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ԸՆՏԱՆԻՔԻ

Բեղմնականխիչ մեթոդների  
արդյունավետությունը

Աղյուսակը ներկայացնում է առավել տարածված 
մի շարք բեղմնականխիչ մեթոդների (միջոցների) 
հղիանալուց պաշտպանելու արդյունավետությունը՝ 
դրանց ճիշտ և տիպային կիրառման դեպքերում:

Միջոցը կամ մեթոդը
Տիպական 
կիրառման 
դեպքում

Ճիշտ 
կիրառման 
դեպքում

Իմպլանտ 99.95% 99.95%

Ներարգանդային պարույր (հորմոնալ) 99.8% 99.8%

Ներարգանդային պարույր (պղնձե) 99.2% 99.4%

Դեպո-Պրովերա  
(միայն պրոգեստին հորմոն) 94% 99.8%

Կոմբինացված հաբեր   
(էստրոգեն և պրոգեստին հորմոններ) 91% 99.7%

Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ  
(բացառապես կրծքով կերակրում) >92.5% >98%

Դիաֆրագմա և սերմնասպաններ 88% 94%

Պահպանակ (տղամարդու) 82% 98%

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

Սույն տեղեկատվական թերթիկը ստեղծվել է ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) և ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամի աջակցությամբ: Տեղեկատվական թերթիկում 
արտահայտված տեսակետները հեղինակային են և պարտադիր 
չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ, ԱՄՆ կառավարության կամ ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի տեսակետները:

 Գո յութ յուն չու նի բեղմ նա կանխ ման որ ևէ մե-
թոդ, որն ան վե րա պա հո րեն կի րա ռե լի և  հար մար 
է բո լո րի հա մար:  Սա կայն, որ ևէ մե թո դից կամ 
մի ջո ցից օգտ վե լը՝

 � առավելներդաշնակէդարձնումընտանե
կանհարաբերությունները,

 � զերծէպահումառողջականբազմաթիվ
խնդիրներից,

 � թույլէտալիսհոգտանելզույգիևնրանց
երեխաներիառողջությանմասին,

 � ապահովումէկյանքումկարևորագույն
որոշումներիցմեկիիրականացմանհնա
րավորությունը՝ե՞րբևքանի՞երեխաունե
նալ,

 � և,վերջապես,յուրաքանչյուրհղիություն
դարձնումէսպասվածուցանկալի:

Եթե անգամ հաշվի առնենք ժամանակակից 
հակաբեղմնավորիչների թերությունները, 
այնուամենայնիվ, դրանք ավելի արդյունավետ 
ու հատկապես անվտանգ են, քան հղիության 
ընդհատումը (աբորտ) ոչ միայն բժշկական, այլ 
նաև, այսպես կոչված՝ «ժողովրդական»,  երբեմն 
զավեշտալի ու հաճախ կյանքի համար խիստ 
վտանգավոր մեթոդներից ու ձևերից:

 Բեղմ նա կանխ ման մի ջոց նե րի օգ տա գործ-
ման ա ռա վե լութ յուն ներն ու օգ տա կա րութ յու նը 
հաս տատ վում են նաև բժշկա կան վստա հե լի 
հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե րով:



Բեղմնականխման մեթոդներ և 
միջոցներ

Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ 
 (բա ցա ռա պես կրծքով կե րակ րում)՝

 � հետծննդյան առաջին 6 ամիսների ընթացքում 
դադարեցնում է կնոջ օրգանիզմում ձվազատում 
առաջացնող հորմոնների արտադրությունը և 
պաշտպանում է կնոջը հղիանալուց,

 � ա պա հո վում է ե րե խա յին ան փո խա րի նե լի 
սննդով, պահ պա նում նրա ներ դաշ նակ զար գա-
ցու մը, բարձ րաց նում ե րե խա յի դի մադ րո ղա կա-
նութ յու նը, պաշտ պա նում վա րակ նե րից, 

 � անվ ճար է, նյու թա կան լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ չի 
պա հան ջում։

 Պահ պա նա կը՝
 � միակ մի ջոցն է, ո րը պաշտ պա նում է և՛ ան ցան-

կա լի հղիութ յու նից, և՛ սե ռա կան ճա նա պար հով 
փո խանց վող հի վան դութ յուն նե րից,

 � ձեռք բերելու համար դեղատոմս կամ բուժզննում 
չի պահանջվում,

 � ու նի միայն տե ղա յին ազ դե ցութ յուն, չու նի 
բացասական ազ դե ցութ յուն օր գա նիզ մի վրա, 

 � կա րող է օգ տա գործ վել հղիութ յան ըն թաց քում, 
ան մի ջա պես ա բոր տից և ծնն դա բե րութ յու նից 
հե տո, ինչ պես նաև կրծքով կե րակր ման ըն թաց-
քում:

Նե րար գան դա յին պա րույ րը (սպի րալ)՝
 � 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, 

 � բա ցար ձակ չի խան գա րում սե ռա կան հա րա բե-
րութ յա նը,

 � եր կա րատև է և չ կա հա ճա խա կի փո խե լու անհ-
րա ժեշ տութ յուն, 

 � կարող է տեղադրվել նաև ծննդաբերությունից և 
աբորտից անմիջապես հետո: 

 Հոր մո նա յին բեղմ նա կան խիչ հա բե րը՝
 � դաշ տա նը դարձ նում են ա վե լի կա նո նա վոր, չա-

փա վոր ար յու նա յին ար տադ րութ յամբ և  ան ցավ, 
պահ պա նում են սե ռա կան օր գան նե րի մի շարք 

հի վան դութ յուն նե րից,
 � կինը կարող է գործածել երկար ժամանակով, 

առանց ընդմիջումների,
 � կի նը ցան կա ցած պա հի կա րող է դա դա րեց նել 

հա բե րի ըն դու նու մը։

Օրացուցային մեթոդը՝
 � պահանջում է մշտապես հետևել կնոջ 

դաշտանային ցիկլին և բացահայտել կնոջ 
պտղաբեր շրջանը, որի ընթացքում կինը կարող 
է հղիանալ,

 � պահանջում է գրանցել կնոջ դաշտանային ցիկլի 
տևողությունը առնվազն 6 ամսվա ընթացքում 
և ամենակարճ տևողությունից հանել 18 օր՝ 
այդպիսով որոշելով  կնոջ առաջին պտղաբեր 
(անապահով) օրը, իսկ ամենաերկարից հանելով 
11 օր՝ որոշելով վերջին պտղաբեր (անապահով) 
օրը,

 � չի պահանջում բժշկի միջամտություն։

  Նե րարկ վող բեղմ նա կան խիչ մի ջոց նե րը՝
 � նվա զեց նում են 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),

 � նվա զեց նում են 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,

 � ու նեն եր կա րատև ազ դե ցութ յուն. մեկ նե րար կու-
մը բա վա րար է 3 ա միս պաշտ պան վե լու հա մար։

 Հեշ տո ցա յին պատ նե շա յին մի ջոց նե րը՝
 � ու նեն միայն տե ղա յին ազ դե ցութ յուն, չու նեն ազ-

դե ցութ յուն օր գա նիզ մի վրա:

Ներկայացված բեղմնականխման մեթոդների 
կամ միջոցների օգտագործումը դադարեցնելու 
դեպքում պտղաբերությունը վերականգնվում է 
անմիջապես կամ որոշ ժամանակ անց։

Բեղմնականխման մեթոդների 
ընտրությունը պահանջում է ամուսինների 
անմիջական, համատեղ և պատասխանատու 
ներգրավվածություն:

Ի՞նչ է հարկավոր իմանալ  
ՀԱՆՈՒՆ ԱՌՈՂՋ ԸՆՏԱՆԻՔԻ

Առողջ ընտանիքը ոչ միայն ֆիզիկապես 
առողջ ամուսիններն ու երեխաներն են, այլ նաև 
ամուսինների միջև հարաբերություններում 
փոխադարձ վստահությունը և սերը: Սերն ու 
վստահությունը հոգեկան ու սեռական ներդաշնակ 
միջավայր են ձևավորում ընտանիքում, ուր 
ամուսինները կարող են լիարժեքորեն իրացնել 
իրենց հոգևոր ու ֆիզիկական միասնությունը, 
ուր կարող է ծնվել և դաստիարակվել առողջ 
ու հաջողակ սերունդ՝ սպասված և ցանկալի 
երեխաներ:

Իդեալական կլիներ, եթե կինը հղիանար այն 
ժամանակ, երբ ցանկանում է: Ավաղ, միշտ չէ, որ 
այդպես է: Դարեր շարունակ մարդիկ անցանկալի 
հղիությունից խուսափելու միջոցներ են փնտրել: 
Ձևավորվել է թյուր կարծիք, որ շատ ավելի հեշտ 
է աբորտի դիմել, քան ջանքեր ու միջոցներ 
գործադրել անցանկալի հղիությունը կանխելու 
համար: Մինչդեռ, հղիության արհեստական 
ընդհատումը (աբորտը), հատկապես անօրինական 
կատարված կամ կնոջ կողմից հրահրված, կարող է 
առաջացնել կնոջ սեռական օրգանների վնասում, 
բորբոքային հիվանդությունների զարգացում, 
ինչպես նաև անպտղություն, արյունահոսություն, 
սեպսիս, սեպտիկ շոկ և անգամ՝ մահ։

Անցանկալի հղիության նկատմամբ վախը 
հաճախ  հոգեբանական սթրեսի լուրջ գործոն է 
հանդիսանում և  ուղեկցվում  զույգի սեռական 
ու հոգեբանական աններդաշնակությամբ: 
Վարքագծային նման դրսևորումները պարունակում 
են  անցանկալի և լուրջ վտանգներ  ո՛չ միայն 
սեռական, վերարտադրողական, այլ նաև 
ընդհանուր առողջության համար:

Հո՛գ տարեք Ձեր, ամուսնու 
(զուգընկերոջ), երեխաների առողջության  
պահպանման մասին:

 Բեղմ նա կանխ ման մե թո դը ճիշտ ընտ րե-
լու և  օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու հա մար 
խորհր դակ ցե՛ք տե ղա մա սա յին ման կա-
բարձ-գի նե կո լո գի կամ ըն տա նե կան բժշկի 
հետ:


