա րե լի է նկա տել, որ ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի 
այդ պրակ տի կան ի նչ –որ կերպ ո րոշ վում է ը ստ ու սուց չի ու նե ցած 
ար ժե հա մա կար գի և ա ռար կայի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, այլ 
ոչ թե ը ստ ի րենց մաս նա գի տա կան   պար տա կա նու թյուն նե րի կամ 
աշ խա տան քի նկա րագ րու թյան: Ի նչ վե րա բե րում է մտա վոր հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին, ու սու ցիչ նե րը նշում է ին, որ 
ի րենք սո վո րա բար ա դապ տաց նում են նյու թե րի բո վան դա կու թյու-
նը: Այն հար ցին, թե ի նչ չա փա նիշ նե րով կամ ու ղե ցույց նե րով են 
ա դապ տաց վում այդ նյու թե րը, ու սու ցիչ նե րը շատ հա ճախ նշում 
է ին, որ ել նում են ի րենց փոր ձից և այդ ե րե խա նե րի ան հա տա կան   
կա րո ղու թյուն նե րից:

 Դի տար կումն ե րից մեկն այն էր, որ ու սու ցիչ նե րի միջև հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» դա սըն թա ցի ար դյու նա-
վետ կազ մա կերպ ման ու ղ ղու թյամբ սահ մա նա փակ բնույթ է կրում: 
Սա, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում է այն դպ րոց նե րին, որ տեղ 
կեն սա բա նու թյան ու սու ցի չը կամ դպ րո ցի տնօ րի նու թյու նը հա մոզ-
ված է ին, որ ֆիզ կուլ տու րայի ու սու ցի չը չպետք է դա սա վան դի այդ 
ա ռար կան: Օ րի նակ, դպ րոց նե րից մե կում առ կա էր շատ սերտ հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն դպ րո ցի բուժք րոջ և ֆիզ կուլ տու րայի ու սուց չի 
միջև: Այն դա սե րին, ե րբ շո շափ վում է ին շատ ան ձնա կան և զգա-
յուն հար ցեր, դա սա րա նը կիս վում էր և բուժ քույրն օգ նում էր զգա-
յուն հար ցե րի դա սա վանդ մա նը: Մինչ դեռ մեկ այլ դպ րո ցում, չնա-
յած շատ հմուտ կեն սա բա նու թյան ու սուց չու հու առ կա յու թյա նը, այս 
եր կու սի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյուն չկար: Նման հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը կա րող է ի րա կա նում բարձ րաց նել վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան դա սա վանդ ման ո րա կը:

7.4. Եզ րա կա ցու թյուն ներ
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ճա նա չել է վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-

ջու թյան պահ պան ման և ա ռող ջա պա հա կան կր թա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նա հանձն է ա ռել մշա կել 
և ի րա կա նաց նել ծրագ րեր, ո րոնք վե րա բե րում են դե ռա հաս նե-
րի ֆի զի կա կան, մտա վոր և հո գե բա նա կան զար գաց մա նը, ա ռողջ 
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ապ րե լա կեր պի խթան մա նը և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նը՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան բա րե լավ-
ման մի ջո ցով: Հի շյալ օ րեն քը՝ մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջու թյան ի րա վուն քի մա սին, ըն դու նում է վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
դե ռա հաս նե րի հա մար հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը: Սա կայն, ո րո-
շա կի հա կա սու թյուն նե րի և ան հա մա պա տաս խա նու թյան պատ ճա-
ռով ըն թա ցիկ քա ղա քա կա նու թյուն նե րը չեն ա պա հո վում դե ռա-
հաս նե րի  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան ի րա վունք նե րի 
լի ար ժեք ի րա ցու մը:

 Բա ցի այդ, մի ջազ գային ի րա վա պաշտ պան մար մին նե րի կող-
մից ա ռա ջարկ ված օ րի նա կան տա րի քը ամ րագր ված չէ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան Ըն տա նե կան օ րենսգր քում, ո րը հնա րա վոր 
է հա մա րում ա մուս նու թյուն նե րը ե րե խա նե րի  միջև:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան «Կր թու թյան մա սին» օ րեն քը 
ըն դու նում է ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը որ պես իր գոր ծա ռույթ-
նե րի մաս և դրա ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վել է 
«Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» կր թա կան ծրա գի րը 8-11-րդ դա սա րան նե րի 
հա մար: Ու սումն ա կան ծրա գի րը նե րա ռում է վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ բա ժին, ո րն ա պա հո վում է ա շա կերտ նե-
րի հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյուն Հա յաս տա նի բո լոր դպ-
րոց նե րում:

Չ նա յած ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի մատ չե լի ու-
թյան ա ռու մով ո րոշ բա րե փո խումն ե րին, դեռևս առ կա են զգա լի 
խո չըն դոտ ներ: Նման ար գելք նե րից են ո րոշ հաս տա տու թյուն նե-
րի և դպ րոց նե րի սահ մա նա փակ ֆի զի կա կան մատ չե լի ու թյու նը, 
տրանս պոր տի, բու ժում ստա նա լու հետ կապ ված ֆի նան սա կան 
ծախ սե րը (դե ռա հաս նե րի ո րոշ հատ վա ծի հա մար) և դե ռա հաս նե-
րի հա մար վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ փաս-
տա կան տե ղե կատ վու թյան ճշգ րիտ աղ բյուր նե րի պա կա սը:

 Դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի շր ջա նում գե րակշ ռող ա մո թի զգա ցու մը՝ 
կապ ված վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
և խորհր դատ վու թյան հետ, կա րող է զգա լի ո րեն խո չըն դո տել այ-
ցե լու թյու նը բուժ հաս տա տու թյուն ներ: Ա մո թի հետ կապ ված խո-
չըն դոտ նե րի ա ռա ջին պլա նում է դե ռա հաս նե րի գաղտ նի ու թյան 
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ա պա հով ման ի նս տի տու ցի ո նալ և պե տա կան    մե խա նիզմն ե րի պա-
կա սը, ին չը կա րող է էլ ա վե լի սրել ի րա վի ճա կը և հան գեց նել ախ-
տո րոշ ման և բուժ ման ձգձ գումն ե րի: Ի լրումն, հա մա պա տաս խան 
օ րեն քում ե րի տա սարդ նե րի հան դեպ բա րյա ցա կամ վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման ու ղե ցույ ցի 
բա ցա կա յու թյու նը հար ցա կա նի տակ է դնում գործ նա կա նում նման 
մո տեց ման ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ո րո շա կի դժ կա մու թյուն է նկատ վում դպ րո ցա կան ծրագ րում նե-
րառ ված ո րոշ թե մա նե րի դա սա վանդ ման ա ռու մով: Ա վե լին, մտա-
վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին այս դա սըն թա ցի 
մա տուց ման ձևա չա փը կա րող է տար բեր լի նել տար բեր մաս նա-
գետ նե րի մոտ: Այ նու ա մե նայ նիվ, դժ վար է դա տո ղու թյուն ներ ա նել 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հու թյանն ա ռնչ վող բա ժին նե րի 
դա սա վանդ ման ո րա կի վե րա բե րյալ:

7.5. Ա ռա ջար կու թյուն ներ 
 9 Անհ րա ժեշտ է հս տակ սահ մա նել « դե ռա հա սու թյուն» եզ րույ թը 
ի րա վա բա նա կան և կար գա վո րող մա կար դա կում, ո րը կա պա-
հո վի այդ եզ րույ թի գործ նա կան կի րա ռու մը:

 9 «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում պետք է վե րա նայ վի բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի տրա մադր ման հա մար ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյան մա սը 
դե ռա հաս նե րի կող մից ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կին ա ռնչ վող 
տե ղե կատ վու թյան ստաց ման և ի րենց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հետ կապ ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու ի րա վուն քը 
հար գե լու նպա տա կով:

 9  Պե տու թյու նը պետք է վե րա նայի այն են թա պայ ման նե րը, ո րոնք 
թույլ են տա լիս մի ջազ գային ի րա վա պաշտ պան մար մին նե րի 
ա ռա ջար կած տա րի քից ա վե լի վաղ տա րի քում ա մուս նու թյու նը:

 9  Պետք է մշակ վեն մե խա նիզմն եր դե ռա հաս նե րի (հատ կա պես 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րի) հա մար ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի և դպ րոց նե րի աշ խար հագ րա-
կան, ֆի զի կա կան և տն տե սա կան մատ չե լի ու թյու նը բա րե լա վե-
լու ու ղ ղու թյամբ:

 9  Պետք է մշա կել ու ղե ցույց ներ և ար ձա նագ րու թյուն ներ դե ռա-
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հաս նե րին բա րյա ցա կամ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տու ցու մը և հի վանդ նե րի գաղտ նի ու թյու նը ար դյու նա վե տո-
րեն ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ:

 9  Պետք է ստեղ ծել ազ գային և ի նս տի տու ցի ո նալ մե խա նիզմն եր 
ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում դե ռա հաս նե րի հա-
մար գաղտ նի ու թյան ա պա հով ման և պաշտ պա նու թյան ու ղ ղու-
թյամբ:

 9  Կա դպ րոց նե րում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ու սում-
նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մա պար փակ գնա հատ ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն՝ հա ջող դա սա վանդ մա նը խո չըն դո տող 
հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով: 

 9 Անհ րա ժեշտ է ման րակր կիտ քն նու թյան առ նել մտա վոր հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջու թյան դպ րո ցա կան ծրագ րի բո վան դա կու թյու նը:
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 Հա վել ված 1. Հան րային հե տա զո տու թյուն ՀՀու մ  
վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջու
թյան ի րա վունք նե րի ի րաց ման վե րա բե րյալ 

Ի րա զեկ հա մա ձայ նու թյան ձև
 Հար գե լի մաս նա կից,  
Ես՝ _________________________________________, Օմ բուդս մե նի աշ խա տա-

կազ մի և ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմն ադ րա մի հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի 
նա խա ձեռ նու թյամբ կազ մա կերպ ված վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան 
ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի ո լոր տում ան ցկաց վող հան րային հե տա զո-
տու թյան շր ջա նակ նե րում աշ խա տում եմ որ պես խորհր դա տու: 

Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վող հե տա զո տու թյան շր-
ջա նակ նե րում ան ցկաց վող այս հարց ման նպա տակն է ու սումն ա սի րել 
Հա յաս տա նում մար դու սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ի րա վուն քի խախ տումն ե րը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր հա նել առ-
կա խն դիր նե րը և հան դես գալ ո լոր տի բա րե լավ մանն ու ղղ ված հա մա պա-
տաս խան ա ռա ջարկ նե րով: Ձեր կար ծի քը, գի տե լի քը և փոր ձը մեզ հա մար 
շատ կար ևոր են: Վս տահ ե նք, որ Ձեր մաս նա գի տա կան փոր ձը մե ծա պես 
կօգ նի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու ո լոր տային խն դիր նե րի վե-
րա բե րյալ: Հար ցազ րույ ցը կտ ևի մոտ 45 րո պե, ո րի ըն թաց քում Ձեզ կտր-
վեն վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի վե րա բե րյալ ո րո շա կի 
հար ցեր: Ար դյունք նե րը հրա պա րակ վե լու են ը նդ հան րաց ված տվյալ նե րի 
տես քով, ի նչն ան հնար է դարձ նում տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադ րող ան-
ձի ի նք նու թյան բա ցա հայ տու մը: 

Մաս նակ ցու թյունն այս հարց մա նը կա մա վոր է: Դուք կա րող եք հրա-
ժար վել հարց մա նը մաս նակ ցե լուց, կա րող եք չպա տաս խա նել ցան կա ցած 
հար ցի կամ ցան կա ցած պա հի ը նդ հա տել հար ցազ րույ ցը: Հարց մա նը Ձեր 
մաս նակ ցու թյու նը վճա րո վի չէ:

 Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում հար ցեր, դի տո ղու թյուն ներ կամ դժ-
գո հու թյուն ներ ու նե նա լու դեպ քում կա րող եք գրել iravunq@ombuds.am էլ. 
հաս ցե ին կամ զան գա հա րել 010 50 60 01 հե ռա խո սա հա մա րով:

 Հա մա ձա՞յն եք մաս նակ ցել (այո կամ ոչ): 
Հա մա ձա՞յն եք, որ հար ցազ րույ ցը ձայ նագր վի (այո կամ ոչ): 
Շ նոր հա կա լու թյուն:
ՀՀ-ու մ վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե-

րի ի րաց ման վե րա բե րյալ հան րային հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող 
ծրագ րային թիմ
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 Հա վել ված 2. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց՝ Ա նվ տանգ   
հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան  
ա պա հով մանն ու ղղ ված մայ րա կան  
ա ռող ջա պա հու թյուն 

ա) բու ժաշ խա տող նե րի հետ հար ցազ րույ ցի հա մար 
1. Որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ աշ խա տում եք Ձեր հա մայն քում: 
2. Ու նե՞ք տեխ նի կա կան այն հա գեց վա ծու թյու նը, որ Ձեզ ան հրա ժեշտ 

է, որ պես զի հղի նե րին տրա մադ րեք ո րա կյալ նա խածնն դյան խնամք, 
ծնն դա բե րա կան օգ նու թյուն և հետծնն դյան խնամք։ 

3. Ու նե՞ք դե ղո րայ քային այն հա գեց վա ծու թյու նը, որ Ձեզ ան հրա ժեշտ 
է, որ պես զի հղի նե րին տրա մադ րեք ո րա կյալ նա խածնն դյան խնամք, 
ծնն դա բե րա կան օգ նու թյուն և հետծնն դյան խնամք։

4.  Նա խածնն դյան խնամ քի, ծնն դա բե րա կան օգ նու թյան և հետծնն դյան 
խնամ քի վե րա բե րյալ Ձեզ ի ՞նչ ու ղե ցույց ներ և չա փո րո շիչ ներ են հա-
սա նե լի։

5.  Ձեզ հա սա նե լի՞ են ու ղե ցույց ներ կամ չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք կա րող եք 
օգ տա գոր ծել բար դու թյուն նե րով ու ղեկց վող հղի ու թյան, ծնն դա բե րու-
թյան և հետծնն դա բե րա կան բար դու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

6. Ըստ Ձեզ, ա րդյո՞ք օգ տա կար և կի րա ռե լի են վե րոն շյալ ու ղե ցույց ներն 
ու չա փո րո շիչ նե րը։ 

7. Ըստ Ձեզ, ին չի՞ն պետք է ա ռաջ նա հեր թու թյուն տր վի՝ հղի կնոջ կյան-
քին և ա ռող ջու թյա՞ նը, թե՞ պտ ղի կյան քին: 

8. Արդյո՞ք ու նե ցել եք բար դու թյուն նե րով ու ղեկց վող հղի ու թյան դեպ քեր, 
ե րբ զգաց վել է մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան օգ նու թյան կա րիք, ո րը 
տե ղում առ կա չի ե ղել և ստիպ ված հղի կնո ջը հա մա պա տաս խան բժշ-
կա կան հաս տա տու թյուն եք ո ւղ ղոր դել կամ տե ղա փո խել: Ե թե այո, 
ա պա՝  ա րդյո՞ք Ձեր հա մայն քում գոր ծում է ար դյու նա վետ տե ղա փոխ-
ման հա մա կարգ։ 

9. Ինչ պե՞ս եք հղի կա նանց  տե ղե կաց նում հղի ու թյան բար դու թյուն նե րի 
մա սին։ 

10. Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ են լի նում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող հղի 
պա ցի ենտ ներ: 

11. Արդյո՞ք Ձեր բուժ հաս տա տու թյու նը հար մա րեց ված է հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող հղի կա նանց բժշ կա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա-
մար: Ե թե այո, խնդ րում եմ բնու թագ րեք։ 

12. Ինչ պե՞ս եք հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող հղի կա նանց հետ շփ վում և 
տրա մադ րում բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ։ 

13. Որ ևէ ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունք հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
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հղի կա նանց ցու ցա բե րո՞ւմ եք: 
14. Ի՞նչ դժ վա րու թյուն նե րի եք հան դի պում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 

հղի կա նանց բժշ կա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լիս: 
15. Որ քա՞ն ժա մա նա կը մեկ եք ան ցնում մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-

տում: 
16. Արդյո՞ք Ձեզ ցան կա լի չա փով եք ներգ րավ ված շա րու նա կա կան մաս-

նա գի տա կան զար գաց ման մի ջո ցա ռում նե րի մեջ (դա սըն թաց ներ, 
ի նք նակր թու թյուն և  գործ նա կան հմ տու թյուն ներ): 

17. Արդյո՞ք կցան կա նայիք խո սել որ ևէ թե մայի շուրջ, ո րի մա սին չզ րու ցե-
ցինք։

բ)  հղի և վեր ջին 2 տար վա ըն թաց քում ծնն դա բե րած կա նանց հետ 
հար ցազ րույ ցի հա մար

1.  Կա րո՞ղ եք նշել Ձեր բնա կու թյան վայ րը և տա րի քը։ 
2. Ե՞րբ և որ տե՞ղ եք ծնն դա բե րել, ա րդյո՞ք ա ռաջ նա ծին ե ք։
3. Հ ղի ու թյան ո ՞ր շա բա թում եք ա ռա ջին ան գամ դի մել բժշ կա կան հաս-

տա տու թյուն։
4.  Մո տա վո րա պես քա նի՞ այց եք ու նե ցել բժշ կա կան հաս տա տու թյուն 

նա խածնն դյան խնամ քի հա մար։ Ա րդյո՞ք բժիշկ-գի նե կո լոգն է ի րա կա-
նաց րել Ձեր խորհր դատ վու թյու նը։ 

5. Արդյո՞ք Ձեր հղի ու թյու նը որ ևէ բար դու թյամբ է ու ղեկց վել։ 
6. Արդյո՞ք Ձեզ տրա մադր վել է պարզ և հաս կա նա լի տե ղե կատ վու թյուն՝ 

հղի ու թյուն նե րի ժա մա նակ բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ տե ղե կաց ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու հա մար։ 

7. Արդյո՞ք բժշ կա կան խորհր դատ վու թյուն և օգ նու թյուն ստա նա լիս պահ-
պան վել է Ձեր՝ մե կու սի պայ ման նե րում սպա սարկ վե լու ի րա վուն քը: 

8. Արդյո՞ք Ձեզ հա սա նե լի են ե ղել պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ան վճար հե տա զո տու թյուն նե րը, բու ժօգ նու թյու նը և դե ղո րայ քը։ Ե թե 
ոչ, խնդ րում եմ ման րա մաս նեք։ 

9. Արդյո՞ք ծնն դա բե րա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լիս Ձեզ նից կամ Ձեր 
ըն տա նի քի ան դամն ե րից որ ևէ լրա ցու ցիչ գու մար է պա հանջ վել «ա վե-
լի ու շա դիր» վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լու հա մար։

10. [Ե թե ար դեն ծնն դա բե րել է] Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո որ քա՞ն ժա մա-
նակ եք մնա ցել բժշ կա կան ան ձնա կազ մի հս կո ղու թյան ներ քո՝ ծնն դա-
տա նը և դուրսգ րու մից հե տո։

11. [Ե թե կի նը ու նի հաշ ման դա մու թյուն] Ա րդյո՞ք ե րբ ևէ զգա ցել եք մայ րա-
կան և ծնն դա բե րա կան բու ժօգ նու թյան հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա-
փա կումն եր։ Խնդ րում եմ ման րա մաս նեք։ 

12. Արդյո՞ք կցան կա նայիք խո սել որ ևէ թե մայի շուրջ, ո րի մա սին չզ րու ցե-
ցինք։
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 Հա վել ված 3. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց՝ Ըն տա նի քի  
պլա նա վոր ման մատ չե լի ու թյու նը.  
Բեղմ ա կանխ ման վե րա բե րյալ  
տե ղե կատ վու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի  
հա սա նե լի ու թյու նը 

1. Ե ՞րբ եք վեր ջին ան գամ ան ցել մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում:
2. Ո ՞ւմ կող մից է ի րա կա նաց վել վե րա պատ րաս տու մը (մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյուն ներ, պե տա կան մար մին ներ (Բժշ կա կան հա մալ-
սա րան, Ա ռող ջա պա հու թյան ազ գային ի նս տի տուտ)):

3. Ը նդգրկ վա՞ծ են ե ղել ա րդյոք վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան, 
մաս նա վո րա պես բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ հար ցեր.
«Այո, վե րա պատ րաստ վել եմ» պա տաս խա նի դեպ քում նշեք բեղմն ա

կանխ ման թե մայի վե րա բե րյալ Ձեր կող մից մտա պահ ված մի քա նի քն
նարկ ված հար ցեր:

«Ոչ, չեմ վե րա պատ րաստ վել» պա տաս խա նի դեպ քում` 
արդյո՞ք կցան կա նայիք վե րա պատ րաստ վել:
Ն շում`«ոչ» պա տաս խա նի դեպ քում ան ցնել Հարց 8:

4.  Վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում տրա մադր վե՞լ են ա րդյոք տե ղե-
կատ վա կան բնույ թի նյու թեր: Ե թե «այո», ա պա՝

5.  Մատ չե լի՞ են (ամ բող ջո վին ըն կա լե լի են) ե ղել Ձեզ տրա մադր ված նյու-
թե րում ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը, թե՞ ո րոշ տե ղե կու թյուն նե-
րի, օ րի նակ՝ ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ  
լրա ցու ցիչ պար զա բան ման կա րիք կա:

6. Ձեր գնա հատ մամբ՝ ա րդյո՞ք բա վա րար են ե ղել նման վե րա պատ րաս-
տումն ե րը Ձեր հե տա գա աշ խա տան քում բնակ չու թյա նը հա կա բեղմ-
նա վո րիչ մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար:

7. Ա րդյո՞ք վե րա պատ րաս տումն ե րի թե մա նե րում ը նդ գրկ ված են ե ղել 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րին, մաս նա վո րա պես բեղմն ա-
կանխ ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քին վե րա բե-
րող թե մա ներ, թե՞ վե րա պատ րաս տու մը ե ղել է  նեղ մաս նա գի տա կան 
(բժշ կա կան):

8. Ձեր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա րդյո՞ք ի րա կա-
նաց նում եք կա նանց խորհր դատ վու թյուն պտ ղա բե րու թյան կար գա-
վոր ման, սե ռա վա րակ նե րից և ան ցան կա լի հղի ու թյու նից պաշտ պան-
վե լու հա մար:

9.  Առ կա՞ են ա րդյոք նման խորհր դատ վու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
չա փո րո շիչ ներ, թե՞ խորհր դատ վու թյու նը տրա մադր վում է Ձեր ստա-
ցած գի տե լիք նե րի շր ջա նակ նե րում:
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10.  Խորհր դատ վու թյան ժա մա նակ տրա մադ րո՞ւմ եք ա րդյոք քա ղա քա ցի-
նե րին հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան 
նյու թեր:  Ե թե «այո», ա պա ո ՞վ է հատ կաց նում Ձեզ այդ նյու թե րը:

11.  Առ կա՞ է ա րդյոք բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում ի րենց ի րա վունք նե-
րի վե րա բե րյալ պա ցի ենտ նե րի հա մար նա խա տես ված ի րա զեկ ման 
թեր թիկ, ի սկ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող հար ցեր, 
մաս նա վո րա պես հա կա բեղմն ա վո րիչ նե րի վե րա բե րյալ,  նե րառ վա՞ծ 
են այդ թեր թի կում:

12. Տրա մադ րո՞ւմ եք ա րդյոք բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց-
ներ:

Ո ՞ւմ:  Տղա մարդ կանց   ..... Կա նանց ...  Ե թե «այո», ա պա՝ 
Ո՞վ է տրա մադ րում Ձեզ այդ մի ջոց նե րը:

13. Ա րդյո՞ք տղա մար դիկ տե ղե կաց ված են բեղմն ա կանխ ման ար դյու նա-
վետ մի ջոց նե րի մա սին:

14. Տե ղյա՞կ եք ա րդյոք, որ օ րեն քով Դուք (բուժ հաս տա տու թյու նը՝ ի դեմս 
Ձեզ) պար տա վո րու թյուն ու նի տրա մադ րե լու հա վաս տի տե ղե կատ-
վու թյուն բեղմն ա կանխ ման առ կա մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի ա պա հո-
վու թյան, ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ՝ պտ-
ղա բե րու թյան կար գա վոր ման ի րա զեկ ված ը նտ րու թյուն կա տա րե լու 
նպա տա կով:

15. Տե ղյա՞կ եք ա րդյոք, որ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար 
բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման շր ջա նակ նե րում ա ռող ջու-
թյան ա ռաջ նային պահ պան ման բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րում  ման կա բար ձա-գի նե կո լո գի ա կան բժշ կա կան օգ նու թյունն ու 
սպա սար կումն ը նդ գր կում են նաև ան ցան կա լի հղի ու թյու նից պաշտ-
պան վե լու հա մար կա նանց խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում, բեղմ-
նա կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րով ա պա հո վում:

 Ե թե «այո»,  ա պա ի րա կա նաց նո՞ւմ եք նշ ված գոր ծա ռույ թը և ի ՞նչ ըն թա
ցա կար գով (հատ կա պես բեղմն ա կանխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի 
ա պա հո վու մը):

16.  Դի մո՞ւմ են ա րդյոք կրկ նա կի խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու հա մար: 
Որ քա՞ն հա ճախ:

17.  Դի մո՞ւմ են ա րդյոք հաշ ման դա մու թյուն, հո գե կան խն դիր ներ ու նե ցող, 
ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր, սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ան ձինք:

18.  Ը ստ Ձեր փոր ձա ռու թյան՝ նշեք, խնդ րեմ, Ձեր մար զում/ քա ղա քում 
բեղմն ա կանխ ման մի ջոց նե րի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ա ռա վե լա-
պես ա ռող ջու թյան հա մար նպա տա կա հար մա րու թյու նից ել նե լո՞վ (բժշ-
կի կող մից խորհր դատ վու թյան ար դյուն քում), թե՞ ը նտր վում է «հ նա րա-
վոր մատ չե լի» տար բե րա կը:
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19. Ա րդյո՞ք  բնակ չու թյու նը, այդ թվում դե ռա հաս նե րը ստա նում են բա-
վա րար տե ղե կատ վու թյուն  ժա մա նա կա կից հա կա բեղմն ա վո րիչ նե-
րի առ կա յու թյան, հա սա նե լի ու թյան և  հա մա պա տաս խան բժշ կա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ի րենց ի րա վուն քի վե րա բե րյալ:
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 Հա վել ված 4. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց՝ Ա բորտ և  
հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն

1. Առ կա՞ են ա րդյոք ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի ցու ցա բեր ման դեպ քեր 
օ րի նա կան կար գով հղի ու թյան ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րի կա-
րիք ու նե ցող կա նանց նկատ մամբ: 

2. Ա րդյո՞ք հղի ու թյան ա պօ րի նի ը նդ հա տում կա տա րած  կա նայք պար-
տա վոր են բա ցա հայ տել ա բոր տային մի ջամ տու թյուն կա տա րո ղի ի նք-
նու թյու նը:

3. Տե ղյա՞կ եք ա րդյոք հղի ու թյան ստի պո ղա կան ը նդ հատ ման դեպ քե րի 
մա սին: Տե ղի ու նե ցե՞լ են ա րդյոք սե ռային խտ րա կա նու թյան հի մուն-
քով հղի ու թյան ը նդ հա տումն եր:

4. Ա րդյո՞ք դե ռա հաս նե րը քն նա դա տու թյան են թարկ վե լուց եր կյու ղե լով 
հակ ված են դի մե լու հղի ու թյան ը նդ հա տա կյա, ոչ ա պա հով ը նդ հա-
տումն ե րի:

5. Ո րո՞նք են ո րա կյալ, հար գա լից հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան հա-
սա նե լի ու թյան ու ղ ղու թյամբ պե տու թյան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռումն ե-
րը՝ ան կախ հղի ու թյան ը նդ հատ ման օ րի նա կան կամ ոչ օ րի նա կան 
լի նե լու փաս տից: 

6. Ա րդյո՞ք խնդ րո ա ռար կա խմ բե րի հետ տար վում է խորհր դատ վա կան 
աշ խա տանք՝ քա ղա քա կա նու թյան, օ րենք նե րի և ծրագ րե րի մշակ ման 
ըն թաց քում:

7. Դուք Ձեր տրա մադ րու թյան տակ ու նե՞ք ա րդյոք սար քա վո րումն եր և 
դե ղո րայք՝ ա բոր տային և հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու հա մար: Դրանք բա վա րար կամ բարձր մա կար դա կի՞ են:

8. Ա րդյո՞ք բժիշկ նե րը ստու գում են կնո ջը ֆի զի կա կան բռ նու թյան տե-
սան կյու նից, այն դեպ քում, ե րբ նա դի մում է հղի ու թյան ը նդ հատ ման 
հա մար 12-րդ շա բա թից հե տո (ե թե առ կա է կաս կած հղի ու թյան՝ սե-
ռային խտ րա կա նու թյան հիմ քով ը նդ հա տե լու վե րա բե րյալ):

9. Ա րդյո՞ք Ձեզ հա սա նե լի են Ա ՀԿ ու ղե ցույց նե րը հղի ու թյան ան վտանգ 
ը նդ հատ ման վե րա բե րյալ:

10. Որ քա նո՞վ են հղի ու թյան ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի 
գյու ղա կան վայ րե րում:

11. Ե թե կա նայք ու նե ցել են հղի ու թյան ա նօ րի նա կան ը նդ հա տում և դի-
մում են հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան, ա րդյո՞ք բժիշկ նե րի կող մից 
տրա մադր վում է նման բու ժօգ նու թյուն: Նրանք պար տա վո՞ր են այդ 
մա սին տե ղե կաց նել ոս տի կա նու թյա նը կամ հա մա պա տաս խան մար-
մին նե րին:

12. Առ կա՞ են ա րդյոք հղի ու թյան ը նդ հատ ման և  հե տա բոր տային բու ժօգ-
նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան խո չըն դոտ ներ հաշ ման-
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դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար: Բժիշկ նե րը ստա նո՞ւմ են վե րա-
պատ րաս տում: 

13. Ա րդյո՞ք ե րաշ խա վոր վում է հի վանդ նե րի գաղտ նի ու թյան պահ պա նու-
մը:

14. Ը ստ Ա ՀԿ «ա ռող ջու թյուն» հաս կա ցու թյան սահ ման ման, ա րդյո՞ք 
ա ռող ջու թյան այդ սահ մա նու մը նե րա ռում է թե ֆի զի կա կան և թե հո-
գե կան ա ռող ջու թյու նը:

15. Ա րդյո՞ք հղի ու թյան ը նդ հատ ման ծա ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի, ըն դու-
նե լի և ո րա կյալ մա կար դա կի են:

16. Ա րդյո՞ք առ կա են բու ժաշ խա տող նե րի կող մից է թի կայի նոր մե րից ել-
նե լով ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մից հրա ժար ման դեպ քեր: Ի նչ պե՞ս 
են դրանք կար գա վոր վում պե տու թյան կող մից:

17. Ա րդյո՞ք տրա մադր վում է հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն (գաղտ նի, 
ա ռանց խտ րա կա նու թյան, չա րա շահ ման կամ բռ նու թյուն նե րի): 

18. Ա րդյո՞ք հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյու նը տրա մադր վում է՝ ան կախ 
ա բոր տի օ րի նա կան կամ ոչ օ րի նա կան լի նե լու փաս տից:

19. Հղի ու թյան ը նդ հատ մա նը վե րա բե րող օ րենսդ րու թյու նը ա րդյո՞ք հա-
մա հունչ է Ա ՀԿ ու ղե ցույց նե րին՝ կապ ված հղի ու թյան ան վտանգ ը նդ-
հատ ման հետ:

20. Ա րդյո՞ք պե տու թյան կող մից հատ կաց ված են բա վա րար բյու ջե տային, 
մարդ կային, վար չա կան ռե սուրս ներ՝ կա նանց հա մար օ րի նա կան 
ճա նա պար հով հղի ու թյան ը նդ հատ ման հա սա նե լի ու թյան և մատ չե-
լի ու թյան ու ղ ղու թյամբ ռազ մա վա րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի մշակ ման 
նպա տա կով:

21. Ա րդյո՞ք առ կա են դեպ քեր, ե րբ հե տա բոր տային խնամ քի հա սա նե լի-
ու թյու նը ա պա հով վում է ա պօ րի նի հղի ու թյան ը նդ հատ ման դեպ քե րի 
խոս տո վա նու թյան կամ ա բորտ ի րա կա նաց րած բժշ կի բա ցա հայտ-
ման պայ մա նով:

22. Ա րդյո՞ք պե տու թյան կող մից ձեռ նարկ վում են մի ջոց ներ ո րա կյալ, հար-
գա լից հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյան ա պա հով ման ու ղ ղու թյամբ՝ 
ան կախ ա բոր տի օ րի նա կան լի նե լու կամ չլի նե լու փաս տից:

23. Ի նչ պի սի՞ վար չա կան կամ ի րա վա կան մի ջոց ներ են նա խա տես վում 
պե տու թյան կող մից այն դեպ քե րում, ե րբ կնո ջը մեր ժում են տրա մադ-
րել ա բոր տային կամ հե տա բոր տային բու ժօգ նու թյուն, կամ խախ տում 
են նրա գաղտ նի ու թյան պայ մա նը: Ա րդյո՞ք նման մի ջոց նե րը հա սա նե-
լի են և տրա մադր վում են ժա մա նա կին:

24. Առ կա՞ են ա րդյոք մե խա նիզմն եր, ո րոնք կա պա հո վե ին կա նանց և 
աղ ջիկ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը ա ռող ջա պա հա կան ռազ մա վա րու-
թյուն նե րի մշակ ման, ներդր ման և վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թաց նե-
րում:
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 Հա վել ված 5. Հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց՝ Դե ռա հաս նե րի  
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյանն ա ռնչ վող, այդ թվում հա մա պար փակ 
սե ռա կան կր թու թյան ի րա վունք ներ

ա) բու ժաշ խա տող նե րի հետ հար ցազ րույ ցի հա մար 

1. Ըստ Ձեզ, ո րո՞նք են դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա-
նը վե րա բե րող կա րիք նե րը: (Փորձ. Ը ստ Ձեզ, ո րո՞նք են դե ռա հաս նե րի 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման խո չըն դոտ նե րը): 

2. Ձեր գնա հատ մամբ՝ ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման օ ղա կը 
տրա մադ րո՞ւմ է ա րդյոք դե ռա հաս նե րի  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջու թյան հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րը: (Փորձ. Ա ռող-
ջա պա հու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման օ ղակ ներն ու նե՞ն ա րդյոք 
այն հիմն ա կան բժշ կա կան պա րա գա ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են ֆի զի կա կան կամ մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող դե ռա հաս նե րին վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ու ղղ ված 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար: Ա ռաջ նային օ ղա կի բու ժաշ խա-
տող ներն ան ցնո՞ւմ են ա րդյոք հա տուկ վե րա պատ րաս տում դե ռա հաս-
նե րի հետ (այդ թվում նաև՝ ֆի զի կա կան և մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող) աշ խա տե լու հա մար):  

3. Խնդ րում եմ նկա րագ րեք, թե վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե-
րա բե րյալ ի նչ պի սի՞ խորհր դատ վու թյուն են ստա նում դե ռա հաս նե րը 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման օ ղա կում: (Փորձ. Խորհր-
դատ վու թյան ըն թաց քում որ ևէ մեկն ու ղեկ ցո՞ւմ է դե ռա հաս նե րին: 
Ի ՞նչ հիմն ա կան թե մա ներ են քն նարկ վում խորհր դատ վու թյան ըն-
թաց քում: Ի նչ պե՞ս են ը նտր վում այդ թե մա նե րը: Ի նչ պե՞ս են ը նտր վում 
դե ռա հաս նե րին խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող մաս նա գետ նե րը: 
Ի ՞նչ պայ ման նե րում է ի րա կա նաց վում խորհր դատ վու թյու նը: Ի նչ պե՞ս 
է ի րա կա նաց վում տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյան 
ա պա հո վու մը):

4. Ն կա րագ րեք խնդ րում եմ, թե ի նչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում հա տուկ կա-
րիք նե րով  (մ տա վոր կամ ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող) 
դե ռա հաս նե րին տրա մադր վող խորհր դատ վու թյու նը: (Փորձ. Խորհր-
դատ վու թյան ըն թաց քում որ ևէ մեկն ու ղեկ ցո՞ւմ է հա տուկ կա րիք նե-
րով դե ռա հաս նե րին: Ո րո՞նք են հա տուկ կա րիք նե րով դե ռա հաս նե րին  
տրա մադր վող խորհր դատ վու թյան ըն թաց քում հան դի պող խո չըն դոտ-
նե րը/ մար տահ րա վեր նե րը): 

5. Ներ կա յաց րեք խնդ րում եմ, թե դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյանն ու ղղ ված ի նչ պի սի՞ ծա ռա յու թյուն ներ է տրա մադ րում 
մաս նա վո րա պես Ձեր բուժ հաս տա տու թյու նը: (Փորձ. Կա՞ն ա րդյոք այն-
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պի սի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնց հա մար դե ռա հա սը պետք է այլ հաս-
տա տու թյուն ներ այ ցե լի: Ե թե այո, ա պա ո րո՞նք են այդ ծա ռա յու թյուն-
նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ դե ռա հա սը պետք է այլ հաս տա տու թյուն ներ 
հա ճա խի, ի նչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում դե ռա հա սի ու ղ ղոր դու մը: Կա՞ն 
ա րդյոք հա վե լյալ վճա րումն եր նման ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա-
մար):

6. Ն կա րագ րեք խնդ րում եմ ըն թա ցա կարգն այն պա րա գա յում, ե րբ դե-
ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ու ղղ ված բժշ կա կան 
մի ջամ տու թյան կա րիք կա: (Փորձ. Ա նհ րա ժեշտ բժշ կա կան մի ջամ տու-
թյունն ի նչ պե՞ս է ներ կա յաց վում/ բա ցատր վում դե ռա հա սին: Ո ՞վ կա րող 
է ու ղեկ ցել դե ռա հա սին բժշ կա կան մի ջամ տու թյան ըն թաց քում): 

7. Ըստ Ձեզ, ո րո՞նք են դե ռա հաս նե րի (այդ թվում՝ թե ֆի զի կա կան, թե 
մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող դե ռա հաս նե րի) հա մար վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի-
ու թյան խո չըն դոտ նե րը (ֆի նան սա կան, ֆի զի կա կան և այլն): 

8. Ըստ Ձեզ ի նչ պե՞ս է հա մայն քում ապ րող մարդ կանց կար ծիքն ազ դում 
դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ու ղղ ված ծա ռա-
յու թյուն նե րից օ գտ վե լու վրա: 

9. Կա՞ն ա րդյոք  հար ցեր, ո րոնց մենք չանդ րա դար ձանք զրույ ցի ըն թաց-
քում, սա կայն կար ևոր են այս թե ման ա ռա վել լավ հաս կա նա լու հա-
մար: 

բ) ու սու ցիչ նե րի հետ հար ցազ րույ ցի հա մար
1. Պատ մեք խնդ րեմ, թե ի նչ պե՞ս «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կան 

ներդր վեց Ձեր դպ րո ցում:
2. Ձեր ու սումն ա կան հաս տա տու թյու նում ի նչ պե՞ս ը նտր վեց մաս նա գե տը, 

որ դա սա վան դե լու էր այդ ա ռար կան:
3. Ներ կա յաց րեք «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի մաս կազ մող  

« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն» բա ժի նը: (Փորձ. Ի ՞նչ թե մա ներ 
է նե րա ռում այդ բա ժի նը: Ի նչ պե՞ս եք կազ մա կեր պում այդ բաժ նի դա-
սա վան դու մը: Ի ՞նչ հա մա մաս նու թյամբ են դա սըն թա ցին մաս նակ ցում 
տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը: Ի ՞նչ նյու թեր են տրա մադր վում ա շա կերտ նե-
րին տվյալ բաժ նի վե րա բե րյալ: Ի նչ պի սի՞ մար տահ րա վեր ներ կան դա-
սըն թա ցի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ: Ի նչ պե՞ս են վե րա բեր վում ծնող-
ներն այդ դա սըն թա ցին):

4. Ի ՞նչ հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա ներ են ու սա նում Ձեր ու սումն ա կան 
հաս տա տու թյու նում: 

5. Պատ մեք խնդ րում եմ, թե ի նչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում « Վե րար - 
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն» բաժ նի դա սա վան դու մը հա տուկ կա-
րիք նե րով ա շա կերտ նե րի հա մար: (Փորձ. Ա րդյո՞ք դա սըն թա ցը/ նյու թե-
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րը հար մա րեց ված են հա տուկ կա րիք նե րով ա շա կերտ նե րի ու նա կու-
թյուն նե րին: Ի նչ պի սի՞ մար տահ րա վեր ներ կան հա տուկ կա րիք նե րով 
ա շա կերտ նե րին տվյալ բա ժի նը դա սա վան դե լու ժա մա նակ):

6. Ի նչ պե՞ս կբա րե լա վե իք «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա ռար կայի մաս կազ-
մող  « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն» բա ժի նը՝ թե ա ռողջ և թե 
հա տուկ կա րիք նե րով ա շա կերտ նե րի հա մար:

7. Կա՞ն ա րդյոք  հար ցեր, ո րոնց մենք չանդ րա դար ձանք զրույ ցի ըն թաց-
քում, սա կայն կար ևոր են այս թե ման ա ռա վել լավ հաս կա նա լու հա-
մար:
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