


 Բ
ո

վ
ա

ն
դ

ա
կ

ո
ւթ

յո
ւն

 



Հետազոտությանմասին
տեղեկատվություն

Բժիշկներիմոտեցումը
ևդիրքորոշումըաբորտի

նկատմամբ

Հավատք,կրոն,էթնիկ
պատկանելիությունև

հղիությանարհեստական
ընդհատումներ

Այլդիտարկումներ

Հետազոտության
արդյունքների
ներկայացում

Դեղորայքայինև
վիրահատական

աբորտներիվերաբերյալ
մասնագետների
դիրքորոշումները

ժշկիդիրքորոշումըեռօրյա
պարտադիր

սպասելաժամանակի
վերաբերյա

Հիմնական
եզրակացություններ

Առաջարկություններ

ՀԱԸդիմածկնոջ
անանունությանև

գործընթացիգաղտնիության
ապահովումը

Անզգայացմանընտրության
առանձնահատկությունները

Հետաբորտայինխնամքև
խորհրդատվություն

5

11

21

30

7

14

24

31 36

9

19

27



5

 Հե տա զո տութ յան 
 մա սին 
 տե ղե կատ վութ յուն 
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Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու-

սում նա սի րել հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի (ՀԱԸ, ա բոր տի1) ընդ-
հա նուր գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը Հա յաս-
տա նի տար բեր բուժ հաս տա տութ յուն-
նե րում:

Նեղ ի մաս տով հե տա զո տութ յու նը 
փորձ է պար զե լու մի շարք այլ հար ցեր 
ևս։ Դ րանց թվում են՝ 

 ● ՀԱԸ դի մած կնոջ ըն դու նե լութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

 ● ՀԱԸ դի մած կնոջ ա նա նու նութ-
յան և գոր ծըն թա ցի գաղտ նիութ-
յան ա պա հո վու մը:

 ● Բ ժիշկ նե րի մո տե ցու մը և դիր քո-
րո շու մը ա բոր տի նկատ մամբ:

 ● Դե ղո րայ քա յին և վի րա հա տա կան 
ա բորտ նե րի վե րա բեր յալ մաս նա-
գետ նե րի դիր քո րո շում նե րը:

 ● Անզ գա յաց ման ընտ րութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

 ● Հա վատք, կրոն, էթ նիկ պատ կա-
նե լիութ յուն և հ ղիութ յան ար հես-
տա կան ընդ հա տում ներ:

 ● Բժշ կի դիր քո րո շու մը ե ռօր յա 
պար տա դիր սպա սե լա ժա մա նա-
կի վե րա բեր յալ:

 ● Հե տա բոր տա յին խնամք և 
խորհր դատ վութ յուն:

 ●
Հե տա զո տութ յու նը կրում է ո րա կա կան 

բնույթ, ո րի ըն թաց քում ի րա կա նաց-
վել են ա ռանց քա յին տե ղե կա տու նե րի 
հետ հար ցազ րույց ներ։ Հե տա զո տութ-
յան դաշ տա յին փու լը տևել է 6 ա միս. 

1.Երկու հասկացությունները՝ «հղիության արհեստական 
ընդհատում» և «աբորտ» օգտագործվել են ամբողջ 
վերլուծության ընթացքում։

2019 թվա կա նի փետր վա րից մինչև հու-
լիս ա մի սը (նե րառ յալ)։ Այս ըն թաց քում 
այ ցե լութ յուն ներ են կա տար վել Եր ևան 
քա ղա քի, Ար մա վի րի, Գե ղար քու նի քի, 
Լո ռու և Շի րա կի մար զե րի տար բեր քա-
ղաք նե րի մի շարք բժշկա կան հաս տա-
տութ յուն ներ, պո լիկ լի նի կա ներ և  ա ռող-
ջութ յան կենտ րոն ներ։ Հար ցազ րույց ներ 
են ի րա կա նաց վել 14 գի նե կո լոգ նե րի (2 
տղա մարդ, 12 կին մաս նա գետ նե րի հետ) 
և 10 բուժ քույ րե րի հետ։ Ընդ հա նուր ի րա-
կա նաց վել է 24 հար ցազ րույց ա ռանց-
քա յին տե ղե կա տու նե րի հետ։ 

Բո լոր հար ցազ րույց նե րը հիմն վել են 
ա նա նու նութ յան սկզբուն քի վրա։ Ընդ-
հա նուր առ մամբ, կին մաս նա գետ նե-
րի հետ հար ցազ րույց ներն ա վե լի պրո-
դուկ տիվ էին, այն ա ռու մով, որ կա նայք 
ա վե լի պատ րաս տա կամ էին և չէին 
վա խե նում խո սել ի րենց աշ խա տան քի 
ման րուք նե րի, եր բեմն նաև բաց թո ղում-
նե րի և հան դի պող բար դութ յուն նե րի 
մա սին։ Տ ղա մար դիկ, հա կա ռա կը, հնա-
րա վո րին չափ կրճա տում էին հար ցազ-
րույց նե րի տևո ղութ յու նը՝ տա լով կարճ և 
կցկ տուր պա տաս խան ներ, եր բեմն նաև 
շեղ վե լով թե մա յից։ 

Մե թո դա բա նա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րից կա րե լի է նշել միայն մեկ 
հիմ նա կան դժվա րութ յուն. Եր ևա նում 
բա վա կան դժվար էր ստա նալ բժիշկ-
նե րի հա մա ձայ նութ յու նը և  անց կաց նել 
հար ցազ րույց ներ, իսկ մար զա յին բուժ-
հաս տա տութ յուն նե րի գի նե կո լոգ ներն 
ա վե լի պատ րաս տա կամ էին խո սե լու, 
կիս վե լու և  ա ռա ջար կութ յուն ներ ա նե-
լու ա ռու մով։ Եր ևա նում բժիշկ նե րը ո րոշ 
դեպ քե րում հրա ժար վել են մաս նակ-
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ցութ յու նից լսե լով թե մա յի ան վա նու մը՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ ու նեն խիստ 
զբաղ վա ծութ յուն։ 

Հե տա զո տութ յան դաշ տա յին փու լում 
հա վաք ված տվյալ նե րը ամ փոփ վել են 
այս  վեր լու ծութ յան մեջ։ Վեր լու ծութ յու-
նը պա րու նա կում է նաև ա ռա ջար կութ-
յուն ներ՝ ուղղ ված ա ռող ջա պա հութ յան, 
և հատ կա պես կա նանց սե ռա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր-
տում ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րին և  
ո րո շում ներ կա յաց նող նե րին։ Ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման պլա նը 
մշա կե լու հա մար սեր տո րեն հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն է ի րա կա նաց վել ծրագ րա-
յին թի մի հետ:

 Հե տա զո տութ յան 
 արդ յունք նե րի 
 ներ կա յա ցում 
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ՀԱԸ դիմած կնոջ ընդունելության

առանձնահատկությունները
Այս հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հա-

վա քագր ված տե ղե կատ վութ յու նը ցույց 
տվեց, որ խորհր դատ վութ յան ի րա կա-
նաց ման հետ կապ ված ար տա ռոց ըն-
թա ցա կար գեր չկան։ Բո լոր բժիշկ նե րը 
և բուժ քույ րե րը նշե ցին, որ հնա րա վոր 
չէ ա ռանց բժշկի հետ նախնական
խորհրդատվության, պայմանագրի
կնքման, կնոջ կողմից ներկայացվող
փաստաթղթերի և վերջինիս ստո
րագրության բացակայությամբ ի րա-
կա նաց նել որ ևէ գոր ծըն թաց։ Այս տեղ 
հարկ է նշել մի կար ևոր հան գա մանք. 
բժիշկ նե րը, և  ըստ այդմ էլ բուժ հաս տա-
տութ յուն նե րը, ի րենց «ա պա հո վագ րում 
են»` նշե լով, որ ա ռանց պայ մա նագ րում 
կնոջ ստո րագ րութ յան ո չինչ չի ի րա կա-
նաց վում։ 

Ս տաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա-
ձայն, նախ և  ա ռաջ բուժ հաս տա տութ-
յու նում կի նը գրանց վում է, ու ղեգ րի կամ 
ո րո շա կի ցուց ման դեպ քում ուղ ղորդ-
վում է բժշկի մոտ։ Բո լոր հաս տա տութ-
յուն նե րում ա բորտ նե րի գրանց ման 
նպա տա կով վար վում է ա ռան ձին մատ
յան։ Ըն դու նե լութ յու նը կա տար վում է 
նախ և  ա ռաջ ըն դու նա րան նե րում, ներ-
կա յաց նում էանձնագիրև սոցիալա
կան քարտ։ Ի րա կա նաց վում է նաև 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ վճարումը։ 

Ո րոշ դեպ քե րում կա նայք ան մի ջա-
պես դի մում են բուժք րո ջը կամ բժշկին։ 
Ա բոր տից ա ռաջ կի նը ստո րագ րում է 
«հա մա ձայ նութ յան» կամ «ի րա զեկ ման» 
թեր թիկ, որ ու նե ցել է բժշկի հետ խորհր-

դատ վութ յուն, տե ղե կաց ված է ա բոր տի 
հետ կապ ված վտանգ նե րի մա սին և  
այլն։ Միև նույն ժա մա նակ կնոջ հա մար 
բաց վում է ա ռան ձին ան կե տա/բժշկա
կան քարտ։ «Տեղյակ չեն... չեն հաս
կանում,բայցբացատրումեսէդամեն
ինչիմասին,հասկանումեն։Խորհուրդ
ենքտալիս,որպահեն։Հիմնականում
համաձայնվում են։» (բժիշկ, Լոռու
մարզ)

Ինչ վե րա բե րում է ա նա լիզ նե րին, 
ո րոնք ի րա կա նաց վում են ա բոր տից 
ա ռաջ, ա պա դրանք ըստ հե տա զո տութ-
յա նը մաս նակ ցած մաս նա գետ նե րի 
ընդ հա նուր բնույ թի ա նա լիզ ներ են. «Դե
սոնո ա, նախնական, հետո արյան,
մեզիանալիզներ։ Մատյանով գրան
ցումես։Հետոժամանակատրվում...
Տենց։»(բժիշկ,Լոռումարզ)

Մեզ հա մար կար ևոր էր հաս կա նալ, 
թե արդ յոք ՀԱԸ ի րա կա նաց ման պրակ-
տի կան հա մա պա տաս խա նում է «տե-
սութ յա նը»։ Ըստ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2004 թվա կա նի ո րոշ ման հաս տատ ված 
է այն ցան կը, թե կոնկ րետ վի րա հա-
տա կան ՀԱԸ դեպ քում ինչ պար տա դիր 
բժշկա կան հե տա զո տութ յուն ներ պետք 
է անց նի հղի կի նը։ Այս պես, դրան ցից 
են ա նամ նե զի հա վա քու մը, կնոջ ընդ-
հա նուր վի ճա կի գնա հա տու մը, հղիութ-
յան վի րա հա տա կան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման նկատ մամբ հա կա ցու-
ցում նե րի հայտ նա բե րու մը։ Բա ցի այդ, 
անհ րա ժեշտ հե տա զո տութ յուն նե րի 
շար քին են դաս վում նաև հղիութ յան 
ժամ կե տի ո րո շում, երկ ձեռ քա նի գի նե-
կո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն, անհ-
րա ժեշ տութ յան դեպ քում` է խոս կո պիա։ 
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Ի րա կա նաց վում է նաև հեշ տո ցի, ար-
գան դի վզի կի խո ղո վա կի և մի զու կի 
բակ տե րիոս կո պիա կան հե տա զո տութ-
յուն, ա ռա ջին հղիութ յան դեպ քում` նաև 
ար յան խմբի և ռե զուս-պատ կա նե լութ-
յան ո րո շում։2  Անհ րա ժեշտ է նաև կլի-
նի կա լա բո րա տոր հե տա զոտ ման այլ 
անհ րա ժեշտ ծա վալ նե րի ո րո շում` ել-
նե լով կնոջ ընդ հա նուր վի ճա կից և  առ-
կա ցու ցում նե րից։ Այս ա մե նը գրանց-
վում է կնոջ ամ բու լա տոր-բժշկա կան 
քար տում, ո րոնց հի ման վրա տրվում է  
ու ղե գիր։ Ար յան հե տա զո տութ յուն սի-
ֆի լի սի նկատ մամբ, մար դու ի մու նա յին 
ան բա վա րա րութ յան նկատ մամբ հե տա-
զո տութ յուն ի րա կա նաց վում է խորհր-
դատ վութ յու նից և կա մա վոր հա մա ձայ-
նութ յու նից հե տո։3

2. ՀՀ կառավարության որոշումը ՀԱԸ կարգը և 
պայմանները հաստատելու մասին, 2004 https://www.arlis.
am/documentview.aspx?docid=12781
3.  Նույն տեղում։ 

 ՀԱԸ դի մած  կնոջ 
 ա նա նու նութ յան 
 և գոր ծըն թա ցի 
 գաղտ նիութ յան 
 ա պա հո վու մը 
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Պար տա դիր գրանց ման գոր ծըն թա-

ցի պայ ման նե րում պարզ է դառ նում, 
որ հնա րա վոր չէ ա պա հո վել որ ևէ տե-
սա կի գաղտ նիութ յուն կամ ա նա նու-
նութ յուն՝ կապ ված ա բոր տի նպա տա-
կով դի մող կնոջ տվյալ նե րի հետ։ Դա 
չի նշա նա կում, որ տե ղե կատ վութ յու նը 
բուժ հաս տա տութ յան կամ բժիշկ-բուժ-
քույր-պա ցիենտ հա րա բե րութ յուն նե րի 
սահմաններիցդուրսէգալիս։

Այս հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում 
«գաղտ նիութ յու նը» և  ա նա նու նութ յու նը 
կար ևոր վում են մի քա նի տե սանկ յու նից.

● Ընտանիքից գաղտ նի ա բորտ, 
երբ դա կնոջ և մի միայն իր ո րո-
շումն է դի մել հաս տա տութ յուն 
(Agency և bodily integrity)։

● Համայնքից գաղտ նի ա բորտ։ 
Ծա նոթ նե րից, հար ևան ներ և  այլ 
մտե րիմ նե րից գաղտ նի ա բորտ 
ա նե լու ցան կութ յուն և հ նա րա վո-
րութ յուն (Privacy)։

 ● Բուժ հաս տա տութ յու նում այլ
մասնագետներից գաղտ նի 
ա բորտ։ Բ ժիշկ նե րի և հաս տա-
տութ յան աշ խա տա կից նե րի միջև 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կու-
մից, նրանց ոչ ֆոր մալ քննար-
կում նե րից խու սա փե լու ցան կու-
թուն և  այլն (Privacy)։ 

Գաղտ նիութ յան և  ա նա նու նութ յան 
հար ցի շուրջ մաս նա գետ նե րի հետ 
քննար կում նե րը հնա րա վո րութ յուն 
տվե ցին ա նել եր կու եզ րա կա ցութ յուն.

1. Մի կող մից բացարձակ գաղտ
նիություն հնարավոր չէ պահ
պանել, քա նի որ կա գրանց ման 
գոր ծըն թաց և հատ կա պես փոքր 

քա ղաք նե րում (հիմ նա կա նում 
մար զա յին) մար դիկ միմ յանց կա-
րող են ճա նա չել։

«Գաղտնի չի լինում։ Մեկը մյուսին
ճանաչումա...»։

 ● Մ յուս կող մից, ըստ բժիշկ նե րի 
հա մե մա տա բար մեծքաղաքնե
րում գաղտնիությունը հնարա
վոր է պահպանել, ո րով հետև 
ըստ էութ յան դրա հետ կապ ված 
խնդիր ներ չեն լի նում։ 

«Գաղտնին... հնարավոր ա, որով
հետև դե ո՞վ պիտի իմանա...»
(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Այ դու հան դերձ, կար ևոր ենք հա մա-
րում նշել, որ այս ա ռու մով ևս ցանկալի
են մասնագիտական քննարկումներ
և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում նաև 
գաղտ նիութ յան և/ կամ ա նա նու նութ յան 
ա պա հով ման ա ռու մով վե րա նա յում ներ 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րում։
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 Բ ժիշկ նե րի 
 մո տե ցու մը 
 և դիր քո րո շու մը 
 ա բոր տի 
 նկատ մամբ 
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Ընդ հա նուր առ մամբ բո լոր բժիշկ նե րը 

և բուժ քույ րե րը նշում էին, որ ի րենք դեմ
են աբորտին և հնարավորինս փոր
ձումենհետհամոզելկնոջը ա բոր տի 
մտքից։ Սա ու ներ իր մի քա նի հիմնա
կան պատ ճառ նե րը. 

● Ազգիպահպանում, ո րի դեպ քում 
կի նը դի տարկ վում է որ պես ազ գի 
վե րածնն դի և վե րար տադր ման 
հիմ նա կան ա գեն տը, ով պետք է 
լույս աշ խարհ բե րի հա ջորդ սե-
րունդ նե րին։

«Լավէմերազգի,հայերիհամար։»
(բուժքույր,Արմավիրիմարզ)
● Միգրացիա, ո րի արդ յուն քում 

ո րոշ քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում 
բնակ չութ յան և հատ կա պես ե րի-
տա սարդ ակ տիվ վե րար տադ-
րո ղա կան տա րի քի կա նանց ու 
տղա մարդ կանց թի վը պա կա սել 
է, այդ իսկ պատ ճա ռով նրանք, 
ով քեր հղիա նում են, ցան կա լի է և 
կար ևոր, որ պահ պա նեն հղիութ-
յու նը։

Ժողովուրդ չի մնացել, ժո
ղովուրդ ա՞ մնացել քաղա
քում։» (բժիշկ, Շիրակի մարզ) 
«Երիտասարդբնակչությունըշատ
քիչէէստեղ։Դուրսենեկել։

Շատքիչեն։Ովէլկաերևիաշխա
տում են հակաբեղմնավորիչներ
օգտագործեն։» (բժիշկ,Գեղարքու
նիքիմարզ)
● «Երեխան լավ բան» է, ե թե մի 

քա նի սը կան, ին չու չու նե նալ նաև 
եր րոր դին կամ հա ջոր դին։ Այս 
միտ քը շրջա նառ վում էր մեր այ-

ցե լած բո լոր հաս տա տութ յուն նե-
րում (Եր ևան, Ար մա վիր, Գե ղար-
քու նիք, Լո ռի, Շի րակ)։ 

Հար ցազ րույց նե րը ցույց տվե ցին, որ 
ա բոր տի նկատ մամբ բժիշկ նե րի և բուժ-
քույ րե րի վերաբերմունքը միանշա
նակբացասականէ, հա մե նայն դեպս 
խոսքայինտիրույթում։ Հար ցազ րույց-
նե րի ըն թաց քում ա բոր տը մաս նա գետ-
նե րի կող մից դի տարկ վում էր որ պես 
մարդասպանություն, սխալ արարք,
չգիտակացվածվարք և  այլն։ «Աբոր
տը մարդասպանություն է։» (բժիշկ,
Արմավիրիմարզ)

Միև նույն ժա մա նակ, հնա րա վոր չէ 
չնշել, որ ար դեն զրույց նե րի ա վե լի խոր-
քա յին և կոնկ րետ հար ցե րի հետ մեկ տեղ 
պարզ էր դառ նում բժիշկների շրջա
նում ոչ միանշանակ բացասական
վերաբերմունքը (ոչ միայն Եր ևա նում)։ 

Շատ դեպ քե րում հատ կա պես բժիշկ-
նե րը նշում էին, որ կա նայք ի րենք էլ գի-
տակ ցում են, որ «ա բորտ ա նե լը վատ է» 
կամ «սխալ է», «մեղք է», սա կայն ինչ-որ 
հան գա մանք նե րից ել նե լով դի մում են 
հղիութ յան ընդ հատ մա նը։Այդհանգա
մանքները կամ պատճառները՝ ըստ 
մաս նա գետ նե րի, տար բեր են. ա մու-
սին նե րի և  ի րենց կող մից հեր թա կան 
ե րե խա ու նե նա լու ցան կութ յան բա ցա-
կա յութ յու նից մինչև բռնութ յուն և սո-
ցիա լա կան պայ ման ներ, ո րոնք թույլ չեն 
տա լիս հեր թա կան ե րե խա յին պատ շաճ 
կեր պով մե ծաց նել։ 

Հե տաքր քիր է, որ պատ ճառ նե րի բլո-
կե րը տար բեր վե ցին բնա կա վայ րից 
բնա կա վայր։ Օ րի նակ՝ Գե ղար քու նի քի 
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մար զում գի նե կո լոգ նե րը և բուժ քույ րե-
րը սո ցիա լա կան պայ ման նե րը և  աղ-
քա տութ յունն էին նշում որ պես ա բորտ 
ա նե լու պատ ճառ, Շի րա կի մար զում՝ 
ե րե խա ու նե նա լու ցան կութ յան բա ցա-
կա յութ յու նը, իսկ օ րի նակ բռնութ յան և 
ս տի պո ղա բար ա բոր տի միտ քը ա վե լի 
շատ շրջա նառ վում էր Ար մա վի րի մար-
զի մաս նա գետ նե րի շրջա նում։ Այ դու-
հան դերձ չի կա րե լի ա սել, որ պատ ճառ-
նե րը ընդ հա նուր չեն հե տա զո տութ յան 
անց կաց ման մյուս բնա կա վայ րե րում 
ևս։ Եր ևա նում մաս նակ ցած բժիշկ նե-
րը նշե ցին նաև, որ ո րոշ դեպ քե րում 
հղիութ յան ընդ հատ ման (թե դե ղո րայ-
քա յին, թե վի րա հա տա կան) դի մում են 
նաև չա մուս նա ցած կա նայք։ 

Ինչ պես ար դեն նշվեց, միկողմից հե-
տա զո տութ յա նը մաս նակ ցած գրե թե բո-
լոր մաս նա գետ նե րը նշում էին, որդեմ
ենաբորտին. «Ոչմեկչիուզիաբորտ
անիմերմոտ։Երկուհոգիենքլինում,
նույն դիրքորոշմանն ենք։ Ծննդա
տանն ենք աշխատում, ցանկալի ա
ծնունդներըշատլինեն»(բժիշկ,Լոռու
մարզ):

Սա կայն մյուսկողմից մաս նա գետ նե-
րը նշում էին, որ աբորտըևսմտնումէ
գինեկոլոգիական ծառայությունների
մեջևիրենքպարտավորեն դա ա նել 
անհրաժեշտությանդեպքում։«Էլինչ
գինեկելոգ,եթեաբորտէլչեսանում»
(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Բա ցի այդ բժիշկ նե րի շրջա նում կա 
այն կար ծի քը, որ հղիության ընդհա
տումըմեծխնդիրչէիրականում,եթե
զույգերնարդենունենմիքանիերե
խաներ. «Վատ բան չկա... 5րդ երե

խա,միամիտհղիացելա,չիկարողա
նում պահել էն 4ին... Լացովկոծով՝
չենք կարա պահենք... կարաս հար
ցերից հասկանաս...» (բժիշկ, Լոռու
մարզ): Այս մա սում ար դեն եր ևում են 
մաս նա գետ նե րի շրջա նում դիր քո րոշ-
ման ա ռու մով տար բե րութ յուն նե րը։ 
«Անհրաժեշտություն» ա սե լով մաս-

նա գետ ներն ըստ էութ յան նկա տի ու-
նեին ոչ միայն կնոջ ա ռող ջա կան վի ճա-
կից ել նե լով կամ բժշկա կան ցու ցու մով 
ա բոր տի անհ րա ժեշ տութ յու նը, այլ նաև 
նրա որոշումը (և դ րա պատ ճառ ներն 
ու դրա հետ կապ ված հան գա մանք նե-
րը)։ Հարկ է նշել նաև, որ այս մո տե ցու մը 
բարձ րա ձայն վեց հենց մարզայինմաս
նագետների կող մից։ Այ սինքն՝ Եր ևա-
նում գտնվե լու և  ա վե լի պրոգ րե սիվ լի-
նե լու մա սին են թադ րութ յու նը ոչ այն քան 
հստակ և ն շա նա կա լի է այս պա րա գա-
յում։ Ա վե լին, շատ դեպ քե րում մար զա յին 
հար ցազ րույց նե րում ար տա հայտ վում 
էին ա վե լի պրոգ րե սիվ մտքեր, քան Եր-
ևա նում։ 

Ան գամ համոզելու պա րա գա յում 
հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում մաս-
նա գետ նե րը նշե ցին, որ դժվար է հետ 
կանգ նեց նել կնո ջը, եթե նա որոշում
է կայացրել երեխա չունենալ (դրա 
պատ ճառ նե րը ար դեն երկ րոր դա կան/
երկ րոր դա յին բնույթ են կրում)։ Ճիշտ 
է՝ ստաց վում է, որ կա նայք ա ռա ջին 
խորհր դատ վութ յու նից հե տո հա մոզ վում 
են, սա կայն, նրանց կար ծի քով, ե թե կի-
նը վերջ նա կան ո րո շած ե կել է ա բոր տի, 
ա պա միև նույն է, «ոչինչչիօգնի» նրան 
հետ հա մո զել: 
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 Դե ղո րայ քա յին 
 և վի րա հա տա կան 
 ա բորտ նե րի 
 վե րա բեր յալ 
 մաս նա գետ նե րի 
 դիր քո րո շում նե րը 
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Հե տա զո տութ յա նը մաս նակ ցած 

բժիշկ նե րը նշում են, որ «խորհուրդ
չեն տալիս անել հղիության արհես
տական ընդհատում» ընդ հան րա-
պես, ոչ միայն ո րով հետև ի րենք դեմ 
են դրան, այլ բա ցի վե րը նշված պատ-
ճառ նե րից հղիության արհեստական
ընդհատումն ունի իր բարդություն
ները.դեղորայքայինի սխալ և  ա ռանց 
բժշկի վե րահս կո ղութ յան կամ խորհր-
դատ վութ յան ի րա կա նաց ման դեպ քում 
ներ քին և  ար տա քին ար յու նա հո սութ-
յուն նե րը և  օր գա նիզ մի վրա ազ դե ցութ-
յուն նե րը և կողմ նա կի հետ ևանք նե րը։ 
Միզոպրոստոլի՝ սայտոտեկ, ան վան 
տակ օգ տա գործ ման հա մար բժիշկ-
նե րը նաև նշում են, որ այն կա րող է 
ու նե նալ իր կողմ նա կի ազ դե ցութ յու-
նը և հետ ևանք նե րը կնոջ օր գա նիզ մի 
վրա, հատ կա պես, երբ օգ տա գործ վում 
է ա ռանց բժշկի խորհր դատ վութ յան և 
վե րահս կո ղութ յու նից դուրս։ «...Եթեմա
հացնումապտուղը,ուրեմնմյուսօր
գաններիվրաէլաազդում։Չմտածե
լովվազումենէժանինուվտանգում
ենկյանքը»(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։
Փաս տո րեն այս մա սում ևս վե րա հաս-
տատ վում է այն փաս տը, որ բժիշկ նե րը 
տեղ յակ են թե տվյալ հա մայն քում բնակ-
չութ յան սո ցիա լա կան պայ ման նե րից, 
թե դե ղո րայ քի օգ տա գործ ման տա րած-
վա ծութ յու նից, քա նի որ հենց ի րենք են 
այն մաս նա գետ նե րը, ով քեր գործ են ու-
նե նում դրա հետ ևանք նե րի հետ։ 

Դե ղո րայ քի չվե րահսկ վող4 օգ տա-

4. Այստես «չվերահսկվող» բառն օգտագործվում է երկու 
իմաստով։ Նախ խոսքը գնում է դեղորայքի՝ առանց 
դեղատոմսի վաճառքի մասին, որը բավական տարածում 
ունի ըստ մասնակիցների, չնայած համապատասխան 
որոշման առկայությանը։ Երկրորդ, չվերահսկվող 

գործ ման մա սին են նաև վկա յում մինչ 
այս ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն-
նե րը։ Օ րի նակ՝ ՄԱԿ-ի բնակ չութ յան 
հիմ նադ րա մի կող մից 2016 թվա կա նին 
ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան/գնա-
հատ ման հաշ վետ վութ յու նը5 ցույց է 
տա լիս, որ հատ կա պես մար զա յին բնա-
կա վայ րե րում հղիութ յան դե ղո րայ քա յին 
ընդ հա տում նե րը լայն տա րա ծում ու-
նեն։ Իսկ կա նանց կող մից դրա ա ռանց 
մաս նա գի տա կան հսկո ղութ յան օգ տա-
գոր ծու մը բե րում է մի շարք կողմ նա կի 
արդ յունք նե րի և  ա ռող ջա կան վի ճա-
կի բար դա ցում նե րի։ Բար դութ յուն նե րի 
թվում էլ կա րող են լի նել երկարատև
և առատ արյունահոսությունները,
սրտխառնոցները, որովայնի շրջա
նումցավերը,օրգանիզմիընդհանուր
թուլությունը, ուշագնացությունները 
և  այլն6: Նույն ի րա վի ճա կի մա սին փաս-
տո րեն վկա յում է ստաց ված տե ղե կատ-
վութ յու նը այս հե տա զո տութ յան շրջա-
նակ նե րում։
Վիրահատականի դեպ քում բար-

դութ յուն նե րը կապ ված են թե բժշկի
կողմիցհավանականսխալներիհետ 
(ար գան դի վնա սում, ծա կում կամ պեր-
ֆո րա ցիա և  այլն), թե կնոջ օր գա նիզ-
մի ռեակ ցիա նե րի հետ՝ շո կեր, ցա վեր, 
հե տա գա յում չհղիա նա լու հնա րա վոր 
դեպ քեր և  այլն։ Վե րը նշված պատ ճառ-
նե րի ցան կում նաև նշվում էկնոջվրա
աբորտի հոգեբանական ազդեցութ
յունը։ «Իրանքէլ...հուզմունքով,շատ

այստեղ նաև կարող է նշանակել առանց բժշկի հետ 
խորհրդատվության կամ դեղորայքի օգտագործման 
պայմաններին ծանոթ լինելու։ 
5. UNFPA, Public Inquiry into Enjoyment of Sexual and 
Reproductive Health Rights in Armenia, Report 2016
6. Նույն տեղում։
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ծանր են տանում։ Միայն ֆիզիոլո
գիական չէ, ավելի շատ հոգեբանի
կարիք ունեն» (բուժքույր, Գեղարքու
նիքիմարզ)։

Չ մո ռա նանք նշել նաև, որ ըստ բժիշկ-
նե րի «աբորտը բժշկի համար էլ հա
ճելի պրոցեդուրա չէ»։ Հե տա զո տութ-
յան մաս նա կից բժիշկ նե րի հա մա ձայն 
բժշկիհամարևսբարդէևներքուստ
ծանրհղիությանարհեստականընդ
հատման  ընթացքը։ Կար ևոր է նշել 
նաև, որ ուղ ղա կի կապ կաաբորտիև
բժշկի նկատմամբ վերաբերմունքի
միջև. «Աբորտից հետո ուրիշ ձև են
նայում,փողոցումէլտեսնենուրիշա։
Իսկ եթե ծնունդ ընդունող բժիշկ ես,
միուրիշհաճույքա։Հարգանքնէլա
ուրիշ... Բժշկին ցանկալի ա էդ տի
պի հանդիպումները։ Քեզ էլ կարող
ենմեղադրել,բայցդումեղքչունես...»
(բժիշկ,Լոռումարզ)։

ՀԱԸ նաև դիտ վում է որ պես բա վա կան 
դժվար գործընթաց, քա նի որ բժիշ-
կը գործ ու նի ինչ պես ի րենք են նշում 
«փակ տարածքի հետ, որտեղ շատ
հեշտէսխալվել»։ «Аборт сложная
манипуляция на ощупь: Մութ տեղը
գործ ես անում։ Աբորտը ամենադժ
վարպրոցեդուրանա։»(բժիշկ,Շիրա
կիմարզ)

Ընդ հա նուր առ մամբ թե բժիշկ նե րը, 
թե բուժ քույ րե րը նշում էին, որ աբորտի
մասին կանանց դիմումները իրենց
իսկ նախաձեռնությամբ պակասել
են՝ ի տար բե րութ յուն մո տա վո րա պես 10 
տա րի ա ռաջ վա դի մում նե րի։ «Նախորդ
տարիներիհամեմատդրականդինա
միկաէ»(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Չէ...հիմաէդքանշատչի։Միժամա
մակ շատշատ էր, բայց հիմաավե
լի դեղորայքայինա։ (բժիշկ, Շիրակի
մարզ)

Հե տաքր քիր է նաև այն հան գա ման քը, 
որ Գե ղար քու նի քի մար զում եր կու տար-
բեր հաս տա տութ յուն նե րի բժիշկ նե-
րը և բուժ քույ րե րը նշում էին վի րա հա-
տա կան ա բորտ նե րի ցածր թվի մա սին՝ 
պայ մա նա վոր ված ընտանիքիպլանա
վորմանինստիտուտի ներդր մամբ։ Ըն-
տա նի քի պլա նա վո րու մը մաս նա գետ նե-
րի շրջա նում շատ հա ճախ դի տարկ վում 
էր որ պես մի ծա ռա յութ յուն, ո րի առ կա-
յութ յամբ կա նայք ա վե լի շատ են ե րե խա 
ու նե նում։ «Ընտանիքի պլանավորու
մը,որմտավ,դաշատլավազդեցէս
մերժողովրդիվրա»։(Բժիշկ,Գեղար
քունիքիմարզ)։Փաս տո րեն, այս տե ղից 
եր ևում է, որ բժիշկ ներն ու նեն ի րենց ու
րույնպատկերացումները ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման ինս տի տու տի գոր ծա-
ռույթ նե րի վե րա բեր յալ, այն է՝ խթա նել 
ծնե լիութ յու նը մար զում։ 

Միև նույն ժա մա նակ բո լո րը նշում էին 
դեղորայքային աբորտի ավելի լայն
տարածվածության մասին։ Խոս քը 
հատ կա պես այն մա սին էր, որ ան գամ 
ա զատ վա ճառ քի ար գել քի դեպ քում 
դեղատներից շատ հեշտ է ձեռք բե
րել սայտոտեկ (մի սոպ րոս տոլ) տե սա-
կի դե ղո րայ քը, ին չի արդ յուն քում բո լո րի 
կող մից նշվում էին կա նանց շրջա նում 
վե րար տադ րո ղա կա նութ յան ա ռող ջութ-
յան բար դութ յուն նե րի մա սին։ Բա ցի այդ, 
բուժ քույ րե րի կող մից նշվում է նաև մի 
կար ևոր հան գա մանք, ո րին մեր կար-
ծի քով ան պայ ման պետք է հե տա մուտ 
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լի նել. հա ճախ, ան գամ ա բոր տի նպա-
տա կով բժշկինշանակածդեղորայքի
անունըջնջվումէդեղատանաշխա
տակցի կողմից և դե ղա տու նը վա ճա-
ռում է այդ նույն նպա տա կով իր կող մից 
վա ճառ վող դե ղո րայ քը։ «Ապտեկայի
աշխատողը ջնջումա բժշկինը, իրա
ուզածդեղիանուննագրում։»(բուժ
քույր,Արմավիրիմարզ)։Հարկ է նշել, 
որ դե ղո րայ քի ան վե րահս կե լի օգ տա-
գործ ման մա սին ա վե լի շատ խոս վում 
էր մար զա յին քա ղաք նե րում։ Եր ևա նում 
թե բժիշկ նե րը, թե բուժ քույ րե րը նշե ցին, 
որ կա նայք ա վե լի շատ օգ տա գոր ծում 
են հա կա բեղմ նա վո րիչ մի ջոց ներ, ինչ-
պես նաև դի մում են բժշկի` ՀԱԸ նպա-
տա կով։ 

Հե տա զո տութ յու նը ցույց տվեց, որ մեր 
այ ցե լած բու ժա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի մաս նա գետ նե րի կար ծի քով կա-
նանց ա մե նա մեծ վնա սը հասց նում են 
դե ղատ նե րի աշ խա տող նե րը, քա նի որ 
առանց դեղատոմսի ազատ վաճա
ռում են սայ տո տե կի հա բե րը։ Սա կայն 
դրա օգ տա գոր ծու մից ա ռաջ բժշկի հետ 
կի րառ ման մա սին խորհր դատ վութ յան 
բա ցա կա յութ յան արդ յուն քում կա նայք 
հաս տա տութ յուն են հաս նում մեծ մա-
սամբ արյունահոսելով, ա վե լի հա ճախ՝ 
ցավերով և բարդություններով, իսկ 
եր բեմն էլ անգիտակիցվիճակում։

Այս տեղ հարկ է նշել ևս մեկ կար ևոր 
հան գա մանք, ո րը կապված է բժշկի
դիրքորոշման հետ. քա նի որ կա նայք 
հա ճախ դե ղո րայք խմած ար յու նա հո սե-
լով գա լիս են, կապ չու նի ինչ դիր քո րո-
շում ու նի բժիշ կը, նա ուղ ղա կի ստիպ-
ված է մի ջամ տել։

Նույ նը նաև վե րա բե րում է ա ռող ջա-
կան վի ճա կից ել նե լով բժշկականցու
ցումով աբորտներին, երբ բժիշ կը 
ան կախ իր դիր քո րո շու մից դի մում է մի-
ջամ տութ յան։ Մաս նա գետ նե րի կար ծի-
քով բժիշ կը այս դեպ քում պետք է ու նե-
նա ո րոշ մարդ կա յին ո րակ ներ. «Բժիշկը
պետքէլինիքարսիրտևիրգործիգի
տակ»։(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Սայ տո տե կին ա վե լի հա ճախ դի մե լու 
հիմ նա կան պատ ճառ մաս նա գետ նե րը 
նշում են դրա հա սա նե լիութ յու նը նաև 
ֆինանսական տեսանկյունից։ Ըստ 
էութ յան հարկ է նշել, որ եր կու դե ղո րայք-
նե րի (մի զո պո րոս տոլ և մի ֆեպ րիս տոն) 
պետք է օգ տա գոր ծել հա ջոր դա բար, որ-
պես զի տե ղի ու նե նա ամ բող ջա կան ար-
հես տա կան վի ժում՝ ա բորտ։7 Սա կայն 
դեպ քե րի մե ծա մաս նութ յու նը վկա յում է 
այն մա սին, որ կա նայք հա ճախ միայն 
օգ տա գոր ծում են սայ տո տե կը, ո րը 
ա վե լի հա սա նե լի է, սա կայն ըստ ի րենց 
ցուց ման նա խա տես ված է ա ղես տա-
մոք սա յին տրակ տի սուր հի վան դութ-
յուն նե րի և խո ցի դեպ քե րի հա մար։ «Դե
նա [սայտոտեկ] շատ էժան ա, իսկ
մյուսը[միֆեպրիստոն]՝թանկա։Ավե
լիլավա,բայցթանկա։»։(Բժիշկ,Գե
ղարքունիքիմարզ)

Ըստ մեր հե տա զո տութ յա նը մաս-
նակ ցած բժիշկ նե րի՝ սայ տո տե կի վա-
ճառ քի ա կա մա «դիստրիբյուտորներ»
են հան դի սա նում հենց ի րենք՝ կա նայք։ 
«Դեղըապտեկայիցառնումեն,խմում
են,իրանցմոտնորմալա։Մեկէլհար
ևան ա, բարեկամ ա, ընկերուհի ա,

7. Բժշկի հորդորը հղիությունն ընդհատող դեղահաբ 
օգտագործողներին, 11 հունվարի, 2013; https://lurer.
com/?p=68054&l=am
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հղիանումա,չիուզում,ասումեն՝գի
տեսեսխմելեմէսդեղըլավաեղել։
Չենասում,որեսուրիշօրգանիզմեմ,
դուուրիշ,նաուրիշ։Խմումեն։Հետոէլ
հայտնվումենստեղ»(բժիշկ,Շիրակի
մարզ,նմանկարծիքնշվելէնաևԳե
ղարքունիքի,Արմավիրիմարզերում)։

Վե րը նշված վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան բար դութ յուն նե րը են թադ-
րում են ոչ թե հենց դե ղո րայ քի ըն դու նու-
մից վի ճա կի վատ թա րա ցում նե րը, այլ 
դրասխալօգտագործումիցևբժշկի
հետ խորհրդատվության բացակա
յությանպարագայումդրակողմնակի
ազդեցությունների և հետևանքների
բարդությունները՝ նե րառ յալ ար յու-
նա հո սութ յուն ներ եր կար ժա մա նա կով, 
թույլ կամ ան գի տա կից վի ճա կում հի-
վան դա նոց հաս նե լը։ «...դենենցդեպ
քերա լինում,որհրաժարվումեն,որ
խմելեն։Մեծամասնությունըհնարա
վորչիպարզել...Բայցդեորգալիսեն
տեսնումենք,մենքարդենհասկանում
ենք...»(բժիշկ,Լոռումարզ)։
«Տանըչենասել,որխմելեն,չգիտեն

ինչու է կինը անգիտակից։ Բայց որ
գալիսեն,տեսնումես»(բժիշկ,Արմա
վիրիմարզ)։
«Մի20օրկինըարյունունի...որգա

լիսենէստեղընկերքիկտորներըմե
ջը...»(բուժքույր,Արմավիրիմարզ)։

Այս վեր լու ծութ յան շրջա նակ նե րում 
կա րե լի է խո սել նաև գինեկոլոգների
շրջանումորոշհիերարխիայիմասին,
ըստ ո րի վեր ջին ներս բա ժան վում են 
«ծնունդտվողների»և«կյանքվերց
նողների»։ Բ ժիշկ ներն ի րենք էլ իրենց
ավելի վատ և ընկճված են զգում

այս հան գա ման քից, քա նի որ կախ-
ված ա բորտ ա նե լու կամ չա նե լու բժշկի 
ո րո շու մից և դիր քո րո շու մից կախ ված 
է նաև դի մող նե րի կող մից վստա հութ-
յու նը։ «Որ գալիս են աբորտի պետք
ա համոզես, որովհետև իրենց թվում
էթե,ասումեսաբորտարա,որփող
աշխատես» (բժիշկ, Գեղարքունի
քիմարզ)։ Փաս տո րեն, այս տեղ էլ հենց 
մաս նա գետ նե րի կող մից քննարկ վում է 
այն տա րած ված կար ծի քը, որ ա բոր տի՝ 
վճա րո վի լի նե լու հան գա ման քը բե րում է 
բժշկի հան դեպ անվս տա հութ յան ևս։

Ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե-
րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ 
դար ձավ մեկ կա ևոր հան գա մանք։ Եր
ևանում բժիշկները նախընտրում են
հղիության արհեստական ընդհատ
ման դեղորայքային մեթոդը։ «Միայն
դեղորայքային եմանում, դաեմնա
խընտրում, ոչ առաջնածիններին
բայց...»(բժիշկ,Երևան)։

Իսկ օ րի նակ Շի րա կի և Ար մա վի-
րի մար զում հարց վող բժիշկ նե րը նշե-
ցին, որ ա վե լի նպա տա կա հար մար են 
գտնում դի մել վի րա հա տա կան ընդ-
հատ մա նը, քա նի որ այդ պես ա վե լի լավ 
են տես նում և հաս կա նում, որ «ար գան-
դում ո չինչ չի մնա ցել»։

Հարկ է նշել նաև, որ չնա յած բժիշկ-
նե րը բո լոր տե ղե րում նշում էին հիմ-
նա կա նում կա նանց կող մից հա կա-
բեղմ նա վո րիչ նե րի (հոր մո նալ հա բեր, 
նե րար գան դա յին պա րույր և  այլն) օգ-
տա գործ ման ցու ցա նիշ նե րի բարձ-
րաց ման մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ 
մար զա յին քա ղաք նե րում հա կա բեղմ-
նա վո րիչ նե րի օգ տա գործ ման և հ ղիութ-
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յան կան խար գել ման պրակ տի կա նե րը 
հա սա նե լի, բայց դեռևս ա վե լի քիչ տա-
րած ված են։ 

 Անզ գա յաց ման 
 ընտ րութ յան 
 ա ռանձ նա հատ- 
  կութ յուն նե րը 
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Մեկ այլ հե տաքր քիր ուղ ղութ յուն է 

նաև հղիութ յան ար հես տա կան ընդ-
հատ ման վի րա հա տա կան տե սա-
կի դեպ քում անզ գա յաց ման մա սին 
քննար կու մը։ Հ ղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը կա տար վում է սահ ման-
ված մե թոդ նե րից որ ևէ մե կով՝ տե ղա-
յին կամ ընդ հա նուր անզ գա յաց մամբ8: 
Բ ժիշկ նե րի հա մա ձայն անզգայացման
ընտրությունըըստպացիենտիցան
կությանէ, ե թե վեր ջինս դի մել է հղիութ-
յան ընդ հատ ման իր իսկ ցան կութ յամբ։ 
«Ա սում են` հլը դուք ա սեք, որն է ա վե լի 
լավ, դե ղո րայ քի մա սին են ա սում: Բայց 
դե ի րենք պետք է ընտ րեն, ոնց ին քը 
ա սի...» (բժիշկ, Ար մա վի րի մարզ)։ Դ րա 
մա սին են վկա յում նաև ո լոր տին վե րա-
բե րող պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը։ 

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման 
մար զե րում բժիշկ նե րի հետ հար ցազ-
րույց նե րի արդ յուն քում պարզ վեց մի 
կար ևոր հան գա մանք։ Հա ճախ կանայք
չենցանկանումանզգայացում` կապ-
ված մի քա նի պատ ճառ նե րի հետ.

● «Գումարային հարցեր կան»։
Ա ռա ջի նը կա րե լի է նշել անզ գա-
յաց ման հա մար վճար վող հա վել-
յալ վճա րը՝ կախ ված բուժ հաս-
տա տութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի 
գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նից։

● Ժամանակ – կա նայք ցան կա-
նում են հնա րա վո րինս կարճ ժա-
մա նա կում ի րա կա նաց նել ընդ-
հա տու մը և վե րա դառ նալ տուն։ 
«Մարդկա,գալիսա,մեքենան

8. ՀՀ կառավարության որոշումը հղիության արհեստական 
ընդհատման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին 
(օգոստոսի 2004 թվականի N 1116-Ն) https://www.arlis.am/
documentview.aspx?docid=12781

ներքևը սպասում ա, ուզում ա
շուտանիգնա։Թուղթաստո
րագրում, որ չի, մնումուգնում
ա»։ Ն ման դեպ քե րում հնա րա-
վոր է նաև տղա մար դու՝ ա մուս-
նու, կող մից ճնշման առ կա յութ-
յու նը. «...իրանքչենուզում,բայց
ամուսիննաստիպում։»(Արմա
վիր)։ Ի տար բե րութ յուն տա րած-
ված կար ծի քի՝ այս հան գա ման քը 
առ կա էր նաև Եր ևա նում. «Շատ
դեպքերում կինը չի ուզում,
տղամարդըասում է...» (բժիշկ,
Երևան)։

● Ամուսնուց գաղտնի հղիութ-
յան ար հես տա կան ընդ հա տում. 
«Գալիսեն,ասումեն՝հանկարծ
ամուսինսչիմանա,որհղիացել
եմ...»(Արմավիր,բուժքույր)։

Անզ գա յաց ման հետ կապ ված հարցն 
ըստ էութ յան այս պես միան շա նակ չի 
լուծ վում, քա նի որ հա ճախ ան գամ ե թե 
կա նայք չեն ցան կա նում, բժիշկ նե րը դի-
մում են անզ գա յաց ման. «Հադեէդինքը
պտիինտրի,բայցկապչունի,աշխա
տումեսանզգայացնես։Համինքըչի
լսումէդգործիքներիշխկթխկ,համէլ
դուեսհանգիստաշխատումավելի»
(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Հարկ է հա վե լել, որ սոցիալական
պայմաններից ել նե լով, ինչ պես նշում 
են հե տա զո տութ յա նը մաս նակ ցած 
բժիշկ նե րը, կանայք նաև չեն հաճա
խումանհրաժեշտնվազագույնստու
գումների. «Փող ունեն, գալիս են, չէ՝
չէ»։(բժիշկ,Արմավիրիմարզ)։

Այս ի րա վի ճա կի մա սին էր փաս տում 
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նաև 2019-ի ամ ռա նը Աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի փոխ նա խա-
րա րի կող մից ի րա կա նաց ված դի տար-
կում նե րի ցան կը՝ Հա յաս տա նի տար-
բեր մար զե րում կա նանց ի րա վի ճա կի 
և  ա ռող ջութ յան հետ կապ ված9: Վեր ջի-
նիս դի տար կում նե րը նույն պես վկա յում 
են այն մա սին, որ կա նայք հազ վա դեպ 
են կար ևո րում ի րենց ա ռող ջութ յու նը և  
ի րենք ի րենց, և կա րող են ընդ հան րա-
պես չհա ճա խել բժշկի՝ ա մե նա տար րա-
կան ստու գում նե րի հա մար։ Փաս տո րեն, 
ստաց վում է, որ կա նանց նկատ մամբ 
և կա նանց՝ ի րենք ի րենց նկատ մամբ 
չգնա հատ ված վե րա բեր մուն քը եր ևում 
է նաև այս տեղ։ 

9. Ի՞նչ խնդիրների են հանդիպում կանայք 
Հայաստանում,2019 https://www.youtube.com/watch?v=B-
KvDz8Qs4Zc&fbclid=IwAR2T4Q9dt06ve7PCAEez-
Foi6GBH8np5YC4zjuLyiLEr9B7yb0j1nisrizB4

 Հա վատք, 
 կրոն,էթ նիկ 
 պատ կա նե լիութ յուն 
 և հ ղիութ յան 
 ար հես տա կան 
 ընդ հա տում ներ 
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Գաղտ նիք կամ նո րութ յուն չէ, որ հատ-

կա պես քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցին 
միշտ դեմ է ար տա հայտ վել հղիութ-
յան ընդ հատ ման պրակ տի կա յին՝ մեծ 
դժվա րութ յուն նե րով հա մա ձայ նե լով 
հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա գործ-
ման պրակ տի կա յին։ Կ րո նի, մարդ կանց 
հա վա տա լիք նե րի և հ ղիութ յան ար հես-
տա կան ընդ հատ ման միջև կա պը հաս-
կա նա լու հա մար ևս հար ցեր ուղ ղե ցինք 
բժիշկ նե րին և բուժ քույ րե րին։ Այս հար-
ցի շուրջ հար ցազ րույց նե րը տվե ցին եր-
կու հիմ նա կան արդ յունք/դիր քո րո շում, 
ո րոնք նե րա կա յաց վում են ստորև։ 

● Բժշկի կրոնական հայացքներ,
դիրքորոշումներ։ Հե տա զո տութ-
յա նը մաս նակ ցած մաս նա գետ-
նե րի հետ հար ցազ րույց նե րը ցույց 
տվե ցին, որ բժիշկ նե րը, ի րենց 
կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րի 
և հա վատ քի վրա հիմն ված դիր-
քո րո շու մից ել նե լով (ա վե լի քրիս-
տո նեա կան պրո-նա տա լիստ, 
պրո-լայֆ մո տե ցում նե րի հի ման 
վրա, ինչ պես նաև «մարդ սպա նե-
լը մեղք է» տրա մա բա նութ յամբ), 
կարող են հրաժարվել հղիութ
յանարհեստականընդհատում
իրականացնելուց։

«Հա,իմկրոնականա,բանա...ես
դեմեմ,չեմընդունում,չեմանում»
(բժիշկ,Լոռումարզ)։ 

Փաս տո րեն այս տեղ հա կա-
սութ յուն է ա ռա ջա նում կնոջ՝ իր 
մարմ նի նկատ մամբ ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու ի րա վուն քի և մաս-
նա գե տի դիր քո րոշ ման միջև։ 

● Կանանցևիրենցընտանիքնե

րիկրոնականդիրքորոշումներ։
Այս դեպ քում հար ցե րը, խնդիր-
նե րը ու դրանց ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն ներն ա վե լի բազ մա շերտ 
են, և դ րանց հա մար անհ րա ժեշտ 
է հե տա գա ա վե լի լուրջ  և խոր-
քա յին ու սում նա սի րութ յուն։ Մաս-
նա գետ նե րի հա մա ձայն «հա-
վա տաց յալ» կա նայք չեն դի մում 
հղիութ յան ընդ հատ ման։ Ն րանք 
հա ճա խում են գի նե կե լո գի մոտ, 
տե ղե կա նում են, որ հղի են, սա-
կայն ան գամ մեծ թվով ե րե խա-
ներ ու նե նա լու պա րա գա յում չեն 
ընդ հա տում հղիութ յու նը։

«Կրոնական բանով, հավատաց
յալընտանիքներիհետշատալի
նում։Երկուտարիառաջմեկը11րդ
երեխանունեցավ։Եկելէրխորհր
դատվության, առաջարկեցինք,
ասեցինք,որմեղկես,բայցիրանց
համարդամեղքա...» (բժիշկ,Ար
մավիրիմարզ)։

Ո րոշ դեպ քե րում նաև ու նե նա-
լով լուրջ ա ռող ջա կան խնդիր-
ներ և  ի մա նա լով ի րենց կյան քին 
սպառ նա ցող վտանգ նե րի մա սին, 
կա նայք, միև նույնն է, փոր ձում են 
ծննդա բե րել։ 

Կ րո նի հետ կապ ված հար ցազ րույց նե րը 
մաս նա գետ նե րի հետ հնա րա վո րութ յուն 
տվե ցին ա նել մի քանի կարևոր շեշ
տադրումներևս։ Շատ ե րե խա ներ ու-
նե նա լու հետ կապ ված բժիշկ նե րը տես-
նում են հետև յալ խնդիր նե րը։ Մի կող մից 
ընտանիքներիսոցիալականվիճակը, 
ո րը թույլ չի տա լիս պատ շաճ կեր պով մե-
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ծաց նել և  ա պա հո վել մեծ թվով ե րե խա-
նե րին։ Մ յուս կող մից, հա ճախ այս խմբի 
կա նանց շրջա նում հղիությունների
միջև ժամանակայինտարբերությու
նը շատ փոքր է լինում (հա ճախ 2-3 
ա միս տևո ղութ յամբ)։ Այս հան գա ման քը 
կա նանց հա մար ա ռող ջա կան խնդիր-
ներ է ստեղ ծում՝ ար գան դի լար վա ծութ-
յուն, օր գա նիզ մի ոչ լիար ժեք վե րա-
կանգ նում նա խորդ հղիութ յու նից հե տո 
և  այլն։ 

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում տար-
բեր մար զա յին քա ղաք նե րի բժիշկ նե րը 
և բուժ քույ րե րը նշում էին այն մա սին, 
որ կրոնը,շատերեխաներունենալը,
հղիության ընդհատում չանելը ուղ
ղակի կապ ունեն ընտանիքի կամ
զույգի սոցիալական պայմանների
հետ։ Ըստ էութ յան հնա րա վոր չէ տալ 
միան շա նակ ընդ հան րա ցում աղ քա-
տութ յան/սո ցիա լա կան պայ ման նե րի և 
կ րո նա կան պատ կե րա ցում նե րի կա պի 
մա սին, սա կայն հար ցազ րույց նե րի ըն-
թաց քում կա յին նաև նման դի տո ղութ-
յուն ներ։ Մաս նա կից նե րը նշել են նաև, 
որ կա նայք և ն րանց ըն տա նիք նե րը սո-
ցիա լա կան պայ ման նե րից ել նե լով հա-
ճախ ա պա վի նում են աստ ծուն։ «Աղ
քատընտանիքները,այո,ավելիշատ
են երեխա ունենում, բայց թե հետո
ոնցենպահելուԱստվածգիտի։Աստ
ծո տված, Աստծո պահած» (բժիշկ,
Արմավիրիմարզ)։

Ըստ մաս նա կից բժիշկ նե րի և բուժ-
քույ րե րի հղիութ յան ընդ հատ ման չդի-
մե լը բնու թագ րա կան է հատ կա պես 
եզդիականհամայնքիկանանց։ Փաս-
տո րեն, էթնիկպատկանելիությունըև

դրանիցբխողկրոնականևսովորու
թայինպրակտիկաներըևս մեծ դեր են 
խա ղում կնոջ կող մից ա բոր տի դի մե լու 
կամ չդի մե լու վրա։ Ցա վոք հնա րա վոր 
չի ե ղել պար զել ոչ ա վան դա կան կրո-
նա կան պատ կե րա ցում նե րի և  ա բոր տի 
միջև են թադր վող կա պե րի մա սին։ 

Հա վե լենք նաև, որ հղիութ յան ար հես-
տա կան ընդ հա տում նե րի հետ կապ ված 
կրո նա կան դիր քո րո շում նե րը և «մեղք 
գոր ծե լու» հետ կապ ված վա խե րը առ կա 
են նաև Երևանում։ Հե տա զո տութ յա-
նը մաս նակ ցած բժիշկ նե րը այս մա սին 
նշում էին թե Եր ևա նում, թե նշված մար-
զե րում։
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 Բժշ կի 
 դիր քո րո շու մը 
 ե ռօր յա 
 պար տա դիր 
 սպա սե լա ժա մա նա կի 
 վե րա բեր յալ 

Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշել, որ 
բժիշկ նե րի կար ծի քով ե ռօր յա պար տա-
դիր սպա սե լա ժա մա նա կը, ո րը տրվում 
է բու ժա կան հաս տա տութ յուն ա բոր տի 
նպա տա կով դի մած հղի կնո ջը, չիազ
դելաբորտիցհրաժարվելուվրա։Այս 
հան գա մանքն էլ ըստ բժիշկ նե րի մե-
ծա պես կապ ված է նաև դե ղո րայ քի (ոչ 
պաշ տո նա կան) «ա զատ» վա ճառ քի հետ 
(հատ կա պես մար զե րում): «Չէիասի,որ
էդ եռօրյայի մասին փոփոխությունը
ինչորկերպազդելաաբորտչանելու
վրա։Միևնույննա,դեղորայքըխմած
գալիս են» (բժիշկ, Գեղարքունիքի
մարզ)։ Այս տե ղից պարզ է դառ նում, որ 
սպա սե լա ժա մա նա կի առ կա յութ յու նը 
կար ծես թե ծնում է ա վե լի շատ բար-
դութ յուն ներ թե կա նանց, թե բժիշկ նե րի 
հա մար։ Կա նայք դի մում են դե ղո րայ քի 
օգ տա գործ մա նը, իսկ բժիշկ նե րին մնում 
է այս պես, թե այն պես մի ջամ տութ յուն 
ի րա կա նաց նել։ 

Միև նույն ժա մա նակ Գե ղար քու նի քում 
նաև նշում էին, որ ե ռօր յա պար տա դիր 
սպա սե լա ժա մա նա կը, ո րը տրվում է հղի 
կնո ջը, կար ևոր է, քա նի որ լի նում են 
դեպ քեր, երբ կա նայք գա լիս են աբորտ
անելուզուտզայրույթիցուվրեժիցել-
նե լով. «...ամուսիններեն,վիճելեն,կի
նը ջղայնացածասելակգնամկհա
նեմուեկելա...»։Այ սինքն, այս դեպ քում 
կա նաև դրա կան վե րա բեր մուն քը ե ռօր-
յա պար տա դիր սպա սե լա ժա մա նա կի 
նկատ մամբ, քա նի որ այն նպաս տում է 
ա բոր տից հրա ժար վե լուն։

Մ յուս կող մից սխալկլինիտարածել
վերը նշված կարծիքը բոլոր բժիշկ
ներիվրա,քա նի որ մյուս նե րը նշում են, 

որ ե ռօր յա պար տա դիր սպա սե լա ժա-
մա նա կը միան շա նակ ա վե լի դրա կան 
ազ դե ցութ յուն է թո ղել ծնելիության
ցուցանիշի բարձրացման առումով։
«Սպասելաժամանակպետքա,որլավ
մտածեն։ Համենայն դեպս... իրենց
որոշումնէ:Բայցեթեդու չանես,այլ
տարբերակներգտնելուշանսերըմե
ծանումեն»։

Ըստ էութ յան աբորտների թվիպա
կասը հիմնվում է հենցայն հանգա
մանքի վրա, որ կանայքավելի շատ
դեղորայքենօգտագործումաբորտի
նպատակովևտեղտեղնաևավելի
շատ են օգտագործում հակաբեղմ
նավորիչ միջոցներ (հիմ նա կա նում՝ 
հոր մո նալ հա բեր, նե րար գան դա յին 
պա րույր)։ Բա ցի այդ, մար զե րում հե տա-
զո տութ յա նը մաս նակ ցած բժիշկ ներն 
ու բուժ քույ րե րը ի րենք էլ նշում են, որ 
ա բոր տի նպա տա կով հատ կա պես մոտ 
մար զե րից կա նայք հա ճախ են գա լիս 
Եր ևա նում գոր ծող բու ժա կան հաս տա-
տութ յուն ներ։ «Գ նում են շատ Եր ևան 
ա բոր տի, հե տո ի մա նում ես, որ ա րել են» 
(բուժ քույր, Ար մա վի րի մարզ)։

Ն ման ի րա վի ճա կում ար դեն իսկ 
դժվար է հաշվառել պաշտոնապես,
թե որքան են կանայք իսկապես դի
մում աբորտի հենց կոնկրետ տվյալ
մարզում։ Նույ նը, ըստ մաս նա կից 
բժիշկ նե րի, վե րա բե րում է նաև ծննդա-
բե րութ յուն նե րին, երբ մար զե րից կա-
նայք հա ճախ տե ղում բժշկա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու փո խա րեն 
գա լիս են Եր ևան՝ ծննդօգ նութ յան հետ 
կապ ված ա մե նա տար բեր հար ցե րի 
շուրջ։ 
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Ըստ էութ յան այլ բնա կա վայ րում 

ծա ռա յութ յուն նե րի դի մե լու, հատ կա-
պես ա բոր տի պա րա գա յում չի հա կա-
սում հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա-
կան կար գա վոր մա նը և պաշ տո նա կան 
ո րոշ մա նը։ «Ե թե կի նը չի ցան կա նում 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը 
կա տա րել բնա կութ յան վայ րի բուժ հաս-
տա տութ յու նում, ա պա կա րող է դի մել 
ցան կա ցած ստա ցիո նար բուժ հաս տա-
տութ յուն` իր ընտ րութ յամբ:»10 Սա կայն 
այս տեղ այլ հար ցեր են ա ռա ջա նում.

 ● Ին չու՞ են կա նայք ձգտում դի մել 
բժշկի Եր ևա նում։ 

 ● Արդ յո՞ք կա վստա հե լիութ յան 
ա վե լի ցածր մա կար դակ մար-
զա յին բժիշկ նե րի և բուժ հաս տա-
տութ յուն նե րի նկատ մամբ։

 ● Ին չու՞ են կա նայք գու մար ծախ-
սում տրանս պոր տի և մ նա ցած 
այլ ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
Եր ևա նում, սա կայն չեն դի մում 
հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա-
գործ մա նը ի րենց իսկ մար զե րում։

Այս և մի շարք այլ հար ցե րի պա-
տաս խան նե րը հնա րա վոր է ստա նալ 
զու գա հե ռա բար կա նանց շրջա նում 
պար բե րա բար ու սում նա սի րութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լով։

Բ ժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի հետ մեր 
հար ցազ րույց նե րից պարզ դար ձավ, որ 
լի նում են դեպ քեր, երբ կանայք իրոք
փորձումեն«համոզել»առանցսպա
սելու իրականացնել գործընթացը։ 
«Հա,լինումադեպքեր,որփորձումեն

10. ՀՀ կառավարության որոշումը հղիության արհեստական 
ընդհատման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին 
(օգոստոսի 2004 թվականի N 1116-Ն) https://www.arlis.am/
documentview.aspx?docid=12781

համոզենանեն,բայցմենքհստակբա
ցատրումենք,որչենքկարաանենք։»
(բժիշկ,Լոռումարզ)։
«Առանցպասպորտ,որգալիսենէլ,

մենքհետենքուղարկում»(բուժքույր,
Արմավիրիմարզ)։

Հար ցազ րույց նե րից ստաց ված տե ղե-
կատ վութ յու նը նաև վկա յում է, որ ա ռաջ-
նա յին խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում 
կի րառ վում են նաև հա մա պա տաս-
խան տեսահոլովակները,ո րոնք հենց 
այդ նպա տա կով էլ նա խա տես ված են 
և ցույց են տա լիս պտղի զար գա ցու մը 
կնոջ ար գան դում, սրտի աշ խա տան քը և  
այլն.«Այո,ամենտեսակխորհրդատ
վությունէլանումենք...վիդեոներնէլ
ենքմիացնում...»(բժիշկ,Երևան)։

Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, 
որ մեր հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում 
տե սա հո լո վակ նե րի մա սին մատ նան-
շե ցին հենց Եր ևա նի բժիշկ նե րը։ Մար-
զա յին հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում 
տե սա հո լո վակ ցույց տա լու մա սին ոչ 
մի տե ղե կատ վութ յուն չի ստաց վել, ին-
չը չի կա րող միան շա նակ են թադ րել, 
որ դրանք չեն օգ տա գործ վում։ Սա կայն 
մար զա յին քա ղաք նե րից մեր մաս նա-
կից նե րի կող մից ա վե լի շեշ տադր վում 
էր բարիդրացիական խորհրդատ
վությունըխոսելու,զրուցելուևհամո
զելումիջոցով։ 
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 խորհր դատ վութ յուն 
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Վի րա հա տա կան մե թո դով հղիութ-

յան ար հես տա կան ընդ հա տու մից հե տո 
ստա ցիո նար բուժ հաս տա տութ յու նում 
կնոջ մնա լու ժամ կե տը ո րո շում է բու-
ժող բժիշ կը` ել նե լով կնոջ ա ռող ջա կան 
վի ճա կից, սա կայն առն վազն 4 ժամ բա-
վա րար վի ճա կի դեպ քում: Կ նո ջը կա րող 
է տրվել ա նաշ խա տու նա կութ յան թեր-
թիկ` մինչև 3 օր:11 Ինչ պես ցույց են տա-
լիս հար ցազ րույց նե րը բժիշկ նե րի հետ 
տար բեր մար զե րի տար բեր բու ժա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում, իրավիճա
կը տարբերվում է պրակտիկայում։ 
«Միքիչմնումա,պառկումամիքիչ։
Իրանքէլչենուզում,եթելավենզգում
վեր են կենում, գնում են։ Նարկոզից
հետոմիքիչավելիերկարենմնում...
Միժամիչափ...Բայց,դաժեծանրվի
ժումներովանում, գնում են»։ (բժիշկ,
Արմավիրիմարզ)
«Մի քանի ժամվա մեջ... անցնում

ա,գնումեն։Արյանկորստիդեպքում
անալիզները նորից են հանձնում։»
(բժիշկ,Լոռումարզ)։
Հետաբորտային խորհրդատվութ

յան պա րա գա յում ար դեն իսկ կար ևոր 
են դառ նում հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի և  
ա ռող ջութ յան մա սին հոգ տա նե լու մա-
սին զրույց նե րը բժիշկ նե րի հետ։ Ա ռաջ 
է գա լիս նաև ընտանիքիպլանավոր
մանավելինպատակահարմարձևե
րիքննարկմանանհրաժեշտությունը։ 
Ըն տա նի քի պլա նա վո րու մը հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս կա նանց նաև պլա նա-
վո րել հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա-

11. ՀՀ կառավարության որոշումը հղիության արհեստական 
ընդհատման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին 
(օգոստոսի 2004 թվականի N 1116-Ն) https://www.arlis.am/
documentview.aspx?docid=12781

գոր ծու մը, տե ղե կաց ված լի նել դրանց 
մա սին։ Սա կայն այս դեպ քում նույն պես 
կան ո րոշ խնդիր ներ, ո րոն ցում մեծ դեր 
ունեն հասարակական պատկերա
ցումները և տղամարդկանց իշխա
նականմոտեցումները՝կնոջմարմնի
նկատմամբ։

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան ար ժա նի է 
այն հան գա ման քը, որ անկախգտնվե
լու վայրից բժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի 
հա մա ձայն տղամարդիկիրենցուրույն
տեղնունենաբորտիընդհանուրգոր
ծընթացում՝ ո րո շու մից մինչև ի րա կա-
նա ցում և կան խար գե լում։ Այդ պես, մի 
քա նի բժիշկ ներ նշե ցին, որ տղա մար-
դիկ հա ճախ պատ ճառ են հան դի սա-
նում կա նանց բազ մա կի ա բորտ նե րի, 
քա նի որ «թույլ չենտալիս» կանանց
օգտագործելհակաբեղմնավորիչներ. 
«Աբորտիթեման,ընդհանրապեսազ
գային մենթալիտետի հարց ա։ Հայ
տղամարդիկ չեն ցանկանում պրե
զերվատիվ օգտագործեն։ Կան, որ
նաևչենթողնումկնոջըսպիրալդնել»
(բժիշկ,Երևան)։
«Ինչուդուրսըօգտագործի,բայցոչ

իրկնոջհետ...Պահպանակներիծրա
գիրը չգիտենք կշարունակվի, թե չէ,
բայց լավ էր, չէին ուզում, բայց գրել
եմ,ստիպելեմ,որտանեն։Գնացելեն
տուն,ամուսիններըթեբա՝ովաքեզ
տենց բան սովորացրել» (բժիշկ, Գե
ղարքունիքիմարզ)։

Այ դու հան դերձ պետք է նշել, որ ո րոշ 
մաս նա գետ ներ նշում են, որ լի նում են 
դեպ քեր, որ կա նայք «թա քուն սպրիալ 
են դնում» կամ օգ տա գոր ծում հա կա-
բեղմ նա վո րիչ հոր մո նալ դե ղեր՝ ա ռանց 
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ա մուս նուն դրա մա սին տե ղե կաց նե լու։ 

Ա բոր տի հետ կապ ված լուրջ քննարկ-
ման ա ռար կա են դառ նում նաև սեռա
կանճանապարհովփոխանցվողվա
րակների մասին բացահայտումները
բժիշկ նե րի կող մից։ Բ ժիշկ նե րի հետ 
հար ցազ րույց նե րը ցույց տվե ցին, որ 
հատ կա պես մար զե րում բա վա կան տա-
րա ծում ու նեն ՍՃՓՎ-նե րը, ո րոնց մա-
սին ոչմիայնամուսինները,այլնաև
կանայքտեղյակչենլինում։«...Գալիս
են կոնսուլտացիայի, հարցնում ես՝
արտադրությունբանունես,ասումեն՝
չէ,բանչունենք,պառկումենաթոռին,
մեկէլտեսնումես՝էլինչչունեն...ծո
րումեն...»(բժիշկ,Շիրակիմարզ)։

Իսկ ո րոշ տի պի հակաբեղմնավորիչ
ներիօգտագործումը,օ րի նակ՝ նե րար-
գան դա յին պա րույ րի (ՆԱՊ) տե ղադ-
րու մը, հա կա ցուց ված է ՍՃՓՎ-նե րի 
դեպ քում։ Պա րույ րը կի րա ռե լի չէ այն 
կա նանց հա մար, ով քեր վեր ջին 3 ամ-
սում ՍՃՓՎ են ու նե ցել կամ դրա նով վա-
րակ վե լու վտանգ ու նեն (կի նը կամ նրա 
գու գըն կե րը ու նեն մի քա նի սե ռա կան 
գու գըն կեր), քա նի որ ար դեն ՆԱՊ-ը տե-
ղադ րե լու պա հին սե ռա վա րա կը տա րա-
ծե լու վտանգ կա12։

Հատ կան շա կան է այն փաս տը, որ 
ըստ բժիշկ նե րի արդեն նաև կանայք
են հրաժարվում ամուսինների հետ
սեռական հարաբերություն ունենա
լիս պահպանակ օգտագործելուց՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ դա ազ դում է 
սե ռա կան ակ տից ստա ցած ի րենցհա
ճույքի վրա. «Արդեն կանայք էլ կան,

12  Ներարգանքային պարույր (ՆԱՊ), https://www.
doctors.am/symptoms/nerargandayin-paruyr

որ ասում ես գոնե պահպանակ ա,
բանա, կարևորա, հրաժարվում են,
ասում են՝ պահպանակով բան չեմ
զգում...հաճելիչի...Ինչասես»(բժիշկ,
Գեղարքունիքիմարզ)։

Ըստ էութ յան հե տա զո տութ յա նը մաս-
նակ ցած մաս նա գետ նե րը նշում էին, որ 
հղիութ յան ընդ հա տու մից հե տո զրու
ցումենկանանցհետևխորհուրդներ
են տալիս «զգույշ լինելու», հակա
բեղմնավորիչ միջոցներ օգտագոր
ծելու և անընդհատ ստուգումներ
անցնելու մասին։ Այ դու հան դերձ, կա-
նանց բա վա կան լուրջ ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րը դեռևս շա րու նա կա կան են, 
իսկ հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի և պաշտ-
պան վե լու տա րա տե սակ մի ջոց նե րի օգ-
տա գոր ծու մը ան գամ հա սա նե լիութ յան 
դեպ քում մի շարք խո չըն դոտ նե րի հաղ-
թա հար ման հետ է կապ ված՝ նե րառ յալ 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը և կա-
նանց մարմ նի նկատ մամբ սե փա կան 
գոր ծոր դութ յան ըն դու նում և տ ղա մարդ-
կանց իշ խա նա կան նկրտում նե րի կան-
խար գե լում։
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 Այլ  
 դի տար կում ներ 
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 Այլ  
 դի տար կում ներ 

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում բժիշկ-
նե րի կող մից շատ քիչ անդ րա դարձ է 
կա տար վել հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի ա վան դա կան մե-
թոդ նե րին և  ար տա հի վան դա նո ցա յին 
ընդ հա տում նե րի դեպ քե րին։ Սա կայն 
ան գամ Եր ևա նում նշվել են օ րի նակ 
սխտո րի կամ ձվա ծե ղի օգ տա գործ ման 
մի ջո ցով հղիութ յունն ընդ հա տե լու փոր-
ձե րի մա սին։ Բ ժիշկ նե րը նաև նշել են 
ի րենց դի մած հղի կա նանց մա սին, ով-
քեր փոր ձել են թաքց նել ար տաա մուս-
նա կան կամ մին չա մուս նա կան կա պե-
րից հղիութ յուն նե րը։ Ըստ բժիշկ նե րի, 
ե թե Եր ևա նում չա մուս նա ցած կա նայք 
փոր ձել են «ա զատ վել հղիութ յու նից», 
ա պա մար զե րում ո րոշ դեպ քե րում մին-

չա մուս նա կան հղիութ յան դեպ քե րը 
դիտ վել են նաև որ պես «կա պե լու» կամ 
«ա մուս նութ յուն դա սա վո րե լու» մի ջոց։ 

Հար ցազ րույց նե րում նաև նշվել են 
ան չա փա հաս նե րի հղիութ յան հետ 
կապ ված մի քա նի դեպ քեր։ Նշ ված մի 
քա նի դեպ քե րի վա ղե մութ յու նը դժվար 
է պար զել, սա կայն բժիշկ նե րի հա մա-
ձայն ի րենք դի մել են ոս տի կա նութ յուն՝ 
ըստ ըն թա ցա կար գի։ Մար զե րից մե կում 
նշված 16 տա րե կան հղի աղջ կա դեպ քը 
կապ ված է ե ղել նրա ար դեն ա մուս նա-
ցած լի նե լու հետ։ 

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում մի քա-
նի բժիշկ ներ և բուժ քույ րեր նշե ցին, որ 
ի րենք էլ են դի մել հղիութ յան ընդ հատ-
ման։ 

 Հիմ նա կան 
 եզ րա կա ցութ յուն ներ 
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Փաս տո րեն, ինչ պես և  ակն կալ վում 

էր, հղիութ յան ընդ հատ ման մա սին խո-
սե լիս անհ նար է խու սա փել հա մա լիր և 
հա մա կար գա յին խնդիր նե րը մատ նան-
շե լուց։ Ընդ հան րաց ված տար բե րա կում 
դրանք հետև յալն են.

 ● Մ շա կու թա յին պատ կե րա ցում նե-
րում, հա սա րա կութ յան շրջա նում 
կա նան ցից և  ե րե խա ու նե նա լուց 
ակն կա լիք նե րը։

 ● Ե րե խա յի՝ որ պես մար դու և «ե րե-
խա» կոն ցեպ տի ինստ րու մեն-
տա լա ցում։

 ● Հա սա նե լի և պատ շաճ սե ռա կան 
կրթութ յան տրա մադ րու մը վաղ 
տա րի քում, ո րը, ինչ պես ցույց են 
տա լիս մեր հե տա զո տա կան թի-
մի նա խորդ վեր լու ծութ յուն նե րը 
պատ շաճ չի ի րա կա նաց վում, իսկ 
ի րա կա նաց ման դեպ քում կա րող 
է հա կա ռակ ազ դե ցութ յուն ու նե-
նալ՝ վնա սե լով ե րի տա սարդ նե-
րին։ 

 ● Բ ժիշկ նե րի մո տե ցում նե րը և դիր-
քո րո շում նե րը ա բոր տի, սե ռա-
կան կյան քի և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ։

 ● Կ նոջ՝ սե փա կան կյան քի, ա ռող-
ջութ յան, մարմ նի նկատ մամբ 
գոր ծոր դութ յան (agency), ո րո շում-
նե րի կա յաց ման հնա րա վո րութ-
յան բա ցա կա յութ յու նը և սահ մա-
նա փա կում նե րը։

 ● Ըն տա նի քի սո ցիա լա կան և ֆի-
նան սա կան պայ ման նե րը։

 ● Կ րո նա կան հա վա տա լիք նե րը, 
էթ նիկ պատ կա նե լիութ յու նը, դրա 
հետ կապ ված ու րույն պրակ տի-

կա նե րը։
 ● Տե ղե կաց վա ծութ յան ցածր մա-

կար դա կը հղիութ յան գոր ծըն-
թաց նե րի, հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հատ ման, սե փա կան 
մարմ նի ու օր գա նիզ մի և մի շարք 
այլ տար րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
մա սին։

 ● Վա խե րը, ա մո թը և  այլն։

Այս ծրագ րի հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի արդ յուն քում դուրս բեր վե-
ցին մի շարք կար ևոր եզ րա հան գում ներ։ 
Դ րանք ամ փոփ ված ներ կա յաց վում են 
ստորև։ 

• Հ նա րա վոր չէ ա ռանց բժշկի հետ 
նախ նա կան խորհր դատ վութ յան 
կամ բուժ հաս տա տութ յան հետ 
պայ մա նա գիր կնքե լու և  այլ անհ-
րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի շրջա-
նա ռութ յան ի րա կա նաց նել հղիութ-
յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
գոր ծըն թա ցը՝ ամ բո ջա պես։ Սա 
կար ևոր է նշել ոչ թե բա ցա սա-
կան ի մաս տով, այլ կապ ված այն 
հան գա ման քի հետ, որ, ըստ էութ-
յան ա ռա ջին հա յաց քից պարզ 
ըն թա ցա կար գի տպա վո րութ յուն 
թող նե լով, այն բա վա կան բարդ է 
հաս տա տութ յուն դի մող կա նանց 
հա մար։ 

• Շատ կա նայք ի րա կա նում ման-
րա մասն չեն ծա նո թա նում պայ-
մա նագ րի կամ այլ փաս տաթղ թե-
րի բո վան դա կութ յա նը, ո րոնց վրա 
դնում են ի րենց ստո րագ րութ յու-
նը՝ հույ սը դնե լով բժշկի բա նա վոր 
խոս քի վրա (ան գամ ե թե խոս քը 
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վե րա բե րում է հե տա գա յում հնա-
րա վոր բար դութ յուն նե րին)։ Այս մա-
սին են վկա յում նաև միև նույն կնոջ 
կող մից պար բե րա բար կրկնվող 
հղիութ յան ընդ հատ ման դեպ քե րը, 
ին չը կա րող է վկա յել պայ ման նե-
րին և հետ ևանք նե րին ոչ լիար ժեք 
ծա նոթ լի նե լու մա սին։ 

• Հե տա զո տութ յու նը ցույց տվեց 
և ևս մեկ ան գամ փաս տեց, որ 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ-
հատ ման այժմ յան գոր ծըն թաց նե-
րի պա րա գա յում գրե թե անհ նար 
է պահ պա նել գաղտ նիութ յուն կամ 
ա նա նու նութ յուն։ Գաղտ նիութ յու նը 
այս հե տա զո տութ յան շրջա նակ-
նե րում դի տարկ վում է ըն տա նի-
քից, հա մայն քից և  այլ բժիշկ նե րից/ 
մաս նա գետ նե րից գաղտ նիութ յան 
ա ռու մով։ 

• Խոս քա յին տի րույ թում բո լոր մաս-
նա կից բժիշկ նե րը և բուժ քույ րե-
րը դեմ են հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հատ մա նը։ Այն ի րենց 
կար ծի քով վտան գա վոր է, մեղք է, 
մար դաս պա նութ յուն է։ Պ րակ տի-
կա յում փաս տո րեն ի րա վի ճա կը 
փոքր-ինչ տար բեր վում է, քա նի որ 
ան կախ դիր քո րո շու մից ծննդա բե-
րութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ նրանք 
ի րա կա նաց նում են հղիութ յան 
ընդ հա տում ներ ևս։ Ա վե լին, ո րոշ 
մաս նա գետ ներ նաև գտնում են, 
որ հնա րա վոր չէ լի նել լիար ժեք գի-
նե կո լոգ ա ռանց այդ ծա ռա յութ յան 
մա տուց ման։ 

• Հ ղիութ յու նը և մոտ ա պա գա յում 
ե րե խա ու նե նա լու փաս տը կար-

ևոր վում է մի քա նի աս պեկտ նե-
րով. ազ գի պահ պա նում, ար տա-
գաղ թին հա կազ դում, «ե րե խան լավ 
բան է» տրա մա բա նութ յուն։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ հղիութ յան ընդ հա-
տում նե րը դիտ վում են որ պես միև-
նույն մի ջա կայ քի հա կա ռակ բևեռ։

• Ըստ մաս նա գետ նե րի միան շա նակ 
չէ, որ հղիութ յան ար հեստ կան ընդ-
հա տու մը ամ բող ջա պես և միայն 
կնոջ ո րո շումն է. հա ճախ տղա-
մար դիկ են հան դի սա նում հղիութ-
յան ընդ հատ ման նա խա ձեռ նող նե-
րը։ 

• Տ ղա մար դիկ շա րու նա կում են 
սահ մա նա փա կել կա նանց գոր-
ծոր դութ յու նը և «թույլ չեն տա լիս» 
նրան «պա հել ե րե խա յին» և/ կամ 
հա կա բեղմ նա վո րիչ ներ օգ տա գոր-
ծել։ 

• Ինչ պես և  ար դեն հայտ նի էր նաև 
գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի հե տա զո տա կան և պ րակ տիկ 
աշ խա տանք նե րից, մեծ տա րա-
ծում ու նեն սե ռա կան ճա նա պար-
հով փո խանց վող վա րակ նե րը 
(հատ կա պես կապ ված տղա մարդ-
կանց ան կա նոն միգ րա ցիա յի հետ)։ 
Շա տե րը (թե տղա մար դիկ, թե կա-
նայք) ըստ բժիշկ նե րի ան գամ 
չգի տեն սե ռա կան ճա նա պար հով 
փո խանց վող վա րակ նե րի առ կա-
յութ յան մա սին։ Ն ման ի րա վի ճա-
կում ար դեն իսկ դժվար է խո սել 
հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի պատ շաճ 
օգ տա գործ ման մա սին։ 

• Ըստ բժիշկ նե րի հղիութ յան ընդ-
հատ ման հան գա մանք նե րը կամ 
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պատ ճառ նե րը տար բեր են. ա մու-
սին նե րի և  ի րենց կող մից հեր թա-
կան ե րե խա ու նե նա լու ցան կութ-
յան բա ցա կա յութ յու նից մինչև 
բռնութ յուն և սո ցիա լա կան պայ-
ման ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս 
հեր թա կան ե րե խա յին պատ շաճ 
կեր պով մե ծաց նել։

• Հե տա զո տութ յա նը մաս նակ-
ցած մաս նա գետ նե րը նշե ցին, 
որ մար զա յին քա ղաք նե րում մեծ 
տա րա ծում ու նի սայ տո տեկ (մի-
զոպ րոս տոլ) դե ղո րայ քի ա զատ դե-
ղա տոմ սի վա ճառ քը և գ նու մը, ին չը 
հա կա սում է 2014 թվա կա նի պաշ-
տո նա կան ար գել քի մա սին ո րոշ-
մա նը։ Կար ևոր է շեշ տադ րել այն 
հան գա ման քը, որ նման ի րո ղութ-
յու նը չպետք է բե րի ա վե լի կտրուկ 
ո րո շում նե րի քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող նե րի շրջա նում։ Ընդ հա-
կա ռա կը. ա վե լի խո րը ու սում նա-
սի րութ յուն ներ են անհ րա ժեշտ 
հենց ո րո շում նե րի կա յաց ման մա-
կար դա կում, ո րից հե տո ո լոր տի 
փոր ձա գետ նե րի հետ բազ մա մա-
կար դակ քննար կում նե րի մի ջո ցով 
հնա րա վոր կլի նի գտնել ա մե նան-
պա տա կա հար մար լու ծու մը։

• Դե ղո րայ քի չվե րահսկ վող օգ տա-
գոր ծու մը ան մի ջա կա նո րեն կապ-
ված է ան հատ նե րի և  ըն տա նիք-
նե րի ֆի նան սա կան և  ընդ հա նուր 
սո ցիա լա կան պայ ման նե րի հետ։ 

• Ս տաց ված արդ յունք նե րի վեր-
լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ 
դար ձավ, որ դե ղո րայ քի նման 
չվե րահսկ վող օգ տա գոր ծու մը գե-

րակշ ռում է և տա րած ված է հատ-
կա պես մար զա յին քա ղաք նե րում։ 
Ըստ մաս նա գետ նե րի Եր ևա նում 
ա վե լի շատ են նա խա պես դի մում  
հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա-
գործ մա նը, ինչ պես նաև մաս նա-
գե տի հսկո ղութ յան տակ հղիութ-
յան ընդ հա տում նե րին։ 

• Ինչ պես ծննդօգ նութ յան, այն պես էլ 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա-
տում նե րի նպա տա կով մար զա յին 
քա ղաք նե րից հա ճա խա կի են մեկ-
նում Եր ևան։ Սա չի հա կա սում որ-
ևէ պաշ տո նա կան ի րա վա կան ակ-
տի, սա կայն դժվա րեց նում է ըստ 
բնա կա վայ րե րի պատ շաճ վի ճա-
կագ րութ յուն ստա նա լու հնա րա վո-
րութ յուն նե րը և տե ղում պատ շաճ 
բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե-
լու գոր ծըն թաց նե րին։ Չի վար վում 
նաև հստակ վի ճա կագ րութ յուն 
(ար դեն Եր ևա նում), թե ին չու են 
կա նայք դի մում Եր ևա նի բուժ հաս-
տա տութ յուն ներ։

• Հ ղիութ յան ընդ հատ ման գոր ծըն-
թա ցը դժվար և  ոչ հա ճե լի է նաև 
հենց բժիշկ նե րի հա մար։ Գոր ծըն-
թացն ի րա կա նաց նե լու հան գա-
ման քը ո րոշ դեպ քե րում ցած րաց-
նում է ի րենց սո ցիա լա կան դիր քը՝ 
որ պես բժիշկ։

• Հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հա-
վա քագր ման ամ բողջ ըն թաց քում 
«կար միր թե լով» առ կա էր մի կար-
ևոր հան գա մանք. ոչ պատ շաճ 
տե ղե կատ վութ յու նը և սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
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մա սին ոչ բա վա րար տե ղե կաց-
վա ծութ յու նը կա նանց կա րող է 
դարձ նել կրկնվող և  ա նա պա հով 
հղիութ յան ընդ հա տում նե րի զոհ։ 
Հա ճա խա կի են նաև դեպ քե րը, երբ 
կա նայք, որ ևէ դե ղո րայք օգ տա-
գոր ծե լուց հե տո, նույ նը «խոր հուրդ 
են տա լիս» ի րենց ըն կե րու հի նե-
րին, հար ևա նու հի նե րին, բա րե կա-
մու հի նե րին և  այլ մտե րիմ նե րին՝ 
ա ռանց հաշ վի առ նե լու տար բեր 
օր գա նիզմ նե րի վրա դրանց տար-
բեր ազ դե ցութ յուն նե րը և հետ-
ևանք նե րը։ 

• Վի րա հա տա կան հղիութ յան ընդ-
հատ ման դեպ քում հա ճախ (հատ-
կա պես մար զա յին քա ղաք նե րում) 
կա նայք հրա ժար վում են ամ բող-
ջա կան անզ գա յա ցու մից մի շարք 
պատ ճառ նե րով՝ գու մա րի բա ցա-
կա յութ յուն, ժա մա նա կի սղութ յուն, 
ա մուս նուց գաղտ նի ընդ հա տում 
ա նե լու հան գա մանք։ Բ ժիշկ նե րը 
եր բեմն ան տե սում են այդ ցան-
կութ յու նը և ՀԱԸ-ը ի րա կա նաց նում 
են անզ գա յաց ման մի ջո ցով։ 

• Կ րո նա կան դիր քո րո շում նե րը և  
էթ նիկ պատ կա նե լիութ յու նը մեծ 
դեր ու նեն հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հա տում չա նե լու հար ցում։ 
Նույն հան գա մանք նե րը կապ ված 
են նաև ըն տա նի քի սո ցիա լա կան 
պայ ման նե րի և հ ղիութ յան ընդ հա-
տում չա նե լու հետ. որ քան շատ են 
ե րե խա ու նե նում, այն քան ա վե լի 
ծանր սո ցիա լա կան պայ ման նե-
րում են ապ րում ըն տա նիք նե րը։ 
Հատ կա պես կրո նա կան դիր քո րո-

շում նե րի շրջա նա ռութ յան դեպ-
քում են կա նայք ի րենց մե ղադ րում 
«մեղք գոր ծե լու» մեջ։ 

• Կ րո նը նաև դեր է խա ղում բժշկի՝ 
հղիութ յան ընդ հա տում ա նե լու 
կամ չա նե լու վրա։ Բ ժիշ կը, ել նե-
լով իր կրո նա կան դիր քո րո շում նե-
րից, կա րող է հրա ժար վել ի րա կա-
նաց նել հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տում։ Սա կայն բարդ ի րա-
վի ճակ նե րում (բժշկա կան ցու ցու-
մով, դե ղո րայ քից շա րու նակ վող 
ար յու նա հո սութ յուն ներ, թույլ կամ 
ան գի տա կից վի ճակ) դիր քո րո շու-
մը կորց նում է իր նշա նա կութ յու նը։ 

• Ե ռօր յա պար տա դիր սպա սե լա-
ժա մա նա կը ոչ այն քան միան շա-
նակ է ըն դուն վում մաս նա գետ-
նե րի կող մից։ Կ նո ջը «հա մո զե լու» 
տե սանկ յու նից այն ըն դուն վում և 
ն կա րագր վում է որ պես դրա կան 
փո փո խութ յուն օ րենսդ րութ յու նում 
մի քա նի տա րի ա ռաջ։ Մաս նա-
գետ նե րից ո րոշ նե րի կար ծի քով 
կնոջ վերջ նա կան ո րոշ ման վրա 
հազ վա դեպ կա րե լի է ազ դե ցութ-
յուն ու նե նալ։ Միև նույն ժա մա նակ, 
քա նի որ հա ճախ կա նայք լիո վին 
կողմ նո րոշ ված չեն լի նում հղիութ-
յան ընդ հատ ման հետ կապ ված, 
ե ռօր յա պար տա դիր սպա սե լա ժա-
մա նա կը շատ լավ մի ջոց է նրանց 
հետ պա հե լու դեռևս չկա յաց րած 
ո րո շու մից։ Չ կողմ նո րոշ ված և դժ-
վա րութ յամբ ո րո շում կա յաց նե լու 
հան գա ման քը կա րող է կապ ված 
լի նել հենց վե րար տադ րո ղա կան 
տար բեր գոր ծըն թաց նե րի մա-
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սին ցածր տե ղե կատ վութ յան հետ։ 
Միև նույն ժա մա նակ, մեր հե տա զո-
տութ յու նըն թույլ տվեց պար զել, որ 
ե ռօր յա պար տա դիր սպա սե լա ժա-
մա նա կը փաս տո րեն նպաս տում է 
դե ղո րայ քի ան կա նոն օգ տա գործ-
մա նը և բար դութ յուն նե րով բուժ-
հաս տա տութ յուն վե րա դառ նա լուն։

• Մաս նա գետ նե րի խոս քե րով 
հղիութ յան ար հես տա կան դի մում-
նե րի մա սին դի նա մի կան խիստ 
նվա զել է։ Ն րանք այս նվա զու մը 
կա պում են ըն տա նի քի պլա նա-
վոր ման ինս տի տու տի ներդր ման, 
ինչ պես նաև հա կա բեղմ նա վո րիչ-
նե րի հա մե մա տա բար ա վե լի շատ 
օգ տա գործ ման հետ։ 

• Հե տա զո տութ յու նը ցույց տվեց, 
որ հղիութ յան ընդ հա տու մից հե-
տո կա նայք, հա ճախ գի տակ ցե լով 
բար դութ յուն նե րը, լքում են հաս-
տա տութ յու նը նա խա տես վա ծից 

շուտ։ Բ ժիշկ նե րը այս ըն թաց քում 
փոր ձում և  ի րա կա նաց նում են 
խորհր դատ վութ յուն, ո րը վե րա-
բե րում է հա կա բեղմ նա վո րիչ նե-
րի օգ տա գործ մա նը և  ընդ հա նուր 
առ մամբ ա ռող ջութ յա նը հետ ևե-
լուն։ Սա կայն նման ի րա վի ճա կում 
դժվար է հստակ եզ րա կա ցութ յուն-
ներ ա նել դրանց բո վան դա կութ յան 
մա սին։ 

• Հե տա զո տա կան թի մի կող մից 
խնդրա յին են հա մար վում նաև թե 
բժիշկ նե րի դիր քո րո շում նե րի մա-
սին բա ցա հայ տում նե րը, թե պար-
տադր ված տե սա հո լո վակ նե րի ցու-
ցադ րու մը պտղի զար գաց ման և 
սր տի աշ խա տան քի մա սին, ո րոնք 
կա րող են կնոջ մոտ ա ռա ջաց նել 
մեղ քի զգա ցում, մե ղադ րանք ներ 
ինքն իր հան դեպ, ինչ պես նաև 
բե րել այլ ծանր հո գե բա նա կան 
սթրես նե րի։

Ա ռա ջար կութ յուն ներ
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Ա ռա ջար կութ յուն ներ

• Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ-
հատ ման դի մե լու ա վե լի պար զեց-
ված ըն թա ցա կար գեր գրանց ման, 
ըն դու նե լութ յան/խորհր դատ վութ-
յան և հե տա բոր տա յին խնամ-
քի հետ կապ ված։ Օ րի նակ՝ ՀԱԸ 
գրանց ման նոր հա մա կար գի ներդ-
րում՝ տար բեր հնա րա վո րութ յուն-
ներ և ռե սուրս նե րի հա սա նե լիութ-
յուն ու նե ցող կա նանց հա մար ՀՀ 
ամ բողջ տա րած քում։ 

• Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ 
կրթա կան ծրագ րե րում ցու ցա բե-
րել ա վե լի մաս նա գի տա կան մո-
տե ցում։ Հատ կա պես հան րակր-
թա կան դպրոց նե րում «Ա ռողջ 
ապ րե լա կերպ»-ի շրջա նակ նե րում 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան մա սին խո րաց ված 
գի տե լի քի տրա մադ րում նաև ոչ 
ֆոր մալ կրթութ յան ո լոր տի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ։ 

• Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի կրթա-
կան ոչ ֆոր մալ հնա րա վո րութ յուն-
նե րի ընդ լայ նում տար բեր տա րի քի 
ան ձանց հա մար։

• Հա մա պա տաս խան մաս նա գետ-
նե րի (գի նե կե լոգ ներ, ըն տա նե կան 
բժիշկ ներ, բուժ քույ րեր) կրթութ-
յան ըն թաց քում ա վե լի ա զա տա-
կան և պ րոգ րե սիվ մո տե ցում նե րի 
ու սու ցա նում, այս ա ռու մով նաև 
կրթա կան ծրագ րե րի վե րա նա-
յում։ Կր թութ յան կազ մա կերպ ման 
ըն թաց քում ա պա գա բժիշկ նե-
րի և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 

մաս նա գետ նե րի շրջա նում գեն-
դեր յաին զգա յու նութ յան խթա նում 
(նե րառ յալ հա մա պա տաս խան ՀԿ-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ)։ 

• Կա նանց շրջա նում ի րենց մարմ նի, 
օր գա նիզ մի, ա ռող ջութ յան և վեր-
ջա պես կյան քի նկատ մամբ վե րա-
բեր մուն քի փո փո խութ յանն ուղղ-
ված մի ջո ցա ռում ներ։

• Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի խթան-
ման մի ջո ցով նաև պար բե րա կան 
բժշկա կան ստու գում նե րի ի րա կա-
նաց ման մշա կույ թի տա րա ծում։

• Հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա-
գործ ման մա սին տե ղե կատ վութ-
յան և դ րանց օգ տա գործ ման 
մշա կույ թի տա րա ծում հա սա րա-
կութ յան տար բեր խմբե րի շրջա-
նում։ Ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
ինս տի տու տի ու ժե ղա ցում, ո րը 
հենց հնա րա վո րութ յուն կտա մեկ 
առ մեկ կրթել դի մող յու րա քանչ յուր 
քա ղա քա ցու։ Այս ա ռու մով նաև 
ստաց վել է աշ խա տա վար ձե րի 
բարձ րաց ման ա ռա ջարկ մար զա-
յին հաս տա տութ յուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րից։

• Գի նե կո լոգ նե րի և  ըն տա նի քի պլա-
նա վոր ման մաս նա գե տի վար-
կա նի շի բարձ րաց մանն ուղղ-
ված մի ջո ցա ռում ներ։ Ա ռա ջար կը 
ստաց վել է հենց բժիշկ նե րի կող-
մից, ին չը ցույց է տա լիս, որ մաս-
նա գետ նե րը զգում են դրա կա րի-
քը։
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