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Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը, 
այդ թվում սե ռա կան և վե րար տադրո ղա կան ա ռող
ջու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի հայե ցա կար գի 
ան բա ժան մա սն են կազ մում և խի ստ կար ևոր է, 
որ պես զի պե տու թյունն իր քա ղա քա կա նու թյան մի
ջո ցով կար գա վո րի այդ ի րա վունք նե րի հա սա նե լի ու
թյու նը կա նանց բո լոր խմ բե րի հա մար:1

Չ նայած վեր ջին տաս նա մյա կում կա նայք ձե ռք են 
բե րել ո րո շա կի ան կա խու թյուն՝ տնօ րի նե լու սե փա
կան կյան քը և կայաց նե լու սե փա կան մա րմ նի մա
սին ո րո շում նե րը, միևնույն է կա նայք շա րու նա կում 
են բախ վել խտ րա կան և կան խա կալ մո տե ցում նե
րի, երբ առնչվում են սե ռա կան և վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյա նը և ի րա վուն քին վե րա բե րող 
հար ցերին: Շատ երկր նե րում օ րենք նե րը, քա ղա քա
կա նու թյուն նե րը և պրակ տի կան դե ռևս չեն ապա
հո վում կա նանց ինք նու րույն ո րո շում կայաց նե լու 
լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն նե րը, ոտ նա հա րում են 
ար ժա նա պատ վու թյու նը և չեն նե րա ռում ո րո շում նե
րի կայաց ման գոր ծըն թաց նե րում:2

 Զե կույ ցի շր ջա նակ նե րում « վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք» ա սե լով հե ղի նակ նե րը հղում են կա տա
րում քա ղա քա ցի ա կան, քա ղա քա կան, տն տե սա
կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րին, 
ո րո նք պա շտ պան ված են մար դու ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գային օ րենք նե րով և ստան դա րտ նե րով, և 
ո րո նք կի րա ռե լի են մա րդ կանց վե րար տադ րո ղա
կան կյան քում: Այդ ի րա վունք նե րը նե րա ռում են, 
բայց չեն սահ մա նա փա կում՝ ա ռող ջու թյան ի րա
վուն քը, կյան քի ի րա վուն քը, խոշ տան գում նե րից և 
վատ վե րա բեր մուն քից զե րծ լի նե լու ի րա վուն քը և 
գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն քը: Կար ևոր է նաև նշել, որ 
դրանք նե րա ռում են գեն դե րային հա վա սա րու թյան 
և ի րա վունք նե րի ի րաց ման շր ջա նակ նե րում խտրա
կա նու թյու նից զե րծ մնա լու սկզ բունք նե րը, ո րո նք 
պար տա վո րեց նում են պե տու թյա նը ձեռ նար կել 
բո լոր քայ լերն ա պա հո վե լու կա նանց և աղ ջիկ նե րի 
հա մար ար ժա նա պա տիվ կյանք:

Կա ռուց ված քային ա ռու մով զե կույ ցը բաղ կա ցած է 
ե րեք հիմ նա կան մա սե րից: Ա ռա ջին հատ վա ծում 
հե ղի նակ նե րը վեր են լու ծում վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քը ՀՀ–ում, ինչ պես նաև վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում տար վող քա ղա քա կա
նու թյու նը: Զե կույ ցի երկ րո րդ մա սը վե րա բե րում է 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վի ճա
կին, մաս նա վո րա պես վեր է լուծ վում ի րա վա կան 
ո լոր տը և առ կա քա ղա քա կա նու թյու նը: Այս ոլոր
տը որ պես ա ռան ձին գե րա կայու թյուն ընտր վել է՝ 
հաշ վի առ նե լով Հայաս տա նում, ինչ պես և ամ բողջ 

1 See: Women’s sexual and reproductive rights in Europe, Issue 
paper. Council of Europe, 2017. P. 5.
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աշ խար հում, կա նանց ի րա վունք նե րի հայե ցա կար
գի շր ջա նակ նե րում ա բոր տի ի րա վուն քի լի ար
ժեք պաշտ պա նու թյան հրա մայա կա նը: Ա բոր տի 
ի րա վուն քը կնո ջ՝ սե փա կան մա րմ նի, կյան քի և 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կայաց
ման կար ևո րա գույն մե խա նի զմ նե րից է: Պա տա
հա կան չէ, որ հենց այս ի րա վուն քի ի րաց ման հետ 
են կապ ված մի շա րք խոր քային կա րծ րա տի պեր, 
նա խա պա շա րում ներ, խտ րա կան և վնա սա կար 
պատ կե րա ցում ներ և նոր մեր, ո րոնք կոչ ված են 
սահ մա նա փա կե լու կնո ջ՝ ա զատ ընտ րու թյուն 
կա տա րե լու հնա րավո րու թյուն ներն ու ի րա վունք
նե րը: Զե կույ ցի եր րորդ հատ վա ծը վե րա բե րում է 
կա նանց տար բեր խմ բե րի շր ջա նում վե րար տա
դրո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի ի րա վի ճա
կի վեր լու ծու թյա նը: Զե կույ ցի վեր ջին հատ վա ծում 
կա րող եք գտ նել վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան և ի րա վուն քի վե րա բե րյալ տեր մի նա բա նա կան 
բա ռա րան:

Զե կույ ցի պատ րա ստ ման մե թո դա բա նու թյա նը 
անդ րա դառ նա լով, նախ նշե նք, որ զե կույ ցի հիմ քում 
ըն կած է նյու թե րի երկ րոր դային վեր լու ծու թյունն 
ու բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը։ 
Յու րա քան չյուր գլ խում ներ կայաց ված նյու թը հան
դի սա նում է այդ նյու թի հե ղի նա կի մտա վոր սե փա
կա նու թյու նը։ Զե կույ ցի յու րա քան չյուր հա մա հե ղի
նակ պա տաս խա նա տու է իր կող մից ներ կայաց ված 
նյու թի բո վան դա կու թյան հա մա ր։

 Զե կույ ցի շր ջա նակ նե րում սահ մա նա փակ է օգ տա
գո րծ ված քա նա կա կան որ ևէ տվյա լ։ Հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ ՀՀ սե ռա կան և վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի վե րա բերյալ 
առ կա նյու թերն ու զե կույց նե րը հիմ նա կա նում 
հի մն ված են հենց քա նա կա կան տվյալ նե րի վեր
լու ծու թյան վրա, սույն զե կույ ցը միտ ված է տա լու 
ի րա վի ճա կի ոչ թե թվային, այլ մար դա կե նտ րոն և 
ի րա վա կե նտ րոն նկա րա գի րը։ Ի րա վա կան և քա ղա
քա կա նու թյան վեր լու ծու թյա նը վե րա բե րող գլուխ
նե րից բա ցի, մնա ցած բո լոր գլուխ նե րը կա ռուց ված 
են ան հա տա կան պատ մու թյուն նե րի, սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի 
վե րա բե րյալ տար բեր խմ բե րի կա նանց փոր ձա ռու
թյուն նե րի շուրջ։ Հենց այս փոր ձա ռու թյուն նե րի ներ
կայա ցումն ու փո խան ցումն է հան դի սա նում տվյալ 
զե կույ ցի ա ռաջ նային նպա տա կը ։

 Զե կույ ցում ար տա ցոլ ված են հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նանց, ԼԲՏ կա նանց, եզ դի հա մայն քի 
կա նանց, ՄԻ ԱՎ ով ապ րող կա նանց փոր ձա ռու
թյուն նե րը։ Զե կույ ցի խմ բագ րա կա զմն իբրև սահ մա
նա փա կում է դի տար կում այն փաս տը, որ զե կույ ցի 
պատ րա ստ ման այս փու լում դեռ չեն հա վա քա գր վել 
բո լոր խմ բե րի կա նանց փոր ձա ռու թյու նը ներ կայաց
վող նյու թե րը։ Այս հա մա տե քս տում կար ևոր է նշել, 

որ զե կույցն իր ձևա չա փով « բաց» է և են թա կա է 
լրամ շա կում նե րի և հա վե լում նե րի։ Վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի հար ցե րով 
զբաղ վող ցան ցը ող ջու նում է բո լոր խմ բե րի կա
նանց, ինչ պես նաև ո րո շում կայաց նող նե րի, քա
ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի և ո լոր տի մաս նա
գետ նե րի հե տա դա րձ կա պը, զե կույ ցում նե րդ րում 
ու նե նա լու և ի րենց փոր ձա ռու թյու նը ներ կայաց նե լու 
մի տու մը։ Ցան ցը բաց է հա մա գոր ծակ ցու թյան հա
մար, ին չի հի ման վրա էլ պար բե րա բար ի րա կա նաց
վե լու է սույն զե կույ ցի լրամ շա կու մը ։



1
Գլուխ



Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան օ րե նսդ րա կան դաշտը և 
քա ղա քա կա նու թյու նը ՀՀ–ում. 

 ի րա վի ճա կը և բա ցե րը

Վիոլետա Զոփունյան
Գոհար Փանաջյան
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1.1 Կնոջ վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քը ՀՀ–ում. օ րե նսդ րա կան 
վեր լու ծություն 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր
պու թյունն (ԱՀԿ) ա ռող ջու թյու նը սահ մա նում է ոչ 
մի այն որ պես հի վան դու թյան կամ տկա րու թյան 
բա ցա կայու թյուն, այլև որ պես մար դու ֆի զի կա կան, 
մտա վոր և սո ցի ա լա կան լի ա կա տար բա րե կե ցու
թյան վի ճա կ։ Ա ռող ջու թյան սահ ման ման շր ջա նակ
նե րում ԱՀԿ–ն վե րար տադ րո ղա կան կամ սե ռա կան 
ա ռող ջու թյու նը ո րա կում է որ պես կյան քի բո լոր 
փու լե րում վե րար տադ րո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի, 
գոր ծա ռույթ նե րի և հա մա կար գե րի ամ բող ջու թյուն:3

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու նը (այ սու հե տ՝ 
ՎԱ) են թադ րում է, որ մար դիկ կա րող են ու նե նալ 
պա տաս խա նա տու, բա վա րա րող և ա պա հով սե
ռա կան կյանք, ու նակ են վե րար տադ րել և ի րենց 
վե րար տադ րո ղա կան կյան քի վե րա բե րյալ ա զատ 
ո րո շում ներ կայաց նե լ։ Այլ կե րպ ա սած կի նը և տղա
մար դը պե տք է տե ղե կաց ված լի նեն ծնե լի ու թյան 
վե րա հսկո ղու թյան ան վտա նգ, ար դյու նա վետ, մատ
չե լի և ըն դու նե լի մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ, մի ա ժա
մա նակ վեր ջին նե րիս հա մար պե տք է մատ չե լի լի նեն 
նշ ված մե թոդ նե րը, ինչ պես նաև սե ռա կան, վե րար
տադ րո ղա կան բժշ կու թյան հա մա պա տաս խան 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րը և ա ռող ջա
պա հա կան կր թա կան ծրագ րե րը ։

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու
թյուն նե րից օգտ վե լիս ան ձի նք շատ հա ճախ կա նգ
նում են ան հա վա սա րու թյան ա ռա ջ։ Ան հա վա սա րու
թյան հա մար կա րող են հի մք հան դի սա նալ մի շա րք 
գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են օ րի նա կ՝ սո ցի ալ–տն տե սա
կան կար գա վի ճա կը, կր թու թյու նը, տա րի քը, էթ նի
կա կան և կրո նա կան պատ կա նե լի ու թյու նը և այլն։

Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք ներն ի րեն ցից ներ
կայաց նում են վե րար տա դր ման և վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ մար դու 
ի րա վունք նե րի են թա ճյուղ։ Նշ ված ի րա վունք նե րը 
կա րող են նե րա ռել հետ ևյալ բո լոր ի րա վունք նե րը 
կամ դրան ցից մի քա նի սը՝ օ րի նա կան և ան վտա
նգ ա բոր տի, ծնե լի ու թյան հսկո ղու թյան, ո րա կյալ 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման, 
ինչ պես նաև վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
վե րա բե րյալ հար կադ րան քից, բռ նու թյու նից և 
խտրա կա նու թյու նից ա զատ ընտ րու թյուն կա տա րե
լու ի րա վունք։ Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը 
կա րող են նե րա ռել նաև հա կա բե ղմ նա վո րիչ նե րի և 
սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ նե

3 See: http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/ (Մուտք է 
գործել 15.12.18)
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րի վե րա բե րյալ կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը, 
ինչ պես նաև խտ րա կան ամ լա ցու մից և ա բոր տից 
ա զատ լի նե լու ի րա վուն քը և այլն։

«Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա
րկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի4 9–րդ հոդ վա ծը սահ մա
նում է մար դու վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քը, 
ո րի հա մա ձայն յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի․ 

• ո րո շել իր ե րե խա նե րի թի վը և նրանց ծն վե լու 
ժամ կետ նե րը, 

• ան ցան կա լի հղի ու թյու նից և հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հա տու մից խու սա փե լու նպա տա կով 
օգտ վել ըն տա նի քի պլա նա վոր ման ար դյու նա վետ և 
ան վնաս մի ջոց նե րից ու մե թոդ նե րից, դրանց վե րա
բե րյալ ստա նալ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ,

• հ ղի ու թյան ըն թաց քում ստա նալ հղի ու թյան և 
ծննդա բե րու թյան հետ կապ ված բժշկա կան օգ նու
թյուն և սպա սար կում` պե տու թյան կող մից ե րաշ
խա վոր ված ա մե նա մյա ա ռող ջա պա հա կան նպա
տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում:

 Սա կայն կար ևոր է նշել, որ ՀՀ–ում վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վո րող հիմ նա կան ի րա վա կան 
ակ տը « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րենքն5 է: Այն կար գա վո րում է մար դու վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման, վե րար
տադ րո ղա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման, վե րար
տադ րո ղա կա նու թյան ո լոր տում տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ ման կար գի ու պայ ման նե րի, ինչ պես նաև 
դրանց հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն ներ: 
Օ րեն քի 4–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է վե րար տադ
րո ղա կա նու թյան հետ կապ ված մար դու հետ ևյալ 
ի րա վունք նե րը՝ 

• ի նք նու րույն տնօ րի նել իր սե ռա կան ու վե րար
տադ րո ղա կան կյան քը, ե թե դա չի վտան գում այ լոց 
ա ռող ջու թյա նը, 

• ըն տա նիք կազ մել, ինք նու րույն ո րո շել իր ե րե խա
նե րի թի վն ու նրանց ծն վե լու ժամ կետ նե րը և այդ 
նպա տա կով ու նե նալ պտ ղա բե րու թյան կար գա վոր
ման ա պա հով ու ար դյու նա վետ ծա ռայու թյուն նե րից 
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն,

4 Տես՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 
մասին» ՀՀ օրենք http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do
cID=104958 (Մուտք է գործել 28.12.17)
5 Տես՝«Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716 (Մուտք է 
գործել 28.12.17)

•  պա շտ պան ված լի նել ճնշ ման բո լոր ձևե րից, այդ 
թվում՝ սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և բռ նու թյու նից, 
հար կադ րա կան հղի ու թյու նից, ա բոր տից, ամ լա ցու
մից և վե րար տադ րո ղա կա նու թյան ի րա վունք նե րի 
այլ խախ տում նե րից,

• ս տա նալ հա վաս տի և ամ բող ջա կան տե ղե կա
տվու թյուն սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հար ցե րի շուրջ, այդ թվում՝ պտ ղա բե
րու թյան կար գա վոր ման առ կա մի ջոց նե րի և մե թոդ
նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րի, ար դյու նա վե տու թյան և 
հնա րա վոր վտա նգ նե րի վե րա բե րյալ,

• ս տա նալ բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն և ծա
ռայու թյուն ներ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հար ցե րի շուրջ՝ մե կու սի ու գա ղտ նի 
պայ ման նե րում, 

• օ գտ վել բա րձ րո րակ բուժ կան խար գե լիչ ծա ռայու
թյուն նե րից և պա շտ պան ված լի նել ա ռող ջու թյան 
հա մար վտա նգ ներ կայաց նող մե թոդ նե րի, այդ 
թվում՝ գի տա կան փոր ձե րի կի րա ռու մից, 

• ի նք նու րույն ո րո շում ներ կայաց նել սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված 
բժշկա կան մի ջամտու թյուն ներ ստա նա լիս, բա ցա
ռու թյա մբ կյան քին սպառ նա ցող շտապ մի ջամտու
թյուն պա հան ջող ի րա վի ճակ նե րի և օ րեն քով նա
խա տես ված այլ դեպ քե րի, 

• օ գտ վել վե րար տադ րո ղա կա նու թյան նոր տեխ
նո լո գիա նե րից, նե րա ռյալ` պտ ղա բե րու թյան կար
գա վոր ման ա պա հով և ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից 
և (կամ) մե թոդ նե րից, ինչ պես նաև ան պտ ղու թյան 
բուժ ման հա մար կի րառ վող վե րար տադ րո ղա կա նու
թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից:

 Հա րկ է նշել, որ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված ի րա
վունք նե րի ի րա կա նա ցումն այլ են թաօ րե նսդ րա կան 
ակ տե րով ե րաշ խա վոր ված չէ: Օ րի նակ, ան ձի՝ իր 
սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան կյան քի ինք նու
րույն տնօ րին ման կամ սե ռա կան և վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված բժշկա կան 
մի ջամտու թյուն ներ ստա նա լիս ինք նու րույն ո րո շում
ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը կյան քի կո չե լու հա մար 
չկան օ րե նսդ րո րեն ամ րա գր ված մե խա նի զմ ներ կամ 
հս տակ սա նկ ցի ա ներ, ո րո նք թույլ կտան ան ձին 
ա ռանց կո ղմ նա կի ան ձանց (եր բե մն այդ թվում նաև 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի) ի րաց նել իր ի րա վունք նե րը:

Մի ա ժա մա նակ օ րեն քը կար գա վո րում է դե ռա հաս
նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պա
նու մը, այս պի սով, նշ ված օ րեն քի շր ջա նակ նե րում 
դե ռա հաս ներն ի րա վունք ու նե ն՝

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=104958
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=104958
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
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•  սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան, ինչ պես նաև 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման, 

• ի րա զեկ լի նել սե ռա կան հա սու նաց ման, սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե
րող հար ցե րին, ու նե նալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման, սե ռա վա
րակ նե րի, այդ թվում՝ մար դու ի մու նային ան բա
վա րա րու թյան վա րա կի (ՄԻ ԱՎ) կան խար գել ման 
ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ,

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

Ա նվ տա նգ մայ րու թյու նը և ծնն դօգ նու թյունը 
կար գա վո րող օ րենս դրու թյու նը ՀՀ–ում

Կի նն ու նի ան վտա նգ մայ րու թյան ի րա վունք:

Ա նվ տա նգ մայ րու թյան ի րա վուն քը հղի ու թյան ըն
թաց քում ա ռող ջու թյան պահպան ման, ծննդա բե
րու թյան և հետ ծնն դյան ժա մա նա կա շր ջա նում իր, 
պտ ղի ա ռողջու թյա նը և նո րած նին նվա զա գույն 
ռի սկ պատ ճա ռող մե թոդ նե րի կի րառ մա մբ օգ նու
թյուն ստա նա լու ի րա վունքն է:

Կի նն ի րա վունք ու նի տե ղե կու թյուն ստա նա լու 
կրծքով կե րա կր ման ա ռա վե լու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև մա նուկ նե րի և վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի 
ա ռողջ և ան վտա նգ սնուց ման վե րա բե րյալ: Հղի ու
թյան ըն թաց քում ցան կա ցած բժշկա կան մի ջամտու
թյուն կա տար վում է կնոջ հա մա ձայ նու թյա մբ: Կի նն 
ի րա վունք ու նի հրա ժար վել բժշկա կան մի ջամ տու
թյու նից կամ պա հան ջել ընդ հա տել այն: Ա ռանց հղի 
կնոջ հա մա ձայ նու թյան, բժշկա կան հա նձ նա ժո ղո վի 
ո րոշ մա մբ, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ բժշ կի 
ո րոշ մա մբ, թույ լա տր վում է ի րա կա նաց նել բժշկա
կան մի ջամտու թյուն հղի կնոջ կյան քին սպառ նա ցող 
վտան գի, ինչ պես նաև շր ջա պա տի հա մար վտա նգ 
ներ կայաց նող հի վան դու թյուն նե րի6 դեպ քե րում: 
Բժշ կա կան մի ջամ տու թյու նից հրա ժար վե լու փաս տը 
հնա րա վոր հետ ևանք նե րի նշու մով, գրանց վում է 
բժշկա կան փաս տա թղ թե րում և գրա վոր հա վա ստ
վում հղի կնոջ, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում՝ 
նրա ա մուս նու կամ հա րա զատ նե րի, իսկ վեր ջի նիս 

6 Տես՝ ՀՀ կառավարության «Շրջապատի համար վտանգ 
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որոշում, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=82483 
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ան հնա րի նու թյան դեպ քում բու ժա նձ նա կազ մի կազ
մած ար ձա նագ րու թյա մբ:

 Կար ևոր է նշել, որ Օ րեն քը չի սահ մա նում 
«բժշկա կան մի ջամտու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, 
ին չը կա րող է պրակ տի կայում ա ռա ջաց նել խնդիր
նե ր։ 

Ա նվ տա նգ մայ րու թյան ի րա վունքն իր մեջ նե րա
ռում է նաև ան ցան կա լի հղի ու թյու նից ու հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տու մից խու սա փե լու նպա տա
կով բե ղմ նա կա նխ ման ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից և 
(կամ) մե թոդ նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը: Ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րը պե տք է հա վաս տի 
տե ղե կա տվու թյուն տրա մադ րեն բե ղմ նա կա նխ ման 
առ կա մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի ա պա հո վու թյան, 
ար դյու նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան վե րա բեր
յալ:

Մի ա ժա մա նակ, Օ րեն քը սահ մա նում է, որ կի նն 
ի րա վունք ու նի հղի ու թյան ըն թաց քում ստա նալ 
հղի ու թյան և ծննդա բե րու թյան հետ կապ ված 
ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշկա
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում՝ պե տու թյան 
ե րաշ խա վո րած ա ռող ջա պա հա կան նպա տա կային 
ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում:

Նշ ված ի րա վունքն ա նուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված է 
նաև ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2004 թ–ի 318–Ն ո րոշ
մա ն7 մեջ: Ո րոշ ման հա վել ված 1–ը սահ մա նում է 
պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար և 
ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշկա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող բնակ
չու թյան սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ու ա ռան ձին (հա
տուկ) խմ բե րի ցան կը, որ տեղ նե րառ ված են նաև 
վե րար տադ րու թյան տա րի քի կա նայք` հղի ու թյան, 
ծննդա բե րու թյան և հետ ծնն դյան շր ջա նում:

Նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րում են պե
տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշկա
կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման շր ջա նակ նե րում 
ար տա հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում ցու ցա
բեր վող ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան 
օգ նու թյան և սպա սա րկ ման կազ մա կե րպ ման չա փո
րո շի չը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
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նա խա րա րի 2014 թ–ի 77–Ն հրա մա նո վ8: Վեր ջի նիս 
հա մա ձայն պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ան վճար բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման 
շր ջա նակ նե րում ար տա հի վան դա նո ցային պայ ման
նե րում ցու ցա բեր վող ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա
կան բժշկա կան օգ նու թյունն ու սպա սար կու մը 
հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է տա րած քային 
սպա սա րկ ման սկզբուն քով, մի ա ժա մա նակ` յու րա
քան չյուր բնա կիչ իր բնա կա վայ րի վար չա կան տա
րած քի շր ջա նակ նե րում ի րեն սպա սար կող բժշ կին` 
ման կա բա րձ–գի նե կո լո գին, ընտ րե լու ի րա վունքն 
ու նի, ան կախ մի նչ այդ կա տար ված տե ղա մա սային 
կցում նե րից: Այն դեպ քե րում, երբ հղին ներ կայաց
նում է քաղ վա ծք իր բնա կու թյան վայ րում հաշ
վառ ված չլի նե լու մա սին կամ ու ղե գր վում է որ պես 
ռիս կի խմ բի հղի, հսկո ղու թյունն ի րա կա նաց
վում է ան վճար: 

Այն դեպ քե րում, երբ կի նը բնակ վում է տվյալ ա ռող
ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման բժշկա կան կազ
մա կեր պու թյան սպա սա րկ ման տա րած քում, սա կայն 
ընտ րում է մեկ այլ բժշկա կան կազ մա կեր պու թյան 
տա րած քում ընդ գրկ ված կա նանց կոն սուլ տա ցի ա, 
ա պա պե տք է իր բնա կու թյան տա րած քային բժշկա
կան կազ մա կեր պու թյու նից ներ կայաց նի քաղ վա ծք 
այն մա սին, որ ին քը հաշ վառ ված չէ այն տեղ և/ կամ 
որ պես հղի հսկո ղու թյան տակ չի գտն վում, կամ էլ 
դուրս է ե կել հաշ վա ռու մից: Սույն քաղ ված քը տա
րած քային բժշկա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող
մից տր վում է ան վճար:

Հա րկ է նշել, որ նշ ված տե ղա փո խու թյու նը կա րե
լի է ի րա կա նաց նել մի այն մար զի ներ սում: Այ սի նքն 
ՀՀ մի մար զում գտն վող բժշկա կան հաս տա տու
թյան հաշ վա ռու մից դուրս գա լու և մեկ այլ մար զի 
տա րած քում կամ Եր ևա նում գտն վող բժշկա կան 
հաս տա տու թյու նում հաշ վառ վե լու դեպ քում ծնն դօգ
նու թյու նը կտ րա մա դր վի վճա րո վի։ Հաշ վի առ նե լով 
պրակ տի կայում տի րող այն ի րա վի ճա կը, որ Եր ևա
նում բժշկա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը շատ 
ա վե լի ո րա կյալ են քան ՀՀ մար զե րում, շատ հղի կա
նայք ցան կու թյուն են հայտ նում դուրս գալ մար զի 
բժշկա կան հաս տա տու թյան ի րենց հաշ վա ռու մից և 
հաշ վառ վել Եր ևա նում, սա կայն նշ ված ի րա վա կան 
կար գա վոր ման հա մա ձայն այդ դեպ քում բժշկա կան 
ծա ռայու թյու նը կմա տուց վի վճա րո վի։ Մատ չե լի ու
թյան տե սան կյու նից սա լուրջ խն դիր է։ Փաս տա ցի 
ստաց վում է, որ ա վե լի ո րա կյալ բժշկա կան օգ
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նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու հա մար ան ձը 
պե տք է վճա րի, իսկ Եր ևա նում ապ րող հղի կա նայք 
ստա նում են ա վե լի ո րա կյալ բժշկա կան սպա սար
կում, քան ՀՀ մար զե րում բնակ վող նե րը ։

Բժշ կա կան պատ շաճ սպա սա րկ ման տե սան կյու նից 
մեկ այլ խն դիր է ա ռա ջա նում, երբ մե ծա թիվ հղի կա
նայք ընտ րում են միև նույն բժշ կին և դրա պատ ճա
ռով ա ռա ջա նում են հեր թեր, ինչ պես նաև կաս կա ծի 
տակ է դր վում բժշկա կան սպա սա րկ ման ո րա կը, 
ին չը հատ կա պես պա ցի ե նտ նե րի այս խմ բի հա մար 
կա րող է ա ռող ջու թյու նը վատ թա րաց նող հետ ևանք
ներ ու նե նալ:

Նշ ված հրա մա նի հա մա ձայն, այն դեպ քում, երբ 
հղին հաշ վառ ման է վե րց վում ոչ իր բնա կու թյան 
վայ րի տա րած քային բժշկա կան կազ մա կեր պու թյան 
կա նանց կոն սուլ տա ցի այի կող մից, ա պա վեր ջինս 
պար տա վոր է ա պա հո վել հղի ի նա խա ծնն դյան 
հսկո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը` պատ շաճ մա կար դա
կով և ո րա կով: 

Ա նվ ճար նա խա ծնն դյան հսկո ղու թյան իր ի րա վուն
քի մա սին նա խա պես տե ղե կաց ված լի նե լու պա րա
գայում, հղի ի կող մից, իր բնա կու թյան վայ րի բժշկա
կան կազ մա կեր պու թյու նում հաշ վառ ված չլի նե լու 
վե րա բե րյալ քաղ վա ծք չներ կայաց նե լու դեպ քում, 
նա խա ծնն դյան հսկո ղու թյու նը այլ բժշկա կան կազ
մա կեր պու թյան կա նանց կոն սուլ տա ցի այի կող մից 
ի րա կա նաց վում է վճա րո վի՝ ան կախ բնա կու թյան 
վայ րից: 

Ար տա հի վան դա նո ցային բժշկա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րում ման կա բար ձա գի նե կո լոգի ա կան բժշկա
կան օգ նու թյունն ու սպա սար կումն ի րա կա նաց վում 
են կա նանց կոն սուլ տա ցի այի ման կա բա րձ–գի նե կո
լո գի և ման կա բար ձու հու (գյու ղա կան բնա կու թյան 
վայ րե րում՝ նաև ըն տա նե կան բժշ կի, ման կա բար
ձու հու կամ վե րա պատ րա ստ ված բուժք րոջ) կող
մի ց՝ ըստ բժշկա կան ցու ցում նե րի ընդգրկե լով այլ 
մաս նա գետ նե րի, կազ մա կեր պե լով նաև լա բո րա
տոր–գոր ծի քային ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն նե
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը:

 Կար ևոր է հաս կա նալ նաև, թե ինչ ծա վալ նե րով են 
տրա մա դր վում ան վճար բժշկա կան օգ նու թյու նը 
և սպա սար կու մը: Այս պի սով, պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշկա կան օգ նու թյան և 
սպա սա րկ ման շր ջա նակ նե րում ա ռող ջու թյան ա ռաջ
նային պահ պան ման բժշկա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րում ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա
կա ն օգ նությունն ու սպա սար կումն ընդգրկում են.

1) Տե ղա մա սային ման կա բա րձ–գի նե կո լո գի կող մից 
ի րա կա նաց վող հղի նե րի, այդ թվում՝ բա րձր ռիս
կի խմ բի հղի նե րի և ծննդ կան նե րի հսկո ղու թյան 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=114488
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=114488
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ամբողջ ծա վա լը և Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա
վաս տագ րի տրա մադ րու մը․ 

ա. Մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի
րուս վա րա կի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյան և 
խորհրդատ վու թյան տրա մադ րում,

բ. հղի նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան, 
ու սուց ման և ծննդա բե րու թյա նը ֆի զի կա կան նա
խա պատ րա ստ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա
ցում,

գ. տե ղա մա սային ման կա բա րձ–գի նե կո լո գի ու
ղեգր մա մբ հղի նե րին նեղ մաս նա գետ նե րի կող մից 
բժշկա կան օգ նու թյան ու սպա սա րկ ման ցու ցա բե
րում ա ռանց մաս նա գետ նե րի սահ մա նա փակ ման,

դ. լա բո րա տոր–գոր ծի քային ախ տո րո շիչ հե տա
զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում հղի նե րի նա
խածննդյան հսկո ղու թյան ըն թաց քում` ա ռանց 
ծա վալ նե րի սահ մա նա փակ մա ն՝ բժշկա կան ցու ցում
նե րի առ կայու թյան դեպ քում, 

ե. հետ ծնն դյան հսկո ղու թյան տրա մադ րում (ծննդա
բե րու թյու նից հե տո հետ ծնն դյան 42 օ րե րի ըն թաց
քում),

զ. հղի նե րի նա խա ծնն դյան հսկո ղու թյուն ի րա կա
նաց նող բժշկա կան կազ մա կեր պու թյու նը ա պա հո
վում է Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա վաս տագ րի 
տրա մադ րու մը հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ
կե տում:

2) Դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի ֆի զի կա կան և սե ռա կան 
հա սու նաց ման գնա հա տում և ան հրա ժեշտ այլ 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում բժշկա կան 
ցու ցում նե րի առ կայու թյան դեպ քում ա ռանց ծա վալ
նե րի սահ մա նա փակ ման, և հայտ նա բեր ված հի վան
դու թյուն նե րի բու ժում:

3) Տե ղա մա սային ման կա բա րձ–գի նե կո լո գի, այլ 
մաս նա գետ նե րի կող մից բժշկա կան ցու ցում նե րի 
առ կայու թյան դեպ քում գի նե կո լո գիա կան հի վա նդ
նե րի ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նու թյան և սպա
սա րկ ման ցու ցա բե րում:

4) Կա նանց գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սա րկ ման ա պա հո վում՝ կան խար գե լիչ հե տա
զո տումն ու բու ժու մը ա ռանց այ ցե լու թյուն նե րի թվի 
սահ մա նա փակ ման, և դե ղե րի տրա մադ րում օ րենս
դրու թյա մբ սահ ման ված կար գով:

5) Պտ ղա բե րու թյան կար գա վոր ման, սե ռա վա րակ
նե րի և ան ցան կա լի հղի ու թյու նից պա շտ պան վե լու 
հա մար կա նանց խորհրդատ վու թյան տրա մադ րում, 

բե ղմ նա կա նխ ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րով 
ա պա հո վում և այլն:

 Քա նի որ Ծնն դօգ նու թյան պե տա կան հա վաս տագ րի 
տրա մադ րու մը հղի ու թյան 22 շա բա թա կան ժամ կե
տում է, հա րկ է նշել, որ հա վաս տա գի րը ստա նա լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է բժշկա կան կազ մա կեր պու
թյու նում որ պես հղի հաշ վառ վել մի նչև հղի ու թյան 
22 շա բա թա կան լրա նա լը։

Հ ղի նե րի ն՝ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ան վճար բժշկա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը 
նե րա ռում են հե տա զո տու թյուն նե րի և զննում նե
րի հետ ևյալ ծա վալ նե րը ՝

1) Այ ցե լու թյուն ներ ման կա բա րձ–գի նե կո լո գին, ման
կա բար ձին կամ վե րա պատ րա ստ ված բուժք րո ջը. 

ա. նոր մալ ըն թա ցող հղի ու թյան դեպ քում՝ չոր սից–
վեց այց, իսկ հղի ու թյան ախ տա բա նու թյուն նե րի 
դեպ քում (հի վան դա նո ցային հե տա զո տու մից և 
բու ժու մից զատ)՝ ութ և ա վե լի այց` ըստ բժշկա կան 
ցու ցում նե րի,

բ. հղի նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան, 
ու սուց ման և ծննդա բե րու թյա նը ֆի զի կա կան նա
խա պատ րա ստ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա
ցում,

գ. հղի ին և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին հղի ու թյան 
ըն թաց քում վտան գի նշան նե րի մա սին տե ղե կու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ խորհրդատ վու
թյա մբ և տե ղե կատ վու թյա մբ պար տա դիր ա պա հո
վում:

2) Լա բո րա տոր–գոր ծի քային ախ տո րո շիչ հե
տա զո տու թյուն նե րի սահ ման ված ծա վալ նե րը 
ա պա հով վում են բժշկա կան կազ մա կեր պու թյան 
լա բո րա տոր–գոր ծի քային ախ տո րո շիչ հե տա զո տու
թյուն նե րի մի ջո ցով, իսկ բա ցա կայու թյան դեպ քում 
այլ բժշկա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում` պայ մա
նագ րային հի մունք նե րով:

3) Տե ղա մա սային ման կա բա րձ–գի նե կո լո գի ու
ղե գր մա մբ թե րա պև տի, ստո մա տո լո գի զն նու մը, 
իսկ ցու ցում նե րի առ կայու թյան դեպ քում նաև նեղ 
մաս նա գետ նե րի կող մից հե տա զոտ ման ու բժշկա
կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման ցու ցա բե րու մը՝ 
տա րած քային սպա սա րկ ման հա մա պա տաս խան 
ար տա հի վան դա նո ցային բժշկա կան կազ մա կեր պու
թյու նում և/ կամ դիս պան սեր նե րում:

4) Ծննդ կան նե րի հսկո ղու թյան ա պա հո վու մը ըն
տա նե կան բժշ կի, ման կա բար ձու հու, վե րա պատ
րա ստ ված բուժք րոջ կող մից և ըստ բժշկա կան 
ցու ցում նե րի հե տա զո տու մը և բու ժօգ նու թյան 
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կազ մա կեր պու մը կա նանց կոն սուլ տա ցի այում հետ
ծննդյան 42 օ րե րի ըն թաց քում:

5) Պատ րո նաժ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում 
ման կա բար ձու հու  ( վե րա պատ րա ստ ված բուժք րոջ) 
կող մից հղի ի նա խա ծնն դյան հսկո ղու թյան և հետ
ծնն դյան 42 օ րե րի ըն թաց քում` ըստ հղի ի հսկո
ղու թյու նը ի րա կա նաց նող բժշ կի կող մից կա զմ ված 
ան հա տա կան գրա ֆի կի կամ հա նձ նա րա րա կան նե
րի հի ման վրա:

Հ ղի ու թյան ախ տա բա նա կան ըն թաց քի դեպ քում, 
ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, ա պա հով վում են հա տուկ 
և դժ վա րա մատ չե լի ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն
նե ր՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հա մա
պա տաս խան հրա մա նի հա մա ձայն:9 Հ ղի ու թյան 
ախ տա բա նա կան ըն թաց քի և էքստ րա գե նի տալ 
հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում հղի նե րի հե տա զո տու
թյու նը և բժշկա կան օգ նու թյունն ու սպա սար կու մը 
ա պա հով վում են հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում, 
իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում, կախ ված ախ տա բա նու
թյան բնույ թից և ծան րու թյան աս տի ճա նի ց՝ նաև 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց ված բժշկա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում և ծնն դօգ նու թյան եր
րորդ մա կար դա կի բժշկա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րում:

Հ ղի նե րին նա խա ծնն դյան հսկո ղու թյան ա ռա ջին իսկ 
այ ցի ժա մա նակ տրա մա դր վում է տե ղե կա տվու թյուն 
կա նանց կոն սուլ տա ցի այում հսկո ղու թյան ըն թաց
քում ան վճար բժշկա կան օգ նու թյուն ու սպա սար
կում ստա նա լու ի րենց ի րա վուն քի մա սին: Ի րա զեկ
ման փաս տը վա վե րաց վում է հղի ի հսկո ղու թյան 
քար տում՝ վեր ջի նիս կող մից գրառ մա մբ և ստո րա
գրու թյա մբ:

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան
դակ տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րը բժշկա կան տեխ նո լո գիա ներ են, ո րո նք 
կի րառ վում են ան պտ ղու թյան խնդ րի լուծ ման նպա
տա կով:

 Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 11–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ՀՀ–ում թույ
լա տր վում է կի րա ռել վե րար տադ րո ղա կա նու թյան 
հետ ևյալ օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րը.

1) ար հես տա կան սե րմ նա վո րում ա մուս նու կամ դո
նո րա կան սեր մով.

9 Տես՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.11.2013 թ. 
77_Ն հրամանի Գլուխ II, Կետ 27

2) ար հես տա կան (ար տա մա րմ նա կան/ փոր ձա նո
թային) բե ղմ նա վո րում ա մուս նու կամ դո նո րա կան 
սեր մով և սաղ մի ներ պատ վաս տում.

3) դո նո րա կան սաղ մի ներ պատ վաս տում փոխ նակ 
մոր ար գան դում։

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո
լո գիա նե րից օգտ վող ան ձի նք ի րա վունք ու նեն 
նա խա պես ի րա զեկ վե լ՝

1) վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րի կի րառ ման հետ կապ ված ժա ռան գա բա
նա կան, բժշկա գի տա կան և ի րա վա կան հար ցե րի 
մա սին,

2) վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րի կի րառ ման գոր ծե լա կար գի մա սին,

3) դո նո րի կամ փոխ նակ մոր ար տա քին տվյալ նե րի, 
ազ գային պատ կա նե լու թյան, ֆե նո տի պի և բժշկա
գե նե տի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե
րի մա սին:

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րից օգտ վող ան ձի նք (ա մու սին նե րը) ի րա
վունք ու նեն ընտ րել սե ռա բջ ջի դո նո րին և (կամ) 
փոխ նակ մո րը:

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա ներ ի րա կա նաց նե լիս հաշ վառ վում են մի այն 
այն դո նոր նե րի և փոխ նակ մայ րե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը, ով քեր բժշկա–գե նե տի կա կան 
հե տա զո տու թյան են են թա րկ վել հա մա պա տաս
խան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում և 
չու նեն դո նոր կամ փոխ նակ մայր լի նե լու հա կա ցու
ցում ներ:

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րից օգտ վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց և 
փոխ նակ մոր կամ հայտ նի դո նո րի դեպ քում փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նրանց 
մի ջև կնք վող գրա վոր պայ մա նագ րե րով, ո րո նք 
են թա կա են նո տա րա կան վա վե րաց ման: 

Ար հես տա կան բե ղմ նա վոր ման կամ բե ղմ նա վոր
ման դեպ քում դո նոր լի նե լու ի րա վունք ու նեն 18–35 
տա րե կան այն տղա մար դիկ և կա նայք, ով քեր 
են թա րկ վել են բժշկա գե նե տի կա կան հե տա զո տու
թյան և չու նեն դո նոր լի նե լու բժշկա կան հա կա ցու
ցում ներ: Ժա մա նա կա վոր դո նոր լի նե լու ի րա վունք 
ու նեն նաև վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի (18 
տա րե կա նից սկ սած) այն տղա մար դիկ և կա նայք, 
ով քեր ցան կա նում են ի րենց սե րմ նաբ ջի ջը կամ 
սաղ մը տրա մադ րել հա րա զատ նե րին, են թա րկ վել 
են բժշկա գե նե տի կա կան հե տա զո տու թյան և չու նեն 



14

դո նոր լի նե լու բժշկա կան հա կա ցու ցում նե ր։ Դո նորն 
իր բե ղմ նու նակ սեր մը կամ ձվաբ ջի ջը տրա մադ րե լու 
հա մար կա րող է ստա նալ դրա մա կան հա տու ցում 
հա մա պա տաս խան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա
տու թյան կամ սե ռաբ ջի ջն օգ տա գոր ծող ան ձի կամ 
զույ գի կող մի ց՝ նա խա պես կնք ված և սահ ման ված 
կար գով վա վե րաց ված պայ մա նագ րի հա մա ձայն: 
Դո նո րը չու նի որ ևէ ի րա վունք և չի կրում որ ևէ 
պար տա կա նու թյուն օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րի 
օգ տա գո րծ ման ար դյուն քում ի րե նից սեր ված ե րե
խայի նկատ մամբ։

Փոխ նակ մայր լի նե լու ի րա վունք ու նեն նախ կի
նում առն վա զն մեկ ան գամ ծննդա բե րած 20–35 
տա րե կան այն կա նայք, ով քեր սահ ման ված կար
գով են թա րկ վել են բժշկա գե նե տի կա կան հե տա
զո տու թյան, ո րի ար դյուն քում չեն հայտ նա բեր վել 
փոխ նակ մայր լի նե լու հա կա ցու ցում ներ: Փոխ նակ 
մայր լի նե լու ի րա վունք ու նեն նաև վե րար տադ րո
ղա կան տա րի քի (նախ կի նում առն վա զն մեկ ան գամ 
ծննդա բե րած 20 տա րե կա նից սկ սած) այն կա նայք, 
ով քեր ցան կա նում են կրել հա րա զատ նե րի կող մից 
տրա մա դր ված սաղ մով հղի ու թյու նը, են թա րկ վել են 
բժշկա գե նե տի կա կան հե տա զո տու թյան, ո րի ար
դյուն քում չեն հայտ նա բեր վել փոխ նակ մայր լի նե լու 
հա կա ցու ցում ներ: ՀՀ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով գրանց ված ա մուս նու թյան մեջ գտն վող 
կի նը կա րող է փոխ նակ մայր լի նել ա մուս նու հա մա
ձայ նու թյա մբ:

 Փոխ նակ մայ րը մի ա ժա մա նակ չի կա րող լի նել 
ձվա բջ ջի դո նոր:

 Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո
գիա նե րից օգտ վող ան ձանց և փոխ նակ մոր մի ջև 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են գրա
վոր պայ մա նագ րե րով, ո րո նք են թա կա են նո տա րա
կան վա վե րաց ման: Փոխ նակ մայ րը պար տա վոր է 
բժշկա կան հաշ վառ ման կա նգ նել հղի ու թյան վաղ 
ժամ կետ նե րում (մի նչև հղի ու թյան 12 շա բա թը), 
մշտա պես գտն վել բժշ կի հսկո ղու թյան տակ, խստո
րեն կա տա րել նրա խոր հուրդ նե րը և հետ ևել իր 
ա ռող ջու թյա նը: Փոխ նակ մայ րը վե րար տադ րո ղա
կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող 
ան ձից կամ ա մու սին նե րից ա ռան ձին ապ րե լու 
դեպ քում պար տա վոր է վեր ջին նե րիս տե ղե կաց նել 
հղի ու թյան ըն թաց քի մա սին: Փոխ նակ մայրն ի րա
վունք չու նի հրա ժար վել ի րե նից ծն ված ե րե խային 
հա նձ նել սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով պայ
մա նա գիր կն քած ան ձանց՝ վե րար տադ րո ղա կա նու
թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձին 
կամ ա մու սին նե րին: Փոխ նակ մայրն ի րե նից ծն ված 
ե րե խայի նկատ մամբ չու նի որ ևէ ի րա վունք և չի 
կրում որ ևէ պար տա կա նու թյուն ե րե խային սահ
ման ված կար գով պայ մա նա գիր կն քած ան ձին կամ 
ա մու սին նե րին հա նձ նե լու պա հից: Փոխ նակ մայ րը 

հղի ու թյուն կրե լու և ծննդա բե րե լու հա մար կա րող է 
ստա նալ դրա մա կան հա տու ցում՝ հա մա պա տաս
խան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյան կամ վե
րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գիա
նե րից օգտ վող ան ձի կամ ա մու սին նե րի և փոխ նակ 
մոր կող մից նա խա պես կնք ված պայ մա նագ րով 
սահ ման ված կար գով: Փոխ նակ մոր հետ պայ մա նա
գիր կն քած վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ 
տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձը (ա մու սին նե րը) 
կրում է (են) բո լոր այն ծախ սե րը, ո րո նք կապ ված 
են հղի ու թյան ըն թաց քի, ծննդա բե րու թյան, ինչ պես 
նաև բժշկա կան փաս տա թղ թե րով հաս տատ ված 
բար դու թյուն նե րի վե րաց ման հետ:

 Փոխ նակ մո րից ծն ված ե րե խան պայ մա նա գիր 
կնքած վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ 
տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վող ան ձին է հա նձն վում, 
ե թե ԴՆԹ–ի (դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թու) ո րոշ ման 
ար դյուն քում հաս տատ վում է, որ՝

1) ա մու սին նե րից առն վա զն մե կը կամ ա մուս նու
թյան մեջ չգտն վող ան ձը հան դի սա նում է ե րե խայի 
կեն սա բա նա կան ծնո ղը, և

2) փոխ նակ մայ րը չի հան դի սա նում ե րե խայի կեն
սա բա նա կան ծնո ղը:

 Կեն սա բա նա կան ծնո ղն իր բե ղմ նու նակ սեր մը կամ 
բե ղմ նու նակ ձվաբ ջի ջը տրա մադ րե լու հա մար դրա
մա կան հա տու ցում չի ստա նում: Կեն սա բա նա կան 
ծնո ղը հա մար վում է ա պա գա ե րե խայի ծնո ղը և 
նրա նկատ մամբ ու նի ՀՀ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման
ված բո լոր ի րա վունք նե րը և կրում է հա մա պա տաս
խան պար տա կա նու թյուն ներ: 

Որ պես դո նոր և (կամ) փոխ նակ մայր հան դես գա
լու ցան կու թյուն ու նե ցող ան ձի նք կա րող են դի մել 
հա մա պա տաս խան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու
թյուն ներ: Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ 
տեխ նո լո գիա նե րից օգտ վե լու ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձի նք կա րող են ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ
յուն ներ կայաց նել դո նո րի և (կամ) փոխ նակ մոր 
թեկ նա ծու ներ:

 Գա ղտ նի ու թյան ի րա վունք

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան մա սին խո սե
լիս կար ևոր է ան դրա դառ նալ նաև ան ձի գա ղտ
նի ու թյան ի րա վուն քին, ո րը հատ կա պես հա ճախ 
խա խտ վում և ոտ նա հար վում է ան ձի վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող ի րա վա հա րա բե
րու թյուն նե րում։ Նշ ված խախ տում ներն հատ կա պես 
նկա տե լի են ՀՀ մար զե րում և գյու ղե րում։ Նախ քան 
խա խտ ման օ րի նակ նե րին և դրս ևո րու մե րին ան
դրա դառ նա լը, նախ կար ևոր է հաս կա նալ, թե ՀՀ 
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օ րենս դրու թյա մբ ինչ պես է կար գա վոր վում պա ցի են
տի գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն քը։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
յու րա քան չյուր ոք ու նի իր մաս նա վոր և ըն տա նե կան 
կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա վի ան ձե ռնմ խե լի ու
թյան ի րա վունք: Մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի 
ան ձե ռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա
նա փակ վել մի այն օ րեն քով` պե տա կան ան վտան գու
թյան, երկ րի տն տե սա կան բա րե կե ցու թյան, հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի կա նխ ման կամ բա ցա հայտ ման, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րոյա
կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: 
Մի ա ժա մա նակ, 34–րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է, 
յու րա քան չյուր ան ձի՝ ի րեն վե րա բե րող տվյալ նե րի 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: Այս պի սո վ՝ անձ
նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը պե տք է կա տար վի 
բա  րեխղ ճո րեն, օ րեն քով սահ ման ված նպա տա կով, 
ան ձի հա մա ձայ նու թյա մբ կամ ա ռանց այդ հա մա
ձայ նու թյան` օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վա չափ 
հիմ քի առ կայու թյա մբ:

 Սահ մա նադ րու թյան վե րոն շյալ դրույ թից բխում է, 
որ մար դու ան ձնա կան կյան քի, այդ թվում՝ ան
ձի ու նե ցած հի վան դու թյուն նե րի, նրա նկատ մամբ 
կի րառ ված բժշկա կան մի ջամտու թյուն նե րի և հենց 
իր՝ պա ցի են տի մա սին տվյալ ներ կա րե լի է մշա կել 
մի այն ըն թա ցիկ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված կար
գով և ձե ռք բեր ված տե ղե կատ վու թյան նպա տա կին 
հա մա պա տաս խան: 

Ա նձ նա կան տվյալ նե րի և դրանց մշակ ման հաս կա
ցու թյու նը, մշակ ման կար գը, ան ձնա կան տվյալ ներն 
այլ ան ձանց փո խան ցե լու կար գը սահ ման ված է 
վեր ջե րս ըն դուն ված «Ա նձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ
պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

 Մի ա ժա մա նակ «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ
նու թյան և սպա սա րկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը10 
 նույն պես ան դրա դառ նում է պա ցի են տի գա ղտ նի ու
թյան ի րա վուն քին: Օ րեն քի 5–րդ հոդ վա ծի գ) կե տը 
սահ մա նում է, որ բժշկա կան օգ նու թյան դի մե լիս, 
ինչ պես նաև բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում ստա նա լիս յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի 
պա հան ջել բժշ կի օգ նու թյա նը դի մե լու փաս տի, իր 
ա ռող ջա կան վի ճա կի, հե տա զոտ ման, ախ տո րոշ ման 
և բուժ ման ըն թաց քում պա րզ ված տե ղե կու թյուն
նե րի գա ղտ նի ու թյան ա պա հո վում, բա ցի ՀՀ օ րենս
դրու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րից: Նույն օ րեն քի 
7–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն մար դու ա ռող ջա կան 
վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյու նը նրա կամ քին հա կա

10 Տես՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 
մասին» ՀՀ օրենքը, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do
cid=104958 (Մուտք է գործել 05.01.18)

ռակ չի կա րող հա ղո րդ վել նրան կամ այլ ան ձանց, 
բա ցի ՀՀ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րից:

Տեղյա՞կ եք այն մասին, որ ՀՀ օրենսդրությունը 
բուժաշխատողների համար սահմանել է 
պարտականություն՝ բժշկի օգնությանը դիմելու 
փաստի, նրա առողջական վիճակի մասին 
հետազոտման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում 
պարզված տեղեկությունների գաղտնիությունը 
պահպանելու մասին:

ՈՉ
33%

ԱՅՈ
67%

Բ նակ չու թյան շր ջա նում ան ցկաց ված առ ցանց 
հա րց ման մաս նա կից նե րի մի այն 67.3%–ն է նշել, որ 
տե ղյակ է այն մա սին, որ ՀՀ օ րենս դրու թյու նը 
բու ժաշ խա տող նե րի հա մար սահ մա նել է պար տա
կա նու թյուն` բժշ կի օգ նու թյա նը դի մե լու փաս տի, 
նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին հե տա զոտ ման, 
ախ տո րոշ ման և բուժ ման ըն թաց քում պա րզ ված 
տե ղե կու թյուն նե րի գա ղտ նի ու թյու նը պահ պա նե լու 
մա սին:

Ըստ Ձեզ, օրինական է արդյոք պացիենտի 
հարազատներին նրա վիճակի մասին 
տեղեկություններ հաղորդելը, եթե վերջինս գիտակից 
վիճակում է, չի արգելել հրապարակումը, բայց և չի 
թույլատրել:

ՈՉ
40%

ԱՅՈ
60%

Հե տա քր քիր է, որ հա րց ման մաս նա կից նե րի 60%–ի 
կար ծի քով պա ցի են տի հա րա զատ նե րին նրա 
վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լը, ե թե 
վեր ջի նս գի տա կից վի ճա կում է, չի ար գե լել հրա պա
րա կու մը, բայց և չի թույ լատ րե լ՝ օ րի նա կան է: 
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Օ րեն քի 19–րդ հոդ վա ծի ե) կե տը բժշկա կան օգ նու
թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րին պար
տա վո րեց նում է ա պա հո վել մար դու՝ բժշ կի օգ նու
թյա նը դի մե լու փաս տի, նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի 
մա սին հե տա զոտ ման, ախ տո րոշ ման և բուժ ման 
ըն թաց քում պա րզ ված տե ղե կու թյուն նե րի գա ղտ
նի ու թյու նը, բա ցի ՀՀ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման
ված դեպ քե րից: Մի ա ժա մա նակ հոդ վա ծի դ) կե տի 
հա մա ձայն բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
ի րա կա նաց նող նե րը պար տա վոր են յու րա քան չյուր 
մար դու կամ բժշկա կան օգ նու թյան հա մար այլ 
վճա րող նե րի պա հան ջով տրա մադ րել ան հրա ժեշտ 
տվյալ ներ պա ցի են տին ցու ցա բե րած բժշկա կան 
օգ նու թյան և սպա սա րկ ման քա նա կա կան ու ո րա
կա կան բնու թագ րիչ նե րի և այդ նպա տա կով կա
տար ված ծախ սե րի մա սին: Կար ծում ենք հոդ վա ծի 
այս դրույ թը խնդ րա հա րույց է, քա նի որ բժշկա կան 
օգ նու թյան և սպա սա րկ ման քա նա կա կան ու ո րա
կա կան բնու թագ րիչ նե րը կա րող են ու ղա կի ո րեն 
կամ ա նու ղա կի ո րեն տե ղե կա տվու թյուն պա րու նա
կել ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին: Այս պի ով այն 
պա րա գայում, երբ բժշկա կան օգ նու թյան հա մար 
վճա րում է պա ցի ե նտ չհան դի սա ցող ցան կա ցած 
ան ձ և վեր ջի նս պա հան ջում է վե րոն շյալ տե ղե կատ
վու թյու նը և բժշկա կան օգ նու թյուն կամ սպա սար
կում ի րա կա նաց նո ղը նշ ված դրույ թի հա մա ձայն 
տրա մադ րում է այն, տե ղի է ու նե նում բժշկա կան 
գա ղտ նի քի հրա պա րա կում:

 Նույն հոդ վա ծի 2–րդ մա սը սահ մա նում է պա տաս
խա նատ վու թյուն, ո րի հա մա ձայն ի րենց մեղ քով 
մար դու ա ռող ջու թյա նը հա սց րած վնա սի հա մար, 
ինչ պես նաև մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ հայտ նե լու դեպ քում, բժշկա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե րը, 
ա պօ րի նի բժշկա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վող 
ան ձի նք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ՀՀ 
օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված կար գով: 

Օ րեն քը բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
ի րա կա նաց նող նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա
նու թյուն ներն ա ռա նձ նաց նում է բու ժաշ խա տող նե րի 
ի րա վունք նե րից և պար տա կա նու թյուն նե րից: Այս
պի սո վ՝ բու ժաշ խա տող նե րի պար տա կա նու թյուն նե
րը սահ մա նող 19.3 հոդ վա ծի 7–րդ կե տի հա մա ձայն 
վեր ջին նե րս պար տա վոր են պահ պա նել բժշկա կան 
գա ղտ նի քը, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով սահ ման
ված դեպ քե րի: Բժշ կա կան գա ղտ նիք հան դի սա ցող 
տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են տրա մա դր վել մի այն 
դա տա րա նի (դա տա վո րի), դա տա խա զու թյան, նա
խա քն նու թյան, հե տա քն նու թյան, ինչ պես նաև այլ 
ի րա վա սու մար մին նե րի պա հան ջով` օ րեն քով նա
խա տես ված դեպ քե րում և կար գով: 

Օ րեն քի 1–ին հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան բժշկա
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող է 

հա մար վում ՀՀ օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով լի ցեն զա վոր ված, բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սա րկ ման ո րո շա կի տե սակ կամ տե սակ
ներ ի րա կա նաց նող ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձը՝ ան կախ կազ մա կեր պա կան 
 ի րա վա կան տե սա կից, ի րա վա կան վի ճա կից և սե
փա կա նու թյան ձևից, կամ պե տա կան կամ տե ղա
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին չհան դի սա ցող 
պե տա կան կամ հա մայն քի հիմ նար կը: Նույն հոդ
վա ծը սահ մա նում է նաև բու ժաշ խա տող հաս կա
ցու թյու նը: Այս պի սո վ՝ բու ժաշխա տող է հա մար վում 
ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու
թյուն ի րա կա նաց նող, իսկ Օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում նաև մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող ու դրա հա մար հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տա կան կր թու թյուն, ո րա կա վո րում, մաս
նա գի տա ցում և նա խա տես ված շա րու նա կա կան 
մաս նա գի տա կան զար գաց ման հա վաս տա գիր ու նե
ցող, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի տա կան օ ժան դա կող 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձը:

 Կար ևոր է նշել, որ ո՛չ «Բ նակ չու թյան բժշկա կան 
օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
օ րեն քը, ո՛չ էլ որ ևէ այլ ՀՀ ի րա վա կան ակտ չի հս տա
կեց նում բժշկա կան գա ղտ նի քի հաս կա ցու թյու նը:

Պա տաս խա նատ վու թյան մա սին խո սե լիս, ան հրա
ժեշտ է նշել, որ ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի11 145–րդ 
հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում 
ա ռանց մաս նա գի տա կան կամ ծա ռայո ղա կան ան
հրա ժեշ տու թյան բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում ի րա կա նաց նող ան ձանց կող մից ան ձի հի վան
դու թյան կամ բժշկա կան ստուգ ման ար դյունք նե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե լու հա մար: 
Նշ ված դեպ քում ան ձը պա տժ վում է տու գան քով 
կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո
շա կի գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից 
զրկ վե լով: 

Ե թե վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյու նը ան զգու շու թյա մբ 
ա ռա ջաց րած լի նի ծա նր հետ ևանք ներ, ա պա ան ձը 
կպա տժ վի ա զա տա զրկ մա մբ կամ ո րո շա կի պաշ
տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկ վե լով:

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի12 4–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյա նը և օ րենք նե րին, ՀՀ մի ջազ
գային պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խա ն՝ յու

11 Տես՝ ՀՀ քրեական օրենսգիրք, http://www.arlis.am/Document
View.aspx?docid=110893 (Մուտք է գործել 05.02.18)
12 Տես՝«Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716 (Մուտք է 
գործել 25.01.17)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=110893
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=110893
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
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րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի ստա նալ բժշկա կան 
խորհրդատ վու թյուն և ծա ռայու թյուն ներ սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րի 
շուրջ՝ մե կու սի ու գա ղտ նի պայ ման նե րում: 

Ի նչ պես տես նում ենք, սույն հոդ վա ծում գա ղտ նի ու
թյու նից բա ցի նշ վում է նաև մե կու սի պայ ման նե րի 
ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ին չը լրա
ցու ցիչ ե րաշ խիք է հան դի սա նում գա ղտ նի ու թյան 
ի րա վուն քի պահ պան ման հա մար: Սա կայն, հա րց է 
ա ռա ջա նում, արդյո ՞ք պրակ տի կայում բուժ հաս տա
տու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան (գի նե կո լո գիա
կան, դե ռա հաս նե րի դեպ քում պո լիկ լի նի կա նե րում և 
այլ) բժշկա կան զնն ման սե նյակ նե րում ա պա հով ված 
են մե կու սի պայ ման նե րը, թե՝ ոչ: Խնդ րա հա րույց է 
նաև այն հար ցը, թե արդյոք նշ ված դրույ թը վե րա բե
րում է նաև կնոջ և ա մուս նու ա ռան ձին զնն մա նը և 
մե կու սի յու րա քան չյու րին տե ղե կաց նե լուն, թե՝ ոչ:

 Սե ռա կան կր թու թյուն

 Սե ռա կան կր թու թյան վե րա բե րյալ օ րենք ներն ու 
վար վող քա ղա քա կա նու թյուն նե րը կար ևոր դեր են 
կա տա րում դե ռա հաս նե րին սե ռա կան կր թու թյան և 
տե ղե կատ վու թյան տրա մա դր ման ու հա սա նե լի ու
թյան հար ցում։ Սե ռա կան կր թու թյան տրա մա դր ման 
գոր ծըն թա ցի զար գաց ման կար ևո րու թյու նը կայա
նում է հատ կա պես ան ձի լի ար ժեք ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման հար ցում։ Զար գա ցող երկր նե րում 
օ րենս դրու թյու նը վե րա բե րում է ինչ պես դպ րոց նե
րում սե ռա կան կր թու թյա նը, այն պես էլ հա կա բե ղմ
նա վոր ման և հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման մա սին տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյա նը 
դե ռա հաս նե րի ն։ Սե ռա կա նու թյան հար ցե րի, այդ 
թվում` հա կա բե ղմ նա վոր ման և ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նն ուղղ ված այլ կար ևոր խն դիր նե րի 
մա սին բա րձ րա ձայ նու մը և դրանց ներ կայա ցու մը 
դե ռա հաս նե րին, կար ևոր պար տա վո րու թյուն է պե
տու թյան կող մից` ե րի տա սա րդ նե րին տրա մադ րել 
է ա կան տե ղե կա տվու թյուն և գի տե լիք ներ, ինչ պես 
նաև սեր մա նել ի րենց ա ռող ջա կան կա րիք նե րի մա
սին հաս կա նա լու կար ևո րու թյու նը։

Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ 
կր թու թյու նը ան հրա ժեշտ քայլ է, որն ուղղ ված է 
ա ռող ջա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և ժո
ղո վր դագ րա կան այն պի սի խն դիր նե րի լուծ մա նը, 
ո րո նք վե րա բե րում են վա ղա ժամ սե ռա կա նու թյա նը, 
հղի ու թյա նը, ծննդա բե րու թյա նը և այլն։ Սե ռա կան 
կր թու թյան հա մա տե քս տում ա ռա ջա ցող ի րա կան 
դժ վա րու թյուն նե րից մե կը ո րո շում կայաց նող նե
րին հա մո զե լն է փո խել նշ ված հար ցը կար գա վո րող 
քա ղա քա կա նու թյու նը: Որ պես կա նոն դա սըն թա ցի 
բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վոր վում է տե ղա կան 

բար քե րով և մշա կու թային ա ռա նձ նա հատ կու թյուն
նե րո վ։

Մի շա րք օ րենք ներ և որ դեգ րած քա ղա քա կա
նու թյուն ներ խրա խու սում են և եր բե մն նույ նի սկ 
պար տադ րում ծնող նե րի նե րգ րավ վա ծու թյու նը 
դե ռա հաս նե րի՝ սե ռա կան կր թու թյուն ստա նա լու 
գոր ծըն թա ցում: Զար գա ցող երկր նե րում դե ռա հաս
նե րի վա ղա ժամ և ան ցան կա լի հղի ու թյան կան
խար գե լու մը մեծ դեր կխա ղա վեր ջին նե րիս ա ռող
ջու թյան պահ պան ման, ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան 
պայ ման նե րի բա րե լավ ման հար ցում։  Վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան ար դյու նա վետ կր թու թյան 
հիմ նա քա րը օ րենս դրու թյունն է, որն ուղղ ված է 
ա պա հո վե լու հա կա բե ղմ նա վոր ման, մա րդ կային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և սե ռա կա նու թյան վե
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ա զատ հոս քը։ Օ րե նք
նե րը և քա ղա քա կա նու թյուն նե րը կա րող են կար ևոր 
դեր ու նե նալ դպ րոց նե րում հա ջո ղակ սե ռա կան 
կր թու թյան ծրագ րե րի խթան ման հա մար: Դրանք 
կա րող են խրա խու սել տե ղե կատ վու թյան տա րա
ծու մը խորհրդատ վա կան կե նտ րոն նե րի, մա մու լի և 
գո վազ դի մի ջո ցով: Այս ա մե նը կա րող է օգ նել հա մա
պա տաս խան լու ծում ներ ա պա հո վել դե ռա հաս նե րի 
սե ռա կան կր թու թյան հետ կապ ված հիմ նա խն դիր
նե րի շուրջ:

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունքնե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի13 5–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ դե ռա
հաս ներն ի րա վունք ու նեն ի րա զեկ լի նել սե ռա կան 
հա սու նաց ման, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րին, ու նե նալ 
ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման, սե ռա վա րակ նե րի, այդ թվում՝ մար դու 
ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վա րա կի (ՄԻ ԱՎ) 
կան խար գել ման ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րի վե րա
բե րյա լ։

Հայաս տա նում սե ռա կան կր թու թյան դա սա վան դու
մը նե րառ ված է ֆիզ կուլ տու րայի դա սա ժա մե րին, 
ո րի ան վա նումն է «Ա ռողջ ապ րե լա կե րպ» և դա սա
վա նդ վում է 8–11 դա սա րան նե րում և յու րա քան չյուր 
դա սա րա նում այն ու սում նա սի րում են 14 ժամ, ո րից 
8 ժա մը ու սում նա սի րում են վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ թե մա ներ: Հայաս տա
նում ա ռողջ ապ րե լա կե րպ դա սըն թա ցի մո տեց ման 
հիմ քը « մի այն ժուժ կա լու թյունն» է: Այս սկզ բուն քը 
դա սա վա նդ ման մեջ ար տա հայտ վում է նրա նով, 
որ սե ռա կան կյան քից խու սա փե լը մա տուց վում է 
որ պես հիմ նա կան և հա ճախ որ պես մի ակ մի ջոց, 
ո րը բազ մի ցս քն նա դատ վել է տար բեր հե տա զո

13 Տես՝ «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716 (Մուտք է 
գործել 28.12.17)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716
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տող նե րի կող մից որ պես ոչ ար դյու նա վետ սկզ բունք: 
Ձեռ նարկ  նե րում առ կա են բազ մա թիվ վա խեց նող և 
տեղ–տեղ չա փա զանց ված պատ մու թյուն նե րի օ րի
նակ ներ սե ռա վա րակ նե րի և ան ցան կա լի հղի ու թյան 
հետ ևանք նե րի և բար դա ցում նե րի վե րա բե րյալ, 
ձեռ նա րկ նե րում առ կա է ման րա մա սն տե ղե կա տվու
թյուն սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի վե րա բեր
յալ, ո րո նք կի րառ վում են բա րդ տեր մին նե րով և չեն 
հա մա պա տաս խա նում տա րի քային պատ կա նե լու
թյա նը:14

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ « մի այն 
ժուժ կա լու թյան» սկզ բուն քի վրա հի մն ված սե ռա
կան կր թու թյու նը դե ռա հաս նե րին ետ չի պա հում 
սե ռա կան կյանք վա րե լուց, փո խա րե նը նրանք ու նե
նում են գի տե լի քի պա կաս` ո րոշ կար ևոր հար ցե րի 
շուրջ, ինչ պի սիք են սե ռա կան ճա նա պար հով փո
խանց վող հի վան դու թյուն նե րի կան խար գե լու մը և 
հա կա բե ղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը, ին չը թույլ 
չի տա լիս, որ դե ռա հաս նե րը գի տա կց ված, կրթ ված 
ո րո շում ներ կայաց նեն սե ռա կան կյան քի վե րա բեր
յալ ի րենց ընտ րու թյուն նե րում/ո րո շում նե րում:15

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1. ՀՀ դպ րոց նե րում նե րդ նել հա մա պար փակ սե
ռա կան կր թու թյան վե րա բե րյալ ա ռար կա, մշա կել 
հա մա պա տաս խան ու սում նա կան պլա ն։

2.  Վե րա նայել վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
հետ կապ ված բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րի լի ցեն
զա վոր ման կար գե րը և լրաց նել հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց և այլ խմ բե րի հա մար մատ չե լի ու
թյունն ա պա հո վող հա մա պա տաս խան սար քա վո
րում նե րի պար տա դիր առ կայու թյա մբ:

3.  Հաշ վի առ նե լով օ րենս դրու թյա մբ սահ ման ված 
մե կու սի և գա ղտ նի պայ ման նե րում բժշկա կան ծա
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պա հան ջը և գո րծ նա
կա նում վեր ջի նիս խախ տու մը՝ ա պա հո վել օ րե նս
դրա կան ե րաշ խիք նե րի գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման հա մար:

4. Բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի սա նի տա րա հի
գի ե նիկ վի ճա կի ստու գումն օ րե նսդ րո րեն ամ րագ րել 
պար բե րա բար և խա խտ ման պա րա գայում հաս տա
տու թյան նկատ մամբ կի րա ռել վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյուն: 

14 ՀՀ դպրոցներում վերարտադրողական առողջության 
դասավանդման գնահատման արդյունքների վերլուծություն, 
հաշվետվություն գրքույք «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ, 
2013
15 Labauve and Mabray, 2002. https://www.researchgate.net/
publication/248950543_A_Multidimensional_Approach_to_Sexu
al_Education

5. Ա ռող ջա պա հու թյան մա սին օ րեն քի նա խագ ծում 
նե րա ռել հան րային ա ռող ջա պա հու թյան վե րա
բեր  յալ դրույթ ներ, ո րը նաև կնա խա տե սի տար բեր 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել մա նն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում նե րի կար ևո րու թյու նը:

6.  Շա րու նա կա բար  ծա վա լել տե ղե կատ վա կան 
բնույ թի ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե ր՝ վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում կա նանց 
և զույ գե րի կող մից ի րենց հիմ նա րար ի րա վունք
նե րի կի րա րկ ման վե րա բե րյալ, այդ թվում նա և՝ 
ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե ր՝ պե տու թյան կող մից 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում ե րաշ
խա վոր վող ան վճար բժշկա կան օգ նու թյան և սպա
սա րկ ման ծա ռայու թյուն նե րի  վե րա բե րյալ:

https://www.researchgate.net/publication/248950543_A_Multidimensional_Approach_to_Sexual_Education
https://www.researchgate.net/publication/248950543_A_Multidimensional_Approach_to_Sexual_Education
https://www.researchgate.net/publication/248950543_A_Multidimensional_Approach_to_Sexual_Education
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1.2 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ՀՀ–ում

Ողջ աշ խար հում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու
նը հա մար վում է հա սա րա կու թյան և մա րդ կային 
զար գաց ման կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մե կը:

2017 թվա կա նի հուն վա րի 14 –ի N 131–Ն ո րոշ
ման հա վել ված 2–ի 43–րդ կե տի շր ջա նակ նե րում 
կա տար վել է « Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ազ գային ծրա գի րը և գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա
վոր ման ժա մա նա կա ցույ ցը» ծրագ րի գնա հա տու մը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տել նա խա նշ ված ժամ
կետ նե րում ծրագ րով սահ ման ված ցու ցա նիշ նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը, կա տար ված աշ խա տանք նե րը, 
ինչ պես նաև վեր հա նել բաց թո ղում ներն ու խո չըն
դոտ նե րը, ա ռա նձ նաց նել գե րա կայու թյուն ներն ու 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, հիմ նա վո րել նոր ռազ
մա վա րու թյան մշա կու մը, մշա կել նոր ռազ մա վա րու
թյուն՝ ուղղ ված վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
բա րե լավ մա նը, ծնե լի ու թյան բա րձ րաց մա նը, բժշկա
կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մատ չե լի ու թյան 
բա րե լավ մա նը: Հատ կան շա կան է, որ գնա հա տումն 
ի րա կա նաց վել է հենց Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա
րա րու թյան կող մից:

Հա մա ձայն այդ գնա հատ ման ար դյունք նե րի, ի րա
կա նաց վել են հետ ևյալ աշ խա տանք նե րը.

1.  Բա րե լավ վել է ՎԱ ո լոր տի օ րե նսդ րա կան դաշ տը,

2. Ըն դուն վել են մի շա րք նոր մա տիվ–ի րա վա կան 
ակ տեր,

3. Հաս տատ վել են խնամ քի մոտ 20 գոր ծե լա կար
գեր և ու ղե ցույց ներ,

4. Կա տար վել են հա մա պա տաս խան փո փո խու
թյուն նե ր՝ « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա
սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ 
կա տա րող օ րեն քի նա խագ ծում և այն ներ կայաց
վել է ՀՀ Ազ գային ժո ղով:

Այս պի սով, քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րը ի րենց 
իսկ տար ված աշ խա տան քը գնա հա տում են որ պես 
ար դյու նա վետ, մի նչ դեռ նույն հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հատ ման ո լոր տում տե ղի ու նե ցող փո փո
խու թյուն նե րը ոչ մի այն հան դի սա նում են կա նանց 
ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում, այլ նաև հա կա սում են 
նույն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ

մա կեր պու թյան կող մից մատ նա նշ ված սկզ բունք նե
րին:16

 Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վել են մի շա րք 
պե տա կան նպա տա կային ծրագ րեր, մաս նա վո րա
պես.

• Ծնն դօգ նու թյան և ե րե խայի պե տա կան հա վաս
տագ րի կար գի նե րդ րում:

•  Պե րի նա տալ բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ
ման բա րե լավ մա նն ուղղ ված ա րագ ար ձա գանք ման 
մի ջո ցա ռում նե րի նե րդ րում: 

• Ը ստ մա կար դակ նե րի ծնն դօգ նու թյան բժշկա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի դա սա կա րգ ման և ար դի ա
կա նաց ման, ու ղե գր ման մե խա նի զմ նե րի հս տա կեց
ման ծրագ րի ի րա կա նա ցում:

•  Մի նչև 15 տա րե կան աղ ջիկ նե րի ու տղա նե րի հա
մա լիր հե տա զոտ ման, ախ տա բա նու թյուն նե րի վաղ 
հայտ նա բեր ման և բուժ ման, ման կա բար ձա կան 
ախ տա բա նու թյուն նե րի կան խար գել ման, ան պտ ղու
թյան կան խար գել ման և բուժ ման ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րի նե րդր ման, հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի ան վտան գու թյան բա րձ րաց ման 
ծրագ րի ի րա կա նա ցում:

Այ նուա մե նայ նիվ, վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան ո լոր տի ի րա վի ճա կը դե ռևս շա րու նա կում է 
մնալ խնդ րա հա րույց՝ ժա մա նա կա կից հնա րա վո
րու թյուն նե րի և ար դի ա կան պա հանջ նե րի տե
սան կյու նից:

 Մաս նա վո րա պես, շա րու նա կում են խն դիր հան դի
սա նալ հետ ևյալ ո լո րտ նե րը.

1. Մայ րա կան, պե րի նա տալ և ման կա կան հի վան
դա ցու թյան ու մա հա ցու թյան մա կար դա կը, ո րը 
դե ռևս բա րձր է զար գա ցած եվ րո պա կան երկր նե րի 
հա մե մա տու թյա մբ: Մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու
ցա նի շով Հայաս տա նը դեռ ա ռա ջա տար չէ տա րա
ծա շր ջա նում, բայց 2000 թվա կա նից հե տո, գրանց
վել է մեծ ա ռա ջըն թա ց՝ մոտ 3 ան գամ նվա զել է 
մայ րա կան մա հա ցու թյու նը: Ե թե 2000 թվա կա նին 
յու րա քան չյուր 100,000 ա ռողջ ծնուն դի դի մաց 
գրանց վում էր մահ վան ել քով 60–ից ա վե լի դե պք, 
ա պա 2015 թվա կա նի ն՝ 19.6 մայ րա կան մա հա ցու
թյան դե պք: 17

16 See: Safe abortion: technical and policy guidance for 
health systems. WHO 2012. http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
17 See: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_
KeyFindings.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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2. Ըն տա նե կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն
նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և մատ չե
լի ու թյու նը սահ մա նա փակ են, հատ կա պես բնակ չու
թյան սո ցի ա լա պես ա նա պա հով, հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց, դե ռա հաս նե րի հա մար:

3.  Դե ռևս բա րձր է սե ռա վա րակ նե րի մա կար դա կը 
և ան հա նգս տաց նող է ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի թվի 
ա ճի տեմ պե րը:

4. Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ո լոր տում գի տե լիք նե րը և ծա ռայու
թյուն նե րը ստա նա լու ի րա վուն քը ա մե նուր չէ, որ 
ա պա հով ված է:18

5.  Վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գի օր գան նե րի, 
մաս նա վո րա պես, ար գան դի պա րա նո ցի և կրծ քա
գեղ ձի քա ղց կե ղը, ձե ռք են բե րել մեծ մա սշ տա բայ
նու թյուն, հատ կա պես բար ձի թող դեպ քե րի ա ճի 
մի տու մը դրանց վաղ կան խար գե լումն ու նոր դեպ
քե րի թվի նվա զե ցու մը դա րձ նում են լուրջ բժշկա
կան և սո ցի ա լա կան հիմ նա խն դիր ներ:

Ծնն դօգ նու թյու նը ՀՀ–ում

Սկ սած 2008 թվա կա նից, Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը նե րդ րեց Ծնն դօգ նու թյան Պե տա կան 
հա վաս տա գի րը, ո րով պե տու թյան կող մից ե րաշ խա
վոր վում են ան վճար ծնն դօգ նու թյան ծա ռայու թյուն
նե րը և հետ ծնն դյան խնամ քը:

Ծնն դա բե րու թյուն նե րի մեծ մա սը տե ղի է ու նե նում 
մաս նա գի տաց ված բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե
րում (99%, ADHS 2015) և ըն դուն վում են մաս նա
գի տաց ված բժշկա կան ան ձնա կազ մի կող մից (99%, 
ADHS 2015):19

Մար զե րում ծնն դօգ նու թյան ա պա հով ման շր ջա
նակ նե րում օ րա կար գային է նեղ մաս նա գետ նե րով 
ա պա հով ման, ինչ պես նաև նյու թա տեխ նի կա կան 
սար քա վո րում նե րով հա մա լր ման հար ցը:

Մի նչ դեռ մար զային գրան ցում ու նե ցող կա նայք 
մայ րա քա ղա քում ծննդա բե րե լու հա մար ստիպ ված 
են հա վե լյալ գու մար վճա րել, ին չը նշա նա կում է, որ 
մի այն Եր ևա նում գրանց ված կա նայք ի րա վունք 
ու նեն օգտ վել մայ րա քա ղա քի բուժ հիմ նա րկ նե րի 
ան վճար ծնն դօգ նու թյու նից, ին չը լրա ցու ցիչ խո չըն
դոտ է ա ռա ջաց նում մար զաբ նակ կա նանց հա մա ր՝ 

18 2017 թվականի հունվարի 14–ի N 131–Ն որոշում, «2016–
2020 թթ վերարտադրողական առողջության ազգային ծրագիր 
և գործողությունների պլանավորման ժամանակացույց»
19 ՀայաստանիԺողովրդագրությանև Առողջության Հարցերի 
Հետազոտություն, Հիմնական ցուցանիշների զեկույց, 2015–
2016; էջ 29; http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAE850.pdf

հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ոչ բո լոր մար զային 
բուժ հաս տա տու թյուն ներն են, որ կա րող են տրա
մադ րել ո րա կյալ ծա ռայու թյուն ներ: Եվ փաս տո րեն 
այս քա ղա քա կա նու թյան ար դյուն քում խա խտ վում է 
մար զաբ նակ կա նանց ո րա կյալ ծա ռայու թյուն ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քը:

Մայ րա կան մա հա ցու թյան 
կառուց ված քը Հայաս տա նում

Հ ղի ու թյան հետ կապ ված բար դու թյուն նե րից, 
ծնն դյան և հետ ծնն դյան ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
2016 թ–ին հուն վար–դեկ տեմ բե րին գրանց վել է 
մայ րա կան մա հա ցու թյան 12 դե պք այդ թվում մե կը՝ 
ժամ կե տի բաց թո ղու մով, իսկ մայ րա կան մա հա ցու
թյան գոր ծա կի ցը 2016 թ. հուն վար–դեկ տեմ բե րի ն՝ 
100.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով, կազ մել է 27.1 
մի ա վոր:20

 Հայտ նի է, որ մայ րա կան մա հա ցու թյան դեպ քե րի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան հիմ քում գտն վում են 
հետ ևյալ ե րեք հիմ նա կան պատ ճառ նե րը.

• Խ նամ քի ծա ռայու թյուն նե րին դի մե լու ու շա ցում
ներ, ո րոնց պատ ճառ նե րը կա րող են լի նել ինչ պես 
օբյեկ տիվ, այն պես էլ՝ սուբյեկ տիվ:

•  Հա մա պա տաս խան ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի
ու թյան հետ կապ ված ու շա ցում ներ:

• Բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա
նաց նող կազ մա կեր պու թյու նում հա մա պա տաս խան 
(ա դեկ վատ) բու ժա կան ծա ռայու թյուն նե րի ստաց
ման հետ ու շա ցում ներ:

Ու շա ցում նե րի ա ռա ջին եր կու գոր ծոն նե րը, ո րո նք 
են՝ աշ խար հագ րա կան, ֆի նան սա կան, սո ցի ա լա կան 
պայ ման նե րը և այլն, ա ռա վել շատ կապ ված են ընդ
հա նուր ի րա զեկ վա ծու թյան և ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռայու թյուն նե րին դի մե լու գոր ծըն թաց նե րի հետ 
և լուծ վում են հա սա րա կու թյան/ազ գաբ նակ չու թյան 
մա կար դա կում և ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան 
հետ:

Բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյու նում հա մա պա տաս
խան խնա մք ստա նա լու հետ կապ ված հար ցե րը, 
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան ու ղեգ րում նե րի 
մե խա նի զմ նե րը, ո րո նք առ կա են Մոր և ման կան 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռայու թյուն
նե րի մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև, 

20 Տես՝ ՀՀ սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2016 թ, http://www.
armstat.am/file/article/sv_12_16a_520.pdf (Մուտք է գործել 
25.01.18)

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAE850.pdf
http://www.armstat.am/file/article/sv_12_16a_520.pdf
http://www.armstat.am/file/article/sv_12_16a_520.pdf
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հան դի սա նում են այն օ ղա կը, որ տեղ ան հրա ժեշտ է 
ա ռա վել մաս նա գի տա կան և ա ջակ ցող բնույ թի հա
մա կար գային աշ խա տանք նե րի նե րդ րում:

Ու շա ցում նե րի եր րորդ մա կար դա կը կա պա կց ված է 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րի ընդ հա նուր 
կազ մա կե րպ ման և տրա մա դր ման գոր ծըն թաց նե րի 
հետ: 

Ու շա ցում նե րի այս ե րեք պատ ճառ նե րի հաս ցե
ագ րու մով է մի այն, որ հնա րա վոր է ստա նալ մոր 
և ման կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ված վե րջ նար
դյունք ներ:

Հայաս տա նում մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի
շը, Հա մաշ խար հային բան կի տվյալ նե րի հա մա ձայն, 
կազ մում է 25՝ 100.000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով. 
այս ցու ցա նի շը գրե թե 5 ան գամ բա րձր է եվ րո պա
կան մի ջի նի ց21:

 Պե տք է նշել, որ մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի
շի նվա զեց ման տե սան կյու նից վեր ջին 20 տա րի նե րի 
ըն թաց քում Հայաս տա նում գրանց վել են ո րո շա կի 
հա ջո ղու թյուն ներ:

Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան ցու ցում նե րի, ե թե երկ րի 
բնակ չու թյան թի վը պա կաս է 5 մի լի ո նից, ա պա 
մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շի դի նա մի կան 
ա վե լի հա վաս տի է և ի րա կան` մի ջին ե ռա մյա ցու
ցա նիշ նե րի հա մե մա տու թյան մեջ (պո պու լյա ցի այի 
այդ պի սի փո քր թվե րի դեպ քում ցու ցա նի շի տա րե
կան տա տա նում նե րը մեծ են լի նում, իսկ մի տում
նե րը չեն ար տա ցո լում ի րա կան պատ կե րը): Մի ջին 
ե ռա մյա տվյալ նե րը վկայում են, որ Հայաս տա նում 
մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը շա րու նակա
բար նվա զել է՝ 100 000 կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով 
2000–ի 40,8–ից 2014 թ. դառ նա լով 20,4:22

Ծնն դօգ նու թյան և մայ րա կան մա հա ցու թյան 
ո լոր տում առ կա հիմ նա կան խն դիր ները

• Հ ղի ու թյան և հետ ծնն դյան շր ջա նում հետ ծնն դյան 
ա րյու նա հո սու թյու նը և ա րյան գե րճնշ ման հետ 
կապ ված խն դիր նե րը հան դի սա նում են Հայաս տա

21 See: Trends in maternal mortality: 1990 to 2015. WHO, 
UNICEF, UNICEF, WB. On line source: https://data.unicef.org/
wp–content/uploads/2015/12/Trends–in–MMR–1990–2015_Full–re
port_243.pdf (Մուտք է գործել 25.12.17)
22 See: Maternal mortality ratio. On–line source:
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=AM 
(Մուտք է գործել 25.12.17)

նում մայ րա կան մա հա ցու թյան հիմ նա կան պատ
ճառ նե րը:23

•  Կե սա րյան հա տում նե րի թի վը հետ ևո ղա կա նո
րեն ա ճում է, ո րը թե լադ րում է կե սա րյան հատ ման 
ի րա կա նաց ման բժշկա կան ցու ցում նե րի ա ռա վել 
ման րա կր կիտ ու սում նա սի րու թյուն:24

Կեսարյան հատումների թիվը ՀՀ-ում
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• Չ նայած վեր ջին տա րի նե րին ծնն դօգ նու թյան բնա
գա վա ռում գրանց վող ո րո շա կի հա ջո ղու թյուն նե րին, 
մայ րա կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը Հայաս տա նում 
շա րու նա կում է մնալ բա րձր, հա մե մա տած Եվ րո պա
կան մի ու թյան և ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի:25
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23 Առողջություն և առողջապահություն, Վիճակագրական 
տարեգիրք, 2017, http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.
pdf (Մուտք է գործել 25.12.17)
24 Առողջություն և առողջապահություն, Վիճակագրական 
տարեգիրք, 2017, http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.
pdf (Մուտք է գործել 25.12.17)
25 See: Trends in maternal mortality: 1990 to 2015. WHO, 
UNICEF, UNICEF, WB. On line source: http://data.unicef.org/
corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Trends–
in–MMR–1990–2015_Full–report_243.pdf (Մուտք է գործել 
25.12.17)

https://data.unicef.org/wp�content/uploads/2015/12/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
https://data.unicef.org/wp�content/uploads/2015/12/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
https://data.unicef.org/wp�content/uploads/2015/12/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=AM
http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.pdf
http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.pdf
http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.pdf
http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.pdf
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Trends�in�MMR�1990�2015_Full�report_243.pdf
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•  Ներ կայումս դե ռևս լայ նո րեն չեն կի րառ վում ցա ծր 
ար ժե քով, սա կայն բա րձր ար դյու նա վե տու թյա մբ 
օժտ ված մի շա րք մի ջամտու թյուն ներ, ինչ պի սին է, 
օ րի նակ, ծննդա բե րու թյան եր րորդ շր ջա նի ակ տիվ 
վա րու մը, որն ի րե նից ներ կայաց նում է քիչ ծախ սա
տար, սա կայն շատ ար դյու նա վետ մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մա լի ր՝ հետ ծնն դյան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի 
կան խար գել ման ա ռու մով: Վեր ջի նս ի րե նից ներ
կայաց նում է մի ջո ցա ռում նե րի հետ ևյալ հա մա լի րը՝ 
ար գան դի հա րթ մկան նե րը կծ կող օք սի տո ցին դե
ղա մի ջո ցի 10 Մի ա վոր/մլ մի ջմ կա նային նե րար կում, 
ար գան դի հա տա կի ձեռ քային մեր սում և պոր տա լա
րի վե րա հսկ վող ձգում նե րի ի րա կա նա ցում:26

 Հա կա բե ղմ նա վո րիչ մի ջոցների 
կի րա ռու մը ՀՀ–ում

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում, հա մա ձայն Հայաս
տա նի Ժո ղո վր դագ րա կան և ա ռողջա պա հա կան հե
տա զո տու թյան 2015–16 թվա կա նի ար դյունք նե րի, 
բա րձ րա ցել է հա կա բե ղմնա վո րիչ մի ջոց ներ գոր ծա
ծող կա նա նց տե սա կա րար կշի ռը: 

Ա մե նա շա տն օգ տա գո րծ վող մե թո դը ընդ հատ ված 
սե ռա կան հա րա բե րու թյունն է (25 տո կոս), ո րին հա
ջոր դում են տղա մար դու պահ պա նա կը (15 տո կոս) և 
նե րար գան դային միջոց նե րը (9 տո կոս):27

  Սա կայն, հա րկ է նշել, որ ընդ հատ ված սե ռա կան 
հա րա բե րու թյու նը հա կա բե ղմ նա վորման հու սա լի 
մե թոդ չի հա մար վում ամ բո ղջ աշ խար հում, քա նի որ 
սե ռա կան հա րա բե րության սկզբ նա կան փու լում ևս 
կա րող է քիչ քա նա կու թյա մբ սե րմ նա հե ղուկ դուրս 
ժայթ քել, որը կա րող է ան ցան կա լի հղի ու թյան 
պատ ճառ դառ նալ, ինչ պես նաև շատ տղա մար դիկ 
խոստո վա նում են, որ եր բե մն չեն կա րո ղա նում վե
րա հս կել սե րմ նա ժայթք ման պրո ցե սը և այն տե ղի է 
ու նե նում ինք նա բե րա բար: Ընդ հատ ված սե ռա կան 
հա րա բե րու թյան մյուս բա ցա սական կող մը կայա
նում է նրա նում, որ շատ ան գամ սե ռա կան հա րա
բե րու թյու նը մնում է ա նավա րտ կա նա նց սե ռա կան 
հա ճույ քի հաս նե լու հա մար, ո րը շատ կար ևոր է 
ներ դաշ նակ սե ռական հա րա բե րու թյուն ներ պահ
պա նե լու նպա տա կով:2829

26 See: https://reference.medscape.com/drug/pitocin–oxyto
cin–343132 (Մուտք է գործել 25.12.17)
27 See: Demographic and health survey 2015–16, on–line 
source, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf
28 See: https://www.plannedparenthood.org/learn/birth–control/
withdrawal–pull–out–method/how–effective–is–withdrawal–method–
pulling–out
29 See: https://www.plannedparenthood.org/learn/birth–control/
withdrawal–pull–out–method/what–are–the–disadvantages–of–with
drawal

Տ ղա մար դու պահ պա նակ նե րը լայ նո րեն չեն կի րառ
վում զույ գե րի կող մից, քա նի որ շատ տղա մար դիկ 
հրա ժար վում են օգ տա գոր ծել պահ պա նակ նե ր՝ 
պատ ճա ռա բա նե լո վ․ որ պահ պա նա կն ի ջեց նում է 
սե ռա կան հա ճույ քը, ո րը մի ան շա նակ չի ար դա րաց
նում նման անպա տաս խա նա տու վար քը և ար դյուն
քում կա նայք մնում են չպա շտ պան ված սե ռա վա
րակ ներից և ան ցան կա լի հղի ու թյու նից, քա նի որ 
շատ ան գամ կա նայք ի զո րու չեն ի րե նց մա րմ նի վե
րա բե րյալ ո րո շում ներ կայաց նել: Սա վկայում է նաև 
այն փաս տը, որ շատ կա նայք սե ռավա րակ ներ, ինչ
պես նաև ՄԻ ԱՎ ձե ռք են բե րում ի րե նց մշ տա կան 
զու գըն կեր նե րից, ով քեր վերա դառ նա լով ար տագ նա 
աշ խա տան քից և չօգ տա գոր ծե լով պահ պա նակ, վա
րա կում են ի րե նց կին զու գըն կեր նե րին:30

Չ նայած այն հան գա ման քին, որ գոյու թյուն ու նեն 
մի շա րք մի ջազ գային և տե ղա կան ծրագրեր, ո րո նք 
կար ևո րում են վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը 
և հա կա բե ղմ նա վոր ման մեթոդ նե րի հա սա նե լի ու
թյու նը և այդ ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում մի շա րք 
մար զային քա ղաք ներում և գյու ղե րում ժա մա նա կին 
տրա մա դր վել են հա կա բե ղմ նա վոր ման մե թոդ ներ, 
այ նուա մենայ նիվ ոչ բո լոր մար զային քա ղաք նե րում 
և գյու ղե րում են վեր ջին նե րս հա սա նե լի ե ղել:

Ը նդ հա նուր առ մա մբ հա կա բե ղմ նա վոր ման առ
կա մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյունը 
ցա ծր է, ա ռա վե լա պես գյու ղաբ նակ մա րդ կա նց 
շր ջա նում, ինչ պես նաև գոյու թյուն ու նի հա կա բե ղմ
նա վոր ման մե թոդ նե րի հա սա նե լի ու թյան խո չըն դոտ
նե ր՝ ոչ բո լոր դե ղատ նե րում են առ կա հա սա նե լի հա
կա բե ղմ նա վոր ման մե թոդ ներ և ոչ բո լոր գյու ղե րում 
են առ կա դե ղատներ, որ տե ղից մար դիկ կա րող են 
օգտ վել:31

 Վե րար տադ րո ղա կան հա մա կար գի քա ղց
կե ղի շուրջ առ կա ի րա վի ճա կը ՀՀ–ում

2015 թվա կա նի հուն վար ամ սից Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում մեկ նար կել է նաև վե րար տադ րո
ղա կան հա մա կար գի քա ղց կեղ նե րի կա ռուց ված քում 
ի րենց մա հա բե րու թյան և հի վան դա ցու թյան բե ռի 
ա ռու մով երկ րո րդ տե ղում գտն վո ղ՝ ար գան դի պա
րա նո ցի քա ղց կե ղի կան խար գե լիչ հե տա զո տու թյա ն՝ 
« Փափ» թես թի ի րա կա նաց ման սք րի նին գային ծրա
գի րը, ո րը հան դի սա նում է բա րձր ար դյու նա վե տութ
յա մբ օժտ ված կան խար գե լիչ հե տա զո տու թյուն և 
նպա տակ ու նի 30 –ից 60 տա րե կան կա նանց շրջա
նում կան խար գե լել ար գան դի պա րա նո ցի քաղց  կե

30 Compendium of Gender Equality and HIV Indicators by Shelah 
S. Bloom and Svetlana Negroustoueva
31 Տես՝ «Կանանց անտեսանելի կյանքը Գեղարքունիքում. 
դիտարկումներ և խնդիրներ» զեկույց Կանանց ռեսուրսային 
կենտրոն ՀԿ, 2017

https://reference.medscape.com/drug/pitocin�oxytocin�343132
https://reference.medscape.com/drug/pitocin�oxytocin�343132
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR252/FR252.pdf
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/how�effective�is�withdrawal�method�pulling�out
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/how�effective�is�withdrawal�method�pulling�out
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/how�effective�is�withdrawal�method�pulling�out
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/what�are�the�disadvantages�of�withdrawal
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/what�are�the�disadvantages�of�withdrawal
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth�control/withdrawal�pull�out�method/what�are�the�disadvantages�of�withdrawal
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ղի ա ռա ջա ցու մը կամ հայտ նա բե րու մը քա ղց կե ղի 
զար գաց ման ա մե նա վաղ փու լե րում:

Այ նուա մե նայ նիվ, ար գան դավ զի կի քա ղց կե ղի ցու
ցա նի շը դե ռևս շա րու նա կում է մնալ խնդ րա հա րույց՝ 
ժա մա նա կա կից հնա րա վո րու թյուն նե րի և ար դի ա
կան պա հանջ նե րի բա ցա կայու թյան տե սան կյու նից:

Ա ռա ջար կու թյուն ներ 

1. Ա ռա վել հաս ցե ա կան դա րձ նել մայ րա կան և 
նո րած նային ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րը 
կն պաս տի մայ րա կան, պե րի նա տալ և ման կա կան 
հի վան դա ցու թյան ու մա հա ցու թյան մա կար դա կի 
նվա զեց մա նը, ո րը դե ռևս բա րձր է զար գա ցած եվ
րո պա կան երկր նե րի հա մե մա տու թյա մբ:

2. Բա րձ րաց նել նա խա ծնն դյան և հետ ծնն դյան 
շր ջա նում վտան գի նշան նե րի վե րա բե րյալ կա
նանց ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը, ա պա հո
վել պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր վող նա խա և 
հետ ծնն դյան խնամ քի և հսկո ղու թյան հա սա նե լի ու
թյուն՝ հղի նե րի, ծննդ կան նե րի հա մար: Բա րձ րաց նել 
ծնն դօգ նու թյան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման 
գոր ծըն թա ցում նե րգ րավ ված ո րա կյալ մաս նա գետ
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը երկ րի տա րած քում, այդ 
թվում նա և՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում:

3. Բա րձ րաց նել ըն տա նե կան ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն
ներն ու մատ չե լի ու թյու նը, հատ կա պես բնակ չու թյան 
սո ցի ա լա պես ա նա պա հով, հաշ ման դա մու թյուն ու
նե ցող ան ձանց, դե ռա հաս նե րի հա մար:

4. Խ թա նել մի նչ հղի ու թյու նը խնամ քի քա ղա քա
կա նու թյու նը, կար ևո րե լով կնոջ և զույ գե րի կող մից 
պար տա դիր հսկո ղու թյան և հե տա զո տու թյուն անց
նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ա պա հո վել պե տու թյան 
կող մից այս հե տա զո տու թյուն նե րի փոխ հա տուց ման 
մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն:

5. Ն վա զեց նել սե ռա վա րակ նե րի, այդ թվում նա և՝ 
ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի, տա րած վա ծու թյան ներ կա մա կար
դա կը և ա ճի գրանց վող մի տում նե րը՝ ժա մա նա կին 
ի րա զեկ ման, կրթ ման, կան խար գել ման (այդ թվում 
նա և՝ սե ռա վա րակ նե րից պաշտ պա նու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ) և հա մա պա տաս խան 
բուժ ման ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով:

6. Ը նդ լայ նել 15 տա րե կան աղ ջիկ նե րի սք րի նին
գային հե տա զո տու թյուն նե րի ծա վալ նե րը:

7. Խ թա նել սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան ո լոր տում դե ռա հաս նե րի՝ գի տե լիք ներ և 
ծա ռայու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քը, և բա րձ

րաց նել նրանց ի րա զեկ ման մա կար դա կը՝ կր թա տե
ղե կատ վա կան աշ խա տանք նե րի ճա նա պար հով:

8.  Բա րձ րաց նել ժա մա նա կա կից հա կա բե ղմ նա վո րիչ 
մի ջոց նե րի հա սա նա լի ու թյունն այն զույ գե րի հա մար, 
ով քեր ցան կա նում են կի րա ռել հա կա բե ղմ նա վոր
ման ար դյու նա վետ որ ևէ մի մի ջոց: 

9. Ար գան դի պա րա նո ցի և կրծ քա գեղ ձի քա ղց կե ղի 
վաղ հայտ նա բեր ման և կան խար գել ման հար ցե րի 
շուրջ կա նանց ի րա զեկ վա ծու թյան բա րձ րա ցում, 
պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված կան խար գե լիչ 
և բու ժա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
վե րա բե րյալ հան րու թյան ի րա զե կում, ար գան դի 
պա րա նո ցի և կրծ քա գեղ ձի քա ղց կե ղի կան խար գե
լիչ և բու ժա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու
թյան ա պա հո վում կա նանց և աղ ջիկ նե րի հա մար:
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1.3 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան բա րե լավ ման ռազ մա վա
րու թյան և 2016–2020 թվա կան նե
րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր
պու թյան և մի ջազ գային այլ կա ռույց նե րի կող մից 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում սահ
ման ված են ներ քո հի շյալ նպա տա կա կե տե րը`

1) հնա րա վո րու թյուն տալ մա րդ կանց ի րենց ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում հե տա մուտ լի նել վե րար տադ րո
ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում ի րենց 
ու նե ցած ի րա վունք նե րին, մի նչև 2020 թվա կա նը 
բո լո րի, հատ կա պես խո ցե լի խմ բե րի հա մար հա սա
նե լի ու հա մը նդ հա նուր մատ չե լի դա րձ նել ո րա կյալ 
բժշկա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը, նե րա ռյալ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման ծա ռայու թյուն նե րը,

2) նվա զեց նել ման կա կան և մայ րա կան մա հա ցու
թյան մա կար դակ նե րը, ինչ պես նաև ան պտ ղու թյան, 
սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ նե րի, 
վե րար տադ րո ղա կան օր գան նե րի քա ղց կե ղի ցու ցա
նիշ նե րի մա կար դա կը:

« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րու թյան և 2016–2020 թվա կան նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի» շր ջա նակ նե րում վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում ցու ցա
բեր վող ծա ռայու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հիմ քում 
դր ված են մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված ար ժեք ներն 
ու հիմ նա րար սկզ բունք նե րը, ինչ պես նա և՝ բժշկա
կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման տրա մա դր ման հա
սա նե լի ու թյան, մատ չե լի ու թյան, հա վա սա րու թյան, 
ար դա րու թյան, բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ
ման ո րա կի ա պա հով ման սկզ բունք նե րը:

Վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
Հայաս տա նում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյուն նե
րը հան գեց րին ծնե լի ու թյան ա ճի կր ճատ մա նը, իսկ 
90–ա կան թվա կան նե րին հա ջոր դող տա րի նե րին 
ա ռա ջա ցած սո ցի ալ–տն տե սա կան ի րա վի ճա կն ան
դրա դա րձն ու նե ցավ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան և 
հատ կա պե ս՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ցու ցա նիշ նե րի վրա:

2016 թվա կա նի հու նի սի 23–ի թիվ 24 ար ձա նա
գրային ո րոշ մա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը հա վա նու թյան ար ժա նաց րեց 
« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րու թյու նը և 2016–2020 թվա կան նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը»:

 Ռազ մա վա րու թյան նե րդր ման նպա տա կն է՝

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ չու թյան 
վե րար տադ րո ղա կան/ սե ռա կան ա ռող ջու թյան բա
րե լա վու մը, մայ րա կան և նո րած նային հի վան դա ցու
թյան ու մա հա ցու թյան, ինչ պես նաև սե ռա վա րակ
նե րի, հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի 
ու չա րո րակ նո րա գոյա ցու թյուն նե րի նվա զե ցու մը, 
հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա
ցու մը` ուղղ ված վե րար տադ րո ղա կան պո տեն ցի ա լի 
պահ պան մա նն ու ա ռող ջա պա հա կան գոր ծո նով 
պայ մա նա վոր ված ծնե լի ու թյան բա րձ րաց մա նը:

 Ռազ մա վա րու թյան խն դիր ները 
ի թի վս այ լոց, նե րա ռում են.

1.  Վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջու թյան 
ո լոր տի ի րա վա կան և նոր մա տիվ դաշ տի ան հա մա
պա տաս խա նու թյուն մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին և 
դրանց բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը,

2.  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա ռայու
թյուն նե րը բնակ չու թյա նն ա ռա վել հա սա նե լի ու 
մատ չե լի դա րձ նե լու նպա տա կով` դրանց նե րա ռու մը 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման մա կար դա
կի ծա ռայու թյուն նե րում,

3.  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում նոր 
ախ տո րո շիչ մի ջոց նե րի, տեխ նո լո գիա նե րի, ինչ պես 
նաև բուժ ման և կան խար գել ման նո րա գույն մո տե
ցում նե րի նե րդր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը,

4.  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում նա
խա ծնն դյան, նո րած նային և կա նանց վե րար տադ
րո ղա կան օր գան նե րի քա ղց կե ղի կան խար գել ման 
սկ րի նին գային ծրագ րե րի նե րդր ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը,

5.  մայ րա կան և նո րած նային հի վան դա ցու թյան ու 
մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի դե ռևս բա րձր մա կար
դա կն ու ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը,

6. հ ղի ու թյան, ծննդա բե րու թյան և նո րած նային 
ին տեն սիվ խնամ քի ու ղե գր ման և ա րագ ար ձա
գանք ման հա մա կար գի բա րե լավ ման ան հրա ժեշ
տու թյունը,

7.  սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող ու մար դու 
ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րու սային վա
րակ նե րի դեպ քում հղի ու թյան, ծննդա բե րու թյան 
և նո րա ծին նե րի վար ման ու ղե ցույց նե րի մշակ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
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8. ըն տա նի քի պլա նա վոր ման տե ղե կատ վու թյան և 
կազ մա կե րպ ման հա մա կար գի զար գաց ման, ընդ
լայն ման և ին տե գր ման ան հրա ժեշ տու թյունն այլ 
ծա ռայու թյուն նե րի հետ,

9.  նո րա ծին նե րի սե ռե րի ան հա մա մաս նու թյան նվա
զեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը,

10.  պե տա կան ա ջակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը` 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և հա մայն քային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի սե րտ հա մա գոր ծակ ցու
թյան, մար դու վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի, 
է թի կայի և հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի պաշտ
պա նու թյան նպա տա կով:

Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րու թյու նը նա խա տես վում է ի րա կա նաց
նել հետ ևյալ 6 ուղ ղու թյու նով.

Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 1:

Ն պա տակ.

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում ախ
տո րոշ ման, բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա
ցում, մայ րա կան ու նո րած նային հի վան դա ցու թյան 
և մա հա ցու թյան ի ջե ցում:

Պ լա նա վոր ված աշ խա տանք ներ.

1. Հ ղի նե րի նա խա ծնն դյան ախ տո րոշ ման նո րա
գույն տեխ նո լո գիա նե րի նե րդ րում և կի րա ռում 
բժշկա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում, մայ րա կան 
մա հա ցու թյան պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րում և 
պատ ճա ռա գի տու թյա նը վե րա բեր վող փա թեթ նե րի 
նե րդ րում: 

2. Ան հաս, ցա ծր քա շով և ախ տա բա նու թյուն նե րով 
ծն ված նո րա ծին նե րի խնամ քի բա րե լա վում:

 Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 2:

Ն պա տակ.

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի ո րակ
յալ ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան ու ո րա կի 
բա րե լա վում, ա պա ցույց նե րի վրա հի մն ված ժա
մա նա կա կից մո տե ցում նե րի, տեխ նո լո գիա նե րի 
նե րդ րում:

Պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե ր՝

1. Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում ի րա կա
նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում հղի ու թյան ան
վտա նգ ընդ հատ ման մե թոդ նե րի նե րդ րում: 

2. Ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րում՝ բնա կան և տեխ
նա ծին ա ղետ նե րի դեպ քում, վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ո լոր տում նախ նա կան նվա զա գույն 
ծա ռայու թյուն նե րի փա թե թի նե րդ րում:

Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 3:

Ն պա տա կ․

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում 
բժշկա կան օգ նու թյուն ու սպա սար կում ի րա կա
նաց նող բժշկա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
մշ տա դի տա րկ ման, հաշ վառ ման և հաշ վետ վու թյան 
հա մա կա րգն ա պա հո վող օ րե նսդ րա կան ու տե ղե
կատ վա կան հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծում:

1.  Հա կա բե ղմ նա վո րիչ մի ջոց նե րի պահ պան ման, 
հաշ վառ ման և բա շխ ման հա մա կար գի նե րդ րում: 

2. Ու ղեգ րում նե րի հա մա կար գի նե րդ րում՝ հղի նե
րին, ծննդ կան նե րին և նո րա ծին նե րին մար զե րից 
քա ղաք տե ղա փո խում նե րի դեպ քում:

3.  Մար զե րում հղի նե րի նա խա ծնն դյան խնամ
քի տրա մա դր ման և կազ մա կե րպ ման ժա մա նակ 
ի հայտ ե կած թե րու թյուն նե րի շտկ ման նպա տա կով 
մշ տա դի տա րկ ման հա մա կար գի նե րդ րում:

 Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 4.

Ն պա տակ. 

1. Ա ռող ջա պա հա կան գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված 
ծնե լի ու թյան բա րձ րաց մա նն ուղղ ված նպա տա
կային ծրագ րե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում: 

2. Ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան ծա ռայու
թյուն նե րի նպա տա կային նե րդր ման ճա նա պար
հով հնա րա վո րու թյուն տալ ան պտ ռուղ զույ գե րին 
ստա նա լու ան վճար կամ ցա ծր գնե րով բու ժում, այդ 
թվում նա և՝ վե րար տադ րո ղա կան օ ժան դակ տեխ
նո լո գիա նե րի կի րառ մա մբ: 

3. Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում երկ
րում՝ ա ռաջ նային և երկ րոր դային ան պտ ղու թյան 
պատ ճառ նե րի ու սում նա սիր ման և վեր լու ծու թյան 
նպա տա կով:
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4. Պտ ղի նե րար գան դային ա ճի դան դա ղեց ման, 
պտ ղի ին ֆե կց ման, նա խա ծնն դյան և նո րած նային 
շր ջա նի վա րում:

Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 5.

Ն պա տակ.

1.  Նա խա ծնն դյան, նո րա ծին նե րի, դե ռա հաս նե րի, 
վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի կա նանց սք րի նին
գային ծրագ րե րի ընդ լայ նում, ար դյու նա վե տու թյան 
բա րձ րա ցում:

2.  Բու ժօգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում սք րի նին գային ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման այն չա փա նիշ նե րի նե րդ րում, ո րո նք 
ա ռա ջա րկ–վում են Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հային կազ մա կեր պու թյան կող մից: 

3. Ար գան դի վզի կի քա ղց կե ղի կան խար գել ման 
և կրծ քա գեղ ձի քա ղց կե ղի վաղ հայտ նա բեր ման 
ծա ռայու թյուն նե րի հզո րա ցում և բա րե լա վում, այդ 
թվում նա և՝ ՀՀ բյու ջե ից տրա մա դր վող մի ջոց նե
րի հաշ վին, ար գան դի պա րա նո ցի բջ ջա բա նա կան 
հե տա զո տու թյան/ Փափ թե սթ/ և մամ մոգ րա ֆիկ ծա
ռայու թյան ընդ լայ նում, ազ գաբ նակ չու թյան խո ցե լի 
խմ բե րին հա սա նե լի և մատ չե լի ծա ռայու թյուն նե րի 
տրա մադ րում:

4.  Կո նք–ազդ րային, լսո ղու թյան, տե սո ղու թյան, 
սր տի, հո դի բնա ծին ա րատ նե րի, ֆե նիլ կե տո նու րի
այի, հի պո թի րե ո զի սք րի նի գային ծա ռայու թյուն նե րի 
ընդ լայ նում նո րա ծին նե րի շր ջա նում:

5. 15 տա րե կան աղ ջիկ նե րի սք րի նին գային հե տա
զո տու թյուն նե րի ծա վալ նե րի ընդ լայ նում:

Ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն 6.

Ն պա տա կ․

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի մաս նա
գետ նե րի շա րու նա կա կան ու սուց ման ա պա հո վում և 
բնակ չու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան բա րձ րա ցում:

•  Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի տար
բեր մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա
կան կր թու թյան դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում:

•  Բու ժաշ խա տող նե րի հա մար կր թա կան մո դուլ նե րի 
մշա կում՝ ուղղ ված նո րա ծին նե րի սե ռե րի մի ջև ան
հա մա մաս նու թյան կր ճատ մա նը:

• Կր թա կան մո դուլ նե րի մշա կում և նե րդ րում՝ ազ
գաբ նակ չու թյան հա մար, ուղղ ված մի նչ հղի ու թյու
նը խնամ քի ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը, 
ՄԻ ԱՎ/ սե ռա վա րակ նե րի կր ճատ մա նը, սե ռա կան 
օր գան նե րի քա ղց կե ղի, սե ռով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի կր ճատ
մա նը:





2
Գլուխ



Հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րը ՀՀ–ում. 

ի րավա կան դաշ տը 
և քա ղա քա կա նու թյու նը

Վիոլետա Զոփունյան
Գոհար Փանաջյան
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Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տու մը կամ 
ա բորտն ի րե նից ներ կայաց նում է ա ռող ջու թյան 
ի րա վուն քի կի րա րկ ման բա րձ րա գույն ձևի դրս ևո
րում նե րից մե կը՝ ան ձնա կան ընտ րու թյուն կա տա
րե լու, մե կու սի, ա զատ, ան մա րդ կային վե րա բեր
մուն քից զե րծ մնա լու, ա ռանց բի րտ կամ կո պիտ 
վե րա բեր մուն քի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ո լոր տում ո րո շում ներ կայաց նե լու մար դու հիմ նա
րար ի րա վուն քը, ո րը որ ամ րա գր վում է նաև մի ջազ
գային հա մա ձայ նագ րե րով:

Կ նոջ` որ պես ան հա տա կա նու թյան, մար դու ի րա
վունք նե րի լի ար ժեք ըմբռն ման խն դի րը առ այն, թե 
երբ ու նե նալ/և արդյոք ու նե նալ ե րե խա ներ, ա ռա ջա
ցել է վեր ջին 40 տա րի նե րի ըն թաց քում:

Վեր ջին տա րի նե րին Կե նտ րո նա կան և Ար ևե լյան 
Եվ րո պայում տա րա ծում է գտել օ րե նսդ րա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի մի ա լիք, ո րով օ րե նս դիր 
և գոր ծա դիր մար մին նե րը ձգ տում են մի շա րք նոր 
նա խա պայ ման ներ դնել, ո րո նք կա նայք պե տք է 
կա տա րեն, նախ քան ա բոր տի օ րի նա կան ծա ռայու
թյուն նե րից օգտ վե լը:32 Պար տա դիր սպաս ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը և կո ղմ նա կալ խորհրդատ
վու թյուն ու տե ղե կա տվու թյուն տրա մադ րե լու 
պա հանջ ներն ի րեն ցից ներ կայաց նում են նշ ված 
նա խա պայ ման նե րի օ րի նակ ներ:

2.1 Ի ՞նչ է պար տա դիր սպաս ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը
 Պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նվա
զա գույն ժա մա նա կա հատ ված է՝ սկ սած այն պա հից, 
երբ կի նը դի մում է ա բորտ ա նե լու հա մար, մի նչ այն 
պա հը, երբ կի նը կա րող է օ րի նա կան կեր պով ստա
նալ ա բոր տի ծա ռայու թյու նը:

Ը նդ հա նուր առ մա մբ պար տա դիր սպաս ման ժա մա
նա կա հատ վա ծը կի րառ վում է մի այն այն դեպ քում, 
երբ կի նն ինքն է դի մում ա բորտ ա նե լու հա մար: 
Օ րի նակ, երբ ա բոր տը պե տք է ի րա կա նաց վի 
բժշկա կան ցու ցում նե րի հետ ևան քով, կամ, երբ հղի
ու թյու նը սե ռա կան բռ նու թյան ար դյունք է, որ պես 
կա նոն պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ ված 
չի պա հանջ վում: Եվ րո պա կան շատ երկր նե րում 
պար տա դիր սպաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը 2–7 
օր է:

Ս պաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծի վե րա բե րյալ 
պա հանջ նե րը կա նանց հիմ նա րար ի րա վունք նե
րի կի րա րկ ման ո րո շա կի մար տահ րա վեր ներ են և 

32 See: Abortion, Legislation in Europe2012. IPPF. On line 
source: https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016–12/Fi
nal_Abortion%20legislation_September2012.pdf (Մուտք է գործել 
25.12.17)
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https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016�12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf (<0544><0578><0582><057F><0584>�<0567> <0563><0578><0580><056E><0565><056C> 25.12.17)
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016�12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf (<0544><0578><0582><057F><0584>�<0567> <0563><0578><0580><056E><0565><056C> 25.12.17)
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016�12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf (<0544><0578><0582><057F><0584>�<0567> <0563><0578><0580><056E><0565><056C> 25.12.17)
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խո չըն դո տում են ա բորտ նե րի ծա ռայու թյուն նե րից 
օգտ վե լու գոր ծըն թա ցին:33 

Են թա տե քս տե րից մե կն այն է, որ կա նայք ինք նու
րույն ո րո շում ներ կայաց նե լու լի ար ժեք հնա րա վո
րու թյուն չեն ու նե նում և ուղ ղո րդ վում են պե տու
թյան կող մից: Այն երկր նե րում, որ տեղ դր ված են 
սպաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ա ռու մով ո րո շա կի 
պա հանջ ներ, կա նայք, ի մա նա լով ի րենց հղի ու թյան 
մա սին, հետ ևե լով ա բոր տի ի րա կա նաց ման հա մար 
պե տու թյան կող մից սահ ման ված բո լոր պա հանջ
նե րին, հա ճախ ու նե նում են խո չըն դոտ նե ր՝ այդ 
ծա ռայու թյու նը ստա նա լու գոր ծում:

Ս պաս ման ժա մա նա կա հատ ված նե րը բա ցա սա բար 
են ան դրա դառ նում այն կա նանց վրա, ով քեր ստիպ
ված պե տք է ան ցնեն բա վա կան եր կար ճա նա պա րհ՝ 
խորհրդատ վու թյուն և ծա ռայու թյուն ներ ստա նա լու 
նպա տա կով: Այս պի սի կա նայք հնա րա վոր է չու նե
նան բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց նե ր՝ վճա րե լու 
ի րենց կե ցու թյան ծախ սե րի հա մար այն ժա մա նա
կա հատ վա ծում, երբ նրանք պե տք է ո րոշ ժա մա նակ 
սպա սեն և խոր հեն ի րենց ո րոշ ման շուրջ:

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի3410–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սի հա մա ձայն, այն 
դեպ քե րում, երբ ա բորտն ի րա կա նաց վում է կնոջ 
գրա վոր դի մու մի հա մա ձայն, կամ բժշ կի ցու ցու մո վ՝ 
կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նու թյա մբ՝ մի նչև հղի ու թյան 
12 շա բա թը լրա նա լը, ա բոր տից ա ռաջ բժիշ կը ի րեն 
դի մած հղի կնո ջը պար տա վոր է տրա մադ րել ընդ
հատ ման վե րա բե րյալ վե րջ նա կան ո րո շում կայաց
նե լու ժա մա նա կա հատ ված` ե րեք օ րա ցու ցային 
օր ժամ կե տով (իսկ ե թե եր րորդ օ րա ցու ցային օ րը 
հա մը նկ նում է հղի ու թյան 12–րդ շա բա թը լրա նա լու 
օր վան, ա պա մի նչև այդ ժամ կե տը լրա նա լը), ո րը 
հա շվ վում է կնոջ` ընդ հատ ման հա մար բժշ կին ա ռա
ջին ան գամ դի մե լու պա հից: 

33 Crafting an Abortion Law that Respects Women’s Rights: 
Issues to Consider. CRR. On line source: https://www.reproducti
verights.org/sites/default/files/documents/pub_bp_craftingabortion
law.pdf (Մուտք է գործել 25.12.17)
34 Տես` «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108716 (Մուտք է 
գործել 28.12.17)

2.2 Ի ՞նչ է ի րե նից ներ կայաց նում 
կողմ  նա կալ խորհրդատ վու թյուն և 
տե ղե կա տվու թյուն տրա մադ րե լու 
պա հան ջը 

Ա բոր տի վե րա բե րյալ պար տա դիր խորհրդատ վու
թյուն և տե ղե կա տվու թյուն տրա մադ րե լու պա հան ջը 
գոր ծում է եվ րո պա կան մի շա րք երկր նե րում: Թեև 
յու րա քան չյուր երկ րում այդ պա հան ջի բո վան դա կու
թյունն ու ձևը տար բեր վում է, հա մա պա տաս խան 
օ րենք նե րը սո վո րա բար ընդ գծում են, որ կա նայք 
պե տք է խորհրդակ ցեն կամ ո րո շա կի տե ղե կա տվու
թյուն ստա նան նախ քան ա բոր տի ծա ռայու թյուն 
ստա նա լը: Շատ հա ճախ օ րեն քը չի պա հան ջում, որ 
նշ ված խորհրդատ վու թյու նը կամ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րու մը լի նի կո ղմ նա կալ: Այ նուա մե նայ նիվ, 
մի շա րք Կե նտ րո նա կան և Ար ևե լյան Եվ րո պայի 
երկր նե րում վեր ջե րս նե րդր վա ծ՝ ա բոր տից ա ռաջ 
խորհրդատ վու թյուն և տե ղե կա տվու թյուն տրա մադ
րե լու պա հան ջը կրում է կո ղմ նա կալ բնույթ: 35

Այ սօ րի նակ խորհրդատ վա կան այ ցե րը հա ճախ 
նպա տակ են հե տա պն դում կա նանց հետ պա
հել ա բոր տի ի րա կա նաց ման ո րո շու մից: Այս պի սի 
խորհրդատ վա կան այ ցե րի ժա մա նակ կա նանց 
տրվում է տե ղե կա տվու թյուն՝ ա մուս նա ցած և չա
մուս նա ցած մայ րե րին ցու ցա բեր վող օգ նու թյան աղ
բյուր նե րի, որ դե գր ման, ինչ պես նաև հղի ու թյան հետ 
ի հայտ ե կող սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ:

Կան խա կալ ի րա կա նաց վող պար տա դիր 
խորհրդատ վու թյու նը սահ մա նա փա կում և նվա զեց
նում է սե փա կան կյան քի և ա ռող ջու թյան մա սին 
ո րո շում ներ կայաց նե լու վե րա բե րյալ կա նանց ի րա
վուն քը:

Ա բոր տի վե րա բե րյալ խորհրդատ վու թյան և տե ղե
կատ վու թյան տրա մադ րու մը հա մար վում է կո ղմ նա
կալ, երբ այն նպա տակ ու նի հա մո զել կնո ջը չի րա
կա նաց նել ա բորտ: Կո ղմ նա կալ խորհրդատ վու թյան 
օ րի նակ են այն դեպ քե րը, երբ բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սա րկ ման ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող նե րը 
չա փա զանց նում են ա բոր տի ի րա կա նաց ման ժա
մա նակ առ կա ռիս կը, և նկա րագ րում են ա բոր տը, 
որ պես չծն ված ե րե խայի սպա նու թյուն, կամ պար
տադ րում են կնո ջը նայել պտ ղի նկար նե րը և բա
ցատ րում են նրանց, թե զար գաց ման ինչ փու լում է 
գտն վում վեր ջի նս:

35 1. See: https://www.reproductiverights.org/world–abortion–laws/
albanias–abortion–provisions%22%20/l%20%22english%22; 2. 
Code Pénal art. 350 (Belg.); 3. Law No. 194/1978 on the Social 
Protection of Motherhood and Voluntary Termination of Pregnancy, 
arts. 2, 5 (1978) (It.); 4. Organic Law No. 2/2010 on Sexual and 
Reproductive Health and Voluntary Interruption of Pregnancy, art. 
17.2 (2010) (Spain)
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« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 10–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սը սահ մա նում է, 
որ ընդ հատ ման բժշկա կան մի ջամտու թյունն ի րա
կա նաց նե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ բժիշ կը պար տա
վոր է կնո ջը ընդ հատ ման հնա րա վոր բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ տրա մադ րել ան վճար 
խորհրդատ վու թյուն, ո րի մա սին բժիշ կը գրա ռում է 
ընդ հատ ման հա մար դի մած կնոջ բժշկա կան փաս
տա թղ թե րում, և ո րը հաս տատ վում է կնոջ ստո րագ
րու թյա մբ: 

Ե րբ ա բոր տի մատ չե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
մի շա րք նա խա պայ ման նե րով, մար դու ի րա վունք նե
րի ի րա կա նաց ման մի շա րք ե րաշ խիք ներ կաս կա ծի 
տակ են դր վում: Այս պի սով, վտա նգ վում են ան ձնա
կան ան ձե ռնմ խե լի ու թյան և գա ղտ նի ու թյան, ա ռող
ջու թյան պահ պան ման, տե ղե կատ վու թյան մատ չե
լի ու թյան, հա վա սա րու թյան և խտրա կա նու թյու նից 
զե րծ մնա լու ի րա վունք նե րը:

2.3 Մի ջազ գային ի րա վա կան դաշ
տը հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ
հա տում նե րի ո լոր տում

O րե նք նե րը և պե տու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա
նու թյու նը կնոջ ար ժա նա պատ վու թյան և բժշկա կան 
ո րո շում ներ կայաց նե լու ինք նու րույ նու թյան նկատ
մամբ պե տք է ա պա հո վեն հար գանք: Մի ա ժա մա
նակ, կի նը պե տք է կա րո ղա նա ա զատ և կա մո վին 
կայաց նել բժշկա կան բնույ թի ո րո շում նե ր՝ ա ռանց 
սպառ նա լի քի կամ դրդ ման:

Ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն քը կա րող է 
խա խտ վել այն ժա մա նակ, երբ վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը սխալ է 
ներ կայաց վում կամ խե ղա թյուր վում է, կամ երբ 
խե լա միտ ժամ կե տում սահ մա նա փակ վում է լավ և 
ո րա կյալ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ծա
ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հա մա տե քս
տում տե ղե կա տվու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 
ե րաշ խա վո րում է վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան մա սին տե ղե կու թյան, այդ թվում`ա բորտ նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյուն: 
Տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը ոչ մի այն 
թույլ է տա լիս ան հատ նե րին ի րենց ա ռող ջու թյա նը 
վե րա բե րող ճշգ րիտ տե ղե կա տվու թյուն ստա նալ, 
այլև նրանց ի րա վունք է վե րա պա հում հրա ժար վել 
այդ տե ղե կատ վու թյու նից:

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն, Քա ղա քա ցի ա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային 

դաշ նագ րի կի րա րկ ման մո նի թո րի նգ ա նող մար մի
նը, Ար գեն տի նայի կա ռա վա րու թյա նը իր ամ փո փիչ 
եզ րա կա ցու թյուն նե րում ընդ գծել է.

«Այն դեպ քե րում, երբ ա բոր տը կա րե լի է ի րա կա նաց
նել օ րի նա կա նո րեն, դրա կա տար ման բո լոր խո
չըն դոտ նե րը պե տք է վե րաց վեն»36: Կո մի տեն նաև 
կոչ է ա րել դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րին 
« վե րաց նել բո լոր ըն թա ցա կար գային խո չըն դոտ նե
րը, ո րո նք կն պաս տեն կա նանց ա պօ րի նի ա բորտ
նե րի ի րա կա նաց մա նը, և ո րո նք կա րող են վտան գի 
են թար կել կնոջ կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը»:37

 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թյան վե րաց ման 
կո մի տեն, ո րը մո նի տո րի նգ է ի րա կա նաց նում Կա
նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խա
նու թյու նը պե տու թյան գոր ծու նե ու թյա նը, հս տակ 
նշել է, որ պե տու թյու նը պե տք է «ա պա հո վի ան
վտա նգ ա բոր տի մատ չե լի ու թյու նը` ա ռանց կնո ջը 
ստի պե լու ստա նալ պար տա դիր խորհրդատ վու թյուն 
կամ պար տա դիր սպա սել»:38

 Մի ջազ գային հար թա կում, Մար դու ի րա վունք նե րի 
ա ռա ջին գլո բալ հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ կա ռա
վա րու թյուն ներն ըն կա լել և ճա նա չել են հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման վե րա բե րյալ կա նանց 
ի րա վունք նե րը, որն իր հեր թին ար տա ցոլ վել է 
1968 թվա կա նի Թեհ րա նի Դեկ լա րա ցի այում: 1979 
թվա կա նի՝ Կա նանց դեմ խտրա կա նու թյան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման (CEDAW) շուրջ կոն վեն ցի ան իր 
բնույ թով մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տի ա ռա ջին 
մի ջազ գային պայ մա նա գիրն էր, ո րում նշ ված էր ըն
տա նի քի պլա նա վոր ման մա սին:39 1994 թվա կա նի 
Բնակ չու թյան և Զար գաց ման Կա հի րե ի մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վի ժա մա նակ 179 երկր նե րի կա ռա վա
րու թյուն ներ ե կան այն եզ րա հա նգ ման, որ «այն 
վայ րե րում, որ տեղ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ
հա տու մը ա նօ րի նա կան չէ, ա ռող ջա պա հա կան հա
մա կար գը պե տք է հա վաս տի ա նա, որ այս ա բորտ նե
րի ի րա կա նա ցու մը ան վտա նգ է և մատ չե լի»: 

36 Human Rights Committee, Concluding Observations: Argenti
na, para. 14, U.N. Doc. CCPR/ CO/70/ARG (2000)
http://www.refworld.org/docid/3b39f0977.html
37 See Human Rights Committee, Concluding Observations: The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, para. 11, U.N. Doc. 
CCPR/C/MKD/CO/3 (2015) (advance unedited version).
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/
MKD/CAT_C_MKD_CO_3_20486_E.pdf
38 CEDAW Committee, Concluding Observations: Hungary, para. 
31(c), U.N. Doc. CEDAW/C/ HUN/CO/7–8 (2013)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CE
DAW.C.HUN.CO.7–8.pdf
39 See: https://www.ipas.org/~/media/Files/.../NYR%20HR%20
Abortion.pdf.ashx

http://www.refworld.org/docid/3b39f0977.html
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MKD/CAT_C_MKD_CO_3_20486_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MKD/CAT_C_MKD_CO_3_20486_E.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.HUN.CO.7�8.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.HUN.CO.7�8.pdf
https://www.ipas.org/~/media/Files/.../NYR%20HR%20Abortion.pdf.ashx
https://www.ipas.org/~/media/Files/.../NYR%20HR%20Abortion.pdf.ashx
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Ա նվ տա նգ ա բորտ նե րի ի րա կա նաց ման ծա ռայու
թյուն ներն ան հրա ժեշտ են՝ հա վաս տի ա նա լու, որ 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու 
ժա մա նակ կա նայք կա րող են ձե ռք բե րել խնամ քի 
տրա մա դր ման ա ռա վե լա գույն հա սա նե լի ցու ցա
նի շը: Մար դու ի րա վունք նե րի տի րույ թին առնչ վող 
ՄԱԿ–ի մի շա րք հռ չա կագ րեր, նե րա ռյալ նա և՝ մար
դու ի րա վունք նե րի Հա մը նդ հա նուր Հռ չա կա գի րը, 
հս տակ մատ նան շում են ա ռող ջու թյան հիմ նա րար 
ի րա վուն քը:

2004 թվա կա նին մար դու ի րա վունք նե րի գծով 
ՄԱԿ–ի հա տուկ հա նձ նա կա տա րը հս տակ կեր պով 
մատ նան շեց, որ ան հրա ժեշտ է ու նե նալ ա բոր
տի խնամ քի ծա ռայու թյուն ներ այն պես, որ պես
զի պե տու թյուն նե րը կա րո ղա նան լի ար ժե քո րեն 
ի րա կա նաց նել ա ռող ջու թյան հիմ նա րար ի րա
վուն քը, նշե լով, որ. «այն տեղ, որ տեղ օ րի նա կան 
են ա բոր տի ծա ռայու թյուն նե րը, պե տք է դրանք 
լի նեն ան  վտանգ. հան րային ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռայու թյուն նե րը և հա մա կար գե րը պե տք է վե
րա պատ րաս տեն և զի նեն բու ժաշ խա տող նե րի ն՝ հա
վաս տի ա նա լու, որ նմա նա տիպ ա բորտ նե րի ի րա կա
նա ցու մը ոչ մի այն ան վտա նգ է, այլ նա և՝ մատ չե լի»: 

Ա բո րտ նե րի ի րա կա նաց ման ան վտան գու թյունն ու 
մատ չե լի ու թյու նը մե ծա պես կա պա կց ված է երկ
րում գոր ծող օ րենք նե րի և ի րա վա կան ակ տե րի 
առ կայու թյան հետ: Ա բո րտ նե րի վե րա բե րյալ ի րա
վա կան դաշ տի մշակ ման ժա մա նակ պե տու թյու նը 
պե տք է հաշ վի առ նի նաև կա նանց հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րը՝ վե րար տադ րո ղա կա նու թյան ո լոր
տում ինք նու րույն ո րո շում ներ կայաց նե լու ի րենց 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, հա վա սա րու թյու նը և բուժ
ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու մատ չե լի ու թյունն ու 
հա սա նե լի ու թյու նը, ո րո նք հա մար վում են գե րա կա 
խն դիր ներ:

Պե տու թյու նը պե տք է հա վաս տի ա նա, որ ա բորտ նե
րը մատ չե լի են կա նանց հա մա ր՝ ա ռանց խո րա մուխ 
լի նե լու հղի ու թյունն ընդ հա տե լու կնոջ շար ժա ռիթ
նե րի մեջ:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նը նշել է, որ «այն պա հից, երբ օ րե նս դի րը ո րո
շում է թույլ տալ ա բոր տը, այն չպե տք է կա ռու ցի 
իր ի րա վա կան դա շտն այն պես, որ սահ մա նա փա կի 
դրա ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը»:40 
 Մի ա ժա մա նակ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ եվ րո պա
կան պե տու թյուն նե րը. «ու նեն դրա կան պար տա
վո րու թյուն` ստեղ ծել այն պի սի ըն թա ցա կա րգ, ո րը 
թույլ կտա հղի կնո ջն օգտ վել օ րի նա կան ա բոր տի 
մատ չե լի ու թյան իր ի րա վուն քից»:41 Դա տա րա նը ճա

40 Tysiac v. Poland, 2007
41 R.R. v. Poland, 2011

նա չել է կա նանց՝ ան հրա ժեշտ և հու սա լի տե ղե կատ
վու թյան ժա մա նա կին հա սա նե լի ու թյան կար ևոր 
դե րը: Դա տա րա նը դա տա պար տել է ա բոր տի հետ 
կապ ված տե ղե կու թյուն նե րի դի տա վո րյալ ժխ տու մը 
և մա նի պու լյա ցի ան:42

Նշ ված հղու մով կա րող եք տես նել, թե որ երկր նե
րում ա բոր տը որ դեպ քե րում է օ րի նա կան և թույ
լատ րե լի: http://www.pewresearch.org/interactives/
global–abortion/

2.4 Հ ղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի ո լոր տում առ կա 
օ րենս դրու թյու նը ՀՀ–ում

« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վերար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 10–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն յու րա քան
չյուր կին ու նի հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման (ա բոր տի) ի րա վունք: Ա բոր տը, ինչ պես ար դեն 
նշվեց, մի նչև 12 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տը 
կա տար վում է կնոջ գրա վոր դի մու մի հա մա ձայն: 
Բժշ կա կան ցու ցում նե րի դեպ քում ընդ հա տու մը 
մի նչև 12 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տը ի րա
կա նաց վում է կնոջ գրա վոր հա մա ձայ նու թյա մբ: 
12–ից մի նչև 22 շա բա թա կան հղի ու թյան ժամ կե տը 
կա տար վում է բա ցա ռա պես բժշկա կան (նե րա ռյա լ՝ 
սե ռի հետ կապ ված հի վան դու թյան ժա ռա նգ ման 
հա վա նա կա նու թյան դեպ քում) կամ սո ցի ա լա կան 
ցու ցում նե րի առ կայու թյան դեպ քում՝ կնոջ գրա
վոր հա մա ձայ նու թյա մբ: Բժշ կի կող մից բժշկա կան 
կամ սո ցի ա լա կան ցու ցում նե րի ցան կում չնա
խա տես ված որ ևէ այլ դեպ քում, նե րա ռյա լ՝ սե ռով 
պայ մանա վոր ված 12–ից մի նչև 22 շա բա թա կան 
ընդ հա տումն ար գել վում է: Ընդ հա տու մը ան չա
փա հա սի (օ րեն քով նա խա տես ված լրիվ գոր ծու
նա կու թյուն ձե ռք չբե րե լու դեպ քե րում) դի մու մով 
կա տար վում է նրա օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ դրա ան հնա րի նու
թյան դեպ քում՝ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյան 
գոր ծա դիր մա րմ նի ղե կա վա րի հա մա պա տաս խան 
ակ տով ստե ղծ ված մշտա պես գոր ծող բժշկա կան 
հա նձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման հի ման վրա: Ընդ հա տու
մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն ման կա բար ձա
կան և գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սարկ ման լի ցեն զի ա ու նե ցող հի վան դա նո
ցային ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 
Ընդ հատ ման բժշկա կան մի ջամտու թյունն ի րա
կա նաց նե լուց ան մի ջա պես հե տո բժիշ կը պար տա
վոր է կնո ջն ան ցան կա լի հղի ու թյու նը կան խե լու 
մի ջոց նե րի և (կամ) մե թոդ նե րի ընտ րու թյան վե րա
բե րյալ տրա մադ րել ան վճար բժշկա սո ցի ա լա կան 

42 R.R. v. Poland, 2011



34

խորհրդատ վու թյուն, ո րի մա սին բժիշ կը գրա ռում է 
ընդ հատ ման հա մար դի մած կնոջ բժշկա կան փաս
տա թղ թե րում, և ո րը հաս տատ վում է կնոջ ստո րագ
րու թյա մբ:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման սո ցի ա լա
կան ցու ցում ներն են43՝

1. հղի ու թյան ըն թաց քում ա մուս նու մա հը.

2. կնոջ կամ ա մուս նու՝ օ րեն քով սահ ման ված կար
գով նշա նակ ված պա տի ժն ա զա տա զրկ ման վայ րում 
կրե լը.

3. հղի ու թյան ըն թաց քում օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով ա մուս նա լու ծու թյու նը.

4. հղի ու թյու նը` բռ նա բա րու թյան ար դյուն քում:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում
նե րի ի րա վի ճա կը Հայաս տա նում և տար
վող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը

Յու րա քան չյուր տա րի վե րար տադ րո ղա կան տա
րի քի կա նանց շր ջա նում գրանց վում է հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման մի ջի նը մոտ 12 հա զար 
դե պք, ո րի կե սից ա վե լին կազ մում են հղի ու թյան 
ար հես տա կան թույ լա տր ված ընդ հա տում նե րը, տե
սա կա րար կշ ռով հա ջո րդն ինք նա բեր ընդ հա տում
ներն են, ո րո նք հա ճախ ի րա կա նաց վում են դե ղո
րայ քային ե ղա նա կով և վեր ջին տե ղում՝ բժշկա կան 
ցու ցում նե րով ար ված ար հես տա կան ընդ հա տում
նե րը: Կեն դա նի ծն ված նե րի թվա քա նա կի հա մե մա
տու թյա մբ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում
նե րի քա նա կը վեր ջին տա րի նե րին տա տան վել է 
28–31%–ի սահ ման նե րում, կամ, այլ խոս քո վ՝ յու րա
քան չյուր 100 կեն դա նի ծնն դին բա ժին է ընկ նում 
28–30 հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում44:

43 Տես՝ ՀՀ Կառավարության որոշում «Հղիության 
արհեստական ընդհատման կարգն ու պայմանները 
հաստատելու և ՀՀ Կառավարության 2004 թ. Օգոստոսի 5–ի 
N 1116–Ն որոշումն ուժը կորցնելու մասին», http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docID=111980 (Մուտք է գործել 25.12.17)
44 Ս. Խաչատրյան, Ս. Աղազարյան, Ա. Բազարչյան, Տնային 
տնտեսությունների կողմից Մոր և մանկան առողջության 
և ընտանիքի պլանավորման համար կատարած ծախսերի 
վերլուծություն. Զեկույց, Երևան 2016:

Ա ղյու սակ 1: Հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատումների 
թի վը ՀՀ–ում, ըստ տե սա կի, 2011–2016

Թ վա կա նը 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Հղիության 
ինքնաբեր 
վիժումներ

3648 3718 3796 4277 4128 3640 2752 2235

Ար հես տա կան 
ընդ հա տո ւմ նե ր 
(թույ լա տր ված 
ժամ կետ նե րո ւմ)

9156 7396 6847 6891 5964 6040 6607 6721

Հ ղի ու թյան 
ար հես տա կան 
ընդ հատում՝ 
բժշկա կան ցու
ցո ւմ նե րով 

993 1181 1322 1798 1875 2212 1744 1492

Ըն դա մե նը 13797 12295 11965 12960 11967 11892 11259 10736

Ս տո րև ներ կայաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում հղի ու թյան ընդ հա տում նե րի վի ճա կա
գրու թյու նը՝ 2011–2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման կար գում և պայ ման նե րում ամ
րա գր ված փո փո խու թյուն նե րը

2015 թվա կա նի հու լի սի 15–ին հաս տատ ված 
« Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն 
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի (Կ–837–15.07.2015–
ԱՄ–010/2)45 հա մա ձայն՝ « Մար դու վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վունք նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
2002 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 11–ի N ՀՕ–474–Ն 
օ րեն քի 10–րդ հոդ վա ծը շա րա դր վել է նո ր՝ հետևյալ 
խմ բագ րու թյա մբ, ո րով հս տակ ամ րա գր ված է յու
րա քան չյուր կնո ջ՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ
հատ ման (ա բոր տի) ի րա վուն քը, h ղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հատ ման (ա բոր տի) ի րա կա նաց ման 
ժամ կետ նե րը, կա րգն ու պայ ման նե րը, ինչ պես նաև 
մի ջամ տու թյան ի րա կա նաց ման հա մար սահ ման
ված բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րը, մի ջամ տու
թյան ի րա կա նաց ման հա մար առ կա ցու ցում ներն ու 
հա կա ցու ցում նե րը:

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
2017 թվա կա նի փե տր վա րի 23–ի N 180–ն ո րոշ
մամբ՝ ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2004 թվա կա
նի օ գոս տո սի 5–ի N 1116–Ն ո րո շու մը՝ հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման կար գի ու պայ ման նե րի 
հաս տատ ման մա սին:

45 Տես` Հաստատված «Մարդու վերարտադրողական 
առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին, http://parliament.am/drafts.php?sel=show
draft&DraftID=38184 (Մուտք է գործել 25.12.17)

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=38184
http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=38184
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Կա ռա վա րու թյան այս ո րո շու մը կայաց վել է՝ հի մք 
ըն դու նե լով « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
10–րդ հոդ վա ծը:

 Հա մա ձայն 2017 թվա կա նի փե տր վա րի 23–ի «ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հատ ման կա րգն ու պայ ման նե րը հաս
տա տե լու և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 5–ի N 1116–Ն ո րո շումն ու ժը կո րց րած 
ճա նա չե լու մա սին» N 180–Ն Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 21–րդ 
կե տի՝ «21. Մի նչև հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա
տու մը, ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյան բժի շկն 
ի րեն դի մած հղի կնո ջը պար տա վոր է տրա մադ րել 
ը նդ հատ ման  վե րա բե րյալ վե րջ նա կան ո րո շում ըն
դու նե լու ժա մա նա կա հատ ված` ե րեք օ րա ցու ցային 
օր ժամ կե տով (իսկ ե թե եր րորդ օ րա ցու ցային օ րը 
հա մը նկ նում է հ ղի ու թյան 12–րդ շա բա թը լրա նա լու 
օր վան, ա պա մի նչև այդ ժամ կե տը լրա նա լը), ո րը 
հա շվ վում է կնոջ` ը նդ հատ ման  հա մար բժշ կին ա ռա
ջին ան գամ դի մե լու պա հից»:46

 Վե րո հի շյալ ո րոշ մա մբ սահ ման վում են նաև հղի ու
թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման մի ջամ տու թյան 
ի րա կա նաց ման մի քա նի կար ևոր նա խա պայ ման
ներ, մաս նա վո րա պես, մի ջամ տու թյու նից հե տո 
բժշ կի կող մից ան վճար խորհրդատ վու թյան տրա
մադ րու մը՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
բժշկա կան մի ջամ տու թյան հնա րա վոր բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ, կնոջ բժշկա կան փաս
տա թղ թե րում հա մա պա տաս խան գրա ռում նե րի կա
տա րու մը, իսկ դրա ի րա կա նա ցու մից ան մի ջա պես 
հե տո՝ կնո ջն ան ցան կա լի հղի ու թյու նը կան խե լու 
մի ջոց նե րի և (կամ) մե թոդ նե րի ընտ րու թյան վե րա
բե րյալ ան վճար բժշկա–սո ցի ա լա կան խորհրդատ
վու թյան տրա մադ րու մը, ինչ պես նա և՝ հա մա պա
տաս խան գրա ռում նե րի կա տա րու մը հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման բժշկա կան քար տում և 
գրան ցա մա տյա նում, հղի կնոջ կամ նրա օ րի նա կան 
ներ կայա ցուց չի կող մից ներ կայաց վող դի մու մի ձևե
րը: Բա ցի այդ՝ այս ո րոշ մա մբ սահ ման վում են նաև 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ցու ցում ներն 
ու հա կա ցու ցում նե րը, ինչ պես նա և՝ ի րա կա նաց ման 
մե թոդ նե րը, ո րո նք բա վա կան հա մա լիր կեր պով ներ
կայաց նում են այն ի րա վի ճակ ներն ու պայ ման նե րը, 
ո րոնց դեպ քում և ո րոն ցով կար գա վոր վում է սույն 
մի ջամ տու թյան ի րա կա նա ցու մը:

46 Տես՝ ՀՀ Կառավարության որոշում «Հղիության 
արհեստական ընդհատման կարգն ու պայմանները 
հաստատելու և ՀՀ Կառավարության 2004 թ. Օգոստոսի 5–ի 
N 1116–Ն որոշումն ուժը կորցնելու մասին», http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docID=111980 (Մուտք է գործել 25.12.17)

Ո րոշ մա մբ սահ ման վում է նաև, թե կի նը որ քան 
ժա մա նակ պե տք է մնա բուժ հաս տա տու թյու նում և 
թե ինչ չա փա նիշ նե րի վրա հի մն վե լով և ում կող
մից է կայաց վում մի ջամտու թյուն ան ցած կնոջ 
դուրսգրման գոր ծըն թա ցը:

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1. « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում կա տա րել փո փո խու թյուն, մաս նա վո
րա պե ս՝ 10–րդ հոդ վա ծի  հա մա ձայն ընդ հատ ման 
բժշկա կան մի ջամտու թյունն ի րա կա նաց նե լուց 
ան մի ջա պես ա ռաջ բժիշ կը պար տա վոր է կնո ջն ընդ
հատ ման հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
վե րա բե րյալ տրա մադ րել ան վճար խորհրդատ վու
թյուն, ո րի մա սին բժիշ կը գրա ռում է ընդ հատ ման 
հա մար դի մած կնոջ բժշկա կան փաս տա թղ թե րում, 
և ո րը հաս տատ վում է կնոջ ստո րագ րու թյա մբ: 
Անհ րա ժե շտ է կնոջ հա մար սահ մա նել հնա րա վո րու
թյուն հրա ժար վել նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը ստա
նա լուց, այ սի նքն տրա մադ րել խորհրդատ վու թյու նը 
մի այն կնոջ հա մա ձայ նու թյան դեպ քում։

2. « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում կա տա րել փո փո խու թյուն, մաս նա
վո րա պե ս՝ 10–րդ հոդ վա ծից հա նել ե ռօ րյա սպա
սե լա ժա մա նա կը, ո րը խո չըն դո տում է հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման ծա ռայու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը կա նանց հա մար:

3. Ի րա զե կել բնակ չու թյա նը ան ցան կա լի հղի ու թյուն
նե րից պա շտ պան վե լու ե ղա նակ նե րի մա սին:

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=111980
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 ա ռողջու թյան և ի րա վուն քի 
հա սա նե լի ու թյու նը ՀՀ–ում

Անուշ Պողոսյան
Աննա Հովհաննիսյան

Զարուհի Բաթոյան 
Լիլիթ Ավետիսյան

Բելլա Թամոյան
Ժենյա Մայիլյան
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3.1 Հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդհա տում նե րի ի րա վի ճա կը 
գյուղաբ նակ կանանց շր ջա նում 

Ամ բողջ աշ խար հում չպա շտ պան ված հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի եր կու եր րորդն ի րա
կա նաց նում են 30 տա րե կա նից ցա ծր կա նայք:47 
Ընդ հա նուր առ մա մբ, ամ բողջ աշ խար հում հի նգ 
հղի ու թյու նից մե կն ա վա րտ վում է հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հա տումով:48

 Տա րե կան շուրջ 47.000 կին մա հա նում է չպա շտ
պան ված պայ ման նե րում ի րա կա նաց վող հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի պատ ճա ռով, իսկ 
շուրջ 5.000.000 կին ձե ռք բե րում հաշ ման դա մու
թյուն:49 Հայաս տա նում, ինչ պես նախ կին Խորհրդա
յին Մի ու թյան բո լոր երկր նե րում, հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ ման ար գել քը եր կար տա րի ներ 
հա մար վում էր ծնե լի ու թյան պաշտ պա նու թյան 
հիմ նա կան մի ջո ցը: 1920 թ.–ին, հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հա տումն, ա ռա ջին ան գամ, օ րի նա
կա նաց վել է Խո րհր դային Մի ու թյու նում, սա կայն 
ար գել վե լ՝ 1936 թ.–ին` որ պես պրո նա տա լիս տա կան 
քա ղա քա կա նու թյա ն մի մաս:50 Մի այն 1955 թ.–ին 
այս ո րո շու մը վե րա նայ վեց և հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հա տու մը հա մար վեց թույ լատ րե լի:51

 Հա մա ձայն Հայաս տա նի Ժո ղո վր դագ րու թյան և 
ա ռող ջու թյան հար ցե րի 2015–2016 թթ–ին հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րի, Հայաս տա նում 15–49 
տա րե կան չո րս կա նան ցից մե կը երբ ևէ կա տա րել է 
ա բորտ: Ընդ ո րում ա բորտ նե րի հա վա նա կա նու
թյունն ա ճում է տա րի քին ու կեն դա նի ե րե խա նե րի 
թվա քա նա կի ա ճին զու գըն թաց: Կա նայք Սյու նի քում 
ա մե նա քի չն են հակ ված ա բորտ կա տա րե լուն (9%), 
մի նչ դեռ կա նայք Ար մա վի րում և Գե ղար քու նի քում՝ 
ա մե նա շա տը (35%): Երբ ևէ ա բորտ կա տա րած կա
նանց 47% կա տա րել է 2–3 ա բորտ: 52

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տում նե րի թի վը նվա զում է նկատ վում, այս

47 See: Iqbal H. Shah and Elisabeth Ahman, “Unsafe Abortion 
Differentials in 2008 by Age and Developing Country Region: High 
Burden among Young Women,” Reproductive Health Matters 20, 
no. 39 (2012): pp 170–171.
48 See: World Health Organization. Safe abortion: technical 
and policy guidance for health systems. Second edition. Geneva: 
WHO, 2012.
49 Online source: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
50 Ծնելիության խթանման քաղաքականություն, որը տար
վում է պե տության կողմից և որի գաղափարախոսութ  յու նը 
դեմ է հղիության արհեստական ընդհատումներին:
51 Online source: http://www.armstat.am/file/article/dhs_
kir_2015–16–english.pdf
52 Online source: http://www.armstat.am/file/article/dhs_
kir_2015–16–english.pdf
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պես, ե թե 2000 թ–ին մեկ կնո ջը բա ժին հաս նող 
ա բոր տային գու մա րային գոր ծա կի ցը կազ մել է 
2.6, ա պա 2005–ին այդ ցու ցա նի շը ի ջել է 1.8–ի, 
2010–ին՝ 0.8–ի, իսկ ա հա 2015–ին՝ 0.6–ի:53 Մի նչ դեռ 
հի մն վե լով « Կա նանց ռե սուր սային կե նտ րոն» հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից կա նանց 
տար բեր խմ բե րի հետ ի րա կա նաց վող վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ դա սըն թաց նե
րից կու տակ ված փոր ձի, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
կա նանց ի րա զեկ վա ծու թյու նը հղի ու թյու նից պա շտ
պան վե լու ար դյու նա վետ ե ղա նակ նե րի վե րա բե րյալ 
այս տա րի նե րի ըն թաց քում չի ա վե լա ցել:

2002 թ.–ին ՀՀ Ազ գային ժո ղո վը ըն դու նեց նոր 
օ րենք « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին», ո րի 
շր ջա նակ նե րում հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա
տու մը հա մար վեց օ րի նա կան մի նչև հղի ու թյան 12 
շա բա թը:54

2000 թ. ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու
թյան և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
տվյալ նե րով, մայ րա կան մա հա ցու թյան 10–20% 
տե ղի էր ու նե նում չպա շտ պան ված հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ ման ար դյուն քում: Վեր ջին տաս 
տա րի նե րի ար դյունք նե րի հա մա ձայն, այս ցու ցա նի
շը հա վա սա րեց վել է 0–ի:55

Չ պա շտ պան ված և ոչ հա սա նե լի հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հա տու մը հան դի սա նում է ա ռող
ջու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման 
հիմ նա խն դիր կա նանց հա մար ամ բողջ աշ խար հում: 
Հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վուն քի 
հա սա նե լի ու թյու նը հան դի սա նում է վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան և կա նանց շա րժ ման շր ջա
նակ նե րում կար ևոր նա խա պայ ման:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի ի րա վա
կան կար գա վի ճա կը հան դի սա նում է կար ևո րա գույն 
գոր ծոն, ո րը նպաս տում է ան վտա նգ և հա սա նե լի 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րի հա սա
նե լի ու թյան ա պա հով ման հա մար:56

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում նե րը կար
գա վո րող օ րենս դրու թյու նը հա ճախ չի ար տա ցո լում 
այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց հետ կա նայք կա րող են 
ա ռե րես վե լ՝ ի րենց ի րա վուն քը ի րաց նե լիս, մաս նա

53 Online source: https://www.panorama.am/am/news/2017/09/2
8/%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF–%D5%B6%D5
%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4/1841598
54 Online source: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1339&lang=arm
55 Armenia demographic and health survey 2015–16. Online 
source: http://www.armstat.am/file/article/dhs_kir_2015–16–en
glish.pdf
56 For a detailed map of the 2017 World Abortion Laws visit: 
http://worldabortionlaws.com/map/

վո րա պե ս՝ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում
նե րի հա սա նե լի ու թյան տե սան կյու նից խո չըն դո տող 
գոր ծոն կա րող է լի նել պար տա դիր սպա սե լա ժա մա
նա կը, զու գըն կե րոջ պար տա դիր թույլտ վու թյու նը, 
այդ ծա ռայու թյուն նե րի հա մար պա հանջ վող վճա րը, 
բժշկա կան ան ձնա կազ մի մե ղադ րա կան վե րա բեր
մուն քը և այլն:57 Կար ևոր է ա ռա նձ նաց նել նաև 
սե ռով պայ մա նա վոր ված կամ տղա նե րի նա խա
պատ վու թյա մբ ի րա կա նաց վող հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հա տում նե րի ար գե լքն օ րե նսդ րա կան 
մա կար դա կում: Մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի
րու թյու նը փաս տում է, որ օ րե նսդ րա կան մա կար
դա կում ար գել քը ոչ մի այն չի հան գեց նում սե ռով 
պայ մա նա վոր ված կամ տղայի նա խա պատ վու թյա մբ 
ի րա կա նաց վող հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման ցու ցա նի շի նվա զեց մա նը, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ 
ազ դում է կնոջ հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան վրա: 58

Այս բո լոր գոր ծոն նե րին նաև ա վե լա նում է կա նանց 
բնա կու թյան վայ րի՝ որ պես լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ 
ստեղ ծող գոր ծո նը, մաս նա վո րա պե ս՝ գյու ղաբ նակ 
կա նայք ու նեն հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման հա սա նե լի ու թյան հետ կապ ված խո չըն դոտ ներ, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է նախ և ա ռաջ գյու ղաբ նակ 
վայ րե րում բուժ հաս տա տու թյուն նե րի բա ցա կայու
թյա մբ: Շատ գյու ղաբ նակ կա նայք ստիպ ված են 
ճա նա պար հոր դել գյու ղից քա ղաք, որ պես զի ստա
նան այդ ծա ռայու թյուն նե րը, ծախ սե լով դրա վրա 
լրա ցու ցիչ ռե սուրս ներ:59

 Հատ կան շա կան է, որ գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
կա նայք ա վե լի հա ճախ են դի մում հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ ման (27.4%), քան քա ղա քային 
հա մայնք նե րում (18.7%): 60

Ու չնայած ՀՀ–ի ստա նձ նած մի շա րք պար տա վո րու
թյուն նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման կոն վեն
ցի այի, պե տու թյան կող մից կա նանց վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյու նը, ին չը նաև 
ար տա ցոլ վում է տե ղա կան քա ղա քա կա նու թյունն 
ա պա հո վող փաս տա թղ թե րում, դի տում է հղի ու թյան 

57 See: Iqbal H. Shah and Elisabeth Ahman, “Unsafe Abortion 
Differentials in 2008 by Age and Developing Country Region: High 
Burden among Young Women,” Reproductive Health Matters 20, 
no. 39 (2012): pp 170–171.
58 See: Statement of Policies and Principles on Discrimination 
Against Women and Sex–Selective Abortion Bans, https://www.
reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/
Statement%20on%20Sex%20Selective%20Abortion%20
Bans%20FIN_1.pdf
59 See: Safe abortion: technical and policy guidance for health 
systems Second edition. Online source: http://apps.who.int/iris/bitst
ream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
60 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 
հետազոտություն 2015–16, էջ 120: http://www.armstat.am/file/
article/dhs_kir_2015–16–arm.pdf

https://www.panorama.am/am/news/2017/09/28/%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF�%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4/1841598
https://www.panorama.am/am/news/2017/09/28/%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF�%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4/1841598
https://www.panorama.am/am/news/2017/09/28/%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%BF�%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4/1841598
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm
http://www.armstat.am/file/article/dhs_kir_2015�16�english.pdf
http://www.armstat.am/file/article/dhs_kir_2015�16�english.pdf
http://worldabortionlaws.com/map/
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Statement%20on%20Sex%20Selective%20Abortion%20Bans%20FIN_1.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Statement%20on%20Sex%20Selective%20Abortion%20Bans%20FIN_1.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Statement%20on%20Sex%20Selective%20Abortion%20Bans%20FIN_1.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://www.armstat.am/file/article/dhs_kir_2015�16�arm.pdf
http://www.armstat.am/file/article/dhs_kir_2015�16�arm.pdf
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ար հես տա կան ընդ հա տու մը որ պես կնոջ հիմ նա րար 
ի րա վունք, մի նչ դեռ տե ղա կան մա կար դա կով ո լոր
տը կար գա վո րող կար ևո րա գույն փաս տա թուղ թը՝ 
« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րու թյու նը և 2016–2020 թթ. գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գի րը»61 հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տու մը դի տար կում է որ պես ժո ղո վր դա վա
րա կան դիս բա լան սի ա ռա ջաց ման մի ջոց,62 ին չը 
իր բնույ թով նա տա լիս տա կան ար ժեք նե րից բխող 
գա ղա փա րա խոսու թյուն է, ո րը կա րող է խնդ րա հա
րույց լի նել պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա
նաց ման տե սան կյու նից:

Ու չնայած առ կա մի ջազ գային և ներ պե տա կան 
սկզ բունք նե րին, ո րո նք կար գա վո րում են կնո ջ՝ ան
վտա նգ և հա սա նե լի ա բոր տից օգտ վե լու ի րա վուն
քի ի րա ցումն, այ նուա մե նայ նիվ ՀՀ–ում առ կա են մի 
շա րք խո չըն դոտ ներ, ո րո նք ստաց վել են Գե ղար
քու նի քի, Շի րա կի, Կո տայ քի, Լո ռի ի և Ար մա վի րի 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ վող կա նանց հետ 
ի րա կա նաց ված 5 խո րին հար ցազ րույց նե րից և 5 
ֆո կուս խմ բե րից (շուրջ 50 կին) ստաց ված ար
դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նից: Այս հե տա զո տու թյու
նը չի հա վակ նում տրա մադ րել քա նա կա կան տվյալ
ներ և իր սահ մա նա փակ ընտ րան քի պատ ճա ռով, 
ստաց ված ար դյունք նե րը չեն կա րող տա րած վել 
բո լոր գյու ղաբ նակ կա նանց վրա, այ նուա մե նայ նիվ 
ստաց ված ար դյունք նե րը կա րող են ծա ռայել քա
ղա քա կա նու թյունն ա վե լի հաս ցե ա կան դա րձ նե լու 
նպա տա կով:

 Գյու ղաբ նակ հա մայնք նե րում հղի ու
թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա
վուն քի հա սա նե լի ու թյան խո չըն դո տը

 Գյու ղաբ նակ կա նանց հա մար հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հատ ման հա սա նե լի ու թյան և ան վտան
գու թյան ա ռանց քային խն դիր նե րից է շա րու նա կում 
մնալ այն փաս տը, որ գյու ղաբ նակ հա մայնք նե րում 
պե տու թյան կող մից չեն ստե ղծ վում հա մա պա տաս
խան պայ ման ներ, որ տեղ կա նայք կկա րո ղա նան 
ի րա կա նաց նել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա
տում: Կա նայք ստիպ ված են ճա նա պար հոր դել 

61 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ, 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ 2016–2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: http://www.irtek.am/views/act.aspx
?aid=86074&m=%27%27&sc=%20(28.12.18)
62 Վերարտադրողական առողջության բարելավման ռազ մա
վա րո ւթ յուն, Կետ 6. Աբորտը դեռևս օգտագործվում է որ պես 
ըն  տա  նի քի պլանավորման մեթոդ, որը հաճախ ուղեկցվում է 
վե րար տա դրո ղական առողջության համար իրական սպառ նա 
լիք  նե րով, ինչը հետագայում կարող է նպաստել ժո ղովրդա գրա
կան դիս բա լանսի առաջացմանը:

դե պի քա ղաք ներ, որ պես զի ի րա կա նաց նեն հղի ու
թյան ար հես տա կան ընդ հա տում. վեր ջին տա րի նե
րի ըն թաց քում կա տար ված օ րե նսդ րա կան փո փո
խու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես նե րդր ված 3–օ րյա 
սպա սե լա ժա մա նա կը, լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ 
են ստեղ ծում, գյու ղաբ նակ կա նանց պա րա գայում 
ստեղ ծում են հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քի նկատ
մամբ խո չըն դոտ: Շատ հա ճախ կա նան ցից պա
հանջ վում են ռե սուրս ներ, որ պես զի ծախ սեն ժա մա
նակ և գու մար քա ղաք հաս նե լու հա մար, ո րից հե տո 
վե րա դառ նան ետ և նո րից ե րեք օր հե տո վե րա դառ
նան ար դեն հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Ես գյու ղից մեկ նե ցի Գա վառ, որ պես զի ա բորտ ի րա
կա նաց նեմ, բայց բժի շկն ա սաց, պե տք է հետ գնաս, մի 
հատ էլ մտա ծես, ու հե տո է լի գաս: Երբ ե րե խա նե րիդ 
պա հող չու նես, տան հոգ սը վրադ ա, հե շտ չէ մի քա նի օր 
սպա սել ու նո րից հել նել գնալ:

38 տ. կին, Գե ղար քու նի քի մա րզ

 Գու մա րը

 Հա րց ված գյու ղաբ նակ բո լոր կա նայք նշել են, որ 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա մար 
վճար վող պե տա կան տուր քը բա վա կան մեծ է և 
շատ կա նայք դժ վա րու թյա մբ է ին կա րո ղա նում 
վճա րել այդ գու մա րը: Հատ կան շա կան է, որ մի այն 
Գե ղար քու նի քում էր, որ կա նայք նշե ցին, որ այն 
կազ մում է 15.000 դրամ, մի նչ դեռ մնա ցած մար
զե րում այդ գու մա րը կազ մում էր 45.000–50.000 
դրամ, ընդ ո րում խոս քը գնում էր հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հատ ման վա կուու մային աս պի րա ցի ոն 
ե ղա նա կի մա սին:

Ան ցան կա լի հղի ու թյան ժա մա նակ հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հա տու մը վճա րո վի ծա ռայու թյուն է 
և այդ գի նը սահ ման վում է բժշկա կան հաս տա տու
թյուն նե րի կող մից, հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյան հա նձ նա րա րա կան նե րի:63

Ին չու վճա րե նք 40.000 դրամ, ե թե կա րե լի է դե ղատ նից 
200 դրա մով գնել սայ տո տեկ ու խ մել:

35 տ. կին, Լո ռու մա րզ

63 Տեղեկատվությունը ստացվել է Առողջապահության նա խա
րա րու թյան թեժ–գիծ ծառայությունից:

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86074&m=%27%27&sc=%20(28.12.18)
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86074&m=%27%27&sc=%20(28.12.18)
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Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման ան վտան գու թյան խն դի րը 

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ան վտան
գու թյան ի րա վուն քի խախ տում նե րի կա րե լի է 
հան դի պել այն դեպ քե րում, երբ կա նայք դի մում են 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման տան պայ
ման նե րում պրակ տի կա ծա վա լող ան ձանց: Լո ռու և 
Շի րա կի մար զե րում կա նայք պատ մե ցին դեպ քեր, 
որ կա նայք հա ճախ կա րող են դի մել տան պայ ման
նե րում պրակ տի կա ծա վա լող նախ կին բուժ քույ րե
րի, ով քեր տնային պայ ման նե րում կա րող են ի րա
կա նաց նել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում 
մատ չե լի գնե րով:

Կող քի շեն քի մուտ քի մոտ մի շտ հեր թեր է ին գոյա նում, 
մար դիկ մե քե նա նե րով գա լիս է ին կա նգ նում, հե
տաքրքվե  ցի, պա րզ վեց այդ տա նը նախ կին բուժ քույր էր 
աշ խա տում, ով տան պայ ման նե րում հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հա տում էր ի րա կա նաց նում, ա սե ցին նաև 
չբե րու թյուն է բու ժում:

34 տ. կին, Լո ռու մա րզ

Բ ժի շկ նե րի վե րա բեր մուն քը հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ մա նը և հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ ման հար ցե րի շուրջ հե
տա գա խորհրդատ վու թյան ի րա կա նա ցու մը

 Կա նայք, ով քեր դի մել է ին հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հատ ման մի նչև հղի ու թյան տաս ներ կու 
շա բա թա կան ժամ կե տը, հիմ նա կա նում պատ մում 
է ին, որ որ ևէ բժշկա կան հե տա զո տու թյուն, մաս նա
վո րա պե ս՝ սի րտ–ա նո թային հա մա կար գի խն դիր
նե րի հայտ նա բեր ման շուրջ հե տա զո տու թյուն ներ 
չեն ան ցել և հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
մի ջամ տու թյան ըն թաց քում ա ռաջ են ե կել մի շա րք 
ա ռող ջա կան խն դիր ներ:

Կա նայք նաև նշում է ին, որ մի նչև հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հա տում ի րա կա նաց նե լը բժի շկ նե
րը փոր ձել են ազ դել կնոջ ո րոշ ման վրա և խո սել 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման բա րոյա–
կ րո նա կան մո տեց ման վե րա բե րյալ, ո րին էլ նպաս
տում են հի վան դա նոց նե րում փա կց ված մի շա րք 
պաս տառ նե ր՝ « մի սպա նիր» ու ղեր ձով: Ե ղել են 
ընդ հուպ դեպ քեր, երբ բժիշ կը հրա ժար վել է հղի
ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում ի րա կա նաց նե լ՝ 
հիմ նա վո րե լով, որ դա ե րե խայաս պա նու թյուն/ ման
կաս պա նու թյուն է: Ին չը ևս հան դի սա նում է կնո ջ՝ 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վուն քի 
ոտ նա հա րում:

 Շի րա կի մար զում շատ հատ կան շա կան էր այն փաս
տը, որ շատ բժի շկ ներ հրա ժար վում են ի րա կա նաց

նել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում մի նչև 
հղի ու թյան տաս ներ կու շա բա թա կան ժամ կե տը, 
կնոջ ո րոշ ման վրա ազ դում և ու ղար կում են տուն և 
շատ ան գամ ի րե նք են ի րենց ի րա վունք վե րա պա
հում ո րո շել արդյոք տվյալ կնո ջը պե տք է ի րա կա
նաց նել ա բորտ, թե՝ ոչ և շատ ան գամ կա նայք սա 
ըն դու նել են որ պես ըն դու նե լի փա ստ և հա մա կե րպ
վել այդ ո րոշ ման հետ:

Բ ժիշ կը հո դե բիլ չի, ե թե տես նու մա, որ աղ քա տա ըն
տա նի քը, պար զա որ հա մա ձայն վու մա, ա նու մա ա բորտ, 
բայց որ ա մեն ինչ նոր մա լա, ին չի ա բորտ ա նի, թող ու նե
նան ե րե խա ներ, ա ռանց էն էլ բնակ չու թյան ա ճի խն դիր 
ու նե նք:
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 Հատ կան շա կան է, որ հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հա տու մից հե տո, ոչ մի բժի շկ խորհրդատ վու
թյուն չի տրա մադ րել կնո ջը հղի ու թյու նից պաշտ
պա նու թյան, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման մե թոդ նե րի 
մա սին:

Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման խա րա նը

Ա բոր տի խա րա նը շատ հա ճախ կա րող է ո րո շիչ 
լի նել կա նանց ա բոր տի ծա ռայու թյուն նե րի հա սա
նե լի ու թյան ա պա հով ման հար ցում: Խա րա նը, որն 
իր մեջ նե րա ռում է ա մո թի են թար կե լը, պի տա կա
վո րե լը և հա սա րա կու թյան տար բեր ան դամ նե րի և 
ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող նե րի կող մից ընդ հա
նուր խտ րա կան մո տե ցու մը հան գեց նում է նրան, որ 
կա նայք դի մեն ա բոր տի չպա շտ պան ված ե ղա նակ
նե րին: Ա բոր տի խա րա նը հա մա պար փակ եր ևույթ է 
և այն ա ռա ջա նում է գեն դե րային կա րծ րա տի պե րի, 
հայ րիշ խա նու թյան շր ջա նակ նե րում ու ժի և իշ խա
նու թյան ան հա վա սար բա շխ ման, ինչ պես նաև ծնե
լի ու թյան խթան ման նկր տում նե րից:

Հե տա զո տու թյու նից պա րզ դար ձավ, որ ա բոր տի 
խա րա նը շատ հա ճախ նշա նա կա լից դեր է ու նե նում 
կա նանց շր ջա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ
հատ ման ի րա կա նաց ման գոր ծում:

Հայ րիշ խա նա կան հա մա կար գի ար դյուն քում տղա
մար դիկ, կրե լով ու ժի և իշ խա նու թյան ողջ ար տո նու
թյու նը, հրա ժար վում են օգ տա գոր ծել հղի ու թյու նից 
պաշտ պա նու թյան որ ևէ մի ջո ց՝ կա նանց վրա թող
նե լով ո րոշ ման կայաց ման ողջ պա տաս խա նատ վու
թյու նը: Կա նայք են կրում հղի ու թյան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման հետ ևանք նե րի ողջ պա տաս խա նատ
վու թյու նը, մի նչ դեռ շատ հա ճախ հենց տղա մար դիկ 
են, որ թույլ չեն տա լիս կա նանց պա շտ պան վել: Ծա–
ռայու թյուն ներ մա տու ցող նե րը և հենց հա սա րա կու
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թյու նը կա նանց են մե ղադ րում հղի ա նա լու և ա բորտ 
ի րա կա նաց նե լու մեջ:64

Ա մու սի նս հրա ժար վեց օգտ վել պահ պա նակ նե րից, ա սեց 
ի րեն հա ճե լի չէ, դե ես էլ ա ռող ջա կան խնդիր նե րի պատ
ճա ռով ստիպ ված չէ ի պա շտ պան վում, այ սի նքն հաշ վե
լով է ի պա շտ պան վում:
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 Տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը 

ՀՀ–ում հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյան բա
ցա կայու թյան պա րա գայում, գյու ղաբ նակ կա նանց 
տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը հղի ու թյու նից 
պաշտ պա նու թյան, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման 
սե ռա վա րակ նե րի տա րած ման տե սան կյու նից շա
րու նա կում է մնալ խնդ րա հա րույց: Շատ կա նանց 
մոտ բա ցա կայում են գի տե լիք նե րը ըն տա նի քի 
պլա նա վոր ման մե թոդ նե րի, սե ռա վա րակ նե րի, 
դրանց տա րած ման և դրան ցից պաշտ պա նու թյան 
ե ղա նակ նե րի վե րա բե րյալ: Կա նանց հետ հան դի
պում նե րի ար դյուն քում պա րզ դար ձավ, որ կա նայք, 
ով քեր բժի շկ նե րին են դի մում հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հատ ման նպա տա կով, ծա ռայու թյուն
նե րը ստա նա լուց հե տո չեն ստա նում ան ցան կա լի 
հղի ու թյու նից պա շտ պան վե լու հար ցե րի շուրջ որ ևէ 
խորհրդատ վու թյուն: 

Այս պի սով, ե թե ամ փո փե նք գյու ղաբ նակ կա նան ցից 
ստաց ված տե ղե կա տվու թյունն, ա պա շատ կա
նանց հա մար հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տու
մը ֆոր մալ ա ռու մով հա սա նե լի է, բա ցա ռու թյամբ՝ 
հե ռա վոր գյու ղե րում բնակ վող կա նանց, ով քեր 
ստիպ ված են ճա նա պար հոր դե լ՝ ծախ սե լով սե փա
կան ռե սուրս ներն այդ ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե
լու հա մար: Հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ մա մբ 
պայ մա նա վոր ված խա րա նը և ծա ռայու թյուն նե րի 
դի մաց վճար վող գու մարն է, որ ստի պում է շատ կա
նանց չդի մել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
ա ռա վել ան վտա նգ ձևե րի՝ նա խը նտ րե լով տնային 
պայ ման նե րում ի րա կա նաց նել այն: Շատ կա նայք 
շա րու նա կում են հայ թայ թել դե ղա մի ջոց ներ, ո րո նք 
կա րող են ա ռա ջաց նել վի ժում և, վտան գե լով սե փա
կան ա ռող ջու թյու նը, տնային պայ ման նե րում ի րա
կա նաց նել հղի ու թյան ընդ հա տում: Ու չնայած այն 
հան գա ման քին, որ նրան ցից շա տե րը գի տակ ցում 
են այն հետ ևանք նե րը, ո րո նք կա րող են ա ռաջ գալ 
նման պայ ման նե րում ի րա կա նաց ված հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հա տու մը, բուժ հաս տա տու թյուն
նե րում տրա մա դր վող ծա ռայու թյան դի մաց գա նձ
վող գու մա րը շատ կա նանց հա մար շա րու նա կում է 

64 Online source: Abortion stigma. http://www.ipas.org/en/What–
We–Do/Women–and–their–communities/Abortion–Stigma.aspx

մնալ բա րձր, ինչն էլ իր հեր թին ստի պում է փնտ րել 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման այ լը նտ րան
քային և ա ռա վել մատ չե լի ձևեր, ո րո նք շատ հա
ճախ կա րող են ան դառ նա լի հետ ևանք ներ ու նե նալ 
կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վրա:

 Ներ կայումս տար վող պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը հաս ցե ագ րում է սե ռով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման խն դի րը, 
սա կայն գեն դե րային հա վա սա րու թյան և կա նանց 
դե րի և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան օ րա կար
գի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում, սե ռով պայ մա
նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
թվի նվա զու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
կա նանց շր ջա նում հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ
հատ ման նկատ մամբ խա րա նի մե ծաց մա մբ:

Ու չնայած մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սա նյու նից 
ա բոր տը հա մար վում է կնոջ հիմ նա րար ի րա վունք և 
դրա հա սա նե լի ու թյան և ան վտան գու թյան ե րաշ
խիք նե րի ա պա հո վու մը պե տու թյան կար ևո րա գույն 
պար տա վո րու թյուն նե րից մե կը, մեր երկ րում մար գի
նա լաց ված կա նանց շատ խմ բեր, չեն կա րո ղա նում 
լի ար ժեք օգտ վել այդ ե րաշ խիք նե րից:

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1.  Հի մն վե լով մի ջազ գային ա ռա ջա տար փոր ձի 
վրա, հան դես գալ օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն
նե րի նա խա ձեռ նու թյա մբ և վե րա նայել « Մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քում 
2016 թ. ներ մուծ ված ե ռօ րյա սպա սե լա ժա մա նա կը 
և պար տա դիր խորհրդատ վու թյու նը, ինչ պես նաև 
սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հա ման օ րե նսդ րա կան ար գե լք նե րը, ո րո նք 
լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ են ա ռա ջաց նում կա նանց 
հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վուն քը 
ի րաց նե լիս:

2. Բա ցա ռել սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման նպա տա կով ի րա կա
նաց վող քա րո զար շա վի և հա մա պա տաս խան քա
ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյու նը կնոջ հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման ի րա վուն քի վրա:

3. Ի րա կա նաց նել վե րար տադ րո ղա կան քա ղա քա
կա նու թյու նը մշա կող նե րի և ծա ռայու թյուն ներ մա
տու ցող նե րի գեն դե րային զգայու նու թյա նն ուղղ ված 
աշ խա տանք ներ:

4. Ա պա հո վել հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հատ
ման ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյուն և մատ
չե լի ու թյուն գյու ղաբ նակ կա նանց շր ջա նում, այդ 

http://www.ipas.org/en/What�We�Do/Women�and�their�communities/Abortion�Stigma.aspx
http://www.ipas.org/en/What�We�Do/Women�and�their�communities/Abortion�Stigma.aspx
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թվում սահ մա նե լով ծա ռայու թյան հս տակ և մատ չե
լի գին:

5. Ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե ր՝ 
ըն տա նի քի պլա նա վոր ման, հղի ու թյան ար հես տա
կան ընդ հատ ման հար ցե րի շուրջ՝ որ պես կա նանց 
հիմ նա րար ի րա վունք ներ:

3.2 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան ծա ռայու թյուն նե րի մատ
չե լի ու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նանց հա մա ր

 Վեր ջին շր ջա նում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, լրատ վա մի ջոց նե րը 
և տար բեր ո լո րտ նե րում ո րո շում կայաց նող նե րը 
Հայաս տա նում ա վե լի հա ճախ են խո սում հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րից, մաս
նա վո րա պես բա րձ րա ձայ նե լով կր թու թյան, զբաղ
վա ծու թյան և մի ջա վայ րի մատ չե լի ու թյա նն առնչ վող 
խն դիր նե րի մա սին: Սա կայն այս ա մե նով հան դե րձ, 
բա վա րար ու շադ րու թյան չեն ար ժա նա նում հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք, նրանց վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վուն քը:

Այս հար ցը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կնոջ դեպ
քում չի կար ևոր վում թե՛ հա սա րա կու թյու նում առ կա 
կա րծ րա տի պե րի, թե՛ ծա ռայու թյուն նե րի ան մատ չե
լի ու թյան, թե՛ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց 
ա նի րա զե կու թյան պատ ճա ռով: Սա կայն վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա
վուն քը նույն քան ա ռաջ նային է, որ քան վե րը նշ ված 
մյուս ի րա վունք նե րը:

 Վե րար տադ րո ղա կան ծա ռայու թյուն նե րի ո լոր տում 
առ կա խտրա կա նու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նանց և աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ պայ
մա նա վոր ված է բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
զգայա կան, ֆի զի կա կան և վե րա բեր մուն քային 
խո չըն դոտ նե րով, բուժ հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա
տա կից նե րի ոչ լի ար ժեք պատ րա ստ վա ծու թյա մբ, 
ինչ պես նաև օ րեն քը կա գա վո րող մե խա նի զմ նե րում 
առ կա բա ցե րով:

Հայաս տա նում 2017 թ. հու լի սի 1–ի դրու թյա մբ ապ
րում է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 199.955 մա րդ, 
ո րից 96.864–ը` կի ն65: 

Աշ խար հում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք 
և աղ ջիկ նե րը են թա րկ վում են խտրա կա նու թյան 
բազ մա թիվ ձևե րի: Ի տար բե րու թյուն տղա մարդ
կանց, ով քեր ու նեն նույն խն դիր նե րը, կա նայք 
կրկ նա կի խո ցե լի են նախ` ի րենց սե ռի, ա պա նաև` 
հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով: ՀՀ–ն 2010 թ.–ի 
հոկ տեմ բե րին վա վե րաց րել է Մի ա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կե րու թյան (ՄԱԿ) Հաշ ման դա մու թյուն ու նե
ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ան 

65 Տես՝ ՀՀ սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2017 հունվար–
հունիսին, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, http://
armstat.am/am/?nid=82&id=1939 (Մուտք է գործել 25.12.17)

http://armstat.am/am/?nid=82&id=1939
http://armstat.am/am/?nid=82&id=1939


44

(այ սու հետ` Կոնվեն ցի ա)66, որն ա ռան ձին հոդ վա
ծով ան դրա դառ նում է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի ի րա վունք նե րին` պար տա վո
րեց նե լով մաս նա կից պե տու թյուն նե րին ձեռ նար կել 
ան հրա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի ա պա հո վեն 
կա նանց լի ա կա տար զար գա ցու մը, ա ռաջ խա ղա ցու
մը և հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծա ցու մը` նպա տակ 
ու նե նա լով ե րաշ խա վո րել նրանց` սույն Կոն վեն
ցի այում ամ րա գր ված` մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցումն ու 
դրան ցից օգտ վե լը (Կոն վեն ցի ա, հոդ ված 6): Ա վե
լին, Կոն վեն ցի այի 25–րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են ան
հրա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձի նք մատ չե լի կեր պով օգտ վեն 
ա ռող ջա պա հա կան այն պի սի ծա ռայու թյուն նե րից, 
նաև` ա ռող ջու թյան վե րա կա նգ նո ղա կան մի ջոց նե
րից, ո րո նք հաշ վի են առ նում գեն դե րային ա ռա նձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, մաս նա կից 
պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ա պա հո վել այն նույն 
կար գի, ո րա կի ու չա փա նիշ նե րի ան վճար կամ մատ
չե լի ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րով և 6 ծա ռայու
թյուն նե րով (նե րա ռյալ սե ռա կան ու վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջու թյան դաշ տում), ո րո նք մշակ վում և 
մաուց վոմ են ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար:

Այս հա մա տե քս տում կար ևոր վում են բժշկա կան 
հաս տա տու թյու նե րի մատ չե լի ու թյա նն ու նե րա ռա
կա նու թյա նը վե րա բե րող մի շա րք հար ցեր. 

• Որ քա նո ՞վ են նո րա նոր սար քա վո րում նե րով հա
մա լր վող հայաս տա նյան կլի նի կա նե րը և հի վան դա
նոց նե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն դա րձ նում հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան մա նը:

• Ա րդյո ՞ք տար բեր խն դիր ներ ու նե ցող կա նայք հնա
րա վո րու թյուն ու նեն հա ճա խե լու տե ղա կան` բնա կա
վայ րին մոտ գտն վող բժշկա կան հաս տա տու թյուն, 
որ տեղ կար ժա նա նան հա մա պա տաս խան վե րա բեր
մուն քի և կս տա նան ի րենց կա րիք նե րին հա մա պա
տաս խան պատ շաճ ծա ռայու թյուն ներ:

• Ա րդյո ՞ք շեն քե րը մատ չե լի են տար բեր դժ վա րու
թյուն ներ ու նե ցող կա նանց հա մար և ու նե ՞ն հար մար 
կա բի նետ ներ:

• Ա րդյո ՞ք մատ չե լի է հա մա պա տաս խան գրա կա
նու թյու նը կամ թա րգ մա նու թյու նը լսո ղու թյան և 
տե սո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար: 
Եվ վեր ջա պես, ինչ պի սի ՞ն է բու ժաշ խա տող նե րի 
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շր ջա նում հաշ ման դա մու թյան խնդ րի մա սին ի րա զե
կու թյու նը, ինչ վե րա բեր մունք և վար քա գիծ ու նեն, 
արդյո ՞ք վե րա պատ րա ստ վում են հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող կա նանց ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե
լու հա մար և այլն:

Ս րանք թե րևս հար ցեր են, ո րոնց պա տաս խան նե րը 
շա րու նա կում են մնալ խնդ րա հա րույց մեր ի րա կա
նու թյան հա մար:

Նշ ված խն դիր նե րի մա սին հա մա պար փակ հե տա զո
տու թյուն չի ի րա կա նաց վել Հայաս տա նում, կա նանց 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող 
քա ղա քա կա նու թյու նը ու ռազ մա վա րու թյուն նե րը 
հաշ ման դա մու թյան ա ռու մով զգայուն չե ն։ 2014 
թվա կա նին ի րա կա նաց ված « Նե րա ռա կան ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռայու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կա նանց հա մար» ո րա կա կան հե տա զո
տու թյու նը, որն ի րա կա նաց վել է 2014–ին, այս 
ի մաս տով ե զա կի է67։ Ու սում նա սի րու թյան ըն թաց
քում ի րա կա նաց վել է մաս նակ ցային դի տար կում 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց կող մից ՀՀ 
28 բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րում, դեմ առ դեմ 
հար ցում բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րի 164 աշ
խա տա կից նե րի շր ջա նում և առ ցանց հար ցում հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց շր ջա նում։ Թեև 
այս ու սում նա սի րու թյու նը ցույց չի տա լիս երկ րում 
խնդ րի ամ բող ջա կան պատ կե րը, այ նուա մե նայ նիվ, 
այն թույլ է տա լիս բա ցա հայ տե լու ո լոր տի հիմ նա
կան խն դիր նե րը ։

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք չու նեն վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող 
կր թա կան ծրագ րե րի կամ խորհրդակ ցու թյուն նե րի 
մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն, ե թե ի րե նք որ պես 
մաս նա գետ, օ րի նակ բուժ քույր, այդ ո լոր տում նե
րառ ված չեն, կամ որ ևէ հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյան ան դամ չե ն։ Նույ նի սկ որ պես ՀԿ ան դամ 
կա նայք շատ քիչ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն նման 
դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցե լու հա մար, քա նի որ թե՛ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց, թե կա նանց 
խն դիր նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
(բա ցա ռու թյա մբ մեկ–եր կու դեպ քի) չու նեն կր թա
կան հա տուկ ծրագ րեր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նանց հա մա ր։ Բո լո րի հա մար նա խա տես ված 
ծրագ րե րը և ծա ռայու թյուն նե րը մատ չե լի չեն նրանց 
հա մար, ֆի զի կա կան ար գե լք նե րի, տե ղե կատ վու
թյան մատ չե լի ու թյան, ՀԿ–նե րի փոր ձի և ռե սուրս նե
րի բա ցա կայու թյան պատ ճա ռո վ։ 

Այ նուա մե նայ նիվ հա րց ված կա նայք որ պես այս 
հար ցի շուրջ տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր ներ նշել են 

67 Տես՝ Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից 
Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն, 
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016, http://www.ysu.am/files/
Gender–2016.pdf

http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_15.pdf
http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_15.pdf
http://www.ysu.am/files/


3.2
 Վ

Ե
 Ր

Ա
Ր

 Տ
Ա

Դ
 Ր

Ո
 Ղ

Ա
 Կ

Ա
Ն

 Ա
 Ռ

Ո
Ղ

 Ջ
Ո

Ւ Թ
Յ

Ա
Ն

 Ծ
Ա

 Ռ
Ա

Յ
Ո

Ւ Թ
Յ

Ո
ՒՆ

 Ն
Ե

 Ր
Ի

 Մ
Ա

Տ
 Չ

Ե
 ԼԻ

 Ո
Ւ Թ

Յ
Ո

Ւ Ն
Ը

 ՀԱ
Շ

 Մ
Ա

Ն
 Դ

Ա
 Մ

Ո
Ւ Թ

Յ
Ո

ՒՆ
 Ո

Ւ Ն
Ե

 Ց
Ո

Ղ
 Կ

Ա
 Ն

Ա
Ն

Ց
 ՀԱ

 Մ
Ա

 Ր

45

գր քե րը, ին տեր նե տը կամ հե ռուս տա տե սու թյու նը, 
կո լե գա նե րին, ըն կեր նե րին և հա րա զատ նե րին, ինչ
պես նաև ՀԿ–նե րին և մաս նա գետ նե րի ն։ 

Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու 
հա մար, որ պես կա նոն, բուժ հաս տա տու թյուն նե րի 
ֆի զի կա կան ան մատ չե լի ու թյա մբ պայ մա նա վոր ված, 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք հիմ նա կա նում 
ու նեն ու ղեկ ցո ղի կա րի ք։ Մի նչ դեռ « Մար դու վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ րո ղա
կան ի րա վուն քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը ամ րագ րում է 
բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն և ծա ռայու թյուն ներ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
հար ցե րի շուրջ` մե կու սի ու գա ղտ նի պայ ման նե
րում ստա նա լու ի րա վուն քը: Կի նն ի րա վունք ու նի 
ա ռանց ըն կեր նե րի և հա րա զատ նե րի այ ցե լել բժշ կի, 
ին չը, գո րծ նա կա նում, գրե թե ան հնար է, քա նի որ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նայք ստիպ ված են 
դի մել ի րենց հա րա զատ նե րի կամ բա րե կամ նե րի օգ
նու թյա նը, քա նի որ մի ջա վայ րային խո չըն դոտ նե րը, 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րի ֆի զի կա կան ան մատ չե
լի ու թյու նը և խե լա միտ հար մա րու թյուն նե րի բա ցա
կայու թյու նը ստի պում են մշտա պես կախ վա ծու թյան 
մեջ լի նել երկ րո րդ ան ձից:

Այս պայ ման նե րի բա ցա կայու թյունն էլ պատ ճառ է 
հան դի սա նում բուժ հաս տա տու թյուն չդի մե լու հա
մար:

Լ սո ղու թյան խն դիր ու նե ցող կա նանց պա րա գայում 
բժշկա կան աշ խա տո ղի ա մե նաբ նո րոշ վար քը վեր ջի
նիս հետ նրա կող մից ա պա հով վող թա րգ ման չի հետ 
հա ղոր դակ ցումն է, սա կայն հա մա րյա ա մեն եր րորդ 
բժիշ կը գտ նում է հի վան դի հետ ան մի ջա կան հա
ղոր դա կց ման մի ջո ց։ Նրանց մեծ մա սը պա ցի են տին 
խնդ րում է թա րգ ման չի հետ այ ցե լել, կամ փոր ձում է 
հա ղոր դա կց վել գրե լով, և ե զա կի դեպ քե րում ի րե նք 
են հրա վի րում մաս նա գետ նե րի, որ պես զի թա րգ մա
նե ն։

Երբ բժշկա կան սե ղա նի վրա իմ հե տա զո տու թյունն 
ա վա րտ վեց, բժիշ կը թո ղեց ինձ սե ղա նին մե նակ, և ես 
չգի տե ի` ինչ ա նել: Իմ թա րգ մա նի չը ինձ փո խան ցեց, 
որ իջ նեմ: Ա ռանց ու շադ րու թյան, ան հար մար դիր քում 
եր կար մնա լու պատ ճա ռով ես լար վա ծու թյուն զգա ցի: 
Բա ցի այդ, ան հար մա րու թյուն զգա ցի, որ թա րգ մա նի չն 
ի րե նից ան կախ ստիպ ված էր մի ջամ տել:

Լ սո ղու թյան խն դիր ու նե ցող կին, ք. Եր ևան

 Թույլ տես նող կամ չտես նող մա րդ կանց հա մար 
հաս տա տու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, չու նեն հա մա
պա տաս խան նյու թեր: Բուժ հաս տա տու թյուն նե րի 
կայ քե րը մատ չե լի չեն տե սո ղու թյան խն դիր ու նե ցող 
ան ձանց հա մա ր։

Սա կայն բու ժաշ խա տող նե րը հաշ ման դա մու թյուն ու
նե ցող ան ձից ակն կա լում են այ ցե լու թյուն ու ղեկ ցո
ղի հետ ոչ մի այն հաղ թա հա րե լու ֆի զի կա կան խո
չըն դոտ նե րը, այլ նաև որ պես ան ձ, ո րի հետ կա րող է 
խո սել բժիշ կը ինչ պես « լի ար ժեք» ան ձի հետ, ա ռանց 
նա խա պես հե տա քրքր վե լու, թե արդյոք տվյալ ան ձն 
առ հա սա րակ ու նի ու ղեկ ցող կամ ցան կա նում է, որ 
ի րեն ու ղեկ ցեն:

Մաս նա գե տը նախ խո սում էր հա րա զա տիս հետ, նաև 
չխնդ րեց նրան լքել հի վան դա սե նյա կը։ Դա տհաճ էր, 
ո րով հե տև հնա րա վոր է ես գա ղտ նիք ու նե ի, ո րը չէ ի կա
րող ա սել մտե րի միս ներ կայու թյա մբ։

 Ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կին, 
Կո տայ քի մա րզ

2014 թվա կա նին ի րա կա նաց ված « Նե րա ռա կան 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն ներ հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող կա նանց հա մար» հե տա զո տու
թյան տվյալ նե րով հա րց մա նը մաս նակ ցած 122 
բու ժաշ խա տող նե րց մի այն 4–ն են` մոտ 3%–ը, երբ ևէ 
վե րա պատ րա ստ վել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նանց մատ չե լի ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լու 
թե մայո վ։

Ա մեն ինչ կա պում են հաշ ման դա մու թյան հետ, ու դա իմ 
հա մար խո չըն դոտ էր։

 Ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կին, 
Շի րա կի մա րզ

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք
նե րի հար ցե րով ՄԱԿ–ի կո մի տեն Հայաս տա նի 
նախ նա կան զե կույ ցի վե րա բե րյալ Եզ րա փա կիչ 
դի տար կում նե րում68 (Ըն դուն վել է Կո մի տե ի կող մից 
17–րդ նս տա շր ջա նում (20 մա րտ–12 ապ րիլ 2017)) 
իր մտա հո գու թյունն է հայտ նում, որ հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող կա նայք և աղ ջիկ նե րը բախ վում 
են բազ մա կի և հատ վող խտրա կա նու թյան ձևե րի 
և CRPD/C/ARM/CO/1 6 բա ցառ ման կյան քի բո լոր 
ո լո րտ նե րում: Մաս նա վո րա պես, Կո մի տեն մտա հոգ
ված է՝

1) հաշ ման դա մու թյա նը և գեն դե րին առնչ վող ազ
գային օ րենս դրու թյու նում և քա ղա քա կա նու թյուն նե
րում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց ան դրա
դար ձի բա ցա կայու թյա մբ,

2) հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց, հատ
կա պես, հո գե բա նա սո ցի ա լա կան և/ կամ մտա վոր 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց հա մար 

68 Concluding observations on the initial report of Armenia, Con
vention on the Rights of Persons with Disabilities, http://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En (Մուտք է գործել 25.12.17)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En
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հիմնական ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և ող
ջա միտ հար մա րե ցում նե րի բա ցա կայու թյա մբ։

Չ նայած այս դի տար կում նե րին Հայաս տա նում պե
տա կան մա կար դա կով շա րու նակ վում են խա խտ վել 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց ի րա վունք նե
րը վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում։ 
Երկ րում շա րու նակ վում են վե րա կա ռուց վել և հիմ
նա նո րոգ վել բուժ հաս տա տու թյուն ներ, ո րոնց դեպ
քում սա կայն չեն պահ վում ՀՀ օ րեն քով ամ րա գր ված 
մատ չե լի ու թյան նոր մե րը։

2017 թվա կա նին հիմ նա նո րո գու մից հե տո վե րա
բաց վեց Եր ևա նի « Քա նա քեռ–Զեյ թուն» ծննդա տու
նը: 2016 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն 
Մար գա րյա նը հան ձա նա րա րել էր բուժ հաս տա տու
թյան հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներն ընդգրկել 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի տա րե կան ծրագ րում։ 
Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ի րա վա պաշտ պա նի 
կող մից ի րա կա նաց ված մո նի թո րի նգ–այ ցի ըն թաց
քում պա րզ վել է, որ թեև շեն քի մուտ քը, վե րե լա կը, 
սե նյակ նե րը և կա բի նետ նե րը հիմ նա կա նում հար
մար է ին տե ղա շա րժ ման դժ վա րու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց հա մար, այ նուա մե նայ նիվ նույ նի սկ լյուքս 
սե նյակ նե րը չու նե ին հար մա րեց ված զու գա րան նե ր։ 
Սայ լակ օգ տա գոր ծող ան ձանց հա մար խո չըն դոտ 
է ին հան դի սա նում նաև փո քր շե մե րը, ավ տո մատ 
կա ռա վար վող դռ նե րի բա ցա կայու թյու նը ։

2017 թվա կա նի հու նի սի 6–ին ֆեյս բու քյան ա սու լի
սի ըն թաց քում ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րար 
Լևոն Ալ թու նյա նը պա տաս խա նե լով ի րա վա շտ պա
նի այն հար ցին, թե ի՞նչ է նա խա տե սում ձեռ նար կել 
նա խա րա րու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան պահ պան ման և ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե
լի ու թյան հա մար նշեց, որ այդ հա րցն ի րենց այ սօր
վա օ րա կար գում չէ69։

 Հա ճախ ոչ այն քան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից, որ
քան ո րո շում կայաց նող նե րի կամ քից է կախ ված, թե 
որ քա նով հար մար և ա նար գե լք մի ջա վայր կս տեղծ
վի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց հա մար 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րում: Վե րար տադ րո ղա կան 
ծա ռայու թյուն նե րը պե տք է հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց մա տուց վեն նույն ո րա կով, ինչ 
մյուս նե րին` նաև հի մք ըն դու նե լով նրանց ա զատ ու 
գի տա կց ված հա մա ձայ նու թյու նը, մաս նա վո րա պես 
բա րձ րաց նե լով ի րա զե կու թյու նը մար դու ի րա վունք
նե րի, ար ժա նա պատ վու թյան, ինք նու րույ նու թյան և 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց կա րիք նե րի 
վե րա բե րյալ` հան րային ու մաս նա վոր ա ռող ջա պա
հա կան բնա գա վա ռում ու սուց ման և ի րա զե կու թյան 
բա րձ րաց ման մի ջո ցով: 

69 https://www.youtube.com/watch?v=mtiJxcUbqoM, 47:43 րոպե:

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1. Ս տեղ ծել օ րե նսդ րա կան հիմ քեր ճա նա չե լու 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղաա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի 
ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ա պա հո վե լով 
նե րա ռա կա նու թյու նը նաև կա նանց և աղ ջիկ նե րին 
առնչ վող ազ գային բո լոր օ րենս դրու թյուն նե րում և 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րում:70

2. Ա պա հո վել ծա ռայու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը և 
խե լա միտ հար մա րե ցում նե րի ստեղ ծու մը՝ նե րա ռյալ 
տե ղե կատ վա կան նյու թե րի ստեղ ծու մը՝ մատ չե լի 
ձևա չա փե րով (բ րայ լյան հա մա կար գով, խո շոր տա
ռա տե սակ, աու դի ո գր քեր և այլն):

3.  Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց վե րար
տադ րո ղա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման 
հա մար բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րը զի նել 
հա տուկ սար քա վո րում նե րով և բա րձ րաց նել բու ժ
անձ նա կազ մի ի րա զե կու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց հետ շփ վե լու և սպա սար կե լու է թի
կայի վե րա բե րյալ:

4.  Բա րձ րաց նել հա սա րա կու թյան ի րա զե կու թյու
նը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սի ն՝ 
խթա նե լով նրանց հան դեպ բռ նու թյան բո լոր ձևե րի 
կան խար գե լու մը:

5.  Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց և նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին նե րա ռել կա նանց և վե
րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քին վե րա բե րող կր թա
կան ծրագ րե րում և մի ջո ցա ռում նե րում:

6. Մ շա կել հայե ցա կար գեր և ռազ մա վա րու թյուն նե ր՝ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի 
վե րա բե րյալ ո րո շում նե րի կայաց ման գոր ծըն թա ցում 
նե րգ րավ վե լու հա մա ր։

7.  Հա մա տե ղել ջան քե րը՝ ա պա հո վե լու, որ Կայուն 
զար գաց ման նպա տակ նե րի տե ղայ նաց ման ծրագ
րե րը լի նեն նե րա ռա կան և խթա նեն հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող կա նանց հա սա նե լի ու թյու նը 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նը և 
ի րա վուն քի ն։

70 Concluding observations on the initial report of Armenia, Con
vention on the Rights of Persons with Disabilities, http://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En (Մուտք է գործել 25.12.17)

https://www.youtube.com/watch?v=mtiJxcUbqoM
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ARM/CO/1&Lang=En
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3.3 ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան
ձանց ի րադ րու թյու նը սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան ո լոր տում

 Սույն հատ վա ծը միտ ված է ներ կայաց նե լու սե ռա
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում 
ԼԲ (լես բի, բի սեք սուալ) կա նանց և տրա նս* ան
ձանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի և ո լոր տային 
ծա ռայու թյուն նե րին հա սա նե լի ու թյան խն դիր նե րի 
ի րադ րու թյու նը: Հատ վա ծում նե րառ ված տե ղե կա
տվու թյու նը և դեպ քե րը հի մն ված են ԼԳԲՏ ան ձանց 
հետ աշ խա տող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի մաս նա գետ նե րի, ԼԲ կա նանց ու տրա նս* 
ան ձանց կող մից տրա մա դր ված տե ղե կու թյան և 
ո լոր տային հա սա նե լի հե տա զո տու թյուն նե րի վրա:

 Սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և սե ռա
կան բռ նու թյու նից պա շտ պան ված լի նե
լու ի րա վուն քի ի րաց ման խն դիր նե րը

Հոդ ված 4. Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան հետ 
կապ ված մար դու ի րա վունք նե րը 71

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա
դրու թյա նը եւ օ րենք նե րին, Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա մա
պա տաս խա ն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի կեն սա կան 
ան հրա ժեշ տու թյան սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա
կան հե տե ւյալ ի րա վունք նե րը.

3) պա շտ պան ված լի նել ճնշ ման բո լոր ձե ւե րից, այդ 
թվում՝ սե ռա կան շա հա գոր ծու մից եւ բռ նու թյու նից, 
հար կադ րա կան հղի ու թյու նից, ա բոր տից, ամ լա ցու
մից եւ վե րար տադ րո ղա կա նու թյան ի րա վունք նե րի 
այլ խախ տում նե րից.

ԼԲ կա նանց և/ կամ նույ նա սեռ զույ գե րի նկատ մամբ 
սե ռա կան ոտնձ գու թյան և բռ նու թյան պատ ճառ 
հա ճախ հան դի սա նում է վեր ջին նե րիս սե ռա կան 
կո ղմ նո րո շու մը՝ նույ նա սե ռա կան (հո մո սեք սուալ) 
կամ երկ սե ռա կան ( բի սեք սուալ): Որ պես կա նոն, ԼԲ 
կա նայք ի րենց ի րա վունք նե րի խա խտ ման կամ հան
ցա գոր ծու թյան տու ժած լի նե լու դեպ քում չեն դի մում 
ի րա վա պահ մար մին նե րի ն՝ վա խե նա լով կրկ նա կի 
թի րա խա վո րու մից և սե փա կան սե ռա կան կո ղմ նո
րոշ ման և/ կամ կա նանց հետ սե ռա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման վա խից: Լի նում են 

71 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ, 
ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, 
Ընդունվել է 11.12.2002. հասանելի է. www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm (մուտք է գործած 
28.20.2017)

դեպ քեր, երբ նույ նա սեռ զույ գից (կին –կին նույ նա սեռ 
զույգ) մե կն է բռ նու թյան են թար կում իր զու գըն կե
րո ջը, սա կայն այս դեպ քե րը ոչ մի այն չեն հաս նում 
ի րա վա պահ մար մին նե րին, այլ նաև ո լոր տային 
ի րա վա պա շտ պան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 
Կին–կին հա րա բե րու թյուն նե րում զու գըն կեր նե րից 
մե կի կող մից մյու սին բռ նու թյան են թար կե լը հա սա
րա կու թյու նում գե րա կայող հե տե րո սեք սուա լ՝ կին–
տ ղա մարդ հա րա բե րու թյուն նե րի նմա նա կումն է, 
ո րը հան դի սա նում է ու ժի և իշ խա նու թյան ան հա
վա սար բա շխ ման ար դյունք: Շատ կա նայք, ի րենց 
սո  ցիա  լի զա ցի այի ար դյուն քում եր կու ան ձանց մի ջև 
հա րա բե րու թյուն նե րի և դե րե րի բա շխ ման օ րի նակ 
ու նե նա լով մի այն հա սա րա կու թյու նում գե րա կայող 
հե տե րո սեք սուալ մո դե լը՝ կին–տ ղա մարդ հա րա բե
րու թյուն նե րը, նե րք նայ նաց նում են այն և կի րա ռում 
կին–կին հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում:

Մեր շա հա ռու նե րից մեկ նույ նա սեռ (եր կու կին) զույ գի 
դեպ քում ի րենց ծա նոթ տղա մար դը մնա ցել էր զույ գի 
տա նը գի շե րե լու: Նա սե ռա կան ոտնձ գու թյան փորձ է 
ա րե լ՝ նշե լով, որ կա նանց հա րա բե րու թյուն նե րը լուրջ չեն 
կա րող լի նել: Զույ գը դուրս է հա նել նրան տնից, սա կայն 
չի դի մել որ ևէ ի րա վա պահ մա րմ նի:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի կող մից ար ձա նա գր ված դե պք

Բի սեք սուալ կին էր դի մել մեզ, ով նշում էր, որ իր զուգ
ըն կե րը (տ ղա մարդ) բռ նա բա րու թյան փորձ է ա րել: Եվս 
մեկ բի սեք սուալ կնոջ եմ ճա նա չում, ում իր մոտ ըն կեր նե
րից մե կը (տ ղա մարդ) բռ նա բա րել է ՝ նշե լով, որ «շեղ
վել է ու ի րեն կբու ժի»: Կա նան ցից ոչ մե կը չի դի մել որ ևէ 
ի րա վա պահ մա րմ նի:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի կող մից ար ձա նա գր ված դեպ քե ր

Հո գե բա նա կան խորհրդատ վու թյան պրակ տի կայիս 
ըն թաց քում եր կու բի սեք սուալ կին այ ցե լու եմ ու նե ցել, 
ո րո նք նախ կի նում՝ ոչ դի մե լու պա հին, են թա րկ վել են 
բռ նա բա րու թյան ի րենց զու գըն կեր նե րի կող մից: Բռ նա
բա րու թյան պատ ճա ռը ե ղել է կա նանց սե ռա կան կո ղմ
նո րո շու մը՝ փո խե լու նպա տա կով. ո րը հայտ նի գրա կա
նու թյան մեջ «կոն վեր սի ոն բռ նա բա րու թյուն» եզ րույ թով: 
Ոս տի կա նու թյուն բնա կա նա բար չեն դի մե լ՝ վա խե նա լով 
հան րայ նա ցու մից: Եվս մեկ բի սեք սուալ կին էր դի մել 
տղա մար դու կող մից բռ նա բա րու թյան են թա րկ վե լուց 
հե տո, սա կայն վս տահ չեմ, որ հենց սե ռա կան կո ղմ նո րո
շումն է հի մք հան դի սա ցել: Ոս տի կա նու թյուն նույն պես 
չի դի մել նման պատ ճա ռով: Բո լոր դեպ քե րում ո րո շում 
եմ կայաց րել չդի մել ի րա վա պահ մար մին նե րի ն՝ հաշ վի 
առ նե լով ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից ի րա վունք նե
րի ոտ նա հար ման վտան գը և այ ցե լու նե րի բա րօ րու թյան 
պահ պա նու մը:
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 Փի նք Ար մե նի այի հո գե բա նի կող մից ար ձա նա գր ված 
դեպ քե ր

Ճա նա չում եմ մի նույ նա սե ռա կան զույգ, ո րոն ցից մե կն 
իր զու գըն կե րո ջը պար բե րա բար են թար կում էր հո գե
բա նա կան բռ նու թյան: Սա կայն ե րե խե քից լսել եմ, որ 
դեպ քե րը շատ են, պար զա պես կա նայք ան մի ջա կան այդ 
հար ցով չեն դի մում կազ մա կեր պու թյուն:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի կող մից ար ձա նա գր ված դե պք և նկա տա ռում

 Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
մա սին ընդ հա նուր տե ղե կու թյան ստաց ման բա
ցեր ԼԲ կա նանց և տրա նս ան ձանց դեպ քում

 Հոդ ված 4. Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան հետ 
կապ ված մար դու ի րա վունք նե րը 72

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա
դրու թյա նը եւ օ րենք նե րին, Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա մա
պա տաս խա ն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի կեն սա կան 
ան հրա ժեշ տու թյան սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա
կան հե տե ւյալ ի րա վունք նե րը.

4) ստա նալ հա վաս տի եւ ամ բող ջա կան տե ղե
կա տվու թյուն սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հար ցե րի շուրջ, այդ թվում՝ պտ ղա բե
րու թյան կար գա վոր ման առ կա մե թոդ նե րի ա ռա վե
լու թյուն նե րի, ար դյու նա վե տու թյան եւ հնա րա վոր 
վտա նգ նե րի վե րա բե րյալ.

 Հոդ ված 9. Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վուն քը73 

Յու րա քան չյուր ոք, նե րա ռյալ դե ռա հա սը, ի րա վունք 
ու նի տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ իր սե ռա կան ա ռող
ջու թյան պահ պան ման հար ցե րի, սե ռա կան ճա նա
պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի, դրանց 
բար դու թյուն նե րի և հետ ևանք նե րի մա սի ն։

ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց դեպ քում սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րից 
ար դի ա կան են սե ռա հա սու նաց ման, սե ռա կան դաս
տի ա րա կու թյան, սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
սե ռա կան բռ նու թյան, սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի 

72 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԸ, ՄԱՐԴՈՒ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԵՎՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈ
ՂԱԿԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՄԱՍԻՆ, ընդունվել է 11.12.2002.
հասանելի է. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1339&lang=arm (մուտք է գործած 28.10.2017)
73 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԸԲՆԱԿՉՈՒԹ
ՅԱՆԲԺՇԿԱԿԱՆՕԳՆՈՒԹՅԱՆԵՎՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆՄԱՍԻՆ. 
ընդունվելէ 04.03.1996. հասանելի է. http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=arm (մուտք է գործած 
29.10.2017)

մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ստա ցու մը: ԼԲ կա նայք 
և տրա նս* ան ձի նք վե րոն շյալ հար ցե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյա նը հիմ նա կա նում հա սա նե լի ու
թյուն չեն ու նե նում: Ո րոշ տե ղե կա տվու թյուն մի այն 
ստա նում են ԼԳԲՏ ան ձանց հետ աշ խա տող կազ մա
կեր պու թյուն նե րի կող մից: Սե ռա կան ա ռող ջու թյան, 
նույ նա սեռ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, սե ռա
կա նու թյան մա սին հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը 
ԼԲ կա նայք ստա նում են մի մյան ցից կամ օգտ վում 
ին տեր նե տային տար բեր աղ բյուր նե րից:

ԼԲ կա նայք սե ռա կան ա ռող ջու թյան և նույ նա սեռ հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին հիմ նա կա նում ստա նում են 
մի մյան ցից, տե ղի է ու նե նում ներ քին ին ֆոր մա ցի այի 
փո խան ցում:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի նկա տա ռում

Ես տե ղե կու թյուն ներ ստա ցել եմ ին տեր նե տի մի ջո ցով, 
ման եմ ե կել, գտել եմ տար բեր աղ բյուր ներ և ու սում նա
սի րել: Սա կայն շատ ԼԲ կա նայք կա րի քը չեն տես նում 
ու չեն էլ ու նե նում տար րա կան տե ղե կու թյուն նույ նա սեռ 
հա րա բե րու թյուն նե րի ու սե ռա կան ա ռող ջու թյան մա սին: 
Նույ նի սկ մար դիկ, ով քեր եր կար տա րի ներ ապ րում են 
կա նանց հետ սե ռա կան կյան քով, տե ղե կու թյուն ներ չու
նեն: Հիմ նա կա նում ին տեր նալ ի րա րից են հա րց նում:

 Լես բի կի ն

Սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի մա սին տե ղե կու թյուն 
ստա ցել եմ ո լոր տային ՀԿ–նե րից, սա կայն հիմ նա կա նում 
կա տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան բաց, և ԼԲ կա
նանց հետ կապ ված հար ցե րը չեն քն նա րկ վում:

 Բի սեք սուալ կի ն

ՄԻ ԱՎ–ից և այլ սե ռա վա րակ նե րից պաշտ
պան վա ծու թյան խն դիր նե րը ԼԲ կա
նանց և տրա նս ան ձանց դեպ քում

 Հոդ ված 4. Վե րար տադ րո ղա կա նու թյան հետ 
կապ ված մար դու ի րա վունք նե րը 74

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա
դրու թյա նը եւ օ րենք նե րին, Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա մա
պա տաս խա ն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի կեն սա կան 

74 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ, 
ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ընդունվել է 
11.12.2002. հասանելի է. http://www.parliament.am/legis
lation.php?sel=show&ID=1339&lang=arm (մուտք է գործած 
28.20.2017)
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ան հրա ժեշ տու թյան սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա
կան հե տե ւյալ ի րա վունք նե րը.

5) ստա նալ բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն եւ ծա
ռայու թյուն ներ սե ռա կան եւ վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան հար ցե րի շուրջ՝ մե կու սի ու գա ղտ նի 
պայ ման նե րում.

 Հոդ ված 4. Բժշ կա կան օգ նու թյուն եւ սպա սար
կում ստա նա լու մար դու ի րա վուն քը 75

Յու րա քան չյուր ոք, ան կախ ազ գու թյու նից, ռա
սայից, սե ռից, լեզ վից, դա վա նան քից, տա րի քից, 
ա ռող ջա կան վի ճա կից, քա ղա քա կան կամ այլ հայա
ցք նե րից, սո ցի ա լա կան ծա գու մից, գույ քային կամ 
այլ դրու թյու նից, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում ու նի բժշկա կան օգ նու թյուն եւ սպա սար կում 
ստա նա լու ի րա վունք։

 Հոդ ված 5. Մար դու ի րա վունք նե րի բժշկա կան օգ
նու թյուն եւ սպա սար կում ստա նա լի ս՝76

զ. ար ժա նա նալ հար գա լից վե րա բեր մուն քի՝ բժշկա
կան օգ նու թյուն եւ սպա սար կում ի րա կա նաց նող նե
րի կող մի ց։

 Հոդ ված 19. Բժշ կա կան օգ նու թյուն եւ սպա սար
կում ի րա կա նաց նող նե րի պար տա կա նու թյուննե րը 
եւ պա տաս խա նատ վու թյու նը 77

Բժշ կա կան օգ նու թյուն եւ սպա սար կում ի րա կա նաց
նող նե րը պար տա վոր են՝ 

ե. ա պա հո վել մար դու բժշ կի օգ նու թյա նը դի մե լու 
փաս տի, նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին հե տա
զոտ ման, ախ տո րոշ ման եւ բուժ ման ըն թաց քում 
պա րզ ված տե ղե կու թյուն նե րի գա ղտ նի ու թյու նը, 
բա ցի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենս դրու
թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րից. 

է. հո գա տար եւ հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե
րել հի վա նդ նե րի նկատ մամբ։

75 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ. ընդունվել է 04.03.1996. 
հասանելի է. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1688&lang=arm (մուտք է գործած 29.10.2017)
76 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ. ընդունվել է 04.03.1996. 
հասանելի է. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1688&lang=arm (մուտք է գործած 29.10.2017)
77 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ. Ընդունվել է 04.03.1996. 
հասանելի է. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=
show&ID=1688&lang=arm (մուտք է գործած 29.10.2017)

Սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զո տու թյան 
ծա ռայու թյուն նե րին հա սա նե լի ու թյան խն դիր նե րը

 Լես բի և բի սեք սուալ կա նայք հիմ նա կա նում չեն դի
մում սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զո տու թյուն 
ան ցնե լու հա մար: Կա րող ենք ա ռա նձ նաց նել եր կու 
հիմ նա կան պատ ճա ռ՝ սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման և 
կա նանց հետ հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լու մա սին 
ա նա նու նու թյան ու գա ղտ նի ու թյան չպահ պան ման 
վա խը մաս նա գետ նե րի կող մից և/ կամ որ պես կին 
մին չա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լու 
հետ կապ ված մաս նա գետ նե րի կող մից բա ցա սա
կան վե րա բեր մուն քից խու սա փու մը:

Վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում մեզ դի մել է 10 ԼԲ կի ն՝ 
սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զո տու թյուն անց
նե լու հա մա ր՝ վս տա հե լի բժշ կի մոտ, ով կպահ պա նի 
ա նա նու նու թյունն ու գա ղտ նի ու թյու նը: Ուղ ղոր դել ենք 
ՏՍՏ մա րդ կանց հա մար նա խա տես ված սե ռա վա րակ նե
րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող ծա նոթ 
բժշ կի մոտ, սա կայն որ պես այդ պի սին ա ռան ձին ծրա գիր 
չու նե ք հենց ԼԲ կա նանց հա մար, իսկ կա րի քը կա:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի նկա տա ռում

Տ րա նս* ան ձի նք (ա րա կան սեռ ու նե ցող տրա նս* 
կամ կին նույ նա կա նա ցող սե ռա փո խու թյան/ գեն
դե րի վե րա հաս տատ ման վի րա հա տու թյուն չի րա
կա նաց նող կամ ամ բող ջա պես չի րա կա նաց րած 
ան  ձինք) սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զո տու
թյուն ան ցնում են ո լոր տային կազ մա կեր պու թյուն
նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի մի ջո ցո վ՝ 
նա խա տես ված ՏՍՏ խմ բի հա մար, որ տեղ մաս
նա գի տա կան վե րա բեր մուն քը չե զոք է: Տրա նս* 
ան ձանց այս են թա խում բը չի դի մում այլ հաս տա
տու թյուն ներ սե ռա վա րակ նե րի և ՄԻ ԱՎ–ի հե տա
զոտ ման հա մար:

Տ րա նս* կա նայք և տղա մար դիկ (սե ռա փո խու թյան` 
գեն դե րի վե րա հաս տատ ման վի րա հա տու թյուն 
ի րա կա նաց րած ան ձի նք) հա սա նե լի ու թյուն չու նեն 
սե ռա վա րակ նե րի հե տա զո տու թյան ծա ռայու թյա
նը: ՄԻ ԱՎ–ի հե տա զոտ ման հա մար կա րող են դի մել 
ՁԻԱՀ–ի կան խար գել ման հան րա պե տա կան կե նտ
րոն, սա կայն պրակ տի կայում նման դե պք չի հան դի
պել:

Դե պք է ե ղել, որ սե ռա վա րակ նե րի հե տա զո տու թյուն 
հա նձ նե լիս մաս նա գե տն այն քան էր խա ռն վել, որ չէր 
ի մա նում, թե որ տե ղից պե տք է վե րց նի սե ռա փո խու թյուն 
ի րա կա նաց րած կնոջ քսու կը:

Տ րա նս կին (սե ռա փո խու թյուն ի րա կա նաց րած ան ձ)
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Սե ռա վա րակ նե րից և ՄԻ ԱՎ–ից պա շտ պան վա
ծու թյան մե թոդ նե րի հա սա նե լի ու թյան և տե ղե
կաց վա ծու թյան բա ցե րը ԼԲ կա նանց շր ջա նում

 ՄԻ ԱՎ–ը և այլ սե ռա վա րակ նե րի փո խանց ման 
հիմ նա կան ու ղի նե րից հան դի սա նում է սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ճա նա պար հը՝ կին–տ ղա մարդ, 
տղա մա րդ–տ ղա մարդ, կին–կին: Սա կայն, որ պես 
կա նոն, կին–կին սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ճա նա պար հով ՄԻ ԱՎ–ի և այլ սե ռա վա րակ նե րի փո
խանց ման փաս տը դուրս է մնում պե տա կան և մաս
նա վոր ծրագ րե րի ու շադ րու թյու նից և՛ ի րա զեկ ման, 
և՛ դեպ քե րի ար ձա նա գր ման ու վի ճա կագ րու թյան 
պահ պան ման, և՛ պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս
խան մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյունն ա պա հո վե
լու ա ռու մով: Ի րադ րու թյունն ա վե լի խնդ րային է 
դառ նում հա վե լյալ եր կու պատ ճառ նե րով: Ա ռա ջի նը 
կին–կին սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և այդ 
ճա նա պար հով ՄԻ ԱՎ–ի ու այլ սե ռա վա րակ նե րի 
փո խանց ման վտան գի և պաշտ պա նու թյան մի ջոց
նե րի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան բա ցն է հենց ԼԲ 
կա նանց շր ջա նում: Երկ րոր դը կին–կին ճա նա պար
հով ՄԻ ԱՎ–ից և այլ սե ռա վա րակ նե րից պաշտ պա
նու թյան մե թոդ նե րի ան հա սա նե լի ու թյունն է ՀՀ–ում:

ԼԲ կա նայք չեն օգ տա գոր ծում պաշտ պա նու թյան մի
ջոց ներ սե ռա վա րակ նե րից և ՄԻ ԱՎ–ից, ան գամ ի րե նք 
տե ղե կու թյուն չու նեն կամ կար ևոր չեն հա մա րում, որ 
նույ նա սեռ (կին–կին) ճա նա պար հով կա րող են փո խանց
վել վա րակ նե րը:

 Լես բի կի ն

 Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյանն առնչ վող բժշկա կան խորհրդատ վու թյան 
և ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան և ստաց
ման խն դիր ներն այլ մաս նա գետ նե րի կող մից 
(գի նե կո լոգ, ու րո լոգ, այլ մաս նա գետ ներ)

ԼԲ (լես բի, բի սեք սուալ) կա նանց խն դիր ներ և 
ի րադ րու թյուն

 Լես բի և բի սեք սուալ կա նայք հիմ նա կա նում խու
սա փում են դի մել գի նե կո լոգ նե րին սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված 
բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն և ծա ռայու թյուն ներ 
ստա նա լու հա մար: Խու սափ ման հա մար եր կու հիմ
նա կան պատ ճառ գոյու թյուն ու նի: Ա ռա ջի նը մաս
նա գետ նե րի և բու ժա նձ նա կազ մի կող մից ոչ պրո ֆե
սի ո նալ ու խտ րա կան վե րա բեր մունքն է ԼԲ կա նանց 
նկատ մամբ՝ սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման կամ գեն դե
րային ար տա հայտ ման (ո րոշ ԼԲ կա նանց դեպ քում 
մաս կու լի նու թյան ակ նա ռու լի նե լը) հիմ քով:

Մի տղա մա րդ գի նե կո լո գի մոտ է ի գնա ցել, երբ ա սե ցի, 
որ կա նանց հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն եմ ու նե
նում, սկ սեց հան դի մա նել ինձ. « Քո ո՞ր տա րի քն ա, որ 
սե քս ես ա նում, այ լա սեր վա ծու թյուն է դա, գնա, ա ղո
թիր»: Այ լայլ ված դուրս ե կա, եր կար ժա մա նակ ուշ քի չէ ի 
կա րո ղա նում գալ:

 Բի սեք սուալ կի ն

Ա վե լի մաս կու լին գեն դե րային ար տա հայ տում ու նե ցող 
լես բի և բի սեք սուալ կա նայք վա խե նում են քն նա դա
տա կան ու չըն դու նող վե րա բեր մուն քից, քա նի որ չեն 
հա մա պա տաս խա նում « նոր մա նե րին» և բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի նկա տա ռում

Գի նե կո լո գիս հետ ակն հայտ խն դիր չեմ ու նե ցել, սա կայն 
երբ ուղ ղոր դել էր սո նոգ րա ֆի ա ա նե լու, ա պա սո նոգ րա
ֆի ստ բժի շկ նե րը զար մա ցած նայում է ին ինձ և աչ քե րով 
չա փում՝ «տ ղա եմ, թե աղ ջիկ»:

 Լես բի կի ն

ԼԲ կա նայք հիմ նա կա նում նշում են, որ մաս նա գետ նե
րի մոտ գնա լուց հե ռու է պա հում այն հան գա ման քը, 
որ մաս նա գետ նե րը կսկ սեն սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման 
ու կյան քի մա սին ան տե ղի հար ցեր տալ ու ան հար մար 
դրու թյան մեջ գցել: Նա խը նտ րում են չդի մել ա մեն պա
տա հած մաս նա գե տի:

« Հա սա րա կու թյուն ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված ֆո կուս խմ բե րից դուրս բեր ված նկա
տա ռում ներ ԼԲ կա նանց մա սո վ78

 Խու սափ ման երկ րո րդ պատ ճա ռը վս տա հու թյան 
պա կա սն է մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ՝ գա ղտ
նի ու թյան ու ա նա նու նու թյան պահ պան ման ա ռու
մով: Շատ ԼԲ կա նայք ի րենց կյան քում բա ցա հայտ 
չեն ա սում ի րենց սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման մա սին, 
հետ ևա բար, մաս նա գետ նե րի և բու ժա նձ նա կազ մի 
կող մից ի րենց մա սին տե ղե կու թյան չպահ պա նու մը 
կա րող է հան գեց նել խն դիր նե րի սո ցի ա լա կան տար
բեր մի ջա վայ րե րում: Ո րոշ ԼԲ կա նայք ան գամ ի րենց 
գի նե կո լոգ նե րից են թա քց նում կա նանց հետ սե ռա
կան հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լու հան գա ման քը, 
ո րը հան գեց նում է ողջ ա նամ նե զի ամ բող ջա կան 
ներ կայաց մա նը և կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
մա տուց ված ծա ռայու թյան ո րա կի վրա:

78 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույցը պատրաստման ընթացքում է և կհրապարակվի 
2018 թ.–ի ընթացքում:
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Գի նե կո լո գի գնա լու հա մա տա րած վախ եմ նկա տել ԼԲ 
կա նանց շր ջա նում: Իսկ գնա լուց կա նայք հիմ նա կա նում 
թա քց նում են ի րենց սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կա նանց հետ: Կամ ե թե ան գամ գնում են, ա պա մեկ 
մաս նա գե տին փո խան ցում են մի մյանց:

 Փի նք Ար մե նի այի հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի նկա տա ռում

ԼԲ կին ծա նոթ ներ ու նեմ, ով քեր հիմ նա կա նում գի նե կո
լո գի մոտ գնա լիս չեն ա սում ի րենց նույ նա սեռ (կին–կին) 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին:

Լես բի կին

ԼԲ կա նայք նշում են, որ վս տա հու թյան պա կաս ու նեն 
բժի շկ նե րի նկատ մամբ: Երբ ևէ չեն դի մի պո լիկ լի նի
կայի բժի շկ նե րին և հատ կա պես զու գըն կե րոջ հետ չեն 
գնա, քա նի որ նախ ի րենց ան ձնա կան տե ղե կու թյան 
գա ղտ նի ու թյու նը չի պահ պան վի, բա ցի դրա նից ի րենց 
հա րա զատ ներն են օգտ վում նույն պո լիկ լի նի կայի ծա
ռայու թյուն նե րից և ի րենց մա սին տե ղե կու թյու նը կա րող 
են փո խան ցել հա րա զատ նե րին:

« Հա սա րա կու թյան ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված ֆո կուս խմ բե րից դուրս բեր ված նկա
տա ռում ներ ԼԲ կա նանց մա սո վ79

Այ նուա մե նայ նիվ, երբ ԼԲ կա նայք դի մում են գի նե
կո լոգ–մաս նա գե տի բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն 
և ծա ռայու թյուն ստա նա լու հա մար, ա պա փոր ձում 
են զգու շա վոր լի նել, հիմ նա կա նում գնում են նույն 
մաս նա գետ նե րի մո տ՝ նա խօ րոք մի մյան ցից ճշ տե
լով մաս նա գե տի վե րա բեր մուն քը և տե ղե կաց վա
ծու թյան աս տի ճա նը: Սա կայն այս պա րա գայում էլ 
ԼԲ կա նայք բախ վում են մաս նա գետ նե րի կող մից 
ԼԲ կա նանց և նույ նա սեռ (կին–կին) սե ռա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան և 
զգայու նու թյան պա կա սի խնդ րին:

Ես եր կու գի նե կո լոգ եմ ու նե ցել: Երկ րո րդ գի նե կո լո գս 
friendly (ԼԳԲՏ–դ րա կան մո տե ցում ու նի) է, պրո ֆե սի ո նալ 
վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րում, սա կայն նկա տում եմ, որ 
կին–կին հա րա բե րու թյուն նե րի ըն կա լու մը կա րծ րա տի
պային է, ու նի գի տե լի քի պա կաս նույ նա սեռ հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին: Օ րի նակ, իր պատ կե րաց մա մբ ես 
շատ մա րդ կանց հետ եմ հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նում, 
ան գամ զու գըն կե րո ջս մոտ է մի ան գամ հա րց րել:

Լես բի կի ն

79 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույցը պատրաստման ընթացքում է և կհրապարակվի 
2018 թ.–ի ընթացքում:

Ա ռա ջին ան գամ, երբ գի նե կո լո գի մոտ է ի գնում, մտա վա
խու թյուն ու նե ի, որ վատ վե րա բեր մունք կլի նի՝ կապ ված 
մին չա մուս նա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ, 
որ կա սի «փ չա ցած ես», խրա տա կան բա ներ ու տենց ոչ 
պրո ֆե սի ո նալ բա ներ: Թա քուն գնա ցի ըն կեր նե րիս ծա
նոթ գի նե կո լո գի մոտ: Սակայն այդ քան էլ վատ չէր, բայց 
վեր ջում երբ coming out ե ղա (ա սե ցի սե ռա կան կո ղմ նո
րոշ մա նս մա սին), սկ սեց հեգ նա կան խո սել: Վեր ջում էլ 
չդի մա ցավ ու հա րց րեց. «Ո ՞նց եք սե քս ա նում»: Բա ցատ
րե ցի: Հե տո ո րոշ հան դի պում ներ հե տո մե նակ ա սեց, որ 
ձեռ քի պահ պա նակ լավ կլի նի օգ տա գոր ծեմ, սա կայն 
սե ռա վա րակ նե րի մա սին ոչ մի բան չա սեց: Տե ղե կու թյուն 
չու ներ նույ նա սեռ (կին–կին) սե ռա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի մա սին, ինձ նից էր հա րց նում:

 Բի սեք սուալ կին

Ա մեն դեպ քում, երբ կա րիք է լի նում դի մել մաս նա գե տի, 
ա պա ԼԲ կա նայք գնա լուց ա ռաջ ծա նոթ ԼԲ կա նան ցից 
ճշ տում են և գնում « փորձ ված» մաս նա գե տի մոտ: Ան
գամ այդ դեպ քում հան դի պում են մաս նա գետ ներ, ով քեր 
չու նեն զգայու նու թյուն ԼԳԲՏ մա րդ կանց նկատ մամբ: 
Կամ դի մող նե րից շա տե րը նա խը նտ րում են չա սել ի րենց 
սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման և կա նանց հետ սե ռա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին:

« Հա սա րա կու թյուն ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված ֆո կուս խմ բե րից դուրս բեր ված նկա
տա ռում ներ ԼԲ կա նանց մա սո վ80

Տ րա նս* ան ձանց խն դիր ներ և ի րադ րու թյուն

Տ րա նս* ան ձանց դեպ քում ի րենց գեն դե րային ինք
նու թյա նը և գեն դե րային ար տա հայտ մա նն առնչ վող 
խն դիր ներ առ կա են ոչ մի այն սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի բժշկա կան 
խորհրդատ վու թյան և ծա ռայու թյուն նե րի, այլ 
ընդ հա նուր առ մա մբ ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում 
ցան կա ցած ծա ռայու թյան հա սա նե լի ու թյան ա ռու
մո վ՝ սկ սած ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյան ստա ցու մից 
մի նչ տա րաբ նույթ մաս նա գի տա կան խորհրդատ վու
թյուն նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի տրա մադ րում:

Տ րա նս մա րդ կանց (ա րա կան սե ռի տրա նս կամ կին նույ
նա կա նա ցող ան ձի նք) հիմ նա կա նում մեր ժում են ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցել: Դե պք է ե ղել, 
երբ հո գե բույ ժը հեգ նան քով տրա նս ան ձին ու ղար կել է 
գի նե կո լո գի մոտ: Մի տրա նս մաս նա կից էլ նշել է, որ դի
մել է հի վան դա նոց ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու 
հա մար, սա կայն նրան ծաղ րել են և դուրս հա նել հի վան
դա նո ցից. « հի մա դու ի՞նչ ես»:

80 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույցը պատրաստման ընթացքում է և կհրապարակվի 
2018 թ.–ի ընթացքում:
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« Հա սա րա կու թյուն ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված ֆո կուս խմ բե րից դուրս բեր ված նկա
տա ռում ներ տրա նս ան ձանց մա սո վ 81

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում տրա նս* ան ձանց 
(սե ռա փո խու թյուն ի րա կա նաց նել ցան կա ցող և ի րա
կա նաց նող տրա նս ան ձի նք) հա մար ա ռաջ նային են 
հան դի սա նում գեն դե րի վե րա հաս տատ ման գոր ծըն
թաց նե րի (հոր մո նային թե րա պի ա, սե ռա փո խու թյան 
վի ա հա տու թյուն և այլն) կար գա վոր ման բա ցե րը: 
Տրա նս ան ձանց գեն դե րի վե րա հաս տատ ման գոր
ծըն թա ցի հետ կապ ված խն դիր նե րը և կա րիք նե
րը ման րա մա սն ներ կայաց ված են «Տ րա նս գեն դեր 
ան  ձանց սե ռա փո խու թյան կա րիք նե րը. Ի րա վա կան 
խո չըն դոտ նե րի գնա հա տում» զե կույ ցում82: 

Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րին հա սա նե լի
ու թյան խն դիր նե րը ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն են 
ու նե նում սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան հար ցե րին առնչ վող բժշկա կան խորհրդա
տվու թյան և ծա ռայու թյան ստաց ման վրա: Որ պես 
կա նոն, տրա նս կա նանց և տղա մա րդ կանց հա մար 
(սե ռա փո խու թյան/ գեն դե րի վե րա հաս տատ ման 
վի րա հա տու թյուն ի րա կա նաց րած ան ձի նք) սե ռա
կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե
րին առնչ վող մաս նա գետ նե րի կող մից բժշկա կան 
խորհրդատ վու թյու նը և ծա ռայու թյուն ներն ընդ հան
րա պես հա սա նե լի չեն:

Սե ռա փո խու թյուն ա րած տրա նս ան ձի նք (ա րա կա նից 
ի գա կան և ի գա կա նից ա րա կան) չեն դի մում գի նե կո լոգ 
կամ ու րո լոգ մաս նա գետ նե րին, քա նի որ չգի տեն, թե 
ում մոտ է պե տք գնալ: Խոս քը գնում է ոչ մի այն սե ռա
կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նն առնչ վող 
մաս նա գետ նե րի մա սին, այլ նաև էն դոկ րի նո լոգ մաս նա
գետ նե րի մա սին, ով քեր տրա նս ան ձանց ծա ռայու թյուն 
կմա տու ցեն հոր մո նո թե րա պի այի հետ կապ ված, քա նի 
որ վե րոն շյալ մաս նա գետ նե րի ա ջակ ցու թյու նը պե տք է 
ըն թա նա զու գա հե ռա բար:

« Հա սա րա կու թյուն ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված ֆո կուս խմ բե րից դուրս բեր ված նկա
տա ռում ներ տրա նս ան ձանց մա սո վ83

81 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույցը պատրաստման ընթացքում է և կհրապարակվի 
2018 թ.–ի ընթացքում:
82 «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ. «Տրանսգենդեր 
անձնանց սեռափոխության կարիքները. Իրավական 
խոչընդոտների գնահատում» զեկույց. Երևան. 2016 թ. 
հասանելի է. https://goo.gl/Ge2GtR (Մուտք է գործած 
29.10.2017 թ.)
83 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույցը պատրաստման ընթացքում է և կհրապարակվի 
2018 թ.–ի ընթացքում:

Ի սկ այն տրա նս* ան ձի նք, ով քեր չեն ի րա կա նաց
նում կամ ի րա կա նաց րել են մաս նա կի սե ռա փո
խու թյուն, հիմ նա կա նում չեն դի մում սե ռա կան ու 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րին 
առնչ վող մաս նա գետ նե րից բժշկա կան խո րհրդա
տվու թյան և ծա ռայու թյան ստաց մա նը: Դի մում են 
մի այն այն դեպ քե րում, երբ ա ռող ջու թյա նը վտանգ է 
սպառ նում կամ առ կա են ախ տա նիշ ներ, ո րոնց 
դեպ քում բժշկա կան օգ նու թյան ստա ցումն ան
հրա ժեշտ է ա ռող ջու թյան պահ պան ման հա մար: 
Սա կայն ան գամ այդ դեպ քե րում տրա նս* ան ձի նք 
ար ժա նա նում են ան հար գա լից, հեգ նա կան, վի րա վո
րա կան ու ծաղ րա կան վե րա բեր մուն քի՝ զու գո րդ ված 
մաս նա գետ նե րի՝ գեն դե րային ինք նու թյան և գեն դե
րային ար տա հայտ ման մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան 
պա կա սով, ո րը հա ճախ խո չըն դոտ է հան դի սա նում 
հե տա գա ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու գոր ծում: 
Այ սի նքն՝ վե րոն շյալ ծա ռայու թյուն նե րը հա սա նե լի 
չեն նաև տրա նս* ան ձանց այս են թա խմ բի հա մար:

2016 թ.–ին տրա նս ան ձը (տ րա նս գեն դեր նույ նա կա նա
ցող ա րա կան սե ռի ան հատ) դի մել է բժշկա կան հաս
տա տու թյուն ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թա րկ վե լուց 
հե տո ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն և բուժզն նում ստա նա լու 
նպա տա կով: Քա նի որ ան ձը հար ված ներ էր ստա ցել 
նաև ա մոր ձի նե րի շր ջա նում, դի մել է հա մա պա տաս խան 
մաս նա գե տի ն՝ ու րո լո գին, բուժզն նում ան ցնե լու հա մար: 
Սա կայն ըստ ան ձի, ու րո լո գը հրա ժար վել է բուժզն նում 
ան ցկաց նե լ՝ նշե լով, որ «ա րի ա րյան ա նա լիզ էլ տուր, 
տես նե նք շե ղում–մե ղում ու նես, բու ժե նք»: Ա ռա ջին բուժ
օգ նու թյուն ստա նա լիս ան ձը նույն պես են թա րկ վել է 
ծաղ րի. «լ սում է ի, թե ինչ պես են կող քի սե նյա կում ինձ 
քն նար կում ու իմ վրա ծի ծա ղում»: Տրա նս ան ձը լքել է 
բուժ հաս տա տու թյու նը՝ հրա ժար վե լով բուժզն նում անց
նե լուց:

 Փի նք Ար մե նի այի ի րա վա բա նի կող մից ար ձա նա գր ված 
դե պք

Տ րա նս կի նը (նույ նա կա նա նում է որ պես տրա նս կին, 
ի րա կա նաց րել է մաս նա կի սե ռի փո փո խու թյուն՝ ա րա
կան սե ռա կան օր գան նե րը պահ պան ված են) դի մել է 
ու րո լո գի բժշկա կան խորհրդատ վու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով: Մի նչ մաս նա գե տին այ ցե լե լը տրա նս կի նն 
ըն դու նել է հոր մոն նե ր՝ ա ռանց մաս նա գե տի ցուց ման: 
Ու րո լո գը սկզ բում նշել է, որ «ս խալ սե նյակ ես մտել», 
այ նու հե տև երբ ան ձը նշել է, որ տրա նս է և մաս նա կի 
սե ռի փո փո խու թյուն է ի րա կա նաց րել, բժիշ կը զար մա
ցել է. « հի մա դու տղա ես, թե՞ աղ ջիկ», և դուրս է հա նել 
սե նյա կից. «վ տան գա վոր դե մք ես, գնա ու րիշ մաս նա գե
տի մոտ»: Նույն ան ձը գնա ցել է այլ մաս նա գե տի մո տ՝ 
հան դես գա լով տղա մար դու կեր պա րով և երկ րո րդ 
մաս նա գե տից թա քց րել է տրա նս լի նե լու և նախ կի նում 
հոր մոն ներ ըն դու նե լու փաս տը: Ար դյուն քում տրա նս ան
ձը չի ըն դու նել բժշ կի նշա նա կում նե րը, քա նի որ ամ բող
ջա կան չի ներ կայաց րել սե փա կան ա ռող ջու թյան մա սին 
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ման րա մաս նե րը և վա խե ցել է հա վե լյալ դե ղա մի ջոց ներ/ 
հոր մոն ներ ըն դու նե լուց:

« Փի նք Ար մե նի այի» հա վա սա րը հա վա սա րին խորհրդա
տուի կող մից ար ձա նա գր ված դե պք

 Մաս նա գետ նե րի վե րա բեր մուն քը ԼԲ կա
նանց և տրա նս* ան ձանց նկատ մամբ 
և տե ղե կաց վա ծու թյան բա ցե րը

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան 
ո լոր տում ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց ի րա
վունք նե րի խախ տում նե րի և ո լոր տային ծա ռայու
թյուն նե րին հա սա նե լի ու թյան խն դիր նե րի հետ 
ան մի ջա կան առն չու թյուն ու նի ընդ հա նուր առ մա մբ 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի այն մաս նա գետ նե րի 
հա մա պա տաս խան պատ րա ստ վա ծու թյան բա ցը, 
ո րո նք ի րենց աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նում 
ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում են սե ռա կան կո ղմ նո
րոշ ման և գեն դե րային ինք նու թյան/ար տա հայտ ման 
հար ցե րին:

Բա ցը մաս նա վո րա պես ար տա հայտ վում է ընդ
հա նուր առ մա մբ ԼԳԲՏ ան ձանց նկատ մամբ, և 
մաս նա վո րա պե ս՝ ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց 
նկատ մամբ կո ղմ նա կալ վե րա բեր մուն քով և սե ռա
կան կո ղմ նո րոշ ման ու գեն դե րային ինք նու թյան/ար
տա հայտ ման մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան պա կա
սով: Ստո րև ներ կայաց ված են ԼԳԲՏ ան ձանց հետ 
ան մի ջա կան մաս նա գի տա կան առն չու թյուն ու նե ցող 
մաս նա գետ նե րի (գի նե կո լոգ, ու րո լոգ, էն դոկ րի նո լոգ, 
հո գե բույժ, սեք սո լոգ) ար ձա գանք նե րը, ո րո նք պար
զա բա նում են ո լոր տային մաս նա գետ նե րի դիր քո րո
շում նե րը և տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նը84:

Մաս նա գետ նե րի դիր քո րո շում ներ.

 Կին–կին հա րա բե րու թյուն նե րը ես լկ տի ու թյուն եմ հա
մա րում, շե ղում:

Տ ղա մա րդ գի նե կո լոգ (Լո ռու մա րզ) 

84 Մասնագետների արձագանքներն առանձնացված են երկու 
հետազոտություններից՝
1) «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ 
և «Սոցիոսկոպ» հասարակական ուսումնասիրությունների 
եւ խորհրդատվության կենտրոն. «Հոգեկան առողջության 
և առնչվող ոլորտների մասնագիտական իրադրության 
հասկացում ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքում» 
սոցիոլոգիական հետազոտության հաշվետվություն, Երևան 
2016 թ. Հասանելի է. http://www.pinkarmenia.org/wp–con
tent/uploads/2017/02/professionals_hy.pdf (մուտք է գործած 
29.10.2017)
2) «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲՏ կանանց 
իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» զեկույց. 
պատրաստման ընթացքում է և հասանելի կլինի 2018 թ.–ի 
ընթացքում:

Ես չեմ ըն դու նում այդ պի սի մա րդ կանց: Ընդ հան րա պես 
մեր ժում եմ այդ արևմ տյան ազ դե ցու թյուն նե րը:

Տ ղա մա րդ գի նե կո լոգ (Սյու նի քի մա րզ)

Բժշ կի հա մար կար ևոր չէ, արդյոք իր այ ցե լուն նույ նա սե
ռա կան է, թե նոր մալ մա րդ, թուրք է, թե հայ, թշ նա մի է, 
թե՝ ոչ: Բո լո րի հան դեպ մեր մո տեց ման հիմ քում ըն կած է 
նույն չա փա նի շը, սա մի ակ սկզ բունքն է: Մե նք ժա մա
նա կին Հի պոկ րա տին եր դում ենք տվել և խստո րեն 
հետ ևում ենք դրան: Ե թե իմ թշ նա մուն բե րեն ինձ մոտ, 
ես ի րեն կօգ նեմ: Գու ցե հե տո, երբ ա ռող ջա նա, ես ի րեն 
սպա նեմ, բայց այդ պա հին օգ նու թյուն կցու ցա բե րեմ:

 Հար ցազ րույց ԼԳԲՏ ան ձանց հետ աշ խա տան քային 
փորձ ու նե ցած հո գե բույ ժի հետ (Եր ևան)

 Մաս նա գետ նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճան.

 Լո ռի և Սյու նիք մար զե րում մաս նա գետ նե րը նշում է ին, 
որ «ԼԲՏ մար դիկ հիմ նա կա նում չեն դի մում, ե թե դի մե ին, 
ա պա կի մա նայի նք, քա նի որ փո քր քա ղաք է, բո լո րը 
բո լո րին ճա նա չում են»: Բա ցի դրա նից, և՛ եր կու մար զե
րում, և՛ Եր ևա նում մաս նա գետ նե րը չեն տա րան ջա տում 
սե ռա կան կո ղմ նո րո շու մը և գեն դե րային ինք նու թյու
նը, տե ղյակ չեն ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից և ԼԲՏ 
մարդ  կանց ըն կա լում են որ պես հի վան դու թյուն և շե ղում 
ու նե ցող մար դիկ:

« Հա սա րա կու թյուն ա ռանց բռ նու թյան» ՀԿ–ի կող մից 
ի րա կա նաց ված նկա տա ռում ներ մաս նա գետ նե րի մա
սով 85

ԼԲ կա նանց ի հար կե ըն դու նում եմ, ես պրակ տի կայումս 
սպա սար կում եմ սե ռա կան ծա ռայու թյուն տրամադ րող 
կա նանց:

 Կին գի նե կո լոգ (Սյու նի քի մա րզ)

 Հի վան դը հի վա նդ է, կաշ խա տեմ: Բայց սո վո րա բար կա
նայք ինձ դի մում են ե րե խա ու նե նա լուց: Ին չու՞ պե տք է 
ԼԲ կի նն օգտ վի իմ ծա ռայու թյու նից:

 Կին գի նե կո լոգ (Եր ևան)

 Չեմ կար ծում, որ դա [ԼԳԲՏ ան ձանց սե ռա կան կո ղմ նո
րո շու մը/ գեն դե րային ինք նու թյու նը] նոր մա է, դա պա թո
լո գի ա է, որն ու նի իր խն դի րը, ո րը գա լիս է ման կու թյու
նից: Սա ապ րի ո րի դրույթ է:

 Հար ցազ րույց ԼԳԲՏ ան ձանց հետ աշ խա տան քային 
փորձ չու նե ցած հո գե բույ ժի հետ (Եր ևան)

85 «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ. «ԼԲ կանանց 
և Տ անձանց իրադրությունը առողջապահության ոլորտում» 
զեկույց. պատրաստման ընթացքում է և հասանելի կլինի 
2018 թ.–ի ընթացքում
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 Կար ծում եմ ա ռա ջին գոր ծո նը ա ռաջ է գա լիս դե ռևս 
հղի ու թյան ժա մա նա կ՝ խախ տում ներ, սթ րե սային վի
ճակ ներ: Ե թե այս հիմ քը կա, շր ջա պա տն էլ է ազ դում:

Հար ցազ րույց ԼԳԲՏ ան ձանց հետ աշ խա տան քային 
փորձ չու նե ցած սեք սո լո գի հետ (Եր ևան) 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ 

1. Ի րա կա նաց նել կր թա կան և տե ղե կատ վա կան 
մի ջո ցա ռում ներ և վե րա պատ րաս տում ներ ա ռող ջա
պա հու թյան ո լոր տում և մաս նա վո րա պես սե ռա կան 
ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հար ցե րին 
առնչ վող մաս նա գետ նե րի և բու ժա նձ նա կազ մի 
շրջա  նում՝ ուղղ ված ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց 
մա սին ի րա զեկ վա ծու թյան և զգայու նու թյան բա րձ
րաց մա նը:

2.  Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու
թյան կր թա կան ծրագ րե րում նե րա ռել ԼԲ կա նանց 
և տրա նս* ան ձանց սե ռա կա նու թյա նը, սե ռա կան 
ա ռող ջու թյա նը, սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րին 
վե րա բե րող հա մա պա տաս խան տե ղե կա տվու թյուն:

3.  Հետ ևո ղա կան լի նել և հա մա պա տաս խան մի
ջոց ներ ձեռ նար կել ա ռող ջա պա հա կան հաս տա
տու թյուն նե րում ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց 
նկատ մամբ խտ րա կան վե րա բեր մուն քի կա նխ ման 
և ան ձնա կան տվյալ նե րի գա ղտ նի ու թյան պահ պան
ման հար ցե րում:

4. Խ րա խու սել ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում 
ի րա վա խախ տում նե րից և հան ցա գոր ծու թյուն
նե րից տու ժած ան ձանց հա ղոր դել կա տար ված 
ի րա վա խախ տում նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
վե րա բեր յալ տվյալ նե ր՝ ի րա վա պահ մար մին նե րի 
շր ջա նում ԼԲ կա նանց և տրա նս* ան ձանց մա սին 
ի րա զեկ վա ծու թյան և զգայու նու թյան բա րձ րաց ման 
մի ջո ցով:

5.  Վե րա նայել « Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, մաս նա վո րա պես ա վե լաց նել 
դրույթ ներ ուղղ ված սե ռա կան կո ղմ նո րոշ ման և 
գեն դե րային ինք նու թյան/ գեն դե րային ար տա հայտ
ման հիմ քով խտրա կա նու թյան ար գել քին և ան ձնա
կան տվյալ նե րի գա ղտ նի ու թյան պահ պան մա նը:

6.  Վե րա նայել «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սա րկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը, մաս նա վո
րա պես ա վե լաց նել դրույթ ներ ուղղ ված սե ռա կան 
կո ղմ նո րոշ ման և գեն դե րային ինք նու թյան/ գեն դե
րային ար տա հայտ ման հիմ քով խտրա կա նու թյան 
ար գել քին և ան ձնա կան տվյալ նե րի գա ղտ նի ու թյան 
պահ պան մա նը:

3.4 Եզ դի կա նանց վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա
վունքի հիմ նա խն դիր նե րը ՀՀ–ում

 Հա մայն քի մշա կու թային 
ա ռանձնահատ կու թյուն նե րը

«Եզ դի նե րը (ինք նան վա նու մը՝ էզ դի) ի րա նա լե զու ժո
ղո վուրդ են, ո րո նք հա տուկ դա վա նան քի են պատ
կա նում: Եզ դի նե րի կրո նը կոչ վում է Շար ֆա դին, և 
նրանք հա վա տում են մի ակ Աստ ծուն։ Եզ դի նե րը 
Մի ջա գետ քի այն ե զա կի ժո ղո վուրդ նե րից են, որ 
ու նեն ի րենց յու րօ րի նակ մշա կույ թը և կրո նը, որ 
պահ պա նում են հա զա րա մյակ ներ շա րու նակ:

12–րդ դա րում բա րե փո խիչ Շեխ Ա դի ի ի հայտ գա
լո վ՝ եզ դի ա կան հա մայն քը դար ձավ փակ կրո նա
կան հա մայնք: Եզ դի նե րը, շր ջա պատ ված լի նե լով 
մու սուլ մա նա կան հա մայնք նե րով, ս տիպ ված է ին 
ի րենց հա մայն քի ան դամ նե րին զր կել ո րո շա կի ա զա
տու թյուն նե րից, որ պես զի հա մայն քը պահ պան վե ր՝ 
բազ մա մի լի ոն մահ մե դա կան նե րով շր ջա պատ ված 
լի նե լով:

Կ րո նա կան այս բա րե փո խում նե րից հե տո փոխ
վեց հատ կա պես կա նանց նկատ մամբ մո տե ցու մը: 
Կա նանց շր ջա նում տա րած վեց վա ղա մուս նու թյու նը 
և նրանք այս պատ ճա ռով զրկ վե ցին նաև լի ար ժեք 
կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից: 

Այս վար քը եզ դի նե րի շր ջա նում դար ձավ կա րծ րա
տիպ և մի նչ այ սօր էլ այն պահ պան վում է աշ խար հի 
շատ երկր նե րի եզ դի հա մայնք նե րում: Այս խն դիրն 
առ կա է նաև հայաս տա նաբ նակ եզ դի նե րի շր ջա
նում:86

 Կա նանց ի րա վի ճա կը հա մայն քում

 Հայաս տա նաբ նակ եզ դի նե րի շր ջա նում ի րա պես 
շատ սուր է դր ված եզ դի կա նանց կր թու թյան հար
ցը: Շատ եզ դի աղ ջիկ ներ շա րու նա կում են մնալ 
ան գամ ան տա ռա ճա նաչ: Այս ի րա վի ճակը պահ
պան վում է հատ կա պես ա վագ սերն դի եզ դի ո րոշ 
գոր ծիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա րոզ չա կան 
աշ խա տան քի պատ ճա ռով: Հա մայն քի ո րոշ ներ
կայա ցու ցիչ ներ կար ծում են, որ դպ րո ցն ա վար տած 
կամ բու հում սո վո րող եզ դի աղ ջի կն «ան բա րոյա
կան է» և չի կա րող հե տա գայում լի նել ըն տա նի քի 
լավ մայր:

86 Տեղեկատվությունը ստացվել է եզդի համայնքի 
շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող «Սինջար» ՀԿ–ի 
ուսումնասիրություններից և տարիների կուտակած փորձից:
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2012 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հա վա
նու թյուն տվեց « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ըն տա նե կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն կա տա
րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծին, հա մա ձայն 
ո րի ա մուս նու թյան կնք ման հա մար ան հրա ժեշտ են 
ա մուս նա ցող տղա մար դու և կնոջ փո խա դա րձ կա
մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը և նրանց ա մուս նա կան` 
տաս նութ տա րե կան տա րի քի հաս նե լը, բա ցա ռու
թյա մբ սույն մա սի երկ րո րդ պար բե րու թյա մբ նա խա
տես ված դեպ քե րի: 

Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 17 տա րե կա նում, 
ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ 
հո գա բար ձուի հա մա ձայ նու թյու նը: Ան ձը կա րող է 
ա մուս նա նալ նաև 16 տա րե կա նում, ե թե առ կա է 
նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձուի 
հա մա ձայ նու թյու նը, և ա մուս նա ցող մյուս ան ձը 
առն վա զն 18 տա րե կան է87: Մի նչ դեռ ՀՀ–ում վաղ 
ա մուս նու թյու նը շա րու նա կում է մնալ չք րե ա կա նաց
ված ա րա րք:

Այս օ րեն քի ըն դուն ման դեմ ար տա հայտ վե ցին 
Հայաս տա նի եզ դի հա մայն քի մի շա րք գոր ծիչ նե ր՝ 
մե ղադ րե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը եզ դի աղ ջիկ նե
րին դժ բախ տաց նե լու մե ջ։

Եզ դի աղ ջիկ նե րը չեն սո վո րում. մեկ–եր կու աղ ջիկ են 
տա րե կան ըն դուն վում հա մալ սա րան, ո րով հե տև մեզ 
մոտ հա մալ սա րան նս տած աղ ջիկ նե րը չեն ա մուս
նա նում: Ո՞ր մի աղ ջի կն է հա մալ սա րան ա վար տել և 
ա մուս նա ցել: Այդ պի սի խայ տա ռակ բա ներ կան, մեզ մոտ 
քե նա պա հու թյուն կա, ու րիշ բան է, է լի: Ա սում է՝ աղ ջի կը 
գնա ցել է, սո վո րել է, շփ վել է, ու րե մն աղ ջիկ չի և այլն, 
և այլն: Դրա հա մար ա մուս նու թյու նը մեզ մոտ պի տի 
լի նի 16 տա րե կան: Էդ պի սի բան ենք նա խա տե սել. մենք 
դա չե նք կա րող ըն դու նել, ո րով հե տև էդ աղ ջիկ նե րը 
կդժբախ տա նան: 

Եզ դի հա մայն քի հկ ներ կայա ցու ցի չ՝ Ա զիզ Թա մոյա ն

Ն ման կա րծ րա տի պային մտա ծե լա կեր պի ար դյուն
քում, այ սօր շատ եզ դի կա նայք զրկ ված են կր թու
թյան ի րա վուն քից: Եզ դի կա նայք չեն հա սց նում 
ա վար տել 5–րդ դա սա րա նը, ո րը նախ և ա ռաջ պայ
մա նա վոր ված է վաղ ա մուս նու թյա մբ: 88

Եզ դի կա նանց կր թու թյան ի րա վուն քի խա խտ մա նը 
նպաս տում է նաև պե տա կան  մար մին նե րի ան
փույթ աշ խա տան քը: Ըստ ՀՀ Կր թու թյան մա սին 
օ րեն քի` ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հա մար 9–ա մյա (իսկ 
2017–ից ար դեն 12–ա մյա) կր թու թյու նը պար տա դիր 
բնույթ է կրում, սա կայն պե տա կան մար մին նե րը 

87 ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք, հոդված 10 Ամուսնության 
կնքման պայմանները:
88 Տեղեկատվությունը ստացվել է «Սինջար» ՀԿ–ի 
ուսումնասիրություններից և տարիների կուտակած փորձից:

որ ևէ կե րպ չեն կան խար գե լել եզ դի կա նանց կր թու
թյան ի րա վուն քի խա խտ ման դեպ քե րը:  Հատ կա պես 
եզ դի աբ նակ գյու ղե րում շատ եզ դի ծնող ներ ի րենց 
աղ ջիկ նե րին 5–րդ, 6–րդ դա սա րան նե րից թույլ չեն 
տա լիս հա ճա խել դպ րոց և դե ռևս չի ե ղել դե պք, 
որ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը 
հետ ևո ղա կան լի նի և նման ծնող նե րին են թար կի 
պա տաս խա նատ վու թյան: Այս տեղ տե ղին չեն այն 
մո տե ցում նե րը, որ դպ րոց չհա ճա խե լը եզ դի ժո
ղովրդի ազ գային ա վան դույ թի  մի մաս է կազ մում: 

Եզ դի հա մայն քի շատ կա նայք Սո վե տա կան Մի ու
թյան տա րի նե րին աչ քի են ըն կել ի րենց ծա վա լած 
գի տա կան և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյա մբ, 
մաս նա վո րա պե ս՝ ազ գագ րա գետ Լա մա րա Բա
րի սով նան, լեզ վա բան Զա ռա Ա լի ևան, կեն սա բան 
Լյու սյա Մա մե դո վան, ար ևե լա գետ Խա նա Օ մար
խա լին, ի րա նա գետ Ա. Յու սու պով նան, բա նաս տեղ
ծու հի Հնա րա Թաժ դին, կր կե սի ար տիս տու հի Նա զի 
Շի րաին, դե րա սան Զի նաի դա Աի դո ևան, նկար չու հի 
Բա սե Պայա լով նան և այլն: 

Ի նչ պես ար դեն նշ վեց, եզ դի կա նանց կր թու թյան 
ի րա վուն քը հիմ նա կա նում խա խտ վում է եզ դի ա
բնակ գյու ղե րում: Եվ հենց եզ դի աբ նակ գյու ղե րում 
տի րող ի րա վի ճա կը ու սում նա սի րե լո վ՝ 2015 թվա
կա նին « Սին ջար» եզ դի նե րի ազ գային մի ա վո րում 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը ի րա կա նաց
րել էր ու սում նա սի րու թյուն, ո րը վե րա բեր վում էր 
եզ դի կա նանց կր թու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա նը: 89

Այս պե ս՝ Ար մա վի րի մար զի Ար տա շա րի միջ նա կա րգ 
դպ րոց 2004–2015 թվա կան նե րին ըն դուն վել է 84 
եզ դի աղ ջիկ, ո րից 37–ն ա վար տել է 9–րդ դա սա րա
նը, իսկ 3–ը՝ 12–րդ դա սա րա նը:

 Նույն մար զի Ֆե րիկ հա մայն քում նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծում հա մայն քի հիմ նա կան դպ րոց 
(9–ա մյա) է ըն դուն վել 25 եզ դի աղ ջիկ, իսկ ա վար
տե լ՝ 22–ը: 

Ա րա գա ծոտ նի մար զի եզ դի աբ նակ Կա նի շի րի, 
Սադուն ցի, Մի րա քի, Ջա մշ լուի, Շա մի րա մի, Հակոյի, 
Դիա նի, Թլի կի, Սո րի կի հիմ նա կան (9–ա մյա) դպրոց
նե րում 2003–2015 թթ ըն դուն վել է 174 եզ դի աղ
ջիկ, իսկ ա վար տել է 104 աղ ջիկ:

Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ռյա–Թա զա, Ա լա գյազ և Ճար
ճա կիս հա մայնք նե րի միջ նա կա րգ (12–ա մյա) դպ րոց
ներ ըն դուն վել է 135 եզ դի աղ ջիկ, նրան ցից մի այն 
105–ն են ա վար տել դպ րո ցը: 

89 Տվյալները տրամադել է Կրթության և գիտության 
նախարարությունը:

3.4 Ե
Զ

 Դ
Ի

 Կ
Ա

 Ն
Ա

Ն
Ց

 Վ
Ե

 Ր
Ա

Ր
 Տ

Ա
Դ

 Ր
Ո

 Ղ
Ա

 Կ
Ա

Ն
 Ա

 Ռ
Ո

Ղ
 Ջ

Ո
Ւ Թ

Յ
Ա

Ն
 Ե

Վ
 Ի

 Ր
Ա

 Վ
Ո

ՒՆ
Ք

Ի
 ՀԻ

Մ
 Ն

Ա
 Խ

Ն
 Դ

Ի
Ր

 Ն
Ե

 Ր
Ը

 ՀՀ–Ո
ՒՄ



56

Ամ փո փե լով տվյալ նե րը՝ ար ձա նա գր վել է, որ ու սում
նա սիր ված 15 եզ դի աբ նակ հա մայնք նե րում 2003–
2015 թվա կան նե րին դպ րոց է ըն դուն վել 473 եզ դի 
աղ ջիկ, ո րից 234–ը ա վար տել է 9–րդ դա սա րա նը, 
122–ը ստա ցել է 12–ա մյա կր թու թուն, շուրջ 117 եզ
դի աղ ջիկ դուրս է մնա ցել կր թա կան հա մա կար գից: 

Այս տեղ պե տք է հաշ վի առ նել նաև այն հան գա ման
քը, որ ներ կայումս դպ րոց նե րը ֆի նան սա վոր վում 
են ըստ ա շա կե րտ նե րի թվի, և հա ճա խ՝ հատ կա պես 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում, ե րե խա նե րը գրանց
ված են դպ րոց նե րում, սա կայն դա սապ րո ցե սին չեն 
մաս նակ ցում: Նման դեպ քեր քիչ չեն եզ դի աբ նակ 
գյու ղե րում, որն ար ձա նա գր վել է « Սին ջար» ՀԿ–ի 
կող մից դաշ տային աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում, 
մի նչ դեռ ի րա կա նում շատ ա վե լի քիչ եզ դի աղ ջիկ ներ 
են հա սց նում ա վար տել դպ րո ցը: 

Ար մա վի րի մար զի 5՝ Ար տա շար, Ֆե րիկ, Նալ բան
դյան, Տան ձուտ և Ե ղեգ նուտ գյու ղե րում, որ տեղ 
հայե րի հետ հա մա տեղ ապ րում են նաև եզ դի ներ և 
32 եզ դի ե րե խա չի հա ճա խում դպ րոց, ո րից 19–ը՝ 
ի գա կան սե ռի:

Հի մն վե լով ՀՀ Ար մա վի րի մա րզ պե տա րա նի աշ խա տա
կազ մի Կր թու թյան, մշա կույ թի և սպոր տի վար չու թյան 
կր թու թյան բաժ նի պետ Նաի րա Սա րգ սյա նի խոս քե րի ն՝ 
կա րե լի է փաս տել, որ եզ դի աղ ջիկ նե րի դեպ քում ոչ 
մի այն խա խտ վել է նրանց կր թու թյան ի րա վուն քը, այլ 
նաև նրանք վա ղա մուս նու թյան զոհ են դար ձել. «Այս 
32 ա շա կե րտ նե րի մեջ ու նե նք 9–րդ դա սա րա նի աղ ջիկ
ներ, ով քեր ար դեն ա մուս նա ցած են և ապ րում են ի րենց 
ա մու սին նե րի ըն տա նիք նե րում»,  հոկ տեմ բե րի 24–ին, 
2017 թ. Մե դի ա Կե նտ րո նում կայա ցած մա մու լի ա սու
լի սի ժա մա նակ հայ տա րա րել էր ՀՀ Ար մա վի րի մա րզ
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի կր թու թյան, մշա կույ թի և 
սպոր տի վար չու թյան կր թու թյան բաժ նի պետ Նաի րա 
Սա րգ սյա նը 90:

Եզ դի աղ ջիկ նե րի շր ջա նում կր թու թյու նից դուրս 
մնա լու պատ ճառ նե րը տա նում են դե պի ար մա տա
ցած կա րծ րա տի պե րը և նա խա պա շար մունք նե րը, 
ո րո նք հա ճախ վճ ռո րոշ դեր են խա ղում՝ զր կե լով 
կա նանց ո րա կյալ կր թու թյուն ձե ռք բե րե լու հնա րա
վո րու թյուն նե րից: Գեն դե րային կա րծ րա տի պե րը և 
ա վան դա կան մշա կու թային նոր մե րը վճ ռո րոշ դեր 
են խա ղում եզ դի հա մայն քում կա նանց կր թու թյան 
ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցում: Մի նչ դեռ, շատ մի
ջազ գային ի րա վա կան նոր մեր և մի ջազ գային կա
ռույց ներ ան դրա դառ նում են այս խնդ րին: Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց
ման կոն վեն ցի այի կար ևոր դրույթ նե րից է այն, որ 
մշա կու թային նոր մե րը և ա վան դույթ նե րը չպե տք է 

90 Տես: http://media–center.am/hy/1508917291 (Մուտք է գործել 
12.12.17)

դի տա րկ վեն ար դա րաց նող գոր ծո ն՝ կա նանց կող մից 
ի րենց ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րաց ման հա մար:91

 Բա ցի դրա նից, եզ դի կա նանց կր թու թյա նը խան
գա րող հան գա մանք է հատ կա պես ի գա կան սե ռի 
շր ջա նում տա րած ված վաղ ա մուս նու թյու նը: Եզ դի 
հա մայն քում վաղ ա մուս նու թյան խնդ րի շուրջ իր 
մտա հո գու թյունն է ար տա հայ տել նաև Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց
ման Կո մի տեն, Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյա նն 
ուղղ ված իր ամ փո փիչ դի տար կում նե րում: 92

Ո ւ՝ չնայած այն հան գա ման քին, որ վեր ջե րս 
12–ա մյա կր թու թյու նը դար ձավ պար տա դիր, իսկ 
ի րենց ե րե խա նե րին կր թու թյու նից զր կող ծնող նե րի 
կամ խնա մա կալ նե րի հա մար նա խա տես ված է վար
չա կան տու գանք, եզ դի բազ մա թիվ ծնող ներ շա րու
նա կում են ի րենց ե րե խա նե րին չու ղար կել դպ րոց 
մի նչ օրս: 

Եզ դի կա նանց կր թու թյան ի րա վուն քի խա խտ մա
նը նպաս տում է նաև ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի 
ան գոր ծու թյու նը: Թե րևս պե տու թյան կար ևոր 
գոր ծա ռույթ նե րից է պար բե րա կան աշ խա տան քը՝ 
ար մա տա ցած ա վան դա կան և գեն դե րային կա րծ
րա տի պե րի դեմ, ինչ պես նաև ի րա վա կի րառ մե խա
նի զմ նե րի նե րդ րու մը, ո րո նք կկան խար գե լեն եզ դի 
կա նանց շր ջա նում վաղ ա մուս նու թյան խն դի րը:

Եզ դի կա նանց վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ 

Եզ դի հա մայն քում շատ տա րած ված են վաղ տա
րի քի կա նանց ա մուս նու թյուն նե րը, ո րո նք ա ռաջ են 
բե րում ի րա վուն քի՝ մաս նա վո րա պես սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի 
ոտ նա հա րում ներ: 2011 թ. « Կա նանց ռե սուր սային 
կե նտ րոն» ՀԿ–ն ի րա կա նաց րեց վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ դա սըն թաց ներ Ա լա
գյազ և Ռիյա–Թա զա եզ դի աբ նակ գյու ղե րում, ո րոնց 
ժա մա նակ բա ցա հայտ վե ցին մի շա րք խն դիր ներ. 
ա մուս նու թյան մեջ, շատ հա ճախ սահ մա նա փակ
ված է եզ դի կնոջ ընտ րու թյան ի րա վուն քը, այ սի նքն 
եզ դի կի նը չէ, ով ընտ րում է իր ա պա գա ա մուս նուն 
կամ զու գըն կե րո ջը, հիմ նա կա նում ընտ րու թյունն 
ի րա կա նաց վում է ծնող նե րի հա մա գոր ծակ ցու
թյամբ, տվյալ դեպ քում եզ դի կնոջ ծնող ներն են, որ 
հա մա ձայն վում կամ հրա ժար վում են ի րենց դս տե րը 
ա մուս նաց նել:

91 See: UN Convention on the Elimination of all forms of discrimi
nation against women, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
text/econvention.htm (Մուտք է գործել 12.12.17)
92 See: https://documents–dds–ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N16/402/28/PDF/N1640228.pdf?OpenElement Paragraph 40 
(Մուտք է գործել 12.12.17)

http://media�center.am/hy/1508917291
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
ttps://documents�dds�ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/28/PDF/N1640228.pdf?OpenElement Paragraph 40
ttps://documents�dds�ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/28/PDF/N1640228.pdf?OpenElement Paragraph 40
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Վաղ ա մուս նու թյան հետ մեկ տեղ ա ռաջ է գա լիս 
վաղ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նա խա մու տը 
և հղի ու թյունն ու ծննդա բե րու թյու նը, որն ինչ պես 
ֆի զի ո լո գի ա կան, այն պես էլ՝ հո գե բա նա կան բա
ղադ րիչ նե րով սխալ ժա մա նակ է կնոջ օր գա նիզ մի 
հա մար: Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը սկս վում 
են դե ռևս ան չա փա հաս տա րի քից, ո րը կա րող է 
դիտ վել թե՛ եզ դի տղա նե րի, թե՛ աղ ջիկ նե րի շր ջա նում 
և ո րը փաս տա ցի ո րեն հա մար վում է բռ նի սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ, երբ ան չա փա հաս նե րը դե ռևս 
չեն կա րո ղա նում ինք նու րույն և գի տա կց ված հա մա
ձայ նու թյա մբ ընտ րու թյուն կա տա րել:

Հ ղի ու թյան օպ տի մալ տա րի քը հա մար վում է 
առնվա զն 20 տա րե կա նը, երբ ա վա րտ ված են սե
ռա հա սու նաց ման ժա մա նակ դի տա րկ վող բո լոր 
փո փո խու թյուն նե րը, մար մի նը վե րջ նա կա նա պես 
ձևա վոր ված է, կար գա վոր ված է դաշ տա նային 
ցիկ լը. այս բո լոր բա ղադ րիչ նե րը շատ կար ևոր են 
հղի ու թյան ա ռողջ ըն թաց քի հա մար, ո րին շատ 
հա ճախ նաև գու մար վում են հո գե բա նա կան պատ 
րաստ  վա ծու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան ոչ քիչ 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րը, ո րո նք այն քան կար ևոր 
են կնոջ հո գե կան և ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման հա մար: Վաղ տա րի քի հղի ու թյուն
ներն ու ծննդա բե րու թյուն նե րը կա րող են կնոջ 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ
րո ղա կան օր գան նե րի մի շա րք հի վան դու թյուն նե րի 
պատ ճառ հան դի սա նալ, գու մա րած նրան, որ կի նը 
շատ ան գամ ստիպ ված է հղի ա նում՝ չու նե նա լով 
այ լը նտ րանք:93

Տի կին Սի սեն եզ դի կին էր, ա մուս նա ցել էր 14 տա րե կա
նում, շատ ա րագ հղի ա ցել էր և իր կյան քի ըն թաց քում 
ու նե ցել էր 6 ե րե խա ներ: Տի կին Սի սեն ու ներ վե րար
տադ րո ղա կան օր գան նե րի հետ կապ ված մի շա րք 
հի վան դու թյուն ներ. այն է՝ վե րար տադ րո ղա կան օր գան
նե րի ի ջե ցում և քա նի որ իր գյու ղում չկար որ ևէ բուժ 
հաս տա տու թյուն, որ տեղ կա րող էր ստա նալ պատ շաճ 
մա կար դա կի բուժ օգ նու թյուն և հնա րա վո րու թյուն չու
նե նա լով դի մել կող քի քա ղաք, հի վան դու թյու նը բա վա
կա նա չափ բար դա ցել էր: Տի կին Սի սեն 40 տա րե կա նում 
մա հա ցել էր:

 Ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գետ

Մյուս կար ևոր հիմ նա հար ցը կայա նում է նրա նում, 
որ եզ դի հա մայն քում բա ցա կայում է սե ռա կան 
ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը և 
շատ ան գամ զույ գերն ուղ ղա կի տե ղե կաց ված չեն 
լի նում հա կա բե ղմ նա վո րիչ մե թոդ նե րի և այլ կար

93 See: Adolescent pregnancy, Issues in Adolescent Health 
and Development. WHO, 2004. http://apps.who.int/iris/bit
stream/10665/42903/1/9241591455_eng.pdf (Մուտք է գործել 
12.12.17)

ևոր թե մա նե րի վե րա բե րյալ, ո րը կնո ջը ևս մեկ ան
գամ էլ ա վե լի խո ցե լի է դա րձ նում: 

Այն գյու ղե րում, որ տեղ ապ րում են եզ դի կա նայք, 
հիմ նա կա նում բա ցա կայում են պատ շաճ մա կար
դա կի սար քա վո րում նե րով հա գե ցած բուժ հաս տա
տու թյուն նե րը, ո րոնց եզ դի կա նայք կա րող են դի մե լ՝ 
բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու 
նպա տա կով, ին չի ար դյուն քում ստիպ ված են յու
րա քան չյուր խնդ րի հա մար դի մել կող քի քա ղաք, 
ո րը մի շտ չէ, որ հար մար է և ո րը ա ռա վել խո ցե լի է 
դա րձ նում կնոջ կար գա վի ճա կը և խո րաց նում հի
վան դու թյու նը: 

Այս պի սով, եզ դի կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան և ի րա վուն քի տե սան կյու նից, ի րա վի
ճա կը բա վա կա նին մտա հո գիչ է, ո րը պայ մա նա վոր
ված է նախ և ա ռաջ վաղ ա մուս նու թյան խնդ րով: 
Վաղ ա մուս նու թյունն իր հեր թին ան դրա դառ նում է 
եզ դի կնոջ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան վրա, 
ո րին գու մար վում է ծա ռայու թյուն նե րի ոչ հա սա
նե լի ու թյու նը և կա նանց՝ սե փա կան ա ռող ջու թյան 
վե րա բե րյալ ցա ծր ի րա զեկ ման մա կար դա կը: Ի րա
վի ճա կն էլ ա վե լի է բար դա նում, երբ ար մա տա ցած 
նոր մե րը և ա վան դույթ նե րը սահ մա նա փա կում են 
եզ դի կա նանց օգտ վե լու սե փա կան ի րա վունք նե րի 
ի րա ցու մից և ար ժա նա պա տիվ կյանք ու նե նա լու 
ե րաշ խի քից, ո րը պե տք է ա պա հո վի ցան կա ցած պե
տու թյուն իր քա ղա քա ցու հա մար:

Ի րա կան պատ մու թյուն նե ր

«Եր կու ե րե խա նե րի մայր եմ և պատ րա ստ վում եմ 
հայե րեն գրել ու կար դալ սո վո րել». եզ դի կի ն

 Նա նա Շա ռոյա նը ա մուս նա ցած է և ու նի եր կու ե րե
խա, սա կայն մի նչև այ սօր չգի տի հայե րեն այ բու բե
նը:  Մի նչ ա մուս նու թյու նը Նա նայի հա մար կար ևոր 
չի ե ղել հայե րե նի գրա վոր ի մա ցու թյու նը, քա նի որ չի 
գի տակ ցել դրա կար ևո րու թյու նը. « Հի մա ե րե խա ներ 
ու նեմ, ու ինձ հա մար դժ վար է, որ չգի տեմ հայե
րեն գրել ու կար դալ: Խո սել գի տեմ. փո ղո ցում կամ 
ֆիլ մե րից եմ սո վո րել, իսկ գրել–կար դալ չսո վո րե ցի, 
ո րով հե տև ծնող նե րս թույլ չտ վե ցին գնալ մի նչև 
ան գամ եր րորդ դա սա րան,–ա սում է ե րի տա սա րդ 
մայ րը՝ ա վե լաց նե լով, որ այ սօր, երբ իր ե րե խա ներն 
են դպ րոց գնում, ինքն ար դեն ի րեն ան հար մար է 
զգում: Ա մեն ե րե խա էլ դպ րո ցում ուս ման հետ 
դժվա րու թյուն ու նե նում է ու էդ ա մե նը փոր ձում է 
հաղ թա հա րել իր ծնող նե րի մի ջո ցով: Իմ ե րե խա
նե րը չեն կա րո ղա նում, քա նի որ ինքս էլ չգի տեմ ու 
չեմ կա րող ի րենց օգ նել: Չեք պատ կե րաց նի՝ ինչ 
նվաս տա ցու ցիչ է, որ չեմ կա րո ղա նում օգ նել ե րե
խա նե րիս: Ես հայե րեն լավ եմ խո սում ու շա տե րը 
կար ծում են, որ կր թու թյուն եմ ստա ցել, այ նի նչ ան
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գամ եր րորդ դա սա րա նը չեմ ա վար տել», — ա սում է 
Նա նա Շա ռոյա նը: 

Ե րի տա սա րդ եզ դի կի նը դպ րո ցից դուրս է մնա ցել, 
քա նի որ իր տա տի կն ու պա պի կը դեմ են ե ղել, և 
ծնող նե րը ի րեն հա նել են դպ րո ցից. «Ես երկ  րորդ 
դա սա րան է ի, երբ տա տս և պա պս ծնող նե րիս 
ստի պե ցին ինձ հա նել դպ րո ցից: Ի րե նք ա սում է ին, 
որ ա մոթ է, երբ աղ ջի կը սո վո րում է: Աղ ջի կն, ի րենց 
կար ծի քով, պե տք է տա նից դուրս չգա և ա մուս նա
նա: Պա պի կս շատ խի ստ մա րդ էր, ուս տի հայրս 
որևէ քայ լի չդի մեց ինձ պաշտ պա նե լու հա մար: 
Հայրս գնաց և խո սեց դպ րո ցի տնօ րե նի հետ (Նա
նան չի ցան կա նում նշել իր գյուղն ու դպ րո ցը) և 
խնդ րեց, որ ես դպ րոց չգ նամ, իսկ տնօ րե նը 8–ա մյա 
կր թու թյունս լրա նա լուն պես, պե տք է գու մա րի 
դի մաց ինձ վկայա կան տար: 16 տա րե կա նում ես 
ար դեն ա մուս նա ցած է ի ու չէ ի կա րող այլևս զբաղ
վել իմ կր թու թյա մբ: Հայե րե նս զար գաց նե լու հա
մար սկս կե ցի շատ հայ կա կան ֆիլ մեր դի տել, ին չի 
ար դյուն քում բա նա վոր լեզ վին լավ եմ տի րա պե
տում, — ա սաց Նա նան և ա վե լաց րեց, որ չնայած 
եր կու ե րե խա նե րի մայր է, պատ րա ստ վում է գնալ 
հայե րեն գրել–կար դալ սո վո րե լու հայոց լեզ վի ու
սուց չու հի իր հար ևա նի մոտ:

Ազ գու թյա մբ եզ դի Զի նան (ա նու նը փոխ ված է) 
21 տա րե կան է, բայց ար դեն ե րեք ե րե խա ու նի: 
Նա ծն վել է 1994 թվա կա նին Ա րա գա ծոտ նի մար
զի եզ դի աբ նակ գյու ղե րից մե կում: Զի նան տա նից 
գրե թե չի բա ցա կայում, քա նի որ ե րեք ե րե խա նե րին 
մի այ նակ խնա մե լն այն քան էլ հե շտ չէ, նա ժա մա նա
կին մեծ ե րա զանք է ու նե ցե լ՝ դառ նալ ի րա վա բան: 
Ի րա վա բա նու թյունն իր հա մար նպա տակ էր, քա նի 
որ կար ծում էր, որ այդ կե րպ կկա րո ղա նար պաշտ
պա նել եզ դի կա նանց ի րա վունք նե րը. « Դեռ փո քր 
տա րի քից է ի ցան կա նում ի րա վա բան դառ նալ: Ես 
տես նում է ի, որ ա ռօ րյա կյան քում եզ դի կա նանց 
ի րա վունք նե րը խա խտ վում են ա մեն քայ լա փո խի: 
Գի տե ՛ք, դա գու ցե ինձ հա մար է խախ տում, սա կայն 
մեր հա մայն քում նոր մալ եր ևույթ է: Օ րի նա կ՝ շատ 
եզ դի ներ կար ծում են, որ եզ դի կա նայք սո վո րե լու, 
աշ խա տե լու և հա սա րա կա կան կյան քին մաս նակ
ցե լու ի րա վունք չու նեն: Ես էլ ո րո շել է ի փո խել այս 
ի րա վի ճա կը: Ո րո շել է ի ի լուր ա վագ սերն դի հայ
տա րա րել, որ եզ դի կի նը իր դե րա կա տա րումն ու նի 
մեր հա սա րա կու թյան կյան քում, և այդ դե րա կա տա
րու մը մի այն խո հա նո ցում կամ գո մում չի ա վա րտ
վում: Ես հա վա տում է ի իմ ման կա կան ե րա զան քին, 
որ ինքս տար բեր վե լու եմ մյուս եզ դի աղ ջիկ նե րից: 
Հա վա տում է ի հո րս, որ նա չի կո տր վի և թույլ կտա 
շա րու նա կել ու սումս Եր ևա նում, — հուզ ված ա սում է 
Զի նան և նա խան ձով խո սում իր տա րե կից հայ աղ
ջիկ նե րի մա սին:

«Ես հա ճախ է ի հե ռուս տա տե սու թյա մբ տես նում 
ու սա նող աղ ջիկ ներ: Նրանք այն քան գե ղե ցիկ է ին և 
նման չէ ին մեր գյու ղի աղ ջիկ նե րին: Տես նե լով ի րենց՝ 
ես ա մեն բան ա նում է ի, որ դպ րո ցում հրա շա լի սո
վո րեմ հայոց լե զու, պատ մու թյուն և հա սա րա կա գի
տու թյուն: Ես ինձ ար դեն տես նում է ի իմ հայ ըն կեր
նե րի շար քե րում: Ու սու ցիչ նե րս ևս ինձ գո տե պն դում 
է ին և ա մեն բան ա նում, որ պես զի ես շա րու նա կեմ 
ու սումս: Դա սա րա նում լա վա գույն սո վո րո ղն է ի: 
Հա սա կա կից նե րս հա ճախ է ին ա սում, թե ին չիս է 
պե տք սո վո րե լը, մեկ է ծնող նե րս հա նե լու են դպրո
ցից, ինչ պես բո լոր եզ դի աղ ջիկ նե րին են հա նում: 
Բայց ես ա մեն ան գամ նրանց ա սում է ի, որ հայրս 
ու րիշ մա րդ է, և ես շա րու նա կե լու եմ ու սումս Երևա
նում: Սա կայն իմ այս հա մոզ մուն քը հoդս ցն դեց, 
երբ սո վո րա կան մի օր դա սից վե րա դար ձա տուն ու 
տե սա, որ ինչ–որ ան ծա նոթ մար դիկ կան մեր տա նը: 
Մտ նե լով տուն՝ տե սա, որ մայրս ան տրա մա դիր է, 
իսկ հայրս խո սում էր մեր հյու րե րից մե կի հետ: Ինձ 
խնդ րե ցին մի բա ժակ ջուր բե րել մեր տա րեց հյու րի 
հա մար, և ես բե րե ցի: Մոտ կես ժամ հե տո մեր հյու
րե րը գնա ցին, իսկ ես իմ սե նյա կում հա ջո րդ օր վա 
դա սե րս է ի պատ րաս տում, — դա դա րեց նում է իր 
պատ մու թյու նը հուզ ված Զի նան և կա րճ ժա մա նակ 
հե տո շա րու նա կում, — այդ օ րը իմ եր ջա նիկ և ման
կա կան կյան քի վեր ջին օրն էր: Մայրս մտավ սե նյակ 
և ա սաց, որ հա վա քեմ գր քե րս: Հար ցիս, թե ին չու, 
նա պա տաս խա նեց, որ ես այլևս դպ րոց չեմ գնա լու: 
Այդ պա հին կար ծես աշ խար հը փուլ գար: Փշր վե ցին 
բո լոր ե րա զանք նե րս: Հե տո հայրս հաս տա տեց, որ 
այլևս դպ րոց չեմ գնա, քա նի որ ի րե նք ո րո շել են, 
որ ես ա մուս նա նա լու եմ: Հայրս բա ցատ րում էր, որ 
ին քը կխայ տա ռակ վի, ե թե ես գնամ Եր ևան սո վո
րե լու, ու այլևս չեմ կա րո ղա նա ա մուս նա նալ: Հո րս 
այդ ա մե նը նե րշն չել է ին մեր հա մայն քի բնա կիչ նե րը: 
Ես ըն դա մե նը 15 տա րե կան է ի, ու ծի ծա ղե լի էր, որ 
հա մայն քի բնա կիչ նե րի հա մար ա վե լի ա մոթ է սո վո
րե լը, քան ման կա հա սակ աղջ կան կնու թյան տա
լը, — պատ մում է Զի նան և չու զե նա լով ան դրա դառ
նալ իր ա մուս նա կան կյան քին` շա րու նա կում, — ես 
վս տահ եմ, որ ինձ նման շատ եզ դի աղ ջիկ ներ կան, 
ո րոնց ե րա զանք նե րը փշր վել են»:

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1.  Պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից վե   րա
հս կել և բա ցա հայ տել այն դեպ քե րը, երբ խա խտ
վում է ե րե խա նե րի 12–ա մյա կր թու թյան ի րա վուն քը:

2. Նա խա ձեռ նել հա մա պա տաս խան օ րե նսդ րա կան 
փո փո խու թյուն ներ ո րո նք կնե րա ռեն վար չա–ք րե ա
կան պա տիժ նե րի ի րա կա նա ցում այն ծնող նե րի կամ 
խնա մող նե րի նկատ մամբ, ով քեր կխախ տեն ե րե
խա նե րի պար տա դիր կր թու թյան ի րա վուն քը:
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3. Ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան օ րե նսդ րա կան 
փո փո խու թյուն ներ, ո րո նք կնե րա ռեն վաղ ա մուս
նու թյան դեպ քե րում ծնող նե րի քրե ա կան պա տաս
խա նատ վու թյան:

4. Նե րա ռել հա մա պար փակ սե ռա կան կր թու թյու նը 
կր թա կան հա մա կա րգ:

5. Ա պա հո վել ազ գային ռազ մա վա րու թյուն նե րում և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րե րում եզ դի կա նանց ներ
կայա ցուց չա կա նու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հա մայն
քի կա նանց ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

3.5 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և 
ի րա վուն քի ի րա վի ճա կը ՀՀ–ում 

Ը ստ ԱՀԿ–ի տվյալ նե րի հա մաշ խար հային վի ճա
կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 2016 թվա կա նին 
ե րի տա սա րդ նե րի շր ջա նում (12–24 տա րի քային 
խումբ) ՄԻ ԱՎ–ի նոր դեպ քե րի 59%–ը կազ մել են դե
ռա հաս աղ ջիկ նե րը և կա նայք:94

UNAIDS (ՄԱԿ–ի ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ–ի հար ցե րի հա մա տեղ 
ծրա գիր) –ի տվյալ նե րի հա մա ձայն, ընդ հա նուր ա ռու
մով, կա նանց շր ջա նում ՁԻ ԱՀ–ից մա հա ցու թյան 
դեպ քե րը հիմ նա կա նում ընդգրկում է 15–49 տա
րի քային խում բը: Բռ նու թյան են թա րկ ված կա նանց 
շր ջա նում ՄԻ ԱՎ–ով վա րակ վե լու հա վա նա կա նու
թյու նը 1.5 ան գամ ա վե լի բա րձր է:95

Ը ստ ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման հան րա պե տա կան 
կե նտ րո նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 1988 թ. 
մի նչև 2017 թ դեկ տեմ բե րի 31–ը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գրանց վել է ՄԻ ԱՎ վա րա կի 
2908 դե պք ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում, ո րոն ցից 
888 դե պք (30%) ի գա կան սե ռի ներ կայա ցու ցիչ նե
րի մոտ: Ըստ ՁԿՀԿ–ի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
գրե թե բո լոր կա նայք վա րակ վել են սե ռա կան ճա
նա պար հով (97%):96

 Թեև ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդ կանց ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը կար
գա վոր վում են ա պա ցու ցո ղա կան բժշ կու թյան վրա 
հի մն ված մի ջազ գային և տե ղա կան ու ղե ցույց նե րով, 
այ դու հան դե րձ, ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մար դիկ խո ցե լի 
են խա րա նի և խտրա կա նու թյան, ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման նկատ մամբ, ինչ պես հա սա րա կու
թյան լայն շեր տե րի կող մից, այն պես էլ բժշկա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում:

ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք կրկ նա կի խո ցե լի են 
հատ կա պես սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման տե
սան կյու նից:

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վուն քը խա խտ վում է ըն տա նի քի ան դամ նե րի, 
հա սա րա կու թյան տար բեր ներ կայա ցու ցիչ նե րի, 
ինչ պես նաև բժշկա կան օգ նու թյուն տրա մադ րող 
ան հատ նե րի կող մից:

94 Տես: https://www.avert.org/global–hiv–and–aids–statistics
95 Տես: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_as
set/20170720_Data_book_2017_en.pdf
96 Տես: http://www.armaids.am/statistics/2018/january_
stat_2018.html

3.5 Մ
Ի

 Ա
Վ

–Ո
Վ

 Ա
Պ

 Ր
Ո

Ղ
 Կ

Ա
 Ն

Ա
Ն

Ց
 Վ

Ե
 Ր

Ա
Ր

 Տ
Ա

Դ
 Ր

Ո
 Ղ

Ա
 Կ

Ա
Ն

 Ա
 Ռ

Ո
Ղ

 Ջ
Ո

Ւ Թ
Յ

Ա
Ն

 Ե
Վ

 Ի
 Ր

Ա
 Վ

Ո
ՒՆ

 Ք
Ի

 Ի
 Ր

Ա
 Վ

Ի
 Ճ

Ա
 Կ

Ը
 ՀՀ–Ո

ՒՄ
 

https://www.avert.org/global�hiv�and�aids�statistics
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
http://www.armaids.am/statistics/2018/january_stat_2018.html
http://www.armaids.am/statistics/2018/january_stat_2018.html


60

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե րար տադ րո ղա
կան ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ըն տա նի քում.

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րը շատ հա ճախ ոտ նա հար վում է հենց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից, մաս նա վո րա պե ս՝ 
ա մու սին նե րի/ սե ռա կան զու գըն կե րոջ կող մից կամ 
ըն տա նի քի այլ ան դա մի կող մից: Վե րար տադ րո
ղա կան (հ ղի ու թյան պլա նա վո րում, պա շտ պան ված 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ, հղի ու թյան ար հես
տա կան ընդ հա տում) ի րա վուն քի ոտ նա հար ման 
հիմ նա կան դեպ քե րը պայ մա նա վոր ված են մշա կու
թային ա ռա նձ նա հա տու թյուն նե րով, կա րծ րա տի
պե րով և առ կա գեն դե րային ան հա վա սա րու թյա մբ: 
Քիչ չեն այն դեպ քե րը, երբ ա մու սի նը կամ սե ռա կան 
զու գըն կե րը կնո ջը ստի պում են սե ռա կան հա րա
բե րու թյուն ու նե նալ ա ռանց պահ պա նա կի՝ պատ
ճա ռա բա նե լով, որ պահ պա նա կի օգ տա գոր ծու մը 
սե ռա կան հա րա բե րու թյան ժա մա նակ նվա զեց
նում է սե ռա կան հա ճույ քը: Բա ցի այն, որ ա ռանց 
պահ պա նա կի սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը բե րում է 
ոչ ցան կա լի հղի ու թյան, եր բե մն նաև հղի ու թյան ար
հես տա կան ընդ հատ ման, այն նաև իր մեջ պա րու
նա կում է ՄԻ ԱՎ–ով կրկ նա կի վա րակ վե լու վտա նգ 
(կրկ նա կի վա րա կում – ՄԻ ԱՎ–ով վա րակ ված մար
դու օր գա նիզ մում ար դեն առ կա է ՄԻ ԱՎ վա րա կի 
շտա մպ, կրկ նա կի վա րակ վե լու դեպ քում մար դը 
վա րակ վում է ՄԻ ԱՎ–ի այլ շտամ պով, այ սի նքն 
միև նույն ժա մա նակ կա րող են առ կա լի նել ՄԻԱՎ–ի 
մե կից ա վե լի շտա մպ ներ): ՄԻ ԱՎ–ով կրկ նա կի 
վա րակ վե լու դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ դե ղա
կայու նու թյուն հա կա ռետ րո վի րու սային (ՀՌՎ–ՄԻ ԱՎ 
վա րա կը պատ կա նում է ռետ րո վի րուս նե րի) դե ղե
րի նկատ մամբ, ին չի պատ ճա ռով կի նը ստիպ ված է 
լի նում փո խել կեն սա կան նշա նա կու թյան ՀՌՎ դե
ղե րի սխե ման: ՀՌՎ դե ղա մի ջոց նե րի յու րա քան չյուր 
փո փո խու թյուն ազ դում է կնոջ կյան քի ո րա կի վրա, 
քա նի որ դե ղերն ու նեն կո ղմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ 
և ա դապ տա ցի ոն շր ջան:

ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք կրկ նա կի խո ցե լի են 
հատ կա պես հո գե բա նա կան բռ նու թյան նկատ մամբ, 
ե թե գտն վում են դիս կոր դա նտ (կի նը վա րակ ված է, 
իսկ ա մու սի նը՝ ոչ) հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ:

Բազ մա թիվ ան գամ ներ փոր ձել եմ բա ժան վել, այլևս չեմ 
կա րո ղա նում դի մա նալ ա մե նօ րյա նվաս տա ցում նե րին, 
սա կայն ա մու սի նս սպառ նում է, որ բո լո րին կպատ մի իմ 
ՄԻ ԱՎ–կար գա վի ճա կի մա սին, ե թե լքեմ ի րեն, թեև հենց 
ինքն է իմ այս վի ճա կի պատ ճա ռը:

34 տա րե կան, 38 տա րե կան ա մու սի ն, 
Գե ղար քու նի քի մա րզ

Երբ փոր ձում եմ ա ռա ջար կել պահ պա նակ օգ տա գոր ծել, 
մի շտ ա սում է. «Ի նձ էլ չա սես էդ ռե զի նը հա գի, ա վե լի 
լա վա ընդ հան րա պես ոչ մի բան չա նեմ, քան դրա նով»:

35 տա րե կան կին, 35 տա րե կան տղա մա րդ, Սյու նի քի 
մա րզ

Ե ղել են դեպ քեր, երբ ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կնո ջը ըն
տա նի քի մյուս ան դա մը (ս կե սուր, տալ, ա մուս նու եղ
բոր կին/խոր հուրդ են տվել ընդ հա տել հղի ու թյու նը՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ պտու ղը կա րող է նույն պես 
ՄԻ ԱՎ–ով վա րակ ված ծն վել: Այս տեղ բախ վում ենք 
հա վաս տի և հա սա նե լի տե ղե կատ վու թյան պա կա սի 
հետ: Նույ նի սկ ար դեն մեկ ա ռողջ ե րե խա ու նե նա լու 
դեպ քում փոր ձել են խո չըն դո տել երկ րո րդ հղի ու
թյան պլա նա վո րու մը՝ հիմ նա վո րե լով, որ վս տա հու
թյուն չու նեն բժի շկ նե րի ու հե տա զո տու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, և շատ հնա րա վոր է, որ սխալ ախ տո
րո շում է ար վել ու մոտ ա պա գայում ան պայ ման 
ե րե խայի մոտ ախ տան շան ներ կն կատ վեն:

Ես պետ քա բժշ կին ա սե ի, դրա (հար սի) փո ղե րը կա պեր: 
Ա վե լի լա վա ե րե խա չու նե նա, քան թե հի վա նդ ե րե
խա ու նե նա: Ախր, ջա հել են չեն հաս կա նում, որ ի րանց 
գլխին կրակ են բե րում:

56 տա րե կան սկե սուր, 
Գե ղար քու նի քի մա րզ

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե րար տադ
րո ղա կան ի րա վունք նե րի ոտ նահարում 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րում. 

Ը ստ 28.11.2013 թվա կա նի ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րի N 77–Ն հրա մա նի 4 կե տի, որն ու ժի 
մեջ է մտել 11.04.2014–ին « Պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշկա կան օգ նու թյան 
և սպա սա րկ ման շր ջա նակ նե րում ար տա հի վան
դա նո ցային պայ ման նե րում ցու ցա բեր վող ման կա
բար ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նու թյունն 
ու սպա սար կու մը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է 
տա րած քային սպա սա րկ ման սկզ բուն քով, մի ա
ժա մա նակ` յու րա քան չյուր բնա կիչ իր բնա կա վայ րի 
վար չա կան տա րած քի շր ջա նակ նե րում ի րեն սպա
սար կող բժշ կին` ման կա բարձ–գի նե կո լո գին, ընտ րե
լու ի րա վունքն ու նի, ան կախ մի նչ այդ կա տար ված 
տե ղա մա սային կցում նե րից: Այն դեպ քե րում, երբ 
հղին ներ կայաց նում է քաղ վա ծք իր բնա կու թյան 
վայ րում հաշ վառ ված չլի նե լու մա սին կամ ու
ղեգրվում է որ պես ռիս կի խմ բի հղի, հսկո ղու թյունն 
ի րա կա նաց վում է ան վճար»:

 Թեև օ րեն քով սահ ման ված է բնա կու թյան վայ րին 
մոտ բուժ հաս տա տու թյու նից օգտ վե լու ի րա վուն քը, 
սա կայն ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք հիմ նա կա նում 
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նա խը նտ րում են չօ գտ վել ի րենց այս ի րա վուն քից, 
քա նի որ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վունքն ի րաց նե լիս խա խտ վում են այլ ի րա վունք ներ. 
ան ձնա կան կյան քի և գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն քը, 
խտրա կա նու թյու նից ա զատ լի նե լու ի րա վուն քը, 
ինչ պես նաև բժշկա կան ծա ռայու թյան հա սա նե
լու թյան խո չըն դոտ ներ:

Ա նձ նա կան կյան քի և գա ղտ նի ու թյան ի րա վուն
քի խա խտ ման դեպ քեր. ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք 
խու սա փում են հաշ վառ վել ի րենց տե ղա մա սային 
պո լիկ լի նի կա նե րում՝ վա խե նա լով, որ ի րենց ՄԻԱՎ–
կար գա վի ճա կի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը կա
րող է տա րած վել ի րենց հա մայն քում: Այս խն դիրն 
ա վե լի ակ նա ռու է դառ նում հատ կա պես փոք րիկ 
հա մայնք նե րում, որ տեղ գրե թե բո լո րը ճա նա չում են 
ի րար: Թեև հա սա նե լի ու թյան դժ վա րու թյուն նե րին, 
ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք հիմ նա կա նում նա խը նտ
րում են հաշ վառ վել այն մի ակ հի վան դա նո ցում, ո րը 
գտնվում է Եր ևա նում, որ տեղ էլ պե տք է ի րա կա
նաց վի ծննդա զա տու մը:

ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կի նը ստիպ ված է ե ղել իր ան չա փա
հաս ե րե խայի հետ փո խել բնա կու թյան վայ րը, քա նի որ 
իր ՄԻ ԱՎ կար գա վի ճա կի մա սին ի մա ցել են հա մայն
քում՝ տե ղա մա սային թե րա պև տի մի ջո ցով:

28 տա րե կան , 
Ա րա րա տի մա րզ

Խտ րա կա նու թյու նից ա զատ լի նե լու ի րա վուն քի 
ոտ նա հար ման դեպ քեր.

ՀՀ որ ևէ օ րեն քով չի սահ մա նա փակ վում ՄԻ ԱՎ–ով 
ապ րող մա րդ կանց բժշկա կան ծա ռայու թյուն ստա
նա լու ի րա վուն քը, սա կայն ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդ
կանց նկատ մամբ ա մե նա շատ խտրա կա նու թյու նը 
դրս ևոր վում է հենց բժշկա կան հաս տա տու թյուն
նե րում՝ բու ժօգ նու թյուն ստա նա լիս: Այս ա ռու մով 
կա նայք կրկ նա կի խո ցե լի են, քա նի որ այլ ա ռող
ջա պա հա կան հար ցե րից բա ցի, ու նե նում են նաև 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյա նն առնչվող հիմ
նա խն դիր ներ: ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նայք հա ճախ 
են են թա րկ վում ՄԻ ԱՎ–ի հիմ քով խտրա կա նու թյան 
տե ղա մա սային պո լիկ լի նի կա նե րում, ման կա բար
ձա գի նե կո լո գիա կան ծա ռայու թյուն ներ ստա նա լիս, 
եր բե մն նույ նի սկ այն դեպ քե րում, երբ վա րա կի փո
խանց ման վտան գը նվա զա գույն է: Բժշ կա կան հիմ
նա րկ նե րում նրանց հան դեպ հա տուկ զգու շա վո րու
թյուն և խտրա կա նու թյուն է դրս ևոր վում: Ոչ բո լոր 
տե ղա մա սային պո լիկ լի նի կա նե րում են հղի կա նանց 
շր ջա նում ի րա կա նաց նում ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ 
նա խա և հետ թես տային խորհրդատ վու թյուն, թեև 
օ րեն քով պար տա դիր է:

Հ ղի կնո ջը հե տա զո տել են ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ: Երբ 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը դրա կան են ե ղել, տե
ղա մա սային պո լիկ լի նի կայի բժիշ կը հղի ին ուղ ղոր դել է 
ՁԻ ԱՀ–ի կան խար գել ման կե նտ րոն (ՁԿՀԿ)՝ ա սե լով, թե 
իբր սր վա կը կո տր վել է, ա րյու նը՝ թափ վել, և կա րիք կա 
կրկ նա կի հե տա զո տու թյան: Կի նը շո կի մեջ գնա ցել է 
ՁԿՀԿ՝ չհաս կա նա լով, թե ին չի հա մար են ի րեն ու ղար
կում այն տեղ:

23 տա րե կան , ք. Եր ևան

Բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում հոր դո րել են ՄԻԱՎ–ով 
ապ րող հղի կնո ջը հղի ու թյան ար հես տա կան ընդ հա տում 
ա նե լ՝ բա ցատ րե լով, որ պտու ղը չի կա րող ա ռողջ ծն վել:

29 տա րե կան , ք. Եր ևան

ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կնո ջն ուղ ղա կի մեր ժել են բժշկա կան 
ծա ռայու թյուն տրա մադ րել ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ իր կար
գա վի ճա կի պատ ճա ռով:

26 տա րե կան , Ար մա վի րի մա րզ

Բժշ կա կան ծա ռայու թյան հա սա նե լու թյան 
խոչնդոտ ներ.

Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ
ման ՀՀ օ րեն քի (Հոդ ված 11) հա մա ձայն, շր ջա պա
տի հա մար վտա նգ ներ կայաց նող հի վան դու թյա մբ 
(ո րոնց թվում է նաև ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդն ի րա
վունք ու նի ան վճար ստա նալ պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված կար գով բժշկա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում և բուժ վել այդ նպա տա կի հա մար նա
խա տես ված հա տուկ մաս նա գի տաց ված բժշկա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող հաս տա
տու թյուն նե րում։97

Ո րոշ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն ներ պա կաս 
մատ չե լի են ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդ կանց, հատ կա
պե ս՝ կա նանց հա մար: ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց 
ծննդա զա տումն ի րա կա նաց վում է Եր ևան քա ղա
քի մի այն մեկ հի վան դա նո ցում: ՀՀ որ ևէ մար զում 
չեն գոր ծում հա մա պա տաս խան հա գեց վա ծու թյան 
բուժհաս տա տու թյուն ներ կամ ուղ ղա կի չկան վե րա
պատ րա ստ ված ման կա բա րձ–գի նե կո լոգ ներ, ո րո նք 
կա րող են ի րա կա նաց նել ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող հղի կա
նանց ծննդա զա տում, թեև այս ո լոր տում տար վող 
մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րին:

 Հատ կա պես մար զաբ նակ կա նանց հա մար, ո րո նք 
խու սա փում են ի րենց նկատ մամբ խտրա կա նու
թյան դրս ևո րու մից, ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ ի րենց 

97 Տես՝ ՀՀ Բնակչության բժշկական օգնության և 
սպասարկման ՀՀ օրենք, http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1688&lang=arm
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կար գա վի ճա կի գա ղտ նի ու թյան բա ցա հայ տու մից 
և նա խ ընտ րում են հաշ վառ վել և հղի ու թյան ողջ 
ըն թաց քում հսկո ղու թյան տակ գտն վել այն մի ակ 
բժշկա կան հաս տա տու թյու նում, ո րը գոր ծում է 
Երևա նում, շատ դժ վար է լի նում ամս վա մեջ մեկ–եր
կու ան գամ, իսկ ար դեն հղի ու թյան 30–32 շա բա թից 
սկ սած ա վե լի հա ճախ այ ցե լել գի նե կո լո գին:

ՄԻ ԱՎ–ի հետ կապ ված բո լոր տե սա կի հե տա զո
տու թյուն նե րը, խորհրդատ վու թյու նը, ՄԻ ԱՎ–ով 
ապ րող կի նը ստա նում է ՁԿՀԿ–ում և ՄԻ ԱՎ–ի 
հիմ նա խն դիր նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, իսկ կեն սա կան նշա նա
կու թյան ՀՌՎ դե ղա մի ջոց նե րը հա սա նե լի են մի այն 
ՁԿՀԿ–ում, մի այն Եր ևա նում:

 Բա ցի վե րը նշ ված խո չըն դոտ նե րից, ՄԻ ԱՎ–ով 
ապ րող կա նայք եր բե մն բախ վում են գեն դե րային 
հիմ քով խտրա կա նու թյան ա մուս նու/ սե ռա կան զուգ
ըն կե րոջ կամ ըն տա նի քի այլ ան դա մի կող մից: Ե ղել 
են դեպ քեր, երբ ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կնո ջն ար գե լել 
են այլ ցե լել ՁԿՀԿ կեն սա կան նշա նա կու թյան ՀՌՎ 
դե ղե րը ստա նա լու կամ պար բե րա կան հե տա զո տու
թյուն ներն ան ցնե լու:

 ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ դրա կան հղի կա
նանց տրա մա դր վող ծա ռայու թյուն նե րը

ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ դրա կան հղի կա նանց տրա
մադր վում է նաև տե ղե կա տվու թյուն հետ ևյալ 
հար ցե րի վե րա բե րյալ հետ թես տային խորհրդատ
վու թյան ըն թաց քում՝

• ծննդա բե րու թյան պլա նա վո րում,

• հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղե րի կի րա ռում հղի 
կնոջ մոտ ՄԻ ԱՎ վա րա կով պայ մա նա վոր ված 
ցու ցում նե րի առ կայու թյան դեպ քում և մո րից ե րե
խային վա րա կի փո խանց ման կա նխ ման նպա տա
կով,

•  ՄԻ ԱՎ–ով վա րակ ված հղի կնոջ սնն դա կա րգ,

• նո րած նի կե րա կր ման այ լը նտ րան քային տար բե
րակ ներ,

• ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ նո րած նի հե տա զո տու թյուն, 
հա կա ռետ րո վի րու սային դե ղե րի կի րա ռում և նրա 
հե տա գա դիս պան սե րային հսկո ղու թյան կա րգ,

• ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ զու գըն կե րոջ հե տա զո տու
թյուն:

Հ ղի կա նանց մոտ ՄԻ ԱՎ վա րա կի վաղ ախ տո րո
շու մը, ժա մա նա կին սկ սած հա կա ռետ րո վի րու սային 

բու ժու մը և այլ հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա
նա ցու մը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս նվա զա գույ նի 
հա սց նե լու ՄԻ ԱՎ վա րակ ու նե ցող մո րից ե րե խային 
ՄԻ ԱՎ–ի փո խանց ման վտան գը: Դա հաշ վի առ նե
լով` բո լոր հղի կա նայք պե տք է ան ցնեն ՄԻ ԱՎ–ի 
վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն և խորհրդատ վու
թյուն հղի ու թյան հնա րա վո րի նս վաղ ժամ կե տում: 
ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ ան հայտ կար գա վի ճակ ու նե
ցող հղի կա նանց ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ հե տա զո
տու թյունն ու խորհրդատ վու թյունն ան ցկաց վում են 
ծննդա բե րե լիս, իսկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ
քում` հետ ծնն դյան շր ջա նում` հնա րա վո րի նս շուտ:

 ՄԻ ԱՎ–ի վե րա բե րյալ պե տք է հե տա զոտ վեն 
ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նան ցից ծն ված բո լոր նո րա
ծին նե րը:

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց վե րար տադ
րո ղա կան ի րա վունք նե րի ոտն հա րում հա
սա րա կու թյան լայն շեր տե րի շր ջա նում

 Հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի շր ջա նում դե ռևս 
ամ բող ջա կան տե ղե կա տվու թյուն չկա ՄԻ ԱՎ–ի 
փո խանց ման, հետ կոն տակ տային կան խար գել
ման, ՀՌՎ բուժ ման և ՄԻ ԱՎ–ով լի ար ժեք ապ րե լու 
մա սին, ին չի հիմ նա կան պատ ճառ է հան դի սա նում 
ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդ կանց նկատ մամբ խա րա
նի և խտրա կա նու թյան դրս ևո րու մը: Հա վաս տի և 
ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյան պա կա սը հան գեց նում է 
նրան, որ հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի շր ջա նում 
քն նա դատ վում է ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց հղի ա
նա լը և մայ րա նա լը: Հա սա րա կու թյան տար բեր ան
դամ նե րի հետ մաս նա վոր զրույց նե րի կամ քն նար
կում նե րի ժա մա նակ նկատ վում է, որ հիմ նա կա նում 
մե ղադ րում են ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց՝ հղի ու
թյուն պլա նա վո րե լու և մայ րա նա լու հա մար:

Դ րանց պետ քա վա ռել, իբր դրանք ապ րե լու ի րա վունք 
ու նեն, մի հատ էլ ե րե խա են ու նե նում ի րանց նման հի
վա նդ ու դժ բախ տաց նում էդ խե ղճ ե րե խե քին:

48 տա րե կան կի ն, 
Տա վու շի մա րզ

Էդ որ մի բժիշ կը մո տիկ կգա դրանց, որ օգ նի ծննդա բե
րու թյան ժա մա նակ:

59 տա րե կան կի ն, 
Տա վու շի մա րզ
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Սաղ մե ղա վո րը դուք եք (ՀԿ աշ խա տա կից նե րը), որ 
դրանց չօգ նեք, հույս չտաք, ի րանք էլ ե րե խա չեն ու զե նա 
ու նե նալ:

40 տա րե կան կի ն, 
Լո ռու մա րզ

 ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մա րդ կանց հիմ նա խն դիր նե րով 
զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րին հա ճախ ա ջակ ցու թյան հա մար դի մում են հենց 
ՄԻ ԱՎ–ի հիմ քով խտրա կա նու թյան են թա րկ ված 
ան ձի նք: Հա ճախ են բա ցա հայտ վում բժշկա կան 
գա ղտ նիք նե րը, սա կայն տու ժող նե րը չեն դի մում դա
տա կան ա տյան նե րի ն՝ ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ
պա նե լու հա մար: Յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար 
պատ ճա ռը կա րող է տար բեր լի նել, սա կայն բո լոր 
դեպ քե րին հա տուկ են եր կու հիմ նա կան պատ ճառ. 
նախ չկա վս տա հու թյուն դա տա կան հա մա կար գի 
նկատ մամբ և հիմ նա կա նում մար դիկ վս տահ չեն, որ 
որ ևէ մե կը պա տաս խա նատ վու թյան կեն թա րկ վի: 
Երկ րո րդ. ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող մար դը խու սա փում է 
դա տա կան գոր ծըն թաց նե րի մեջ մտել, քա նի որ այդ 
դեպ քում ա վե լի շատ թվով մար դիկ կա րող են ի մա
նալ ՄԻ ԱՎ–ի նկատ մամբ իր կար գա վի ճա կի մասին: 
Այս հար ցի կար գա վոր ման մի ակ ու ա մե նա մեծ պա
տաս խա նա տուն պե տու թյունն է: Հենց պե տու թյու նը 
պե տք է հո գա բժշկա կան գա ղտ նի քի պաշ տպա նու
թյան հար ցը, քա նի որ սա հենց պե տու թյան պար
տա կա նու թյունն է:

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1. Խս տաց ված հսկո ղու թյուն սահ մա նել բժշկա կան 
ծա ռայություն ներ մա տու ցող բուժ հաս տա տու թյուն
նե րում, որ պես զի բու ժաշ խա տող նե րը ու շադ րու
թյուն դա րձ նեն «բժշկա կան գա ղտ նիք» աս վա ծին և 
պահ պա նեն այն:

2. Բժշ կա կան գա ղտ նիք խախ տած ցան կա ցած 
բու ժաշ խա տող, բժշկա կան հաս տա տու թյուն կամ 
ան հա տի խս տա գույնս պատ իժ օ րեն քի տար րին հա
մա պա տաս խան:

3.  Մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րա ստ ման գոր ծըն
թա ցում նե րգ րա վել հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյան փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րին և ՄԻ ԱՎ–ով 
ապ րող կա նանց:

4. Յու րա քան չյուր մար զում ու նե նալ առն վա զն մեկ 
վե րա պատ րա ստ ված մաս նա գետ և հա մա պա տաս
խան սար քա վո րում նե րով բժշկա կան հաս տա տու
թյուն, ո րը ծա ռայու թյուն ներ կմա տու ցի ՄԻ ԱՎ–ով 
ապ րող կա նանց:

5. ՄԻ ԱՎ–ի հիմ քով խտրա կա նու թյան նվա զեց մանն 
ուղղ ված ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց
նել ՀՀ բո լոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում՝ 
նե րա ռե լով ա վագ դպ րոց նե րը:

6.  Գեն դե րային հա վա սա րու թյան, բռ նու թյան նվա
զեց մա նն ուղղ ված ծրագ րեր ի րա կա նաց նել հա սա
րա կու թյան տար բեր շեր տե րի հա մա ր՝ շեշ տադ րե լով 
ե րի տա սա րդ նե րի նե րգ րավ վա ծու թյու նը, քա նի որ 
ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող կա նանց խտրա կա նու թյան մեծ 
մա սը պայ մա նա վոր ված է գեն դե րային ան հա վա սա
րու թյա մբ:
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Հ Զեկույցում հանդիպող 
պարզաբանման ենթակա 

հասկացություններ 
և հապավումներ
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ԼԳԲՏ. Հա պա վում լես բի (նույ նա սե ռա կան կին), գեյ 
(նույ նա սե ռա կան տղա մա րդ), բի սեք սուալ (երկ սե ռա
կան), տրա նս գեն դեր ան ձանց հա մար:

ԼԳԲՏ–դ րա կան ա ջակ ցու թյուն․ Են թադ րում է մաս
նա գի տա կան խնա մք, ո րը հար գա լից, ի րա զեկ և 
հա վա սա րա պես ա ջակ ցող է ԼԳԲՏ ան ձանց ինք նու
թյուն նե րի, կեն սա փոր ձե րի և մտա հո գու թյուն նե րի 
նկատ մամբ:

 Սե ռա կան կո ղմ նո րո շում. Ան հա տի խո րը զգաց
մուն քային, հու զա կան և սե ռա կան գրավ չու թյուն նե
րի ամ բող ջու թյու նը, ինչ պես նաև ին տիմ և սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը և/կամ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ցան կու թյու նը այլ ան հա տի հետ:

Լես բի (նույ նա սե ռա կան կին կամ կին նույ նա կա
նա ցող ան ձ). ան հատ, ո րը խո րը զգաց մուն քային, 
հու զա կան և սե ռա կան գրավ չու թյուն նե րի ամ բող
ջու թյուն, ինչ պես նաև ին տիմ և սե ռա կան հա րա բե
րու թյուն ներ և/ կամ հա րա բե րու թյուն նե րի ցան կու
թյուն ու նի նույն սե ռի/ գեն դե րի ան ձի հետ:

 Բի սեք սուալ (երկ սե ռա կան). ան հատ, ո րը զգաց
մուն քային և/ կամ սե ռա կան գրավ չու թյուն ու նի 
մե կից ա վե լի սե ռե րի/ գեն դեր նե րի նկատ մամբ: Վե
րա բե րում է և՛  կա նանց, և՛ տ ղա մարդ կանց, և՛ այլ 
գեն դե րային ինք նու թյուն ու նե ցող ան ձանց:

 Գեն դե րային ինք նու թյուն. Ան հա տի իր իսկ գեն
դե րի ըն կա լումն է և ան հա տա կան փոր ձը, ո րը 
կա րող է հա մա պա տաս խա նել կամ չհա մա պա տաս
խա նել ծնն դյան ժա մա նակ հաս տատ ված սե ռին: 
Այն սո ցի ա լա կան ինք նու թյան կա տե գո րի ա է և 
վե րա բե րում է ան հա տի նույ նա կա նաց մա նը որ պես 
տղա մարդ, կին կամ այլ գեն դեր:

 Գեն դե րային ար տա հայ տում. Ան ձի իր իսկ (կամ 
այ լոց կող մից ըն կալ վող) գեն դե րային ինք նու թյան 
դրս ևո րու մը: Մար դիկ սո վո րա բար աշ խա տում են 
ի րենց գեն դե րային ար տա հայ տու մը հա մա պա տաս
խա նեց նել ի րենց գեն դե րային ինք նու թյա նը ՝ ան կախ 
ծնն դյան պա հին ի րենց վե րա գր ված սե ռից:

 Գեն դե րի վե րա հաս տա տում. Վե րա բե րում է այն 
գոր ծըն թաց նե րին, ո րոնց մի ջո ցով մար դիկ վե րա
սահ մա նում են այն գեն դե րը, ո րով ապ րում են, և 
ա վե լի լավ են ար տա հայ տում ի րենց գեն դե րային 
ինք նու թյու նը: Այդ գոր ծըն թաց նե րը կա րող են, 
սա կայն պար տա դիր չէ, որ ընդգրկեն բժշկա կան 
ա ջակ ցու թյուն, այդ թվում՝ հոր մո նալ թե րա պի ա և 
վի րա հա տա կան մի ջամտու թյուն ներ, ո րոնց նպա
տա կն է տրա նս գեն դեր ան ձանց մար մի նը լի ո վին 
հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց գեն դե րին:
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ՀՌՎ․ Հա կա ռետ րո վի րու սային բու ժում, ո րը կի րառ
վում է ՄԻ ԱՎ–ով ապ րող ան ձանց շր ջա նում:

ՁԻ ԱՀ. Ձե ռք բե րո վի Ի մու նային Ան բա վա րա րու թյան 
Հա մախ տա նիշ:

 Մայ րա կան մա հա ցու թյուն. Կա նանց մա հա ցու
թյունն է հղի ու թյան, հղի ու թյու նից հե տո 42 օր վա 
ըն թաց քում, ո րը պայ մա նա վոր ված է մի մի այն հղի
ու թյան և հե տծննդա բե րա կան պատ ճառ նե րից:98

ՄԻ ԱՎ. Մար դու Ի մու նային Ան բա վա րա րու թյան 
Վի րուս:

Սե ռա կան ի րա վունք․99 Սե ռա կան ի րա վունք նե րի 
հա մար պայ քա րը նե րա ռում է և կե նտ րո նա նում է 
սե ռա կան հա ճույ քի և հու զա կան սե ռա կան ար տա
հայտ ման վրա: Բո լո րը պե տք է՝

• Հ նա րա վո րու թյուն ու նե նան մար դու սե ռա կա նու
թյան և սե ռա կան ա ռող ջու թյան մա սին տե ղե կա
տվու թյուն ստա նալ ի րենց հաս կա նա լի լեզ վով: 

• Ի վի ճա կի լի նեն պա շտ պան վել սե ռա կան ճա նա
պար հով փո խանց վող վա րակ նե րից: 

• Ի վի ճա կի լի նեն ընտ րել, թե արդյոք երբ և ում հետ 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ կամ չու նե նալ:

•  Զե րծ լի նեն սե ռա կան բռ նու թյան կամ ան ցան կա լի 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու ճնշ ման վա
խից կամ դրանց ի րա գոր ծու մից:

•  Զե րծ լի նեն ինք նա կամ սե ռա կան հա րա բե րու թյու
նից բխող հար կադ րան քից/բռ նու թյու նից:

•  Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ակն կա լեն և 
պա հան ջեն հա վա սա րու թյուն, փո խա դա րձ հա մա
ձայ նու թյուն ու հար գանք և երկ կող մա նի պա տաս
խա նատ վու թյուն:

Մար դու ի րա վունք նե րը նե րա ռում են սե ռա կա
նու թյան վե րա հսկ ման և դրա վե րա բե րյալ ա զատ 
ո րո շում ներ կայաց նե լու, ինչ պես նաև բռ նու թյու նից, 
խտրա կա նու թյու նից և հար կադ րան քից զե րծ սե ռա
կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն ու նե նա
լու ի րա վունք: Սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
և վե րար տա դր ման ժա մա նակ կնոջ և տղա մար դու 
հա վա սա րու թյու նը, ինչ պես նաև ան ձի ամ բող
ջա կան փո խա դա րձ հար գանք և պա տաս խա նա
տվու թյուն են պա հան ջում սե ռա կան վար քագ ծի և 
դրա նից բխող հետ ևանք նե րի հան դեպ:

98 See: http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmor
tality/en/
99 World health organization, sexual right definition

 Սե ռա կան ա ռող ջու թյուն.100 Սե ռա կան ա ռող ջու
թյու նը ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցի ա լա կան 
բա րե կե ցիկ վի ճա կն է: Այն պա հան ջում է դրա կան և 
հար գա լից մո տե ցում սե ռա կա նու թյան և սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի հան դեպ, ինչ պես նաև հա ճե լի 
և ան վտա նգ սե ռա կան փոր ձա ռու թյուն ներ, ո րո նք 
զուրկ են հար կադ րան քից, խտրա կա նու թյու նից և 
բռ նու թյու նից:

 Սե ռա կա նու թյուն․101 Սե ռա կա նու թյու նը յու րա
քան չյուր ան ձի կեն սա բա նա կան, մտա վոր, վար քա
գծային և սո ցի ա լա կան բնու թագ րիչ նե րի ամ բող
ջությունն է, ո րը սահ մա նում է մար դու ինք նու թյու նը, 
վար քա գի ծը, կեր պարն ու դե րը որ պես ան հատ և 
որ պես հա սա րա կու թյան ան դամ:

 Սե ռա փո խու թյան վի րա հա տու թյուն (գեն դե րի 
վե րա հաս տատ ման վի րա հա տու թյուն). Բժշ կա կան 
վի րա հա տու թյուն, ո րը են թադ րում է հիմ նա կան/
ա ռաջ նային և երկ րոր դային սե ռային հատ կա նիշ
նե րի հար մա րե ցում ան ձի գեն դե րային ինք նըն կալ
մանը:

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյուն.102 Վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու նը են թադ րում է, որ 
մար դիկ կա րող են ու նե նալ պա տաս խա նա տու, 
բա վա րար ված և ա պա հով սե ռա կան կյանք, և 
որ նրանք ու նակ են վե րար տադ րե լու և ո րո շե լու, 
արդյոք, երբ և ինչ պես դա ա նել: Սա նշա նա կում է, 
որ տղա մար դիկ և կա նայք պե տք է տե ղե կաց ված 
լի նեն և ու նե նան ան վտա նգ, ար դյու նա վետ, մատ
չե լի և ըն դու նե լի հա կա բե ղմ նա վոր ման մե թոդ նե րի 
հա սա նե լի ու թյուն, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա
հա կան ծա ռայու թյուն նե րի և ա ռող ջա պա հա կան 
կր թա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա սա նե լի ու
թյուն՝ ընդ գծե լով, որ հղի ու թյան և ծննդա բե րու թյան 
մի ջո ցով կա նանց ան վտան գու թյու նը ապա հո վե լու 
կար ևո րու թյու նը կա րող է զույ գե րին ըն ձե ռել ա ռողջ 
նո րա ծին ու նե նա լու լա վա գույն հնա րա վո րու թյուն:

Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք․103 Վե րար տադ րո
ղա կան ի րա վունք նե րը վե րար տադ րո ղա կա նու թյան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված 
օ րի նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն 
են: Վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը հի մն ված 
են բո լոր ան հատ նե րի, զույ գե րի՝ ի րենց ե րե խա նե րի 
քա նա կի, ծնն դյան ժա մա նա կի և ծնունդ նե րի մի ջև 

100 World health organization, sexual health definition
101 «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» 
ՀԿ. «ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց. հոգեկան 
առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների համար 
(հոգեբույժ, սեքսոլոգ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և 
ոլորտի այլ մասնագետներ)». Երևան 2017 թ.
102 World health organization, reproductive health definition
103 World health organization, reproductive right definition

http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en/
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ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի, ա պա հով հղի ու թյան 
ար հես տա կան ընդ հատ ման ա զատ և պա տաս խա
նա տու ո րո շում կայաց նե լու՝ ու նե նա լով տե ղե կա
տվու թյուն և մի ջոց ներ վեր ջին նե րս ի րա կա նաց նե լու 
հա մար և սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջու թյան լա վա գույն չա փա նիշ նե րին հաս նե լու ի րա
վուն քի վրա: Այն նաև նե րա ռում է բո լոր ան ձանց 
ի րենց վե րար տադ րո ղա կա նու թյան վե րա բե րյալ 
ո րո շում ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը՝ զե րծ լի նե լով 
յու րա քան չյուր տե սա կի հար կադ րան քից, խտրա կա
նու թյու նից և բռ նու թյու նից:

Տ րա նս* (տ րա նս գեն դեր*). Հո վա նի եզ րույթ է, ո րը 
նե րա ռա կան է մի շա րք ոչ նոր մա տիվ գեն դե րային 
ինք նու թյուն նե րի և ար տա հայ տում նե րի հա մար: Այն 
վե րա բե րում է մա րդ կանց, ո րոնց գեն դե րային ինք
նու թյու նը և/ կամ գեն դե րային ար տա հայ տու մը տար
բեր վում է ծննդյան պա հին հաս տատ ված սե ռից, և 
նե րա ռում է.

• Տ րա նս սեք սուալ ան ցյա լով կա նանց և տղա մա րդ
կանց (տ րա նս կա նայք և տղա մար դիկ, ով քեր ի րա
կա նաց րել են սե ռա փո խու թյան/ գեն դե րի վե րա հաս
տատ ման վի րա հա տու թյուն):

• Տ րա նս սեք սուալ նույ նա կա նա ցող ան ձանց 
(տ րանս ան ձի նք, ով քեր ցան կա նում են ի րա կա նաց
նել սե ռա փո խու թյան/ գեն դե րի վե րա հաս տատ ման 
վի րա հա տու թյուն, ի րա կա նաց ման ըն թաց քում են 
կամ ի րա կա նաց րել են մաս նա կի գեն դե րի վե րա
հաս տա տում և ըն թաց քում են):

• Տ րա նս գեն դեր ան ձանց (տ րա նս ան ձի նք, ով քեր 
չեն ի րա կա նաց նում սե ռա փո խու թյան/ գեն դե րի վե
րա հաս տատ ման վի րա հա տու թյուն) և այլն:

ՏՍՏ. տղա մար դիկ, ո րո նք սե ռա կան հա րա բե րու
թյուն են ու նե նում տղա մա րդ կանց հետ:
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իրավունքի պատկերը 

կանանց տարբեր 
խմբերի շրջանում

Վիոլետա Զոփունյան
Գոհար Փանաջյան
Անուշ Պողոսյան

Աննա Հովհաննիսյան
Զարուհի Բաթոյան
Լիլիթ Ավետիսյան
Բելլա Թամոյան
Ժենյա Մայիլյան

Զեկույցը պատրաստվել է սեռական և 
վերարտադրողական առողջության և իրավունքի 

հարցերով զբաղվող շահերի պաշտպանության խմբի 
կողմից: Խումբը ստեղծվել է «Կանանց ռեսուրսային 
կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից «Փոփոխելով սեռական և 
վերարտադրողական առողջության և իրավունքի 
վերաբերյալ պատմույթը կրթելու և զորեղացնելու 

միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որը 
ֆինանսավորվում է «Բաց հասարակության 

հիմնադրամների» կողմից իրականացվող Եվրասիա 
ծրագրի շրջանակներում:
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