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Սիրելիբարեկա՛մ,

Գր քույ կը, որ այժմ Ձեր ձեռ քե րում է և  թեր թում եք թե-
րա հա վա տո րեն կամ ինչ-որ ակն կա լի քով, հա վա-
նա բար, ա ռա ջին նմա նօ րի նակ բո վան դա կութ յան 
նյու թը կամ գրա կա նութ յու նը չէ, որ ըն թեր ցել կամ 
ու սում նա սի րել եք: Հ նա րա վոր է, որ օգտ վել եք այ-

սօ րի նակ գրքե րից և  փոր ձել գտնել Ձեզ հետաքրքրող հարցերի 
պատասխաններ Ձեր սե ռա կան կյան քի և վերարտադրովական 
առողջության վերաբերյալ:  Գու ցե պատ րաս տի լու ծում ներ կամ 
դե ղա տոմ սեր եք փնտրել, որ պի սիք, սո վո րա բար, հան դի պում 
են, ա սենք, խո հա րա րա կան գրքե րում:

 Մեր նպա տա կը Ձեզ կյան քի տար բեր դեպ քե րի ու ա ռող-
ջութ յան խնդիր նե րի հա մար դե ղա տոմ սեր ա ռա ջար կե լը չէ: 
 Հետ ևա բար, այս գրքույ կը դե ղա տոմ սե րի ժո ղո վա ծու չէ:

 Մեր նպա տա կը նաև կա նանց ու տղա մարդ կանց ա նա տո-
միա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, անձ նա կան սեռական և 
վերարտադրողական ա ռող ջութ յան ու ա ռողջ ըն տա նի քի պահ-
պան ման ար դի մե թոդ նե րին ու մի ջոց նե րին Ձեզ պար զա պես 
ծա նո թաց նե լը չէ: 

Մեր հիմնական նպատակն է այս գրքույկի օգնությամբ 
Ձեզ հնարավորություն ընձեռել՝ խորհելու Ձեր առողջության 
ու հիգիենայի պահպանման գործում Ձե՛ր իսկ անմիջական 
դերակատարման և գործուն մասնակցության շուրջ և 
ընկալելու դրանց կարևորությունը: 

Մեր նպատակն է նաև ի ցույց դնել արդի աշխարհում 
իրեն արդարացրած՝ առողջության պահպանմանն ուղղված 
ժամանակակից և պատշաճ վարքագծի առավելություններն ու 
անհրաժեշտությունը:

Գր քույ կը կա րող է օգ նել Ձեզ՝ ա վե լի լիար ժեք ու ներ դաշ-
նակ դարձ նե լ Ձեր անձ նա կան կյանքն ու ըն տա նե կան հա րա-
բե րութ յուն նե րը, ունենալ միայն ցանկալի հղիություններ Ձեր 
ընտանիքի համար ցանկալի ժամանակահատվածում՝ հա-



սա րակ թվա ցող, սա կայն շատ կար ևոր տե ղե կութ յուն ներն ու 
փաս տե րը Ձեզ ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով:

Այն կա րող է նա խազ գու շաց նել ու հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռել Ձեզ՝ պաշտ պան վե լու այն սխալ նե րից, ո րոնք հա ճախ կա-
տար վում են այս կամ այն եր ևույ թի չի մա ցութ յան, սե փա կան 
մարմ նի, ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր ծում Ձեր դե րա կա-
տար ման ու մաս նակ ցութ յան հա մար կար ևո րա գույն գի տե լիք-
նե րի պա կա սի պատ ճա ռով:

Ան վի ճե լի է, որ սո վո րույթ ներն ու բար քե րը, վար քի ըն-
դուն ված կա նոն նե րից օգտ վե լը հեշ տաց նում են մեր կյան-
քը:  Հետ ևա բար, կա րիք կա դրանք մշտա պես թար մաց նե լու և 
 նո րաց նե լու, ինչ պես գի տե լիքն ու փոր ձը: 

 Մենք կհա մա րենք, որ այս գրքույ կը հա սել է իր նպա տա-
կին, ե թե այն օգ նի Ձեզ՝ գտնել Ձեզ հու զող այս կամ այն հար ցի 
գո նե մեկ պա տաս խան, ե թե ա ռողջ ապ րե լա կեր պը, ա ռողջ ըն-
տա նիք ձևա վո րելն ու պահ պա նե լը, ա ռողջ սե րունդ ու նե նալն 
ու դաս տիա րա կե լը, անվտանգ ու ներ դաշ նակ սե ռա կան կյանք 
ու նե նա լը, անձ նա կան ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը Ձեզ հա-
մար դառ նա ոչ միայն տե սա կան խնդիր, այլև կեն սաձև: 

Ե ղեք ա ռողջ և  մե ծաց րեք ա ռողջ սե րունդ:

Ռազմիկ Աշոտի Աբրահամյան
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Բ.Գ.Դ., Պրոֆեսոր
ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, 
մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական 
ինստիտուտի տնօրեն



Մարդու վերարտադրողա
կան ֆունկցիան ապահովում

ենկնոջևտղամարդուսեռական
օրգանները:

Տարբերումենարտաքինևներքինսեռա
կանօրգաններ:

Վերարտադրողական օրգանների 
անատոմիան և ֆիզիոլոգիան

 z ցայլք

 z ծլիկ 

 z մեծ և  փոքր ա մո թաշր թեր

 z հեշ տո ցի նա խա դուռ

 z կու սա թա ղանթ (աղջիկների մոտ) և կուսաթաղանթի 
մնացորդներ (կանանց մոտ)

 z հեշ տո ցի մուտք

 z նախադռան մեծ և փոքր գեղձեր

 z շեք

Կնոջ սեռական 
օրգաններ

Արտաքին  
սեռական  

օրգաններ

6



 Բեղմ նա վոր ման ու նակ ձվաբջ ջի զար գա ցու մը տե ղի է 
ունե նում կա նանց սե ռա կան գեղ ձե րում՝ ձվա րան նե րում:

Ներքին  
սեռական  
օրգաններ

 z հեշ տոց

 z ար գան դի պա րա նոց

 z ար գան դի մար մին

 z ար գան դի փո ղեր

 z ձվա րան ներ

ՀԵՇՏՈՑ

ՁՎԱՐԱՆՆԵՐ

ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑ

ԱՐԳԱՆԴԻ ՄԱՐՄԻՆ

ԱՐԳԱՆԴԻ ՓՈՂԵՐ
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Ներքին  
սեռական  
օրգաններ

 z առ նան դամ

 – ար մատ

 – ցո ղուն

 – գլխիկ

 – թլիկ

 – փա պա րա յին մար մին ներ

 z փոշտ

 z ա մոր ձի ներ

 z սերմ նաբշ տի գեղ ձեր

 z սերմնածորաններ

 z շա գա նա կա գեղձ

Տղամարդու  
սեռական  
օրգաններ

Արտաքին  
սեռական  

օրգաններ
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Տ ղա մար դու սե ռա կան գեղ ձե րում՝ ա մոր ձի նե րում (սերմ-
նա յին խո ղո վա կիկ նե րում) տե ղի է ու նե նում բեղմ նա վո րե լու ու-
նակ ա րա կան սե ռա կան բջիջ նե րի՝ սպերմատոզոիդ նե րի զար-
գա ցու մը:

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁ

ՍԵՐՄՆԱԾՈՐԱՆՆԵՐ

ՍԵՐՄՆԱԲՇՏԵՐ

ԱՌՆԱՆԴԱՄ

ԱՄՈՐՁԻՆԵՐ

9
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աճող ֆոլիկուլ դեղին մարմին կազմափոխված
դեղին մարմին

ֆոլիկուլային փուլ

դաշտանային հոսք պրոլիֆերացիայի փուլ սեկրեցիայի փուլ

Ձվարանային ցիկլերը

Դաշտանային ցիկլերը

ձվազատում լյուտեինային փուլ

հասունացած
ֆոլիկուլ

 Դաշ տա նա յին ֆունկ ցիան կնոջ օր գա նիզ մում պար-
բե րա բար կա տար վող յու րա հա տուկ փո փո խութ յուն ներն են, 
ո րոնք ա պա հո վում են ե րե խա ու նե նա լը:

 Դաշ տա նա յին ցիկ լը եր կու հա ջոր դա կան դաշ տան նե րի 
ա ռա ջին օ րե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վածն է (մի ջի-
նում՝ 28 օր, սո վո րա բար՝ 21-35 օր), ո րի ըն թաց քում հոր մոն նե-
րի ազ դե ցութ յամբ տե ղի են ու նե նում ֆո լի կու լի (ո րում գտնվում 
է ձվաբ ջի ջը) զար գա ցում, ձվա զա տում` ֆո լի կու լի պատ ռում 
(օ վուլ յա ցիա), և  փո փո խութ յուն ներ ար գան դի լոր ձա թա ղան-
թում:

 Դաշ տա նը չբեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջի ոչն չաց վե լու  և  ար-
գան դի լոր ձա թա ղան թի պոկ վե լու արդ յուն քում  պար բե րա բար 
կրկնվող ար յու նա յին ար տադ րութ յունն  է  հեշ տո ցի ց։

Դաշտանային ֆունկցիա, 
դաշտանային պարբերաշրջան, 
դաշտան
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Հղիություն
առաջանալու

կենսունակ սպերմա

արգանդի առողջ վզիկ՝ 
թափանցիկ լորձով

անցանելի փողեր

ձվազատում

նորմալ կառուցվածքի և չափերով 
արգանդ՝ լիարժեք լորձաթաղանթով

անհրաժեշտ
պայմանները
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Սեռական ճանապարհով փոխանցվող 
վարակներ (սեռավարակներ)

 Սեռավարակները հիմնականում առաջանում են վարակ-
ված անձի հետ սեռական հարաբերության արդյունքում:

 Գո յութ յուն ու նեն սե ռա կան վա րակ ներ ա ռա ջաց նող 30-ից 
ա վե լի միկ րոօր գա նիզմ ներ:

Սեռավարակներն առաջացնում են մի շարք հիվան դու-
թյուններ, որոնցից ամենատարածվածներն են սի ֆի լի սը, գո-
նո րեան, ՁԻԱՀ-ը («սպիդ»), խլա մի դիո զը, տրի խո մո նիա սը, 
ցի տո մե գա լիան, հեր պե սը, ու րեապ լազ մո զը, մի կոպ լազ մո զը, 
հե պա տիտ B, C, սրա ծայր կոն դի լո մա նե րը, քո սը, ցայլ քի ոջ լո-
տութ յու նը, փա փուկ շանկ րը և  այլն:

Այս հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է շատ 
ու շա դիր լի նել, քա նի որ դրանք՝

 z կա րող են ա ռա ջաց նել լուրջ բար դութ յուն ներ,

 z շատ տա րած ված են։

Ինչ պե՞ս են փո խանց վում սե ռա վա րակ նե րը

 Հի վան դութ յուն նե րի ընդհանրական ան վա նու մը հու շում 
է, որ դրանց փո խանց ման հիմ նա կան ու ղին սե ռա կան հա րա-
բե րութ յունն է:

 Փո խանց ման այլ ու ղի նե րից են նաև՝

 z մո րից ե րե խա յին փո խան ցու մը, ո րը կա տար վում է՝

 – հղիութ յան ըն թաց քում (ՄԻԱՎ և  սի ֆի լիս),

 – ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում (գո նո րեա, խլա մի-
դիոզ),

 – ծնուն դից հե տո՝ (սերտ կե նցա ղա յին շփում),

 z փոխ նե րար կում նե րը, երբ չեն պահ պան վում անվ տան-
գութ յան պա հանջ նե րը, 
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 z օգ տա գործ ված նե րար կիչ նե րի օգտագործումը կամ որևէ 
այլ եղանակով հպումը վա րակ ված մար դու ար յան կամ 
բա ղադ րուկ նե րի հետ (ՁԻԱՀ, հե պա տիտ B, C):

Ի՞նչ դրսևո րում ներ ու նեն սե ռա վա րակ նե րը

Ո րոշ սե ռա վարակ ներ սկզբնա կան շրջա նում կա րող են 
ըն թա նալ ա ռանց ախ տա նիշ նե րի, օ րի նակ՝ խլա մի դիո զը, մի-
կոպ լազ մո զը, ՄԻԱՎ-ը, ցիտոմեգալիան:

Այլ սե ռա վա րակ նե րը կա րող են դրսևոր վել մի քա նի խումբ 
նշան նե րի (ախ տա նիշ նե րի) ձևով, չնա յած ա ռա ջա նում են 
տար բեր միկ րոօր գա նիզմ նե րի հետ ևան քով: Այս պես.

 z Վեր քա յին/խո ցա յին սե ռա վա րակ նե րի խմբի մեջ են 
մտնում սի ֆի լի սը, փա փուկ շանկ րը, գե նի տալ հեր պե սը, 
լիմ ֆոգ րա նու լո ման. 

 z Ար տադ րութ յամբ, ցա վոտ մի զար տադ րութ յամբ ըն թա ցող 
սե ռա վա րակ նե րի խմբի մեջ են մտնում գո նո րեան, տրի-
խո մո նիա զը, խլա մի դիո զը, ու րեապ լազ մո զը, և  այլն.

 z Նո րա ծին նե րի աչ քի շաղ կա պե նու բոր բո քում են ա ռա-
ջաց նում` գո նո րեան, խլա մի դիան.

 z Ա ճու կա յին և  այլ ավ շա յին հան գույց նե րի մե ծա ցում` փա-
փուկ շանկ րը, ՄԻԱՎ-ը.

 z Որո վայ նի ցա վեր` գո նո րեան, խլա մի դիան.

 z Պտղի նե րար գան դա յին զար գաց ման վրա ազ դե ցութ-
յուն, մե ռե լած նութ յուն, ինք նա բեր վի ժում, զար գաց ման 
դան դա ղում, զար գաց ման ա րատ ներ, նե րար գան դա յին 
վա րա կում` սի ֆի լի սը, խլա մի դիան, ցի տո մե գա լո վի րու սը, 
ՄԻԱՎ-ը, գո նո րեան:
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 Սե ռա վա րակ նե րը չբու ժե լու հետ ևան քով կա րող են ա ռա-
ջա նալ բազ մա թիվ բար դութ յուն ներ՝

 z խրո նի կա կան ո րո վայ նա յին ցա վեր,

 z մի զար ձակ ման խան գա րում ներ,

 z հո դա ցա վեր, 

 z ազ դե ցութ յուն գլխու ղե ղի վրա,

 z մաշ կի ախ տա հա րում ներ, վեր քեր, խո ցեր,

 z կա նանց անպտ ղութ յուն,

 z նո րա ծին նե րին կու րաց նող ին ֆեկ ցիա կամ թո քա բորբ,

 z սեպ սիս, 

 z ար տար գան դա յին հղիութ յուն,

 z կնոջ և տ ղա մար դու սե ռա կան օր գան նե րի բոր բո քում ներ,

 z ինք նա բեր վի ժում, չզար գա ցող հղիութ յուն,

 z տղա մարդ կանց ամ լութ յուն,

 z լյար դի ախ տա հա րում,

 z ար գան դի վզի կի քաղց կեղ,

 z անգամ՝ մահ:

Նախորդ էջում նկա րագր ված ախ տա նիշ նե րի կամ 
ան սո վոր որ ևէ նշա նի դեպ քում անհ րա ժեշտ է ան
մի ջա պես դի մել բժշկի օգ նութ յա նը:
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 Սե ռա վա րակ նե րի փո խանց ման վտան գը մե ծաց նող 
պատ ճառ ներն ու հան գա մանք նե րը

Հայտնի է, որ սե ռա վա րակ նե րի փո խանց ման գլխա-
վոր պատ  ճա ռը սե ռա կան հա րա բե րութ յունն է։ Ուստի՝ ստորև 
նշված գործոն նե րն էլ ավելի են բարձ րաց նում վա րակ ման հա-
վա նա կա նութ յու նը՝

 z պա տա հա կան սե ռա կան կա պերը,

 z զու գըն կե րոջ փո փո խու մը,

 z մե կից ա վե լի զու գըն կեր նե րի առ կա յութ յունը,

 z մարմ նա վա ճա ռութ յամբ զբաղ վե լը և այդ ծա ռա յութ յուն-
նից օգտ վե լը,

 z սե ռա վա րակ նե րի ախ տա նիշ ներ ու նե ցող նե րի հետ սե ռա-
կան կա պեր ու նե նա լը,

 z սե ռա վա րակ ու նե նա լը և  զու գըն կե րո ջը չհայտ նե լը, ինչը 
կդրդեր վերջինիս  հե տա զոտ վել և  բուժ վել:

 Սե ռա վա րակ նե րը կան խե լու հա մար անհրաժեշտ է՝

 z պահ պա նել ա մուս նա կան հա վա տար մութ յուն,

 z խուսափել պատահական կապերից,

 z օգ տա գոր ծել պահ պա նակ:

Պահ պա նակ չօգ տա գոր ծե լը խիստ մե ծաց նում է զու
գըն կե րո ջը վա րա կե լու հա վա նա կա նութ յու նը:
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 Սո վո րա բար, ա մու սին նե րը ցան կա նում են ե րե խա ու նե-
նալ ի րենց ըն տա նի քի հա մար տնտեսական, ֆինանսական, 
բնակարանային, կենցաղային բա րեն պաստ ժա մա նա կաշր ջա-
նում: Այս ո րո շու մը չա փա զանց մեծ նշա նա կութ յուն և  ազ դե-
ցութ յուն է ու նե նում ա մու սին նե րի և  ըն տա նի քի բա րե կե ցութ-
յան վրա, թույլ է տա լիս անհ րա ժեշտ ժա մա նակ տրա մադ րել 
և  հա մա պա տաս խան խնամք ա պա հո վել նո րած նին, ճիշտ և 
 լիար ժեք սնել ե րե խա յին, դաս տիա րա կել, կրթել և  այլն:

Ծնն դա բե րութ յուն նե րի միջև ժա մա նա կա հատ վա ծի կար-
գա վո րու մը, ծնունդ նե րի միջև նվա զա գույ նը 2 տա րի ընդ միջ-
ման ա պա հո վու մը՝ 

 z օգ նում է վե րա կանգ նե լ նա խորդ ծննդա բե րութ յու նից հե-
տո ֆի զի կա պես հյուծ ված մոր ա ռող ջութ յու նը,

 z դրա կան է ազ դում ե րե խա յի զար գաց ման և  կեն սա կա-
յու նութ յան վրա, քա նի որ մայ րը ստիպ ված չի լի նում ե րե-
խա յին կտրել կրծքից՝ այդ պի սով զրկե լով նրան անհ րա-
ժեշտ և  լիար ժեք սնուց ման ռե ժի մից, ինչ պես նաև մո րից 
ստաց վող ի մու նի տե տից: 

 Հետծննդ յան 6 ա միս նե րի ըն թաց քում բա ցա ռա պես 
կրծքով կե րակ րու մը պաշտ պա նում է կնո ջն ան ցան կա լի 
հղիութ յու նից: Ա վե լին, մինչև մեկ տա րի կրծքով կե րակ րու մը 
կան խում է կնոջ մոտ կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման 
վտան գը: Ան ցան կա լի հղիութ յու նը, որ պես կա նոն, ա վարտ վում 
է ար հես տա կան վի ժու մով (ա բորտ):  Ցա վոք, օ րի նա կան, հի-
վան դա նո ցա յին պատ շաճ պայ ման նե րում, մաս նա գետ բժշկի 
կող մից ի րա կա նաց վող ար հես տա կան ընդ հա տում նե րին զու-
գա հեռ՝ քիչ չեն նաև ա նօ րի նա կան, ինքնուրույն ա բորտ նե րի 
դեպ քե րը, ո րոնք հղի են մի շարք ան դառ նա լի բար դութ յուն նե-
րով: 

Ծննդաբերությունների միջև 
բարենպաստ ընդմիջումների 
ապահովում
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Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տութ յուն նե րը, հղիութ-
յուն նե րի միջև կար ճատև՝ եր կու տա րուց պա կաս ընդ միջ ման 
դեպ քում՝ 

 z ա ճում է ինք նա բեր վի ժում նե րի, մե ռե լած նութ յան, ցածր 
քա շով ե րե խա յի ծնվե լու հա վա նա կա նութ յու նը,

 z փոք րա նում է ծնված ե րե խա յի ապ րե լու և  մոր ար գան ում 
գտնվող պտղի նե րար գան դա յին բա վա րար զար գաց ման 
հա վա նա կա նութ յու նը: 

Ըն տա նի քի ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը ներ կա յում դիտ-
վում է որ պես ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կարևոր 
բա ղադ րիչ մաս: Ուս տի, ինչ պես ժա մա նա կա կից աշ խար հի 
շատ երկր նե րում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում, կնոջ և տ ղա մար-
դու, ըն տա նի քի ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր ծում կար ևոր-
վում է ժա մա նա կա կից բեղմ նա կան խիչ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: 

Դ րանց օգ տա գոր ծու մը՝

 z թույլ է տա լիս ա պա հո վել ծննդա բե րութ յուն նե րի միջև 
բա րեն պաստ՝ նվազագույնը 2 տա րի ընդ մի ջում, 

 z թույլ է տա լիս կան խել ան ցան կա լի հղիութ յու նը,

Հղիության արհեստական ընդհատումը (աբորտը), 
հատկապես անօրինական կատարված կամ կնոջ 
կողմից հրահրված, կա րող է ա ռա ջաց նել կնոջ սե ռա
կան օր գան նե րի վնա սում, բոր բո քա յին հի վան դութ
յուն նե րի զար գա ցում, ինչպես նաև անպտղություն, 
ար յու նա հո սութ յուն, սեպ սիս, սեպ տիկ շոկ և  ան գամ՝ 
մահ:
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 z դրա կան է ազ դում ա մու սին-
նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 

վրա ըն տա նի քում՝ ա պա հո վե լով 
հո գե բա նա կան և  սե ռա կան ներ-

դաշ նա կութ յուն, քա նի որ զու գըն-
կեր նե րը չեն վա խե նում, որ սե ռա-

կան ակ տը կա րող է բե րել ան ցան կա լի 
հղիութ յան,

 z կան խում է սե ռա վա րակ նե րի և  ար գան դի 
վզի կի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման վտան գը (հատկապես՝ 
պահպանակը),

 z բու ժում է կնոջ մի շարք հի վան դութ յուն ներ, օ րի նակ՝ 
ձվա րա նի կիս տա նե րը, ցա վոտ դաշ տա նը, դաշ տա նա յին 
ֆունկ ցիա յի խան գա րում նե րը, մա զա կա լու մը, կան խում 
է հե տա գա յում ձվա րա նի և  ար գան դի մարմ նի քաղց կե ղի 
ա ռա ջաց ման վտան գը (տես՝ հորմոնային բեղմնականխիչ 
միջոցներ, հորմոն պարունակող ներարգանդային 
պարույր),

 z Հետծննդ յան ա ռա ջին 6 ա միս նե րին բա ցա ռա պես կրծքով 
կե րակ րու մը ոչ միայ ն ա պա հո վում է ե րե խա յի ան փո խա-
րի նե լի սնու ցումը, այլև նվա զեց նում է հե տա գա յում կնոջ 
կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման վտան գը:

Ի վեր ջո, բեղմ նա կան խիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը տնտե սա-
կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ըն տա նի քի հա մար՝ ան ցան կա լի 
և չպ լա նա վո րած հղիութ յուն նե րի ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հետ կապ ված ծախ սե րի կրճատ ման ա ռու մով:
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Ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ 
միջոցների դասակարգումը

Ժամանակակից 
հակաբեղմնավորիչ 

միջոցներ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ՄՇՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Փողերի
կապում

Վազէկտոմիա

 Հոր մո նա յին մի ջոց ներ
 - կոմ բի նաց ված հա կա բեղմ նա վո րիչ-

ներ
 - նե րար կե լի
 - պատ վաստ վող (իմպ լան տա ցիոն)
 - շտապ (անհետաձգելի մե թոդ)

Բ նա կան հա կա բեղմ նա վո րիչ
 - օ րա ցու ցա յին (ռիթմ) մե թոդ և  բա զալ 

ջեր մութ յան չա փում
 - պար բե րա կան ժուժ կա լութ յան մե թոդ
 - ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րութ-

յուն

 Նե րար գան դա յին պա րույր ներ (սպի
րալ ներ)

 Բա րիե րա յին (պատ նե շա յին) մի ջոց
ներ 
 - պահ պա նակ, ար գան դի պա րա նո ցա-

կալ կամ թա սիկ ներ
 - սերմ նաս պան ներ
 - հեշ տո ցա յին խտրոց ներ (դիաֆ րագ-

մա)

 Լակ տա ցիոն ա մե նո րեա (դաշ տա նի 
բա ցա կա յութ յուն)

19



Lակտացիոն  
ամենորեայի  
մեթոդ 
(բացառապես կրծքով  
կերակրում) 

 Լակ տա ցիոն ա մե նո րեա յի մե թո դը 
(ԼԱՄ) հղիութ յան կանխ ման բնա կան մե թոդ 

է, ո րից կա րող են օգտ վել կա նայք ե րե խա յի 
ծնվե լուց հե տո ա ռա ջին 6 ա միս նե րի ըն թաց քում՝ 

բա ցա ռա պես կրծքով կե րակ րե լու դեպ քում, ե թե չի վե-
րա կանգն վել դաշ տա նա յին ցիկ լը: 

Ի՞նչ պես է ներ գոր ծում 

ԼԱՄ-ը հիմն ված է կրծքով կե րակր ման ֆի զիո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վրա: Ե րե խա յի կող մից կրծքի կա-
թի ար տածծ ման հետ ևան քով կնոջ օր գա նիզ մում դա դա րում է 
ձվա զա տում ա ռա ջաց նող հոր մոն նե րի ար տադ րութ յու նը:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգտ վել 

ԼԱՄ-ը արդ յու նա վետ է հետև յալ ե րեք պայ ման նե րի առ-
կա յութ յան դեպ քում՝

 z  Ձեր ե րե խան սնվում է բա ցա ռա պես կրծքով` ըստ պա-
հան ջի` գի շեր, թե ցե րեկ և  չի ըն դու նում որ ևէ այլ սնունդ, 
ջուր կամ հե ղուկ,

 z  Ձեր դաշ տա նը չի վե րա կանգն վել ե րե խա յի ծնվե լուց հե-
տո,

 z  Ձեր ե րե խան 6 ամ սա կա նից փոքր է:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z Մե թո դի արդ յու նա վե տութ յու նը շատ բարձր է՝ 98%. 

 z Մե թո դը խրա խու սում է ե րե խա յի ա ռող ջութ յան հա մար 
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կար ևոր՝ կրծքով կե րակր ման գոր ծե լա կար-
գը, բարձ րաց նում է ե րե խա յի դի մադ րո-
ղա կա նութ յու նը, պահ պա նում է ե րե խա յին 
վա րակ նե րից և  փոր լու ծութ յու նից. 

 z Անվ ճար է և  մատ չե լի` նյու թա կան ծախ սեր 
չի պա հան ջում. 

 z Նվա զեց նում է ե րե խա յի մոտ հե տա գա յում 
շա քա րա յին դիա բե տի, սիր տա նո թա յին և 
նյարդային հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման վտան գը.

 z Չի խան գա րում սե ռա կան հա րա բե րութ յուն նե րին:

Անհրաժեշտ է հիշել

 z Այն դեպ քում, երբ ԼԱՄ-ի կի րառ ման ե րեք անհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րից որ ևէ մե կը բա ցա կա յում է, անհ րա ժեշտ է 
օգտ վել բեղմ նա կանխ ման այլ մե թո դից, ո րը, միա ժա մա-
նակ, չի խո չըն դո տի ե րե խա յի կրծքով կե րակր մա նը.

 z Եր բեմն կի նը չի կա րող բա վա կա նա չափ հա ճախ` 4 ժա մը 
մեկ ան գամ, և  կա նո նա վո րա պես կե րակ րել ե րե խա յին 
կրծքով.

 z Երե խա յի 6 ա մի սը լրա նա լուց կամ դաշ տա նը վե րա-
կանգն վե լուց հե տո կի նը պետք է ընտ րի բեղմ նա կանխ-
ման մեկ այլ մե թոդ:
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Օրացուցային մեթոդի դեպքում կի նը 
վե րա նա յում է իր դաշ տա նա յին օ րա ցույ ցը և 

գ րան ցում իր դաշ տա նա յին ցիկ լե րի տևո ղութ-
յու նը՝ առն վազն 6 ամս վա ըն թաց քում: 

 Դաշ տա նա յին ցիկ լի ա մե նա կարճ տևո ղութ յու նից 
հա նում է 18 օր, այդ պի սով ո րո շում է ա ռա ջին պտղա բեր օ րը, 
իսկ ա մե նաեր կա րից հա նում է 11 օր՝ ո րո շե լով վեր ջին պտղա-
բեր օ րը: Ա ռա ջին պտղա բեր օ րից մինչև վեր ջին պտղա բեր օ րն 
ընկած ժամանակահատվածը հա մար վում է պտղա բեր շրջան, 
ո րի ըն թաց քում կի նը կա րող է հղիա նալ:

Ինչ պե՞ս է ներ գոր ծում 

Պտ ղա բեր օ րե րին կի նը խու սա փում է սե ռա կան հա րա բե-
րութ յու նից կամ օգ տա գոր ծում է ժա մա նա կա վոր բեղմ նա կան-
խիչ մի ջոց ներ:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Մե թո դը կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն չու նի և բ նո րոշ վում է 
կնոջ օր գա նիզ մի վրա որ ևէ ար տա քին ազ դե ցութ յան բա-
ցա կա յութ յամբ.

 z Ճիշտ օգտագործման դեպքում մե թո դի արդ յու նա-
վետությունը հասնում է 91%-ի.

 z Ա մու սին նե րը միա սին ներգ րավ վում են ըն տա նի քի պլա-
նա վոր ման գոր ծըն թա ցում.

 z Որ ևէ մի ջո ցի կամ բժշկա կան պա րա գա յի անհ րա ժեշ-
տութ յուն չկա. 

 z Բա ցար ձակ անվ ճար է, չի պա հան ջում որ ևէ ծախս: 

Օ րա ցու ցա յին 
մե թոդ

22



Անհրաժեշտ է հիշել

 z  Կա նանց մեծ մա սի դաշ տանա յին ֆունկ ցիան խան գար-
ված է, և այս մեթոդը  չի կա րող կի րառ վել նրանց կող մից.

 z Կա նանց մեծ մա սի հա մար դժվար է ո րո շել հղիա նա լու 
ա ռա վել հնա րա վոր ստույգ ժա մա նա կը.

 z Զույ գե րը պետք է խու սա փեն սե ռա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րից ա մեն ա միս 8-16 օ րե րի ըն թաց քում.

 z Մե թո դի ոչ ճիշտ կի րառ ման դեպ քում մեծ է հղիա նա լու 
վտան գը.

 z Մե թո դի հա ջող կի րա ռու մը սո վո րա բար պա հան ջում է ու-
սու ցում և  խորհր դատ վութ յուն:

Այս մե թո դը հար մար է այն զույ գե րի հա մար, ով քեր՝

 z փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յան են ե կել այս մե թո դի կի-
րառ ման հա մար,

 z ու նեն հոգ ևոր կամ բա րո յա կան հա մոզ մունք ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս 
կի րա ռե լ այլ մե թոդ ներ:
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Պատնեշային 
մեթոդներ

 Պատ նե շա յին մե թո դը են թադ րում է 
այն պի սի մի ջոց նե րի կի րա ռում, ո րոնք խո-

չըն դո տում են սպերմատոզոիդ նե րի թա փան-
ցու մը ար գան դի խո ռոչ:

Այդ պի սի մի ջոց նե րի թվին են պատ կա նում պահ-
պա նակ նե րը և  հեշ տո ցա յին պատ նե շա յին մի ջոց նե րը՝ խտրո ցը 
(դիաֆ րագ ման), պա րա նո ցա կա լը, սերմ նաս պան նե րը:

 Հեշտոցային պատնեշային միջոց նե րը, 
փա կե լով ար գան դի պա րա նո ցի բաց ված քը, 

խո չըն դո տում են սեր մի ներ թա փանց մա նը ար-
գանդ և, դրա նով իսկ, սպերմատոզոիդ նե րի հան-

դիպ մա նը ձվաբջ ջի հետ:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 Սե ռա կան հա րա բե րութ յու նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է 
ներդնել հեշ տոց:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը 

 z Ու նեն միայն տե ղա յին ազ դե ցութ յուն, չեն ազ դում օր գա-
նիզ մի վրա. 

Հեշտոցային 
պատնեշային 
միջոցներ
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 z Ճիշտ օգ տա գոր ծե լու 
դեպ քում ու նեն բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն՝ 
մինչև 80%.

 z Պաշտ պա նում են ո րոշ 
սե ռա վա րակ նե րից.

 z Կա րող են կի րառ վել 
կրծքով կե րակր ման 
դեպ քում.

 z Մի ջոց նե րի կի րա ռու մը դա-
դա րեց նե լուց հե տո ան մի ջա-
պես վե րա կանգն վում է պտղա-
բե րութ յու նը.

 z Կա րե լի է կի րա ռել ինչ պես պար բե րա-
բար, այն պես էլ մեկ ան գամ՝ ըստ անհ րա ժեշ-
տութ յան: 

Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Նշ ված ա ռա վե լութ յուն նե րին զու գա հեռ` առ կա են ո րոշ 
ան հար մա րութ յուն ներ` կապ ված ան մի ջա պես սե ռա կան 
ակ տից ա ռաջ դրանք օգ տա գոր ծե լու հետ: 

 z Միջոցի արդյունավետությունը կախված է օգտագործողի 
հմտություններից:  Այն ճիշտ չօգ տա գոր ծե լու դեպ քում 
հղիա նա լու մի ջին հա վա նա կա նութ յու նը կազ մում է շուրջ  
21%: 

25



 Պահ պա նա կը լա տեք սից պատ րաստ ված 
եր կա րա վուն, ա մուր պար կիկ է, ո րը, մինչև սե-

ռա կան հա րա բե րութ յու նը, տղա մար դը անց կաց-
նում է է րեկ ցիա յի վի ճա կում գտնվող (պնդա ցած) առ նան-

դա մի վրա:

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

Պահպանակը խոչընդոտում է սեռական հարաբերության 

ժամանակ սերմի ներթափանցմանը հեշտոց:  

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 z  Յու րա քանչ յուր սե ռա կան հա րա բե րութ յան ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել նոր պահ պա նակ. 

 z Հարկավոր է նախապատրաստել մինչ սե ռա կան հեշ տո-
ցա յին հա րա բե րութ յու նն սկսե լը, քա նի դեռ առ նան դա մը 
չի շփվել կնոջ հեշ տո ցի հետ. 

Պահպանակ

 Պահ պա նա կը միակ մի ջոցն է, որն արդ յու նա
վետ կան խում է սե ռա կան ճա նա պար հով փո
խանց վող հի վան դութ յուն նե րի, նե րառ յալ՝ ՄԻԱՎի 
(ժողովրդախոսակցական` «սպիդ»ի վարակ) տա
րա ծու մը՝ խո չըն դո տե լով ոչ միայն սեր մի, այլև սե
ռա վա րակ նե րի հա րու ցիչ նե րի ներ թա փանց մանը 
հեշ տոց:
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 z Անհ րա ժեշտ է պահ պա նա կն անցկացնել պնդա ցած վի-
ճա կում գտնվող առ նան դա մի գլխի կին. 

 z Պահ պա նա կի օ ղա գո տին դե պի վեր բռնե լով և  աս տի-
ճա նա բար հետ բա ցե լով (սա հեց նե լով)՝ պահ պա նա կն 
անցկացնում են առ նան դա մի վրա: Անհ րա ժեշտ է նա խա-
պես 2 մա տով սեղ մել պա հա նա կի ծայ րը՝ պահ պա նա կը 
օ դազր կե լու և  պատ ռու մը կան խե լու նպա տա կով.

 z Առ նան դա մը հեշ տո ցից հա նե լիս սեր մի ար տա հոս քը 
կան խե լու հա մար անհ րա ժեշտ է բռնել պահ-
պա նա կի օ ղա գո տուց.

 z Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել բու սա-
կան և  սին թե տիկ յու ղեր պա-
րու նա կող որ ևէ քսուք.

 z Պահ պա նա կը պա հեք չոր 
և  հով տե ղում.

 z Մի՛ օգ տա գոր ծեք պահ-
պա նա կը, ե թե փա թե թը 
պատռ ված է, ինչ պես 
նաև՝ երբ պահ պա նա-
կի քսու քը չո րա ցել է 
կամ դար ձել կպչուն.

 z Պահ պա նա կը ա ռա-
վել արդ յու նա վետ է 
սերմ նասպաննե րի՝ 
սպերմատոզոիդ նե րը 
քայ քա յող մի ջոց նե րի հետ 
հա մակց ված.

 z Եր բեք մի՛ գոր ծա ծեք նույն 
պահ պա նա կը մե կից ա վե լի ան-
գամ:
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Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Միակ մի ջոցն է, ո րը ոչ միայն պաշտ պա նում է ան ցան-
կա լի հղիութ յու նից, այլև սե ռա կան ճա նա պար հով փո-
խանց վող հի վան դութ յուն նե րից.

 z Գնե լու հա մար դե ղա տոմս կամ բուժզն նում չի պա հանջ-
վում.

 z Ու նի միայն տե ղա յին ազ դե ցութ յուն, չու նի ազ դե ցութ յուն 
օր գա նիզ մի վրա.

 z Ճիշտ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում ու նի բարձր արդ յու նա վե-
տութ յուն՝ մինչև 97%.

 z Կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րը չնչին են:  Հազ վա դեպ կա-
րող է ա ռա ջա նալ ա լեր գիկ ռեակ ցիա լա տեք սի նկատ-
մամբ.

 z Կա րող է օգ տա գործ վել հղիութ յան ըն թաց քում, սե ռա վա-
րակ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար, ան մի ջա պես ա բոր-
տից և ծնն դա բե րութ յու նից հե տո, կրծքով կե րակր ման 
ըն թաց քում.

 z Պտղա բե րութ յու նը վե րա կանգն վում է ան մի ջա պես մե թո-
դի կի րա ռու մը դա դա րեց նե լուց հե տո.

 z Կա րե լի է օգ տա գոր ծել մշտա պես, պար բե րա բար, ինչ պես 
նաև՝ ըստ անհ րա ժեշ տութ յան.

 z Բարձրացնում է տղամարդու պատասխանատվությունը 
անցանկալի հղիությունը կանխելու և կնոջ 
առողջությունը պահպանելու հարցերում.

 z Հա մե մա տա բար է ժան է և հասանելի: 
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Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Պահպանակի օգտագործման արդյունավետությունը 
կախված է դրա օգտագործման հմտությունից։ 
Պահպանակը ճիշտ չօգ տա գոր ծե լու դեպ քում հղիա նա լու 
մի ջին հա վա նա կա նութ յու նը կազ մում է շուրջ 18%. 

 z Պահպանակի օգտագործումը կարող է առաջացնել 
որոշ անհարմարություններ, քանի որ այն պետք է 
նախապատրաստել անմիջապես սեռական ակտից 
առաջ։
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 Հեշ տո ցա յին սերմ նաս պան նե րը 
ար տադրվում են քսուք նե րի, դոն դող նե-

րի, մո միկ նե րի և  հա բե րի տես քով, ո րոնք 
պա րու նա կում են տար բեր քի միա կան նյու թեր: 

 Հա յաս տա նում դրան ցից ա ռա վել հայտ նի է Ֆար մա
տեք սը:

Ի՞նչ պես են նե րազ դում 

 Սե ռա կան հա րա բե րութ յու նից ա ռաջ հեշ տո ցում ներդր-
ված մի ջո ցը սպա նում է սպերմատոզոիդ նե րին կամ դարձ նում 
դրանց ոչ ակ տիվ:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 Հեշ տո ցա յին սերմ նաս պա նը ներդր վում է հեշ տո ցի մեջ 
սե ռա կան հա րա բե րութ յու նից ան մի ջա պես ա ռաջ (10-15 րո պե):

Ա ռա վե լութ յուն նե րը 

 z Արդ յու նա վե տութ յու նը բա վա կան բարձր է՝ մինչև 70%.

 z Ու նեն նաև    բակ տե րիաս պան հատ կութ յուն և  պաշտ պա-
նում են հեշ տո ցը բոր բո քում ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե-
րից և  ո րոշ սե ռա վա րակ նե րից.

 z Հեշտ ու մատ չե լի են օգ տա գործ ման հա մար.

 z Չի պա հանջ վում բժշկի մի ջամ տութ յուն.

 z Կա րե լի է օգ տա գոր ծել պար բե րա բար, մշտա կան կամ՝ 
ըստ անհ րա ժեշ տութ յան.

 z Հնա րա վոր է տեղադրել մինչև սե ռա կան ակ տը.

Հեշտոցային 
սերմնասպաններ
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 z Կի րա ռե լի է կրծքով կե րակր ման դեպ քում.

 z Մեթոդի կիրառումը դադարեցնելու դեպքում 
պտղաբերությունը վերականգնվում է անմիջապես: 

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Հեշտոցային սերմնասպանների օգտագործման 
արդյունավետությունը կախված է դրա օգտագործման 
հմտությունից։  Դրանք ճիշտ չօգ տա գոր ծե լու դեպ քում 
հղիա նա լու մի ջին հա վա նա կա նութ յու նը հասնում է մինչև 
21%-ի.

 z Հեշտոցային սերմնասպանների օգտագործումը 
առաջացնում է որոշ անհարմարություններ, քանի 
որ անհրաժեշտ է նախապատրաստվել անմիջապես 
սեռական ակտից առաջ։
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Ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե-
րութ յու նը հղիութ յու նից պաշտ պան վե լու 

ա վան դա կան մի ջոց է, երբ սե ռա կան հա-
րա բե րութ յու նը ընդ հատ վում է մինչև սերմ նա-

ժայթ քու մը: 

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

Ընդ հատ ված սե ռա կան հա րա բե րութ յան դեպ քում սերմ-
նա ժայթքումը տե ղի է ու նե նում հեշ տո ցից դուրս, ուս տի՝ սպեր-
մա տա զոիրդ նե րը չեն թա փան ցում հեշ տոց և  չեն հաս նում 
ձվաբջ ջին:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 Մինչև սերմ նա ժայթքումը տղա մար դը առ նան դա մը հա-
նում է կնոջ հեշ տո ցից, որ պես զի սեր մը չթափ վի կնոջ հեշ տո ցի 
մեջ. սերմ նա ժայթքումը տե ղի է ու նե նում կնոջ սե ռա կան օր-
գան նե րից դուրս: 

Ա ռա վե լութ յուն նե րը 

 z Լիո վին անվ ճար է.

 z Բարձրացնում է տղամարդու պատասխանատվությունը 
անցանկալի հղիությունը կանխելու հարցում.

 z Մատ չե լի է և  հեշտ կի րա ռե լի.

 z Ճիշտ օգ տա գործ ման դեպ քում ու նի բարձր արդ յու նա վե-
տութ յուն.

 z Կի րա ռե լի է կրծքով կե րակր ման դեպ քում.

Ընդհատված  
սեռական  
հարաբերություն
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 z Պտղա բե րութ յու նը վե րա կանգն վում է ան մի ջա պես մե թո-
դից չօգտ վե լու դեպ քում.

 z Չկան կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն ներ ու բար դութ յուն ներ:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Մեթոդը ն վա զեց նում է սե ռա կան բա վա րար վա ծութ յու նը 
զույ գի մոտ.

 z Սե ռա կան ակտն ու ղեկց վում է ո րո շա կի լար վա ծութ յամբ՝ 
հատ կա պես տղա մար դու մոտ. 

 z Արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է օգ տա գոր ծու մից. ձա-
խո ղում նե րը կազ մում են միջինում 22%.

 z Չի նվա զեց նում սե ռա վա րակ նե րով հի վան դա նա լու 
վտան գը.

 z Խան գա րում է տղա մար դու օր գազ մին: 
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 Նե րար գան դա յին պա րույ րը (ՆԱՊ) 
փոք րիկ, ճկուն պլաս տիկ մի ջոց է, որն ու-

նի ա ղե ղի, պա րույ րի, հո վա նո ցի ձև: Այն իր 
վրա ու նի պղնձե լար կամ պա տիճ, ո րը պա րու-

նա կում է հոր մոն:  Հեշ տո ցի մի ջով այն տե ղադր վում է 
կնոջ ար գան դի խոռոչում:

 Նե րար գան դա յին պա րույ րը ու նի ի րեն ամ րաց ված մեկ 
կամ եր կու թե լիկ ներ կամ բե ղիկ ներ: Ար գան դի վզի կի բաց ված-
քից բե ղիկ նե րը կախ ված են մնում հեշ տո ցի մեջ: Օգ տա գոր-
ծո ղը կա րող է բե ղիկ նե րը շո շա փե լով ստու գել պա րույրն իր 
տե ղում է, թե` ոչ:  Բու ժաշ խա տո ղը կա րող է նե րար գան դա յին 
պա րույ րը հա նել` բե ղիկ նե րից նրբո րեն դուրս քա շե լով: 

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում

 z  Նե րար գան դա յին պա րույ րը կի րառ վում է սպեր մա տո-
զոիդ նե րի և ձ վաբ ջիջ նե րի հան դի պու մը կան խե լու հա-
մար.

 z ՆԱՊ-ը ար գե լա կում է սպեր մա տո զոիդ նե րի ան ցու մը դե-
պի ար գան դա փո ղեր ` դրանց կծկում նե րը ակ տի վաց նե լու 
և  ար գան դի կծկանք ներ ա ռա ջաց նե լու մի ջո ցով.

 z Ե թե, այ նո ւա մե նայ նիվ, տե ղի է ու նե ցել բեղմ նա վո րում, 
ա րա գաց նում է բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջի ան ցու մը դե-
պի ար գան դի խո ռոչ և  ար գե լա կում է բեղմ նա վոր ված 
ձվաբջ ջի՝ ար գան դի պա տին կպնե լու ըն թաց քը:

Ե՞րբ կարելի է տեղադրել

 z ՆԱՊ-ը կա րե լի է տե ղադ րել դաշ տա նա յին ցիկ լի ցան կա-
ցած օ ր, ե թե ժխտված է հղիութ յան առ կա յութ յու նը, սա-
կայն սո վո րա բար այն տե ղադ րում են դաշ տա նա յին ցիկ լի 

Ներարգանդային 
պարույր (սպիրալ)
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3-7-րդ  օ րե րը. 

 z Ծննդաբերելուց հետո ՆԱՊ-ը ցան կա լի է տեղադրել 6-8 
շաբաթ անց. 

 z ՆԱՊ-ը կա րող է տե ղադր վել նաև ինքնաբեր և  չբար դա-
ցած ար հես տա կան վի ժում նե րից ան մի ջա պես հե տո։ 

Որ քա՞ն ժամ կե տով է տե ղադր վում 

 Ժա մա նա կա կից ՆԱՊ-ե րը կա րող են տե ղադր վել 5-8 տա-
րի ժամ կե տով, սա կայն անհ րա ժեշտ է տա րե կան մեկ անգամ 
ստուգման նպատակով այցելել բժշկի:
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Ինչ պե՞ս տե ղադ րել և  հա նել

 z Սո վո րա բար ՆԱՊ-ը տե ղադ րե լը պարզ մի ջամ տութ-
յուն է, որն իրականացնում է ման կա բարձ-գի նե կո լո գը՝ 
բուժզննու մից հե տո.

 z Ցանկալի է ՆԱՊ-ը տե ղադ րե լուց հե տո՝ 3-6 շաբաթ 
անց կամ անմիջապես դաշտանից հետո այ ցե լել բժշկի՝ 
ստուգման: Ստու գու մը կօգ նի հա մոզ վել, որ ՆԱՊ-ը տե-
ղում է և վա րա կի  նշաններ չկան.

 z ՆԱՊ-ը հա նում է ման կա բարձ-գի նե կո լո գը` ձգե լով բե ղիկ-
նե րից, դաշ տա նա յին ցիկ լի ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում։ Նա խընտ րե լի է ՆԱՊ-ը հանել դաշ տա նի ըն թաց-
քում, երբ ար գան դի վզի կը բաց ված է.

 z ՆԱՊ-ը հան վում է կնոջ ցան կութ յամբ կամ հետև յալ դեպ-
քե րում՝ 

 – լրա ցել է ՆԱՊ-ի ժամ կե տը,

 – զու գըն կե րոջը անհանգստացնում են ՆԱՊ-ի բե ղիկ-
նե րը,

 – հեշ տո ցում կամ ար գան դի վզի կի մոտ ծան րութ յան 
զգա ցում կա,

 – կի նը ցան կա նում է օգ տա գոր ծել հա կա բեղմ նա վոր-
ման մեկ այլ մե թոդ:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z ՆԱՊ-ը ու նի բարձր արդ յու նա վե տութ յուն՝ շուրջ 99%, 
այ սինքն՝ մեկ տա րի շա րու նակ 100 կնոջ կող մից կի-
րառ ման դեպ քում կա րող է ար ձա նագր վել հղիութ յան 
առավելագույնը 1 դեպք.
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 z Մե կան գամ յա տե ղադր մամբ ա պա հո վում է հղիութ յան 
արդ յու նա վետ և  եր կա րա ժամ կետ կան խում. 

 z Բա ցար ձակ չի խան գա րում սե ռա կան հա րա բե րութ յա նը.

 z Նա խա տես ված է եր կա րա ժամ կետ օգ տա գործ ման հա-
մար, և չ կա փո փոխ ման անհ րա ժեշ տութ յուն. 

 z Սե ռա կան ակ տից ա ռաջ նա խա պատ րաս տում չի պա-
հան ջում. 

 z Մե ծաց նում է սե ռա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա ճա խա-
կա նութ յու նը և ն վա զեց նում է ան ցան կա լի հղիութ յուն 
ու նե նա լու վա խը. 

 z Հա նե լուց հե տո պտղա բե րութ յունն ան մի ջա պես վե րա-
կանգն վում է. 

 z Չի ազ դում կրծքի կա թի քա նա կի կամ ո րա կի վրա.

 z Կա րող է տե ղադր վել նաև ծննդա բե րութ յու նից և  
աբորտից ան մի ջա պես հե տո. 

 z Ու նի ցածր գին. մեկ ան գամ ար գան դում տե ղադ րվե լուց 
հե տո կնո ջը ան ցան կա լի հղիութ յու նից կա րող է պաշտ-
պա նել 5-8 տա րի նե րի ըն թաց քում.

 z Հոր մոն պա րու նա կող պա րույր նե րը ու նեն նաև ար գան դի 
լոր ձա թա ղան թը պաշտ պա նող և  տար բեր հոր մո նա կախ-
յալ հի վան դութ յուն ներ բու ժե լու հատ կութ յուն.

 z Չու նի կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն, իր մա սին գրե թե չի հի-
շեց նում:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Տե ղադ րե լուց հե տո, ա ռա ջին ա միս նե րի ըն թաց քում, կա-

37



րող է ա ռա ջաց նել դաշ տա նի փո փո խութ յուն ներ, մաս նա-
վո րա պես՝

 – ա ռա վել եր կար կամ կարճ դաշ տա նա յին փուլ,

 – միջ դաշ տա նա յին ա ռատ կամ քսվող բնույ թի ար յու-
նա յին ար տադ րութ յուն,

 – ցա վե րի կամ կծկում նե րի ա վե լա ցում դաշ տա նա յին 
փու լի ըն թաց քում.

 z Չի պաշտ պա նում սե ռա վա րակ նե րից, նե րառ յալ` ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ը.

 z Կա րող է ինք նու րույն ար տանկ վել ար գան դի խո ռո չից` 
ա ռանց կնոջ գի տութ յան.

 z Տե ղադր ման և  հե ռաց ման հա մար պետք է դի մել բժշկի 
օգ նութ յա նը:
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Հորմոնային հակաբեղմնավորիչ 
հաբերը պա րու նա կում են կնոջ ձվա րան-
նե րի կող մից ար տադր վող բնա կան եր կու 
հոր մոն՝ էստ րո գեն ու պրո գես տե րոն, կամ միայն 
պրո գես տե րոն։ Սրանց ան վա նում են նաև մի նի-հա-
բեր:

Ինչ պե՞ս են նե րազ դում 

 z  Կան խում են ձվա զա տու մը.

 z Ար գան դի վզի կի լոր ձը դարձ նում են մա ծու ցիկ, ին չը խո-
չըն դո տում է սպերմատոզոիդ նե րի տե ղա շար ժը.

 z Եթե նույնիսկ տե ղի է ու նե ցել բեղմ նա վո րում, ար գան դի 
լոր ձա թա ղան թը դարձ նում են ան լիար ժեք և  խո չըն դո-
տում պտղաձ վին՝ կպչե լու ար գան դի պա տին:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 z Ա ռա ջին հա բը պետք է խմել դաշ տա նի ա ռա ջին օ րը 
(ա բոր տի դեպ քում՝ նույն օ րը).

 z Պետք է ըն դու նել օ րա կան մե կ հաբ՝ միշտ նույն ժա մին, 
ո րով հետև հոր մո նի քա նա կը շատ փոքր է և 24 ժամ անց 
ամ բող ջութ յամբ հե ռաց վում է օր գա նիզ մից.

 z Եթե օգ տա գործ վում է 21 օր վա համար հաշ վարկ ված 
փա թեթ, ա պա մինչ հա ջորդ՝ նոր փա թե թից օգտ վե լը 
պետք է ընդ մի ջել մեկ շա բաթ: Իսկ ե թե օգ տա գործ վում է 
28 օր վա համար հաշ վարկ ված փա թեթ, ա պա ընդ մի ջել 
պետք չէ, և  անհ րա ժեշտ է խմել ա մեն օր.

 z Ե թե կի նը մո ռա ցել է որ ևէ օր ըն դու նել հա բը, ա պա հա-

Հորմոնային  
հակաբեղմնավորիչ 

հաբեր
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ջորդ օ րը պետք է ըն դու նի 
միան գա մից եր կու հաբ.

 z Ե թե կի նը մո ռա ցել 
է հա բեր ըն դու նել եր կու 

կամ ա վե լի օր ա նընդ մեջ, 
ա պա պետք է շա րու նա կի 

ըն դու նել եր կո ւա կան հաբ՝ բաց  
թո ղած օ րե րի հաշ վար կով՝ միա-

ժա մա նակ խու սա փե լով սե ռա կան 
հա րա բե րութ յու նից կամ օգտ վե լով 

պահ պա նա կից, քա նի որ ա ռա ջա նում է 
հղիա նա լու հա վա նա կա նութ յուն:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z Ճիշտ օգ տա գործ ման դեպ քում ու նեն բարձր արդ յու նա-
վե տութ յուն՝ 99.7%. 

 z Մե թո դը աչ քի է ընկ նում բա ցա ռիկ ա պա հո վութ յամբ.

 z Կինը կա րող է օգտ վել այս մի ջո ցից եր կար ժա մա նա կով, 
ա ռանց ընդ մի ջում նե րի.

 z Կի նը ցան կա ցած պա հի կա րող է դա դա րեց նել հա բե րի 
ըն դու նու մը, ինչից հե տո կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կա րող է հղիա նալ.

 z Կի նը բեղմ նա կան խիչ հա բե րը կա րող է օգ տա գոր ծել 
ծննդա բե րութ յու նից 2-3 շա բաթ հե տո, ե թե կրծքով չի կե-
րակ րում նո րած նին.

 z Հա բե րը կա րող են գոր ծած վել ա բոր տից ան մի ջա պես 
հե տո.

 z Գոր ծա ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չէ սե ռա կան 
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ակ տի հետ, սե ռա կան հա րա բե րութ յան ըն թաց քում չի 
պա հանջ վում որ ևէ մի ջամ տութ յուն. 

 z Հա բե րի գոր ծած ման ժա մա նակ դաշ տա նը դառ նում է 
ա վե լի կա նո նա վոր, ընթանում է չա փա վոր ար յու նա յին 
ար տադ րութ յամբ և  ան ցավ.

 z  Հա բերն օգ տա գոր ծող նե րի մոտ ա վե լի քիչ են դիտ վում 
այն պի սի հի վան դութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝

 – սա կա վար յու նութ յու նը,

 – փոքր կոն քի օր գան նե րի բոր բո քա յին հի վան դութ-
յուն նե րը,

 – ձվա րա նի և  էն դո մետ րիու մի քաղց կե ղը,

 – ար տար գան դա յին հղիութ յու նը:

Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Պետք է օգ տա գոր ծել ա մեն օր, նույն ժա մե րին, այդ պատ-
ճառով պետք է ունենալ հաբերի որոշակի քանակություն.

 z Ըն դուն ման ա ռա ջին ամս վա ըն թաց քում կա րող է նկատ-
վել թեթև սրտխառ նոց, կրծքա գեղ ձե րի ցա վո տութ յուն, 
ո րոնք, սա կայն, որ ևէ վնաս չեն պատ ճա ռում կնոջ ա ռող-
ջութ յա նը և, սո վո րա բար, նվա զում կամ անց նում են հա-
բե րը մի քա նի ա միս ըն դու նե լուց հե տո: 
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 Չի կա րե լի գոր ծա ծել՝

 z հղիութ յան կաս կա ծի դեպ քում,

 z ե թե կի նը 35 տա րե կա նից բարձր է, ծխում է օ րա կան 15 
գլա նակ և  ա վե լի,

 z հեշ տո ցա յին ան հայտ բնույ թի ար յու նա հո սութ յուն նե րի 
ժա մա նակ,

 z 160/100-ից բարձր ար յան ճնշման դեպ քում,

 z ա նո թա յին խան գա րում նե րով բար դա ցած շա քա րա յին 
դիա բե տի դեպ քում,

 z լյար դի կամ լե ղա պար կի սուր բոր բոք ման դեպ քում:
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Այս մինի-հաբերը պա րու նա կում են 
կա նանց օր գա նիզ մում ձվա րան նե րի կող-
մից ար տադր վող հոր մոն նե րից մե կը՝ պրո-
գես տե րո նը:

Ի՞նչ պես են նե րազ դում 

 Խո չըն դո տում են ձվա զատ մա նը, խտաց նում են պա րա-
նո ցա յին լոր ձը և  խո չըն դո տում են սպերմատոզոիդ նե րի թա-
փանց ումը ար գանդ:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 Դաշ տա նա յին ցիկ լի ա ռա ջին օր վա նից՝ օ րա կան մե կ հաբ, 
միշտ նույն ժա մին:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Բարձր է արդ յու նա վե տութ յու նը. հնա րա վոր ան հա ջո-
ղութ յուն նե րը չեն գերազանցում 6%-ը.

 z Կա րե լի է օգ տա գոր ծել կրծքով կե րակր ման դեպ քում.

 z Հա բե րի ըն դու նու մը դա դա րեց նե լուց հե տո՝ ան մի ջա պես 
կամ փոքր ու շա ցու մով, վե րա կանգն վում է պտղա բե րութ-
յու նը.

 z Գոր ծա ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չէ սե ռա կան 
ակ տի հետ, սե ռա կան հա րա բե րութ յան ըն թաց քում չի 
պա հանջ վում որ ևէ մի ջամ տութ յուն. 

 z Կա րող է ու նե նալ բու ժա կան ազ դե ցութ յուն դաշ տա նա յին 
ցիկ լի ո րոշ խան գա րում նե րի, ար գան դի լոր ձա թա ղան թի 
գե րա ճի և  ցա վոտ դաշ տա նի դեպ քում: 

Միայն  
պրոգեստին  

պարունակող 
մինիհաբեր
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Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z Պետք է ըն դու նել օրական մեկ հաբ.

 z Հաբի ընդունումը բաց թողնելու դեպքում անհրաժեշտ 
է դիմել բժշկի՝ բաց թողնված քանակը լրացնելու 
վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար.

 z Հնա րա վոր է ան կա նոն դաշ տան:
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Ներարկվող 
հորմոնային 

բեղմնականխիչ 
միջոցներ

 Նե րարկ վող բեղմ նա կան խիչ նե-
րը կնոջ օր գա նիզ մում ար տադր վող 
հոր մոն նե րից մե կը կամ եր կու սը պա րու-
նա կող մի ջոց ներ են:  Հա յաս տա նում գրանց-
ված է նե րարկ վող հոր մո նա յին բեղմ նա կան խիչ 
 Դե պոՊ րո վե րան, ո րը պա րու նա կում է կնոջ օր գա նիզ մում 
ար տադր վող միայն պրո գես տե րո նա յին հոր մո նը: Կ նոջ օր-
գա նիզ մում ար տադրվող եր կու հոր մոն ներ՝ էստ րո գեն և պ րո
գես տե րոն պա րու նա կող հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րը կոչ վում 
են կոմ բի նաց ված նե րար կե լի հա կա բեղմ նա վո րիչ ներ: 

 Դե պո-Պ րո վե րայի նե րար կու մը կա տար վում է ե րեք ա մի սը 
մեկ ան գամ հա ճա խա կա նութ յամբ: 

Ինչ պե՞ս են նե րազ դում 

 Դե պո-Պ րո վե րա յում պա րու նակ վող հոր մո նը կան խում է 
ձվա զա տու մը և խ տաց նում է պա րա նո ցա յին լոր ձը՝ խո չըն դո-
տե լով սպերմատոզոիդ նե րի թա փան ցու մը ար գան դի վզիկ:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա գոր ծել 

 z  Միջմ կա նա յին նե րար կու մը բազ կի շրջա նում կա տա րում 
է բժիշ կը կամ բուժ քույ րը.

 z Նե րար կումն ի րա կա նաց վում է՝ 

 – դաշ տա նը սկսվե լուց հե տո՝ ա ռա ջին 7 օր վա ըն թաց-
քում,

 – ան մի ջա պես ա բոր տից հե տո,

 – ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո, ե թե կի նը 
կրծքով չի կե րակ րում,
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 – ծննդա բե րութ յու նից 6 շա բաթ անց, ե թե կի նը կե-
րակ րում է կրծքով:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Բարձ րարդ յու նա վետ մի ջոց է.

 z Գոր ծա ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չէ սե ռա կան 
ակ տի հետ, սե ռա կան հա րա բե րութ յան ըն թաց քում չի 
պա հանջ վում որևէ մի ջամ տութ յուն. 

 z Նվա զեց նում է ար յան կո րուս տը դաշ տա նի ժա մա նակ 
(մեծ ա ռա վե լութ յուն է սա կա վար յու նութ յամբ և  ար յու նա-
հո սութ յուն նե րով տա ռա պող կա նանց հա մար).

 z Կա րող է օգ տա գործ վել ծննդա բե րութ յու նից կամ ա բոր-
տից ան մի ջա պես հե տո.

 z Նվա զեց նում է էն դո մետ րիու մի քաղց կե ղի, փոքր կոն քի 
օր գան նե րի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի և  ար տար-
գան դա յին հղիութ յան ա ռա ջաց ման վտան գը.

 z Ու նի եր կա րատև ազ դե ցութ յուն` մեկ նե րար կու մը բա վա-
րա րում է ե րեք ա միս պաշտ պան վե լու հա մար,

 z Կա րող է օգ տա գործ վել ոչ միայն բեղմ նա կանխ ման, այլև 
ար գան դի լոր ձա թա ղան թի ո րոշ ախ տա բա նութ յուն նե րի, 
ար գան դա յին ար յու նա հո սութ յուն նե րի և  ա ռատ դաշ տա-
նի բուժ ման նպա տա կով:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z  Նե րար կու մից հե տո՝ ա ռա ջին մի քա նի ա միս նե րի ըն-
թաց քում, կա րող է դիտ վել միջ դաշ տա նա յին ար յու նա յին 
ար տադ րութ յուն.
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 z Օգ տա գոր ծող նե րի մի 
մա սի մոտ կա րող է ա ռա-
ջա նալ դաշ տա նա դա դար 
(ա մե նո րեա), ին չը վտան-
գա վոր չէ և  չի հան գեց նում 
անպտ ղութ յան.

 z Կա րող է նկատ վել քա շի ա վե-
լա ցում.

 z Դաշ տա նը սկսվում է և  բեղմ նու նա-
կութ յու նը վե րա կանգն վում է նե րար կու մը 
դա դա րեց նե լուց 6-9 ա միս հե տո:

 Չի կա րե լի գոր ծա ծել՝ 

 z ե թե կա հղիութ յան կաս կած,

 z ե թե կան ան հայտ ծագ ման հեշ տո ցա յին ար յու նա հո սութ-
յուն ներ,

 z հե պա տի տի դեպ քում,

 z շա քա րախ տի ծանր դեպ քե րի ժա մա նակ:

 Պետք է դի մել բժշկի՝ 

 z ե թե դիտ վում է ու ժեղ հեշ տո ցա յին ար յու նա հո սութ յուն 
(ա վե լի ա ռատ կամ ա վե լի եր կա րատև, քան սո վո րա բար),

 z ե թե ու նե նում եք ու ժեղ ցա վեր: 
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Իմպ լանտ նե րը եր կա րատև գոր-
ծո ղութ յան հոր մո նա յին մի ջոց ներ են: 

 Հա յաս տա նում հայտ նի իմպ լանտ նե րից մե-
կը՝ Նորպ լան տը կազմ ված է կնոջ օր գա նիզ մում 

ար տադր վող պրո գես տե րոն պա րու նա կող 6 փոքր 
սի լի կո նա յին պա տիճ նե րից (կապ սուլ ներ):  Բեղմ նա կան խիչ 
ազ դե ցութ յան տևո ղութ յու նը կազ մում է 5 տա րի:

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

 Մեկ ան գամ մաշ կի տակ տե ղադր ված Նորպ լան տը գոր-
ծում է 5 տա րի ա նընդ մեջ:  Յու րա քանչ յուր օր Նորպ լան տի 
կապ սուլ նե րը դան դաղ ար տա զա տում են պրո գես տե րո նի 
չնչին քա նա կութ յուն՝ աս տի ճա նա բար, տա րի նե րի ըն թաց քում 
սպա ռե լով կապ սու լա յի մեջ ե ղած հո րմո նը: Այդ հոր մո նը կան-
խում է ձվա զա տու մը և խ տաց նում պա րա նո ցա յին լոր ձը՝ խո-
չըն դո տե լով սպերմատոզոիդ նե րի տե ղա շար ժին:

Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս է տե ղադր վում 

 Նորպ լան տի 6 պա տիճ նե րը ներդր վում են թևի/բա զու կի 
վրա կա տար ված կտրված քի մեջ՝ մաշ կի տակ, ցան կա լի է՝ դաշ-
տա նա յին ցիկ լի ա ռա ջին օ րե րին: Ազ դե ցութ յան ա վար տից հե-
տո՝ տե ղադ րու մից 5 տա րի անց, Նորպ լան տը պետք է հե ռաց վի: 
 Կա րե լի է հե ռաց նել ա վե լի շուտ՝ ըստ կնոջ ցան կութ յան:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Բարձ րարդ յու նա վետ մի ջոց է, արդ յու նա վե տութ յու նը 99 և  
ա վե լի տո կոս.

Ենթամաշկային 
իմպլանտ
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 z Իմպ լան տը տե ղադր վում է եր կա րատև օգ տա գործ ման 
հա մար, հետ ևա բար, դառ նում է շատ է ժան.

 z Գոր ծա ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չէ սե ռա կան 
ակ տի հետ, սե ռա կան հա րա բե րութ յան ըն թաց քում չի 
պա հանջ վում որ ևէ մի ջամ տութ յուն.

 z Իր մա սին զգաց նել չի տա լիս, լա վաց նում է զույ գե րի 
սե ռա կան բա վա րար վա ծութ յու նը, քա նի որ վե րաց նում է 
ան ցան կա լի հղիութ յուն ու նե նա լու վա խը.

 z Պտղա բե րութ յու նը վե րա կանգն վում է 
մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մը դա դա րեց նե-
լուց ան մի ջա պես հե տո:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z  Տե ղադ րու մը և  հե ռա ցու մը 
կա տար վում է ման կա-
բարձ-գի նե կո լո գի կող մից, 
ինչի ժա մա նակ հնա րա-
վոր են կար ճատև և  թույլ 
ցա վեր.

 z Փոքր թվով կա նանց 
մոտ ա ռա ջին ա միս նե-
րին կա րող են նկատ վել 
դաշ տա նա յին ցիկ լի ո րոշ 
խան գա րում ներ, քա շի ո րոշ 
ա վե լա ցում:
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Տ ղա մար դու ամ լա ցու մը կամ վա-
զէկ տո միան բեղմ նա կանխ ման մշտա կան 

մե թոդ է և  կի րառ վում է այն դեպ քե րում, երբ 
տղա մար դը այլևս չի ցան կա նում ե րե խա ներ ու-

նե նալ:  Դա հա սա րակ և  անվ նաս վի րա հա տութ յուն է, 
որ կա տար վում է ան գամ ամ բու լա տոր պայ ման նե րում:

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

 Վա զէկ տո միայի ժա մա նակ հատ վում են տղա մար դու սերմ-
նա տար ծո րան նե րը: Տ ղա մար դը շա րու նա կում է սերմ նա հե-
ղուկ ար տադ րել, բայց նրա նում ար դեն չկան սպերմատոզոիդ-
ներ: Այդ պի սի տղա մար դու հետ սե ռա կան հա րա բե րութ յուն 
ու նե ցող կի նը չի կա րող հղիա նալ: Վա զէկ տո միան ա մոր ձա-
տում (կաստ րա ցիա) չէ: Տ ղա մար դը պահ պա նում է իր սե ռա-

կան ակ տի վութ յու նն այն պես, 
ինչ պես նախ կի նում: Տ ղա մար դը 
այն պի սի տեսք ու նի և  ի րեն այն-
պես է զգում, ինչ պես մինչ այդ մի-
ջամ տութ յու նը:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z Ու նի բարձր արդ յու նա վե-
տութ յուն, հղիութ յան հնա րա վո-
րութ յու նը գրեթե բա ցառ վում է. 

 z Մշտա կան, կա յուն արդ յունք 
ու նի. մեկ վի րա հա տութ յու նն 
ա պա հո վում է բեղմ նա կան խում 

ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում.

Տղամարդու  
կամավոր  
ամլացում
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 z Մի ջամ տութ յու նը բա ցար ձա կա պես անվ նաս է, չի ազ դում 
տղա մար դու օր գա նիզ մի, սե ռա կան ֆունկ ցիա յի և  տես քի 
վրա.

 z Զույգն այլևս չի մտա ծում բեղմ նա կանխ ման մա սին.

 z Չու նի եր կա րա ժամ կետ կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն.

 z Սե ռա կան հա րա բե րութ յան ժա մա նակ ա մուս նա կան 
զույ գե րի մոտ ա պա հո վում է սե ռա կան և  հո գե բա նա կան 
ներ դաշ նա կութ յուն:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել

 z  Մե թո դի հա մար պա հանջ վում է բժշկա կան մի ջամ տութ-
յուն.

 z Կար ճատև ցա վի զգա ցո ղութ յուն՝ բուժ մի ջամ տութ յու նից 
հե տո.

 z Մի ջամ տութ յու նից հե տո՝ ա ռա ջին 20 սերմ նա-
ժայթքումների ըն թաց քում, անհ րա ժեշտ է գոր ծա ծել 
բեղմ նա կանխ ման որ ևէ այլ մե թոդ՝ սեր մի մնա ցորդ նե րի 
դուրս բեր ման նպա տա կով.

 z Ծո րան նե րի ան ցա նե լիութ յունը դժվար է վե րա-
կանգնվում. 

 z Սա հիմ նա կա նում ան դար ձե լի ամ լաց ման մե թոդ է:

Բժշ կա կան մի ջամ տութ յու նը պետք է կա տար վի 
միայն բարձ րո րակ բուժս պա սակ ման պայ ման նե
րում։ 
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 Սա ըն դու նե լի մե թոդ է այն տղա մար դու հա մար, ով՝

 z 35 և  ա վե լի տա րե կան է,

 z վստահ է, որ թե՛ ին քը, և  թե՛ իր կի նը այլևս եր բեք չեն 
ցան կա նա ե րե խա ներ ու նե նալ,

 z ու նի կին, ում բա ցար ձա կա պես հա կա ցուց ված է հղիութ-
յու նը,

 z ցան կա նում է կի րա ռել մի մե թոդ, ո րը որ ևէ այլ լրա ցու ցիչ 
մի ջամ տութ յուն չի պա հան ջում:
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Կ նոջ կա մա վոր ամ լա ցու մը բեղմ նա-
կանխ ման մշտա կան մե թոդ է և  կի րառ վում 
է այն դեպ քե րում, երբ կի նը այլևս չի ցան կա-
նում ե րե խա ներ ու նե նալ:  Դա պարզ և  անվ նաս 
վի րա հա տութ յուն է:

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

Բ ժիշ կը ոչ մեծ կտրվածք է կա տա րում ո րո վայ նի պա-
տի վրա, հա տում և  կա պում է ար գան դա փո ղե րը, որ պես-
զի սպերմատոզոիդ նե րը չկա րո ղա նան հաս նել ձվաբջ ջին և 
 բեղմ նա վո րել այն: 

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Բարձ րարդ յու նա վետ մե թոդ է, հղիութ յու նը գրե թե բա-
ցառ վում է. 

Կնոջ կամավոր 
ամլացում

այրում կապում 
և կտրում

հանգուցում
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 z Մե թո դը մշտա կան, կա յուն արդ յունք ու նի՝ մեկ վի րա հա-
տութ յու նը ա պա հո վում է բեղմ նա կան խում ամ բողջ կյան-
քի ըն թաց քում.

 z Գոր ծա ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չէ սե ռա կան 
ակ տի հետ, սե ռա կան հա րա բե րութ յան ըն թաց քում չի 
պա հանջ վում որ ևէ մի ջամ տութ յուն: 

Անհրաժեշտ է հիշել

 z  Վի րա հա տութ յու նից հե տո մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում 
կինն ու նե նում է ցա վի զգա ցում.

 z Մե թո դը պա հան ջում է բժշկա կան մի ջամ տութ յուն.

 z Սա հիմ նա կա նում ան դար ձե լի մե թոդ է:
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Անհետաձգելի բեղմնականխման 
միջոց ները հոր մո նա յին հա բեր են, ո րոնք 
պա րու նա կում են սին թե տիկ էստ րո գեն-
ներ: Ա ռա ջարկ վում է հա բերն օգ տա գոր ծել 
ան պաշտ պան սե ռա կան հա րա բե րութ յու նից հե տո՝ 
ա ռա վե լա գույն 5 օր վա (120 ժամ վա) ըն թաց քում: Այս մի ջոցն 
արդ յու նա վետ է, սա կայն նա խա տես ված է միայն ար տա կարգ, 
չնա խա տես ված ի րա վի ճակ նե րում կիրառելու համար՝ ան հե-
տաձ գե լի բեղմ նա կանխ ման նպա տա կով:

Ինչ պե՞ս է նե րազ դում 

 Բարձր պա րու նա կութ յան հոր մո նա յին հա բե րը խո չըն-
դո տում են բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջի պատ վաս տու մը և  ա ռա-
ջաց նում են էն դո մետ րիու մի շեր տա զա տում և  ար յու նա յին ար-
տադ րութ յուն:

Ո՞ր դեպ քե րում օգ տա գոր ծել 

Խ մե լու հա մար նա խա տես ված բեղմ նա կան խիչ հա բե րը, 
օ րի նակ, Հայաստանում գրանցված Պոս տի նո րը կամ Էս կա
պե լը, օգ տա գոր ծում են հետև յալ դեպ քե րում՝ 

 z կի նը ու նե ցել է չպաշտ պան ված սե ռա կան հա րա բե րութ-
յուն,

 z սե ռա կան հա րա բե րութ յան ժա մա նակ պատռ վել է պահ-
պա նա կը,

 z ար տանկ վել է նե րար գան դա յին պա րույ րը,

 z կի նը մի քա նի օր չի ըն դու նել հոր մո նա յին հա բե րը,

 z կի նը դար ձել է բռնա բա րութ յան զոհ:

Անհետաձգելի 
բեղմնականխում
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Ե՞րբ և  ինչ պե՞ս օգ տա
գոր ծել 

Չ պաշտ պան ված սե-
ռա կան ակ տից հե տո՝ 72 
ժամ վա ըն թաց քում, կի նը 
խմում է Պոս տի նո րի մեկ 
հաբ, 12 ժամ անց ըն դու նում 

է երկ րորդ հա բը:

Ա ռա վե լութ յուն նե րը

 z  Կան խում է ան ցան կա լի 
հղիութ յու նը:

 Անհրաժեշտ է հիշել

 z Հաբը կարելի է օգտագործել միայն բացառիկ դեպքերում 
և, ցանկալի է, բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո.

 z Դեղահաբն ընդունելիս հնարավոր է՝

 – սրտ խառ նոց, փսխում,

 – կրծքա գեղ ձե րի լցվա ծութ յուն.

 z Չի կա րող օգ տա գործ վել պարբ երա բար։

Անհ րա ժեշտ է դի մել բու ժօգ նութ յան, ե թե՝

 z հեր թա կան դաշ տա նը ու շա ցել է 10 և  ա վե լի օր, կա 
հղիութ յան կաս կած,
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 z կան ցա վեր ո րո վայ նի շրջա նում,

 z հեր թա կան դաշ տա նը ան սո վոր բնույթ ու նի: 
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Վերջաբանի փոխարեն

 Հար գե լի՛ ըն թեր ցող, 

Գր քույ կում ներ կա յաց ված տե ղե կութ յուն նե րը կօ ժան դա-
կեն Ձեզ՝ ըն տա նի քում հո գե բա նա կան ա ռողջ մթնո լորտ ձևա-
վո րե լու, տղա մար դու, կնոջ և  ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան մա սին 
հոգ տա նե լու,  ներ դաշ նակ սե ռա կան կյանք վա րե լու, ան ցան-
կա լի հղիութ յու նից խու սա փե լու խնդիր նե րում:

  
 Հի շե՛ք, որ բեղմ նա կանխ ման՝ Ձեզ ա ռա վել հար մար և 

 հա մա պա տաս խան որ ևէ մե թոդ ընտ րե լու նպա տա կով, անհ-
րա ժեշտ է ստա նալ հետև յալ մի քա նի հա սա րակ հար ցե րի պա-
տաս խա նները՝

 – արդ յո՞ք ընտր ված մե թո դը կամ մի ջո ցը հա մա պա-
տաս խա նում է Ձեր կա րիք նե րին,

 – որ քա նո՞վ է պաշտ պա նե լու Ձեզ սե ռա վա րակ նե րից,

 – որ քա նո՞վ է անվ տանգ,

 – արդ յո՞ք այն արդ յու նա վետ է,

 – կա րո՞ղ է նպաս տել մի շարք ա ռող ջա կան խնդիր նե-
րի կան խար գել մանն ու բուժ մա նը,

 – ինչ պե՞ս ա պա հո վել դրա հա սա նե լիութ յու նը:

 Հի շե՛ք, որ բեղմ նա կանխ ման մե թո դի ճիշտ ընտ րութ յու նը 
ցան կա լի է կա տա րել բժշկի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
և նրա խորհրդատվությամբ:

 Բեղմ նա կան խիչ մի ջո ցը ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք 
դի մել ըն տա նե կան բժշկին և/ կամ տե ղա մա սա յին ման կա բարձ 
գի նե կո լո գին։

Ե ղե՛ք տե ղե կաց ված՝ հա նուն ա ռողջ ըն տա նի քի



Գրքույկում օգտագործված պատկերները, բացի ստորև նշվածներից, 
մշակված են ՄԶՄԿ կողմից։

Էջ 18՝ երեխաներ։ 
Լուսանկարը՝ Kyle Flood, արտոնագիր՝ CC BY-SA 2.0։

Էջ 25՝ հեշտոցային պահպանակ։ 
Լուսանկարը՝ Ceridwen, արտոնագիր՝ CC BY-SA 2.0 fr։

Էջ 27՝ պահպանակ։ 
Լուսանկարը՝ Kerry J, արտոնագիր՝ CC BY-NC 2.0։

Էջ 40՝ հորմոնային հակաբեղմնավորիչ հաբեր։ 
Լուսանկարը՝ Bryancalabro, արտոնագիր՝ CC BY-SA 3.0։

Էջ 44՝ հորմոնային մինի-հաբեր։ 
Լուսանկարը՝ Ceridwen, արտոնագիր՝ CC BY-SA 2.0 fr։

Էջ 47՝ դեպո-պրովերա ներարկիչ։ 
Լուսանկարը՝ Ciell, արտոնագիր՝ CC BY-SA 2.5։

Էջ 49՝ ենթամաշկային իմպլանտ։ 
Լուսանկարը՝ AP Photo/Merc։

Էջ 56՝ անհետաձգելի բեղմնականխիչ հաբեր։ 
Լուսանկարը՝ Anka Grzywacz, արտոնագիր՝ CC BY 2.5 pl։



Բեղմնականխիչ մեթոդների  արդյունավետությունը
(մեթոդի կամ միջոցի օգտագործման դեպքում անցանկալի հղիությունից 

պաշտպանվելու հուսալիության աստիճանը)

Միջոցը կամ մեթոդը
Տիպական 
կիրառման 
դեպքում

Ճիշտ 
կիրառման 
դեպքում

Իմպլանտ 99.95% 99.95%

Տղամարդու ամլացում 99.85% 99.9%

Ներարգանդային պարույր (հորմոնալ) 99.8% 99.8%

Կնոջ ամլացում 99.5% 99.5%

Ներարգանդային պարույր (պղնձե) 99.2% 99.4%

ԴեպոՊրովերա (միայն պրոգեստին) 94% 99.8%

Կոմբինացված հաբեր 
(էստրոգեն և պրոգեստին)

91% 99.7%

Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ 
(վեցամսյա ցուցիչը)

>92.5% >98%

Խտրոց (դիաֆրագմա) և սերմնասպաններ 88% 94%

Պահպանակ (տղամարդու) 82% 98%

Պահպանակ (կնոջ) 79% 95%

Սերմնասպաններ 79% 97%

Ընդհատված սեռական հարաբերություն 78% 96%

Օրացուցային 91%

Որևէ մեթոդից չօգտվելը 15% 15%

Տվյալների աղբյուրը՝ James Trussell IN Hatcher; Contraceptive 
Technology, 20th Edition, 2011 and Adapted from WHO 2007-2013 


	Վերարտադրողական օրգանների անատոմիան և ֆիզիոլոգիան
	Կնոջ սեռական օրգաններ
	Տղամարդու 
սեռական 
օրգաններ

	Դաշտանային ֆունկցիա, դաշտանային պարբերաշրջան, դաշտան
	Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (սեռավարակներ)
	Ծննդաբերությունների միջև բարենպաստ ընդմիջումների ապահովում
	Ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ միջոցների դասակարգումը
	Lակտացիոն 
ամենորեայի 
մեթոդ
(բացառապես կրծքով 
կերակրում) 
	Պատնեշային մեթոդներ
	Հեշտոցային սերմնասպաններ
	Ընդհատված 
սեռական 
հարաբերություն
	Ներարգանդային պարույր (սպիրալ)
	Հորմոնային 
հակաբեղմնավորիչ հաբեր
	Միայն 
պրոգեստին 
պարունակող մինի-հաբեր
	Ներարկվող հորմոնային բեղմնականխիչ միջոցներ
	Ենթամաշկային իմպլանտ
	Տղամարդու 
կամավոր 
ամլացում
	Կնոջ կամավոր ամլացում
	Անհետաձգելի բեղմնականխում

	Վերջաբանի փոխարեն

