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Սույն զե կույ ցը մշակ վել է « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված 
« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի հար ցե րով զբաղ
վող ցան ցի» կող մից: Ցան ցի ան դամ ե րը տար բեր ո լորտ նե րում կա
նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի հար ցե րով 
զբաղ վող ի րա վա պաշտ պան ներ և հա մա պա տաս խան ո լոր տի մաս
նա գետ ներ են: Ցան ցի ստեղ ծու մը նպաս տեց նրանց ջան քե րի հա
մախմբ մա նը և ն րանց կող մից ի րա կա նաց վող ի րա վա պաշտ պան 
գոր ծու նեութ յան հա մա տեղ մա նը՝ դարձ նե լով այն ա վե լի նե րա ռա կան 
և փոխ հատ վող (ին տեր սեկ ցիո նալ):

Զե կույ ցը պատ րաս տե ցին՝ 
Վիո լետ տա Զո փուն յան` Մաս 1, 2 
Ան նա Հով հան նիս յան՝ Մաս 3
Գա յա նե Գ րի գոր յան` Մաս 4.1
Ի զա բել Բ րո յան՝ Մաս 4.2
Լի լիթ Ա վե տիս յան, Ան նա Մե լիք յան` Մաս 4.3
Ժեն յա Մա յիլ յան` Մաս 4.4
Զե կույ ցի հա մա կարգ ման և խմ բագր ման աշ խա տանք նե րով զբաղ վե
ցին 
Ա նուշ Պո ղոս յա նը, Ան նա Հով հան նիս յա նը:

Զե կույ ցում ներ կա յաց ված է կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան և  ի րա վուն քին վե րա բե րող ընդ հա նուր ի րա վի ճա կը ՀՀ –ում Կո վիդ
19ի և Ար ցախ յան 44օր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ. անդ րա դարձ է 
կա տար վում օ րենսդ րա կան դաշ տին, ինչ պես նաև կա նանց տար բեր 
խմբե րի շրջա նում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի 
ո լոր տում առ կա ի րա վի ճա կին: Սույն փաս տաթղ թի նպա տակն է կա
ռա վա րա կան ատ յան նե րին, ո րո շում կա յաց նող նե րին և քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կութ յա նը ծա նո թաց նել կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի ի րաց մա նը ՀՀ –ում Կո վիդ19ի և Ար ցախ
յան 44օր յա պա տե րազ մի ժա մա նակ:
 Չի թույ լատր վում օգ տա գոր ծել , թարգ մա նել և տա րա ծել զե կույ ցից որ
ևէ հատ ված ա ռանց հղում ե րի:
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2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին բռնկված 
կո րո նա վի րու սի (այ սու հետ` Կո վիդ19) հա
մաշ խար հա յին տա րած ման արդ յուն քում 
Ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր
պութ յու նը (այ սու հետ` ԱՀԿ) հայ տա րա րեց 
հա մա վա րա կի մա սին: Ար դեն 2020 թվա կա
նի մար տին Հա յաս տա նում գրանց վե ցին Կո
վիդ19ի ա ռա ջին դեպ քե րը, ո րոնց հա ջոր դեց 
հան րա պե տութ յու նում մար տի 16ին հայ տա
րար ված ար տա կարգ դրութ յու նը1` նպա տակ 
ու նե նա լով կան խել վա րա կի լայ նա մասշ տաբ 
տա րա ծու մը: Կո վիդ19 հա մա վա րա կի դեմ 
պայ քա րի մի ջո ցա ռում երն ազ դել են ա մե

1. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261 
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նօր յա և սո ցիա լա կան կյան քի գրե թե բո լոր 
ո լորտ նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան վրա, 
նե րառ յալ` կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի, 
պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի և տա րած
քա յին կա ռույց նե րի, պլա նա յին բժշկա կան 
հե տա զոտ ման և բժշ կա կան օգ նութ յան տրա
մադր ման ողջ ըն թա ցա կար գե րի վրա: 

Կո վիդ19ով պայ մա նա վոր ված հա մաշ
խար հա յին ճգնա ժամ իր ազ դե ցութ յունն է 
թո ղել նաև կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վունք նե րի վրա: 
Կար ևո րե լով նաև վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան ո լոր տը` սույն ու սում ա սի րութ յան 
շրջա նակ նե րում կանդ րա դառ նանք Կո վիդ
19ի տա րած ման ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ի րա վա կան ակ տե րին և փաս տա ցի դեպ քե
րին, ինչ պես նաև կա նանց տար բեր խմբե րի՝ 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու խո չըն դոտ
նե րին:   

Հարկ է նշել ար տա սահ ման յան փոր ձա
գետ նե րի՝ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
հա մա կար գի հետ կապ ված ու սում ա սի րութ
յուն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ SARSCoV2ը ներ
թա փան ցում է բջիջ, կա պե լով ACE2 ռե ցեպ տո
րի հետ վե րար տադ րո ղա կան բջիջ նե րը և/ կամ 
հյուս վածք նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
ար տադ րութ յամբ, պո տեն ցիալ խո ցե լի են վի
րու սի կող մից, և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը տե սա
կա նո րեն կա րող են խախտ վել2:

Ang II, ACE2 և Ang (17)ե րը կար գա վո րում 
են տղա մարդ կանց և կա նանց վե րար տադ
րո ղա կան հա մա կար գի հիմ ա կան գոր ծա
ռույթ նե րը: Կա նանց նշված ռե ցեպ տոր նե րը 
նե րա ռում են ֆո լի կու լո գե նեզ, ստե րոի դո գե
նեզ օն ցիտ նե րի հա սու նաց ման, օ վուլ յա ցիա 
և  էն դո մետ րիա յի վե րա կանգն ման փու լե րում։ 
Տ ղա մարդ կանց մոտ ACE2ը կար գա վո րում է 
սե ռա կան օր գա նի գոր ծա ռույ թը, դեր է խա
ղում սեր մի գոր ծա ռույ թում և կա րող է էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե նալ պտղի ձևա վոր ման 
հա մար3: Այս պի սով, Կո վիդ19 վա րա կը կա րող 
է ազ դե ցութ յուն ու նե նալ վե րար տադ րո ղա կան 
հա մա կար գի օր գան նե րի վրա:

Բա ցի հա մա վա րա կի տա րա ծու մից , ո լոր տի 
վրա մեծ ազ դե ցութ յուն թո ղեց նաև Ար ցա խի 
պա տե րազ մը, ին չը կրկնա կի ծան րա բեռ նեց 
ա ռող ջա պա հութ յան ռե սուրս նե րը:

2. Տես՝ https://link.springer.com/
article/10.1177/1933719108327593#Abs1 
3. Տես՝ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15231706/; https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9739417/; https://ovarianresearch.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048020007371 

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27ին Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նում ռազ մա կան դրութ յամբ պայ մա նա
վոր ված բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րում բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման 
կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ» թիվ 3345Ա 
հրա մա նով4 բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա
սար կում ի րա կա նաց նող բժշկա կան հաս
տա տութ յուն նե րը դա դա րեց րել են պլա նա յին 
կար գով դի մած պա ցիենտ նե րի ըն դու նու մը, 
ի րա կա նաց րել են բա ցա ռա պես վե րա կեն դա
նաց ման մի ջո ցա ռում եր կամ ան հե տաձ գե լի 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում պա
հան ջող պա ցիենտ նե րի ըն դու նում, ա պա հո
վել են վեր ջին նե րիս դուրսգ րում ե րը՝ հե տա գա 
հսկո ղութ յու նը կազ մա կեր պե լով ա ռող ջութ յան 
ա ռաջ նա յին պահ պան ման հաս տա տութ յուն
նե րի մի ջո ցով, նաև հետ են կան չել ար ձա կուր
դում և գոր ծուղ ման մեջ գտնվող բժշկա կան 
անձ նա կազ մին:

Կա նանց տար բեր խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ, այդ թվում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նայք, ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք, լես բի, բի
սեք սո ւալ կա նայք և տ րանս ան ձինք, եզ դիա
կան հա մայն քի կա նայք և սե ռա կան բռնութ յան 
են թարկ ված կա նայք, ո րոնք ոչ ճգնա ժա մա յին 
պայ ման նե րում ար դեն իսկ դժվա րութ յուն ներ 
են ու նե նում, երբ օգտ վում են սե ռա կան և վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ
յուն նե րից: Կո վիդ19 հա մա վա րա կի արդ յուն
քում հայ տա րար ված սահ մա նա փա կում ե րի 
հետ ևան քով այս կա նայք դար ձան է՛լ ա վե լի 
խո ցե լի՝ բախ վե լով բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 
հա սա նե լիութ յան, բժիշկ նե րի ծան րա բեռն վա
ծութ յան, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մատ
չե լիութ յան և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի սա
կա վութ յա նը: 

Այս պի սով, Կո վիդ19ը և 44օր յա Ար ցախ յան 
պա տե րազ մը ի րենց ազ դե ցութ յունն ու նե ցան 
կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա
վո րութ յուն նե րի վրա: Եր կու ճգնա ժա մե րը էլ 
ա վե լի խո ցե լի դարձ րե ցին կա նանց տար բեր 
խմբե րի, ո րոնք նախ քան այդ ևս բախ վում էին 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք
նե րի ոտ նա հա րում ե րի, բու ժաշ խա տող նե րի 
խտրա կան վե րա բեր մուն քին և պե տա կան քա
ղա քա կա նութ յան ոչ հաս ցեա կա նութ յա նը: 

4. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146305 
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Դեռ մինչև Կո վիդ19 հա մա վա րակն աղ ջիկ
նե րը և  ե րի տա սարդ կա նայք բախ վել են զգա
լի խո չըն դոտ նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում ՝ հիմ ա կան 
տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լիս և մատ չե լի ծա
ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լիս:

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան, սե ռա կան հա սու նաց ման հար ցե րում 
ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի ան պատ րաս
տութ յունն ու ան տեղ յա կութ յու նը հա ճախ հան
գեց նում են ա ռող ջութ յան վատ թա րաց ման և 
կ յան քի ծանր ի րա վի ճակ նե րի:

Սե ռա կան և  
վե րար տադ րո ղա կան 

 ա ռող ջութ յան ո լոր տի 
 կա րա գա վո րում նե րը 

 Հա յաս տա նի  
 Հան րա պե տութ յու նում 

 Կո վիդ-19 հա մա վա րա կի 
 շրջա նում

ՄԱՍ 1
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ցող նո րա ծին նե րին կամ հա տուկ խնամ քի և  
ին տեն սիվ բուժ ման կա րիք ու նե ցող նո րա ծին
նե րին՝ Մու րա ցան ՀՀ, Սուրբ Աստ վա ծա մայր 
ԲԿ:

Մոր և ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
նպա տա կա յին ծրա գի րը հաս տատ վում է հա
մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան «2021 թվա կա նի 
ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան նպա տա կա
յին ծրագ րե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1604
Լ ո րոշ ման: Այդ ծրա գիրն ա պա հո վում է 2021 
թվա կա նին ե րե խա նե րի բժշկա կան օգ նութ
յան կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշտ ծա վալ
ներն ու մատ չե լիութ յու նը, հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա
ցու մը` ուղղ ված ման կա կան մա հա ցութ յան և 
հի վան դա ցութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա զեց
մա նը, անվ տանգ մայ րութ յան հո վա նա վո րու
մը, սկրի նին գա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու
մը, ծննդօգ նութ յան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի անհ րա ժեշտ 
ծա վալ նե րի ու մատ չե լիութ յան ա պա հո վու մը` 
ուղղ ված մայ րա կան, շուրջծննդ յան (պե րի նա
տալ) հի վան դա ցութ յան ու մա հա ցութ յան ցու
ցա նիշ նե րի նվա զեց մա նը, ինչ պես նաև կա
նանց վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
բա րե լավ մա նը:10

Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բժշկա
կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց
նող կազ մա կեր պութ յուն նե րում ի մու նա կան
խար գել ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում և  
ի րա կա նա ցում» թիվ 21Ն հրա մա նում11 սահ
ման վում է պատ վաս տում ե րի ի րա կա նաց
ման ըն թա ցա կար գը, հա մա ձայն ո րի` ի րա
կա նաց վում են ե րե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի և 
մե ծա հա սակ նե րի պատ վաս տում եր: Մեկ այլ 
հրա մա նով հաս տատ վում է Կո վիդ19 պատ
վաս տում ե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը և ռիս կա
յին խմբե րի ցու ցա կը:12

Հար կա վոր է նշել , որ հղի կա նայք չեն 
ընդգրկ վել պատ վաս տան յու թե րի կլի նի կա
կան փոր ձար կում ե րում , և բա վա րար տվյալ
ներ չկան, որ պես զի հստակ նշվի նրանց ի մու
նա յին հա մա կար գի պա տաս խա նը, և  ըստ 
« Պատ վաս տան յու թե րի և պատ վաս տում ե րի 
գլո բալ դա շին քի» (ԳԱՎԻ) կայ քում հրա պա
րակ ված նյու թի` ո րոշ խմբեր դեռևս պետք է 
խու սա փեն պատ վաստ վե լուց կամ ի րա կա
նաց նեն բժիշկ նե րի հետ խորհր դատ վութ
յուն։ Այդ խմբե րից են հղի կա նայք, մինչև 16 
տա րե կան ե րե խա նե րը, քան զի Կո վիդ19ի 
պատ վաս տան յու թե րը նույն պես դեռևս չեն 
փոր ձարկ վել մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րի 

10. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146404 
11. Տես՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=145485 
12. Տես՝ https://iravaban.net/318140.html 

Իսկ հա մա ճա րա կի պայ ման նե րում, ո րը 
բար դաց նում է նույ նիսկ ա մե նա հու սա լի ա ռող
ջա պա հա կան հա մա կար գե րի գոր ծառ նու մը, 
ի րա կան սպառ նա լիք կա, որ սե ռա կան և վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը և  ի րա
վունք նե րը կա րող են ա ռա վել լուրջ վտան գի 
տակ դրվել։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա
րութ յան մի շարք ո րո շում ե րով հաս տատ վել 
են Կո վիդ19ով պայ մա նա վոր ված տնտե սա
կան հետ ևանք նե րի չե զո քաց մանն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում եր, մաս նա վո րա պես՝ հրա ման 
թիվ 411Լ5, հրա ման թիվ 412Լ6, հրա ման թիվ 
418Լ7: Ըստ այդ ո րո շում ե րի՝ նա խա տես վում 
էր ա ջակ ցել Կո վիդ19ի տա րած մամբ պայ մա
նա վոր ված դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող հղի կա
նանց, գոր ծա զուրկ ծնող նե րին և  այլ ան ձանց:

Հա մա ձայն ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա
խա րա րութ յուն (այ սու հետ՝ ԱՆ) թիվ 1241Ա 
հրա մա նի` Կո վիդ19 վա րա կով հաս տատ ված, 
կոն տակ տա վոր և կաս կա ծե լի ե րե խա նե րի, նո
րա ծին նե րի, հղի նե րի ու ծննդկան նե րի տե սա
կա վոր ման և  ուղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գի8, 
Կո վիդ19ով վա րակ ված հղի նե րի և ծննդ կան
նե րի տե սա կա վոր ման և  ուղ ղորդ ման ըն թա
ցա կարգն ի րա կա նաց վում է ըստ հղիութ յան 
տևո ղութ յան, մինչև 38 շա բա թա կան ու 38 
շա բա թա կան և  ա վե լի, ինչ պես նաև ըստ ոչ 
ման կա բար ձա կան այլ գան գատ նե րի և բար
դութ յուն նե րի: Սա կայն հարկ է նշել , որ հնա
րա վոր է տե սա կա վո րում և  ուղ ղոր դում ան կախ 
հղիութ յան ժամ ե տից՝ պայ մա նա վոր ված ար
յու նա հո սութ յամբ, պտղաջ րե րի ար տա հոս քով 
և  այլն:

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը` կա տար վում 
է մե կու սա ցում ՎԱՊՄԳՀԿ9 կամ Սուրբ Գ րի
գոր Լու սա վո րիչ ԲԿի սո մա տիկ բա ժան մունք 
կամ ին տեն սիվ բու ժօգ նութ յան բա ժան մունք, 
իսկ կաս կա ծե լի դեպ քե րի կամ կոն տակ տա
վոր հղի նե րի կամ ծննդկան նե րի մե կու սա ցու
մը նաև հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել Նոր քի 
ին ֆեկ ցիոն հի վան դա նո ցում, Աստ ղիկ ԲԿում, 
Է րե բու նի ԲԿում:

Կո վիդ19 վա րա կով կամ են թադր յալ Կո
վիդ19ով ծնված նո րած նի տե սա կա վոր ման և  
ուղ ղորդ ման ըն թա ցա կարգն ի րա կա նաց վում 
է հետև յալ կերպ՝ բա վա րար վի ճա կում ծնված 
նո րա ծինն ուղ ղորդ վում է ՎԱՊՄԳՀԿ, Սուրբ 
Աստ վա ծա մայր ԲԿ, Նորք Մա րաշ ԲԿ, Ա րաբ
կիր ԲՀ, վի րա բու ժա կան շտկման կա րիք ու նե

5. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141577 
6. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=145809 
7. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=145810 
8. Տես՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152699 
9. Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի, և 
գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ
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վրա, ուս տի անվ տան գութ յան կամ արդ յու նա
վե տութ յան մա սին տվյալ ներ չկան, և  այլ ան
ձինք: ԳԱՎԻն և ԱՀԿն  այս պա հին խոր հուրդ 
չեն տա լիս հղի կա նանց պատ վաս տել Pfizer և 
Moderna պատ վաս տան յու թե րով:13 

2021 թվա կա նի փետր վա րի 24ին ա ռող
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն հար ցում 
է ու ղարկ վել մար դու վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ո լոր տի և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի պահ պան ման վե րա բեր յալ՝ 
հաշ վի առ նե լով ՀՀում հա մա վա րա կի պայ  
ման նե րում բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րող բժշկա
կան հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման կար
գը և պայ ման նե րը: Վա րա կի տա րած ման 
կան խար գել ման, նո րա ծին նե րի, հղի նե րի ու 
ծննդկան նե րի տե սա կա վոր ման և հոս քե րի 
ճիշտ ուղ ղորդ ման և ն վա զեց ման նպա տա կով 
մշակ վել են կար գեր, ալ գո րիթմ եր, մաս նա վո
րա պես՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 
04.08.2020թ. թիվ 17Ն հրա մա նի Հա վել ված 
թիվ 8ով հաս տատ վել է « Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յու նում հի վան դութ յան ( Կո վիդ19) 
տա րած ման/ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ
ման/ կան խար գել ման նպա տա կով բժշկա
կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց
նող կազ մա կեր պութ յուն նե րում, նե րառ յալ 
ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման և 
ս տո մա տո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն մա տու
ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րում կի րառ վող 
ՍԿ N 3.1.200120 սա նի տա րա կան կա նոն նե
րը»14: 10.04.2020թ. թիվ 1241Ա հրա մա նով 
հաս տատ վել են նաև « Կո վիդ19 վա րա կի ար
տա հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նութ յան ման
կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան տրա մադր ման 
ժա մա նա կա վոր կար գը», « Կո վիդ19 վա րա
կով հաս տատ ված, կոն տակ տա վոր և կաս կա
ծե լի ե րե խա նե րի, նո րա ծին նե րի, հղի նե րի ու 
ծննդկան նե րի տե սա կա վոր ման և  ուղ ղորդ ման 
ըն թա ցա կար գը»:15

Հա մա ձայն ԱՆի կող մից ստաց ված պա
տաս խա նի16` ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա
կան ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժօգ նութ յուն 
ի րա կա նաց նող բժշկա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րում, ըստ շեն քա յին հնա րա վո րութ յան` 
վա րա կա կիր կամ դրա կաս կա ծով հղի նե րի 
ըն դու նե լութ յունն ի րա կա նաց վում է ա ռան ձին 
մուտ քով, ընդ ո րում, նշված ան ձինք ջեր մա
չափ վում և  ախ տա հան վում են: Այն բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում, որ տեղ հնա րա վոր 
չէ ա պա հո վել ա ռան ձին մուտք, ի րա կա նաց
վում է ջեր մա չա փում, ախ տա հա նում, տրա

13. Տես՝ https://www.gavi.org/vaccineswork/whocanthavecovid
19vaccine
14. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149854 
15. Տես՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=152699 
16. Տես՝ հավելվածում:

մադր վում են ան հա տա կան պաշտ պա նիչ 
մի ջոց ներ ու ախ տա հա նիչ նյու թեր, պահ պան
վում է սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յուն, ինչ պես 
նաև սահ ման ված է Կո վիդ19 վա րա կա կիր 
և  ոչ վա րա կա կիր հղի նե րի այ ցե լութ յուն նե րի 
ժա մա նա կա ցույ ցը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի պո լիկ լի նի կա նե րում առ կա են մե կու սա
րան ներ: 

Կո վիդ19 չու նե ցող հղի նե րի անվ տան գութ
յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով շեն քա յին հա
մա պա տաս խան հնա րա վո րութ յուն ու նե ցող 
բուժ հաս տա տութ յուն նե րի վա րա կա կիր նե րի 
հե տա զո տութ յուն նե րը կազ մա կերպ վում են 
ա ռանձ նաց ված մաս նա շեն քում, ա ռան ձին 
սեն յակ նե րում, այդ հնա րա վո րութ յու նը չու նե
ցող բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 
սահ ման վում են հա տուկ ժա մեր կամ օ րեր ոչ 
վա րա կա կիր հղի նե րի հա մար, ինչ պես նաև 
յու րա քանչ յուր այ ցե լո ւից հե տո կի րառ վում են 
ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ, ախ
տա հա նիչ նյու թեր, ի րա կա նաց վում են ախ
տա հան ման մի ջո ցա ռում եր, պահ պան վում է 
սո ցիա լա կան հե ռա վո րութ յուն: 

Կո վիդ19ով վա րակ ված հղի նե րի ծննդա
լու ծում ի րա կա նաց վում է միայն III Բ մա կար
դա կի նեղ մաս նա գի տաց ված պե րի նա տալ 
բազ մա ֆունկ ցիո նալ ման կա բար ձա գի նե կո լո
գիա կան բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րող և գի նե
կո լո գիա յի ա ռող ջութ յան, պե րի նա տա լո գիա յի, 
ման կա բար ձութ յան հան րա պե տա կան ինս
տի տու տում, ա ռան ձին մաս նա շեն քում, ա ռանձ
նաց ված բու ժանձ նա կազ մի կող մից: ԱՆն նաև 
նշել է, որ վա րա կի հետ կապ ված թի րա խա
վոր ված ի րա զե կում չի անց կաց վել , քա նի որ 
հղի նե րը նե րառ ված չեն հի վան դութ յան ծանր 
զար գաց ման բարձր ռիս կա յին խմբում, ուս տի 
կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յան ի րա զե
կում ուղղ ված է ե ղել բնակ չութ յան լայն խմբե
րին: 

Միա ժա մա նակ, բժշկա կան օգ նութ յուն 
և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող բժշկա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին տրա մադր վել են 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա ման նե
րով հաս տատ ված ու ղե ցույց ներ՝ բժշկա կան 
օգ նութ յան և հս կո ղութ յան կազ մա կերպ ման 
վե րա բեր յալ , մաս նա վո րա պես, 12.05.2020թ. 
թիվ 1517Ա հրա մա նով « Հա յաս տա նում նոր 
Կո վիդ19  վա րա կով (2019թ. թիվCOV) հաս
տատ ված կամ կաս կա ծե լի ե րե խա նե րի վար
ման, կաս կա ծե լի կամ հղի կա նանց անվ տանգ 
խնամ քի, ինչ պես նաև հաս տատ ված կամ են
թադր յալ Կո վիդ19 ու նե ցող մայ րե րից ծնված 
նո րա ծին նե րի վար ման ու ղե ցույ ցը (ժա մա նա
կա վոր)»: 

 
ՀՀ ԱՆի ա կա դե մի կոս Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ան
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վան ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի
տու տի կող մից ի րա կա նաց վել են առ ցանց 
դա սըն թաց ներ, վե բի նար ներ « Կո վիդ 19ը 
ման կա բար ձութ յան և նեո նա տո լո գիա յի 
պրակ տի կա յում» և «Պտ ղա բե րութ յան հսկման, 
ան ցան կա լի հղիութ յան կան խար գել ման ժա
մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րը Կո վիդ19ի 
պայ ման նե րում» թե մա նե րով, դա սըն թաց ներ 
են կազ մա կերպ վել նաև Հի վան դութ յուն նե
րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գա յին 
կենտ րո նի կող մից, բա ցի այդ, տե ղե րում բուժ
հաս տա տութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա բան
նե րի և վա րա կա բան նե րի կող մից, նույն պես 
պար բե րա բար, կազ մա կերպ վում են խորհր
դատ վութ յուն ներ, սե մի նար ներ: 

Բժշ կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում բու
ժաշ խա տող նե րի կող մից հղի նե րին տրա
մադր վում է տե ղե կատ վութ յուն՝ Կո վիդ19 
վա րա կի կան խար գել ման, այդ թվում ան հա
տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի և  ախ տա
հա նիչ նյու թե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տութ
յան վե րա բեր յալ: 

ԱՆին ուղղ ված հարցն էր նաև, թե ինչ պի սի 
ծրագ րեր (մի ջո ցա ռում եր) են ի րա կա նաց վել 
Կո վիդ19 վա րա կով պայ մա նա վոր ված ճգնա
ժա մի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կա նանց, 
դե ռա հաս նե րի, մայ րե րի, հղի նե րի, կե րակ րող 
կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի ու ա ռող ջութ յան վրա մեղ մե լու 
նպա տա կով:

Ըստ ԱՆի պա տաս խա նի, հա մա ձայն Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ
յան 2020 թվա կա նի ապ րի լի 6ի « Կո վիդ19ի 
տա րած ման հետ ևան քով աշ խա տան քի շու
կա յում գո յա ցած դժվա րութ յուն նե րի արդ յուն
քում սո ցիա լա կան խնդիր նե րի առջև կանգ նած 
հղի կնո ջը միան վագ դրա մա կան օ ժան դա
կութ յուն տրա մադ րե լու կար գը հաս տա տե լու 
մա սին» N 484Լ ո րոշ ման Հա վել վա ծի 2րդ կե
տի՝ միան վագ դրա մա կան օ ժան դա կութ յուն է 
նշա նակ վել բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րում հաշ վառ ված՝ մինչև 2020 թվա կա նի 
մար տի 30ի դրութ յամբ հղիութ յան լրա ցած 
12րդ շա բա թից մինչև 34 շա բա թը գտնվող 
կա նանց:17 Այդ նպա տա կով՝ ՀՀ ԱՆի կող մից 
կա նանց կոն սուլ տա ցիա նե րից հա վա քագր վել 
և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րութ յուն են ներ կա յաց վել վե րոնշ յալ 
ո րոշ ման Հա վել վա ծի 2րդ կե տով սահ ման
ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
հղի նե րի ցան կը:

Այս պի սով, պե տութ յան կող մից սահ ման
ված ի րա վա կան կար գա վո րում ե րով նախ 
և  ա ռաջ թի րա խա վոր վել են հղի նե րը և ծննդ

17. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=145813 

կան նե րը: Վե րը նշված նոր մա տիվ ի րա վա
կան նոր մե րը կար գա վո րում են վեր ջին նե րիս 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ստա
նա լու ի րա վուն քի ան խա փան և  անվ տանգ 
ի րա կա նա ցու մը և կի րա ռու մը:

Պե տութ յան կող մից քայ լեր չեն ձեռ նարկ
վել կա նանց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան այն պի սի հիմ ա հար ցե րի կար
գա վոր ման ուղ ղութ յամբ, ինչ պի սիք են, օ րի
նակ՝ հա կա բեղմ ա վո րիչ նե րի հա սա նե լիութ
յու նը, հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման 
հա սա նե լիութ յու նը և  այլն: Ճգ նա ժա մի ըն թաց
քում պե տութ յան կող մից չեն վե րահսկ վել հա
կա բեղմ ա վո րիչ նե րի և հ ղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հատ ման հա սա նե լիութ յան, ինչ պես 
նաև հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ մա նը 
նա խոր դող պար տա դիր 3օր յա սպա սե լա ժա
մա նա կի պահ պան ման խնդիր նե րը: Նույ նիսկ 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում բժշկա կան 
օգ նութ յան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը սահ մա նե լիս որ ևէ կերպ անդ րա
դարձ չի ե ղել ստեղծ ված ի րա վի ճա կով պայ
մա նա վո րած ե ռօր յա ժամ ե տի բա ցառ մա նը: 



Հա մա ձայն ՄԱԿի զե կույ ցի՝ սե ռա կան և 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տուց ման բնա գա վա ռում, այդ 
թվում մայ րա կան ա ռող ջութ յան և բռ նութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րում կենտ րո նա կան նշա նա
կութ յուն ու նեն կա նանց և  աղ ջիկ նե րի ա ռող
ջութ յան, ի րա վունք նե րի և բա րե կե ցութ յան 
կար ևո րու մը: Այս դրույթ նե րից շե ղու մը կա րող 
է հան գեց նել մայ րա կան մա հա ցութ յան, դե
ռա հաս նե րի հղիութ յան, Կո վիդ19ի սրմա նը, 
ՄԻԱՎի և սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց
վող վա րակ նե րի թվի ա վե լաց մա նը:18

Երբ կա րան տի նը և տե ղա շարժ ման ի րա
վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը աշ խար հի 
բո լոր հատ ված նե րում հան գեց նում է ստվե
րա յին ըն տա նե կան բռնութ յան, և  ո րոշ երկր նե
րում նույ նիսկ կա րող է բե րել վաղ ա մուս նութ
յան տեմ պե րի զար գաց մա նը, դե ռա հաս նե րի 
հղիութ յա նը, և  այս ա մե նով պայ մա նա վոր ված՝ 
աղ ջիկ նե րի և  ե րի տա սարդ կա նանց սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յունն ու ի րա
վունք նե րը պաշտ պա նե լը և խ թա նելն ա վե լի 
կար ևոր են , քան երբ ևէ:

18. Տես՝ https://bit.ly/2OxX9RS

Սեռական և  
վերարտադրողական 

 առողջության ոլորտի 
միջազգային կարգավորումները 

Կովիդ-19 համավարակի շրջանում
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Առ կա է այս պի սի փորձ այլ հա մա վա րա
կի ժա մա նակ, «Plan International Living Under 
Lockdown»ի զե կույ ցում պարզ վել է, որ երբ Է բո
լա յի ճգնա ժա մի ժա մա նակ դպրոց նե րը  փակ
վել են , նկատ վել է դե ռա հաս նե րի չնա խա տես
ված հղիութ յան կտրուկ աճ և  ըն դա մե նը 18 
ամս վա ըն թաց քում մայ րա կան մա հա ցութ յան 
ապ շե ցու ցիչ աճ՝ 75%:19

Կո վիդ19ի բռնկման հետ ևանք նե րի մա սին 
«The Lancet» ան կախ մի ջազ գա յին շա բա թա
կան բժշկա կան ամ սագ րում հրա պա րակ ված 
զե կույ ցում Ք լեր Ո ւե նա մը և  այլ փոր ձա գետ
ներ զու գա հեռ ներ են անց կաց նում Է բո լա յի և 
Զի կա յի բռնկում ե րի հետ՝ նշե լով, որ կա նայք 
բռնկման հետ կապ ված ո րո շում եր կա յաց նե
լու ա վե լի քիչ հա վա նա կա նութ յուն ու նեն, քան 
տղա մար դիկ, և ն րանց կա րիք նե րը հիմ ա կա
նում բա վա րար ված չեն լի նում: Օ րի նակ` Սիե ռա 
Լեո նեում Է բո լա յի հա մա ճա րա կի ժա մա նակ 
վե րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջութ
յան ռե սուրս ներն ուղղ վել են ար տա կարգ ի րա
վի ճա կին, ին չը նպաս տել է տա րա ծաշր ջա
նում մայ րա կան մա հա ցութ յան աշ խար հում 
ա մե նա բարձր ա ճի ցու ցա նի շին: Զի կա վի րու
սի բռնկման ժա մա նակ տղա մարդ կանց և կա
նանց միջև տար բե րութ յու նը նշա նա կում էր, որ 
կա նայք ի րենց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա
կան կյան քում չու նեին ինք նա վա րութ յուն, ին չը 
խո րա նում էր նրանց հա մար ա ռող ջա պա հութ
յան ո լոր տի ան բա վա րար հա սա նե լիութ յամբ 
և  ի րենց ե րե խա նե րին զննե լու նպա տա կով հի
վան դա նոց այ ցե լե լու հա մար ան բա վա րար ֆի
նան սա կան ռե սուրս նե րով:20

ՄԱԿի Բ նակ չութ յան հիմ ադ րա մի (այ սու
հետ` UNFPA) վեր ջին կան խա տե սում ե րի հա
մա ձայն՝ ե թե կա րան տի նը տևի տաս ներ կու 
ա միս, շուրջ 51 մլն կին հնա րա վո րութ յուն չի ու
նե նա օգտ վել ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ ա
վո րիչ նե րից, և կգ րանց վի 15 մլն  ան ցան կա լի 
հղիութ յուն:21

Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած ցնցող վի ճա կագ
րութ յան, ինչ պես նաև կյանք փրկող ծա ռա
յութ յուն ներն ընդ լայ նե լու գլո բալ ջան քե րին՝ 
ճգնա ժամ սպառ նում է նե ղաց նել ա ռանց 
այդ էլ սահ մա նա փակ հա սա նե լիութ յու նը սե
ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
տե ղե կատ վութ յա նը և ծա ռա յութ յուն նե րին:

Հա մա ձայն Գուտ մա հե րի ինս տի տու տի 
զե կույ ցի` հիմ ա կան բժշկա կան ծա ռա յութ
յուն նե րը կկրճատ վեն 10%ով, ցածր և մի ջին 
մա կար դա կի ե կա մուտ ու նե ցող երկր նե րում 
կան խա տես վում է մայ րա կան և ման կա կան 

19. Տես՝ https://planinternational.org/publications/livingunder
lockdown 
20. Տես՝ https://bit.ly/2OAofrw 
21. Տես՝ https://bit.ly/3kYUc9h 

մա հա ցութ յան հսկա յա կան աճ՝

• Կար ճա ժամ ետ և  եր կա րա ժամ ետ հա
կա դարձ ու նե ցող հա կա բեղմ ա վո րիչ
նե րի օգ տա գործ ման հա մա չափ կրճա
տու մը 10%ով կհան գեց նի նրան, որ ևս 
49 մլն կին կու նե նա չբա վա րար ված պա
հանջ ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ ա վո
րիչ մի ջոց նե րի նկատ մամբ: Իր հեր թին 
դա կհան գեց նի հղիութ յան ար հես տա
կան ընդ հատ ման թվի ա ճի և  այլ վտան
գա վոր հետ ևանք նե րի,

• Հ ղի նե րի և նո րա ծին նե րի բուժս պա
սարկ ման 10%ով նվա զու մը կհան գեց
նի նրան, որ ևս 1,7 մլն ծննդ կան և ևս 2,6 
մլն նո րա ծին լուրջ բար դութ յուն ներ կու
նե նան և  անհ րա ժեշտ օգ նութ յուն չեն 
ստա նա, ինչն իր հեր թին կհան գեց նի 
լրա ցու ցիչ 28,000 մայ րե րի և 168,000 նո
րա ծին նե րի մա հվան:22 

Ըստ ՄԱԿի Բ նակ չութ յան հիմ ադ րա մի 
2020թ. մարտ ամս վա հաշ վարկ նե րի` Լա տի
նա կան Ա մե րի կա յում և Կա րիբ յան տա րա ծաշր
ջա նում հա մա ճա րա կի հետ ևան քով 18 մլն կին 
կզրկվի ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ ա վո րիչ 
մի ջոց նե րի կա նո նա վոր հա սա նե լիութ յու նից, 
ին չը վտան գի կեն թար կի դե ռա հաս նե րի, մաս
նա վո րա պես, կբարձ րաց նի նրանց հղիութ յան 
հա վա նա կա նութ յու նը:23

Կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք
նե րի հետ բախ վող մեկ այլ խնդիր է մոր և 
նո րա ծին ե րե խա յի մե կու սա ցու մը վա րա կի 
կանխ ման նպա տա կով: ԱՀԿի և ն րա գոր
ծըն կեր նե րի կող մից ի րա կա նաց վել է հե տա
զո տութ յուն24, հա մա ձայն ո րի՝ նշվել է, որ Կո
վիդ19 հա մա վա րա կը խիստ բա ցա սա բար է 
անդ րա դառ նում ան հաս և հի վանդ նո րա ծին
նե րին օգ նութ յան տրա մադր ման ո րա կի վրա՝ 
հան գեց նե լով լրա ցու ցիչ տա ռա պանք նե րի և 
նույ նիսկ մահ վան:

Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ 
ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո ծայ
րա հեղ կար ևոր է ծնո ղի և նո րած նի միջև սերտ 
շփու մը, հատ կա պես, ե թե նո րա ծին ե րե խան 
ծնվում է ֆի զի կա կան զար գաց ման նոր մա յից 
շեղ ված ցու ցա նիշ նե րով (ծննդյան ցածր քաշ) 
կամ վա ղա ժամ (ան հա սութ յուն): Վեր ջին գնա
հա տում ե րի հա մա ձայն՝ տա րե կան ծնվում է 
15 մի լիոն ան հաս ե րե խա (37 շա բա թից պա
կաս), իսկ 21 մի լիոն ե րե խա ծնվում է մարմ ի 
ցածր զանգ վա ծով (2,5 կգ ից պա կաս): 

22. Տես՝ https://bit.ly/3ceXSQ3 
23. Տես՝ https://bit.ly/2OxX9RS 
24. Տես՝ https://bit.ly/39sVe91
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Շատ երկր նե րում հաս տատ ված կամ կաս
կած յալ Կո վիդ19ի առ կա յութ յան դեպ քում 
ըն դուն ված է նո րա ծին նե րին պա հել մո րից 
ա ռան ձին, ին չը մե ծաց նում է ե րե խա նե րի մահ
վան կամ ա ռող ջութ յան հետ կապ ված ան վերջ 
խնդիր նե րի ռիս կը: Նշ ված ռիս կե րը հա ճախ 
ծա գում են կեն գու րո ւի մե թո դի կի րա ռու մից 
հրա ժար վե լու պա րա գա յում, ո րը են թադ րում 
է մոր և  ե րե խա յի միջև սերտ, ան մի ջա կան և  
եր կա րատև շփում («մաշկ մաշ կի»): Մե թո դի 
կի րա ռու մը կա րող է փրկել մինչև 125 000 մա
նուկ նե րի կյանք, 40%ով կրճա տում է ան հաս և 
հի վանդ նո րա ծին նե րի մահ վան դեպ քե րը, հի
պո թեր միան՝ ա վե լի քան 70%ով, իսկ լուրջ ին
ֆեկ ցիա նե րը՝ 65%ով:

Կո վիդ19 վա րա կի ըն թաց քում 17 երկր նե
րում ըն դուն ված 20 կլի նի կա կան ար ձա նագ
րութ յուն նե րի հա մա կարգ ված վե րա նայ ման 
ըն թաց քում պարզ վել է, որ ար ձա նագ րութ
յուն նե րի 1/3ը պա րու նա կում է հանձ նա րա
րա կան, ըստ ո րի՝ հար կա վոր է մե կու սաց նել 
նո րա ծին ե րե խա յին մոր մոտ կաս կած յալ կամ 
հաս տատ ված Կո վիդ19 վա րա կի առ կա յութ
յան դեպ քում։ Ինչ պես նշվում է «British Med
ical Journal Global Health» ամ սագ րում, ըստ 
ծննդատ նե րի մի քա նի հա զար մաս նա գետ նե
րի գլո բալ հարց ման տվյալ նե րի՝ 62 երկր նե րի 
բու ժաշ խա տող նե րի 2/3ը, որ պես կա նոն, թույլ 
չեն տա լիս «մաշկ մաշ կի» կապ պահ պա նել 
Կո վիդ19 հաս տատ ված կամ կաս կած վող վա
րա կով մայ րե րի հետ, իսկ գրե թե յու րա քանչ
յուր չոր րորդ աշ խա տողն ար գե լում է կրծքով 
կե րակ րու մը նույ նիսկ կե րակ րող կնոջ մոտ 
վա րա կի բա ցա կա յութ յան դեպ քում: Նոր հե
տա զո տութ յան հե ղի նակ նե րի գնա հատ մամբ՝ 
նո րա ծին նե րի շրջա նում Կո վիդ19 վա րա կի 
վտան գը կա րող է հան գեց նել մահ վան ոչ պա
կաս, քան 2000 դեպ քի:

Անդ րա դառ նա լով պե տութ յուն նե րի կող մից 
նա խա տես ված այլ սահ մա նա փա կում ե րին՝ 
հարկ է նշել , որ գրե թե բո լոր պե տութ յուն նե րը 
սահ մա նա փա կե ցին այլ մաս նա գի տաց ված 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծա ռույ
թը: Օ րի նակ՝ հա մա վա րա կի սկզբում (մար տի 
կե սից մինչև 2020 թվա կա նի մա յի սի կե սը) Կա
նա դա յում անպտ ղութ յան բուժ ման շատ կլի
նի կա ներ ամ բող ջութ յամբ փակ վել են կամ ցու
ցա բե րել են միայն ան հե տաձ գե լի օգ նութ յուն:25

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի Տե խա
սի, Օ հա յո յի, Ա լա բա մա յի և Օկ լա հո մա յի նա
հանգ նե րի պե տա կան պաշ տոն յա նե րը փոր
ձում էին ար գե լել ա բոր տը այն դեպ քե րում, երբ 
այն վտանգ չի ներ կա յաց նում մոր կյան քին 
կամ ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը այն հիմ

25. Տես՝ https://globalnews.ca/news/6766137/coronavirus
fertilitypatientshalted/ 

քով, որ հա մա ճա րա կի ժա մա նակ հար կա վոր 
է ու շադ րութ յուն դարձ նել շտապ կամ բժշկա
կան ցու ցում ե րով ա բորտ նե րին:26

Սա կայն 2020 թվա կա նի ապ րի լի 22ին ու
ժի մեջ մտած օ րեն քը թույլ տվեց Տե խա սում 
հղիութ յան ընդ հատ ման հաս տա տութ յուն նե
րին վերսկ սել ինչ պես դե ղո րայ քա յին, այն պես 
էլ վի րա բու ժա կան ա բորտ նե րը՝ Կո վիդ19 հի
վանդ նե րի հա մար ո րո շա կի քա նա կի մահ ճա
կալ նե րի պահ պան ման դի մաց:27

Ըստ ԱՄՆում ան ցկաց ված հարց ման` 2000 
հարց ված նե րի գրե թե 1/3ը փո խել է իր վե րար
տադ րո ղա կան կյան քը և ծ րագ րե րը՝ կապ ված 
Կո վիդ19ի հետ:28

Ման կա բարձ նե րի և գի նե կո լոգ նե րի Ա մե
րիկ յան Քո լե ջը, հա մա գոր ծակ ցե լով այլ կազ
մա կեր պութ յուն նե րի հետ, մար տին հայ տա
րա րութ յուն է տա րա ծել Կո վիդ19ի բռնկման 
ժա մա նակ ա բորտ թույլ տա լու մա սին:

Ն րանք նշում էին, որ ո րոշ ա ռող ջա պա հա
կան հա մա կար գեր, ԱՄՆ Հի վան դութ յուն նե
րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման կենտ րո
նի (CDC) ղե կա վա րութ յամբ, նա խա տե սում են 
չեղ յալ հայ տա րա րել պլա նա յին և  ոչ ըն թա ցիկ 
ըն թա ցա կար գե րը՝ շտապ օգ նութ յան հի վան
դա նոց նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի ընդ լայն
ման հա մար... Այն քա նով, որ քա նով հի վան
դա նո ցա յին հա մա կար գե րը կամ ամ բու լա տոր 
վի րա բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րը դա սա
կար գում են այն ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք կա
րող են հե տաձգ վել Կո վիդ19 հա մա ճա րա կի 
ժա մա նակ, ա բոր տը չպետք է դա սա կարգ վի 
որ պես նման ըն թա ցա կարգ:29

Ինչ վե րա բե րում է Եվ րո պա յի տա րա ծաշր
ջա նի պե տութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին, 
ա պա հարկ է նշել Եվ րո պա յի տա րա ծաշր
ջա նում գոր ծող Վե րար տադ րո ղա կան ի րա
վունք նե րի կենտ րո նի տնօ րեն Լեա Հոկ տո րի 
հայ տա րա րութ յու նը. «Եվ րո պա կան կա ռա վա
րութ յուն նե րը պետք է շտապ մի ջոց ներ ձեռ
նար կեն Կո վիդ19 հա մա ճա րա կի ժա մա նակ 
ա բորտ նե րի անվ տանգ և ժա մա նա կին հա
սա նե լիութ յուն ե րաշ խա վո րե լու հա մար»:30 Իսկ 
Եվ րո պա յի խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի 
հանձ նա կա տա րը կոչ է ա րել՝ Կո վիդ19 հա մա
վա րա կին ի պա տաս խան՝ Եվ րո պա յի խորհր
դի ան դամ պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են`

1) ա պա հո վել սե ռա կան և վե րար տադ րո

26. Տես՝ https://reut.rs/3sPetRe 
27. Տես՝ https://bit.ly/30dhjmT 
28. Տես՝ https://modernfertility.com/modernstatefertility2020
soficareermoney 
29. Տես՝ https://bit.ly/3kNsvzW 
30. Տես՝ https://beta.reproductiverights.org/; 
https://reproductiverights.org/pressroom/polandsconstitutional
tribunalrollsbackreproductiverights 
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ղա կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ
վութ յան, ծա ռա յութ յուն նե րի և  ապ րանք նե րի 
լիար ժեք հա սա նե լիութ յուն բո լոր կա նանց հա
մար ա ռանց խտրա կա նութ յան և հա տուկ ու
շադ րութ յուն դարձ նե լով ռիս կի խմբում գտնվող 
կա նանց կամ բռնութ յան զո հե րին, ինչ պես 
նաև կա նանց այլ խո ցե լի խմբե րին,

2) հաշ վի առ նել հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հատ ման, հա կա բեղմ ա վոր ման, նե րառ
յալ՝ շտապ բեղմ ա կանխ ման հա բե րը և մայ
րութ յան պահ պա նութ յան հա մար, ծննդա բե
րութ յան ժա մա նակ և հե տո, որ պես հիմ ա կան 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք 
պետք է պահ պան վեն ճգնա ժա մի ըն թաց քում, 
և ձեռ նար կեն բո լոր անհ րա ժեշտ հա մա պա
տաս խան մի ջոց նե րը,

3) մաս նա վո րա պես՝ շտապ վե րաց նել բո
լոր մա ցոր դա յին ար գելք նե րը, ո րոնք խո չըն
դո տում են անվ տանգ ա բոր տի հա սա նե լիութ
յա նը, ինչ պի սիք են բժշկա կան տե սանկ յու նից 
չար դա րաց ված պար տա դիր սպաս ման ժա
մա նա կա հատ ված նե րը. թույ լատ րել հե ռաբժշ
կա կան խորհր դատ վութ յու նը, որ տեղ այն տե
ղին է, և  ա ռանց դե ղա տոմ սի ար տա կարգ 
հա կա բեղմ ա վոր ման տրա մադ րու մը,

4) պայ քա րել ա պա տե ղե կատ վութ յան, 
ստիգ մա յի և նոր մե րի դեմ, ո րոնք ազ դում են 
կա նանց հա սա նե լիութ յա նը հա վաս տի, հիմ
ված ի րենց սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան 
փաս տա ցի տվյալ նե րի վրա,

5) ա պա հո վել , որ խղճի նկա տա ռում ե րով 
հրա ժար վե լը վտան գի չեն թար կի կա նանց սե
ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
և  ի րա վունք նե րի հա սա նե լիութ յու նը,

6) հետ ևել ԱՀԿի ու ղե ցույց նե րին հա մա ճա
րա կի ժա մա նակ հղի նե րի և կե րակ րող կա
նանց բուժս պա սարկ ման հա սա նե լիութ յան 
վե րա բեր յալ և  ե րաշ խա վո րել կա նանց տե ղե
կաց ված հա մա ձայ նութ յու նը և  ո րո շում ե րի 
ըն դու նու մը ծննդա բե րութ յան հա մա տեքս տում 
ցան կա ցած ժա մա նակ,

7) կան խել կա նանց սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ցան կա ցած 
օ րենսդ րա կան կամ քա ղա քա կան «ատ կատ
նե րը»,

8) ա ջակ ցել կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ
պան նե րին, ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րին, 
ինչ պի սիք են բժշկա կան անձ նա կազ մը, 
բռնութ յան զոհ դար ձած կա նանց կա ցա րան
նե րը, ըն տա նի քի պլա նա վոր ման կազ մա կեր
պութ յուն նե րը և մար դա սի րա կան օգ նութ յան 
աշ խա տող նե րը՝ նրանց հնա րա վո րութ յուն ըն
ձե ռե լով շա րու նա կել ի րենց կար ևոր դե րը հա

մա ճա րա կի ժա մա նակ կա նանց օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու գոր ծում:31

Ո րոշ պե տութ յուն ներ, ըստ այդ կո չե րի, 
նա խա ձեռ նել են կար գա վո րում եր, ո րոնք 
հեշ տաց նում են կա րան տի նի ըն թաց քում 
հա կա բեղմ ա վոր ման և  ա բորտ նե րի հա սա նե
լիութ յու նը:

Մի քա նի պե տութ յուն ներ (Էս տո նիա, Բել
գիա, Դա նիա, Պոր տու գա լիա, Հ յու սի սա յին 
Իռ լան դիայ) ժա մա նա կա վոր թույ լատ րել են 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա
մար նա խա տես ված հա բե րից մի զոպ րոս տո լը 
օգ տա գոր ծել տան պայ ման նե րում, իսկ ո րոշ 
հա կա բեղ ման վո րիչ ներ դեռ պա հանջ վում է ըն
դու նել բուժ հաս տա տութ յան վե րահսկ մամբ:32

Օ րի նակ, Անգ լիա յում33, Շոտ լան դիա յում34 
և Ո ւել սում35 մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել , ո րոնք 
թույլ են տա լիս կա նանց գնել հղիութ յան ար
հես տա կան ընդ հատ ման դե ղա հա բեր և  օգ
տա գոր ծել տան պայ ման նե րում կամ հե ռա խո
սի խորհր դատ վութ յան մի ջո ցով ըն դու նել այդ 
դե ղա մի ջոց նե րը :

Մաս նա վո րա պես, Ֆ րան սիա յի իշ խա նութ
յուն նե րը եր կա րաձ գել են տա նը բժշկա կան 
ա բորտ նե րի անց կաց ման ժամ ե տը յո թից 
մինչև ի նը շա բաթ: Նաև ժա մա նա կա վո րա
պես հնա րա վո րութ յուն է տրվել գնել հա կա
բեղմ ա վո րիչ ներ դե ղատ նե րում տրված նախ
կին դե ղա տոմ սի հի ման վրա:

Ֆ րան սիա յում36 և Ի տա լիա յում37 ա ռող ջա
պա հութ յան մար մին նե րը հստակ հայ տա
րա րել են, որ ա բորտ նե րի հա սա նե լիութ յու նը 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն է, ո րը պետք է պահ
պան վի հա մա ճա րա կի ժա մա նակ և չի կա րող 
հե տաձգ վել:

Բել գիա յում տե ղի է ու նե ցել « Կա նանց 
նկատ մամբ բռնութ յու նը և կա րան տի նա յին մի
ջո ցա ռում ե րը» թե մա յով միջ գե րա տես չա կան 
կոն ֆե րանս, ո րին մաս նակ ցել են դաշ նա յին և 
դաշ նա յին նա հանգ նե րի բո լոր ի րա վա սու նա
խա րար նե րը: Հա կա բեղմ ա վո րիչ նե րի հա մար 
է լեկտ րո նա յին դե ղա տոմ սեր են տրա մադր
վում, բժիշկ նե րը կա րող են հե ռա խո սի մի ջո ցով 
անց կաց նել խորհր դատ վութ յուն ներ։ Ա բորտ
նե րի կենտ րոն ներն ու ըն տա նի քի պլա նա վոր
ման կենտ րո նը շա րու նա կում են աշ խա տել:38

31. Տես՝ https://bit.ly/3cjlJyd 
32. Տես՝ https://srh.bmj.com/content/familyplanning/
early/2021/02/22/bmjsrh2020200724.full.pdf 
33. Տես՝ https://bit.ly/381YuYd 
34. Տես՝ https://www.sehd.scot.nhs.uk/cmo/CMO(2020)09.pdf 
35. Տես՝ https://bit.ly/3e4x4EG 
36. Տես՝ https://bit.ly/2PttGsP 
37. Տես՝ https://bit.ly/3raFu19 
38. Տես՝ https://bit.ly/38cU9Bc 
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Ինչ պես մյուս երկր նե րը, Էս տո նիան նույն
պես լրա ցու ցիչ քայ լեր է ձեռ նար կել բռնութ յան 
զո հե րի ա ջակ ցութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ
յամբ, մշա կել է ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
կա նանց ա ջակ ցութ յան կենտ րոն նե րի հա մար 
ան հա տա կան ու ղե ցույց ներ: Ու ղե ցույց նե րը նե
րա ռում են նաև ա ռող ջա կան կամ տա րի քա յին 
ռիս կի խմբում գտնվող կա նանց ա ջակ ցութ յան 
կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րի գոր ծա ռույ թի 
սկզբունք նե րը։

Էս տո նիա յի « Ռիս կե րի գնա հատ ման միջ
գե րա տես չա կան խորհր դա ժո ղո վը» (MARAC) 
վիր տո ւալ հան դի պում եր է անց կաց նում 
բռնութ յան զո հե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան 
փո խա նակ ման հա մար: Մ շակ վել են հա տուկ 
կո դեր, ո րոնք կա նայք կա րող են օգ տա գոր ծել 
հան րա յին վայ րե րում, որ պես զի նշեն, որ օգ
նութ յան կա րիք ու նեն։

Առ կա էին նաև այն պի սի պե տութ յուն ներ 
(Ֆ րան սիա, Իռ լան դիա, Չե խիա, Ս լո վա կիա), 
որ տեղ բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րը զու
գըն կեր նե րին չեն թույ լատ րում ներ կա գտնվել 
ծննդա բե րութ յա նը, ո րոշ պե տութ յուն նե րի 
(Ֆ րան սիա, Ս լո վա կիա, Ռու մի նիա) բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն ներ մե կու սաց նում են նո րա
ծին ե րե խա նե րին ի րենց մայ րե րից, կտրուկ 
կրճա տում են հղի կա նանց հա սա նե լիութ յու
նը բժշկա կան զննման ծա ռա յութ յուն նե րին, 
ընդ հա տում են կրծքով կե րակր ման ըն թա ցա
կար գե րը ( Ռու մի նիա) կամ կի րա ռում են ԱՀԿի 
սկզբունք նե րին չհա մա պա տաս խա նող այլ մե
թոդ ներ:39

39. Տես՝ https://bit.ly/3en1sKH 

Առաջարկներ
Այս պի սով՝ Կո վիդ19 վա րա կը կա րող է 

ազ դե ցութ յուն ու նե նալ վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան հա մա կար գի վրա: Ինչ վե րա բե
րում է ՀՀում գոր ծող հե ռաբժշ կութ յան հա մա
կար գին, ա պա հարկ է նշել , որ նույ նիսկ հա մա
վա րա կի ըն թաց քում չի նա խա ձեռն վել նշված 
հա մա կար գի ներդր ման, հա մա պա տաս խա
նեց ման և  ար դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով մինչ օրս բա ցա կա յում է 
պա ցիեն տի և բժշ կի միջև ար դի տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գործ ման մի ջո
ցով հե ռա հար խորհր դատ վութ յուն ի րա կա նա
ցու մը:

Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր
տի բե րա լավ մանն ուղ ված առաջարկություն
ներնեն.

1. Օ րենսդ րո րեն սահ մա նել Կո վիդ19ի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի բժշկա
կան հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծըն թա
ցի կար գը և պայ ման նե րը,

2. Նա խա տե սել ըն տա նե կան բռնութ յան 
զո հե րի պաշտ պա նութ յան ա պա հով
ման մե խա նիզմ եր Կո վիդ19ի ներ քո 
նշված խնդրի լուծ մանն ուղղ ված կա
նանց,

3. Ներդ նել հա մա կարգ, ո րը կու նե նա այն
պի սի հար թակ, որ տեղ պա ցիեն տը 
կկա րո ղա նա մատ չե լի և հաս կա նա լի 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով հա ղոր դակց վել 
բժշկի հետ և հնա րա վո րինս հստակ ներ
կա յաց նել այս կամ այն գան գա տը, իսկ 
բժիշկն իր հեր թին այդ հար թա կի մի ջո
ցով կկա րո ղա նա պա տաս խա նել պա
ցիեն տի գան գատ նե րի լուծ ման հար
ցե րին այն պես, որ վեր ջի նի մոտ չլի նեն 
թյու րըմբռն ման հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած բար դութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց հեր
թին սխալ բուժ ման պատ ճառ կհան դի
սա նան: 

4. Որ պես ի րա վունք, ամ րագ րել հղիութ յան 
ար հես տա կան ընդ հատ մա նը նա խոր
դող պար տա դիր 3օր յա սպա սե լա ժա
մա նա կը և բա ցա ռել այն ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում:
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Խո սե լով պե տութ յան կող մից սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի մա սին՝ 
կար ևոր է ա ռանձ նաց նել սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն
նե րի հա սա նե լիութ յան ա պա հո վու մը պա տե
րազ մի ժա մա նակ և պա տե րազ մից հե տո, ո րը 
ոչ միայն հու մա նի տար ա ջակ ցութ յան կար ևոր 
ե րաշ խիք նե րից է, այլ նաև մար դու ի րա վունք
նե րի ի րաց ման կար ևոր նա խա պայ ման:40

Ման կա բար ձա կան ծա ռա յութ յուն ների 
հա սա նե լիութ յու նը հղի կա նանց հա մար, 
հա կա բեղմ ա վո րիչ մի ջոց նե րի, անվ տանգ 
հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման հա
սա նե լիութ յու նը, դաշ տա նա յին հի գիե նա յի մի
ջոց նե րի ա պա հո վու մը և սե ռա կան բռնութ յան 
են թարկ ված կա նանց ու աղ ջիկ նե րի պաշտ
պա նութ յու նը թերևս ա ռաջ նա յին խնդիր ներ 
են, ո րոնք պետք է հաս ցեագր վեն հու մա նի
տար ա ջակ ցութ յու նը մա տու ցե լիս և  ար ժա նա
նան պե տութ յան կող մից պաշտ պա նութ յան 
հստակ մե խա նիզմ ե րի ներդր մա նը: 

40. Տես՝ https://reproductiverights.org/sites/default/files/
documents/GLP_GA_SRHR_FS_0817_Final_Web.pdf 

2020թ. Ար ցախ յան պա տե րազ մի 
ազ դե ցութ յու նը կա նանց սե ռա կան 

և վե րար տադ րո ղա կան 
 ա ռող ջութ յան վրա

ՄԱՍ 3
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ՄԱԿի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա
կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեն ճա նա չել 
է, որ հա կա մար տութ յուն նե րից տու ժած կա
նայք և  աղ ջիկ նե րը ան հա մա չա փո րեն կա րող 
են տու ժել ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ե րից 
և կոչ է ա րել պե տութ յուն նե րին ձեռ նար կել մի
ջոց ներ՝ ե րաշ խա վո րե լու ոչ խտրա կան և  ի րա
կան հա վա սա րութ յուն (substantive equality), և 
նման մի ջոց նե րը պետք է ճա նաչ վեն և կի րառ
վեն՝ մեղ մե լու փոխ հատ վող (ին տեր սեկ ցիո նալ) 
խտրա կա նութ յան դրսևո րում ե րի ազ դե ցութ
յու նը սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման վրա:41

Կար ևոր մար տահ րա վեր է նաև կա նանց ու 
աղ ջիկ նե րի պաշտ պա նութ յու նը և կան խար
գե լու մը սեռական բռնությունից։ ՄԱԿի Անվ
տան գութ յան խորհր դի 1325 հռչա կագ րի կի
րառ ման գլո բալ ու սում ա սի րութ յու նը վկա յում 
է, որ մեծ թվով կա նայք ու աղ ջիկ ներ, ո րոնք
պա տե րազմ ե րի ըն թաց քում են թարկ վում են 
սե ռա կան բռնութ յան, չեն հա ղոր դում ի րենց 
հետ տե ղի ու նե ցած բռնութ յու նը, ո րով հետև «…
չ կան հա սա նե լի ծա ռա յութ յուն ներ կամ մի ջոց
ներ անվ տանգ ձևով հա ղոր դում տա լու հա մար, 
ստա նա լու ա ջակ ցութ յուն և  ար ժա նա պա տիվ 
վե րա բեր մունք»:42 Այս պա րա գա յում կար ևոր 
են նաև մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաս տում
նե րը, ո րոնք  կար ձա գան քեն սե ռա կան բռնութ
յան դեպ քե րին: Ի լրում՝ ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա սա նե լիութ յու նից բա ցի, ար դա րա դա տութ
յան մատ չե լիութ յու նը ևս կար ևոր մար տահ րա
վեր է սե ռա կան բռնութ յան դեպ քե րի բա ցա
հայտ ման տե սանկ յու նից: Հա կա մար տութ յան 
գո տում խա ղա ղա պահ նե րի առ կա յութ յու նը 
մեկ այլ մար տահ րա վեր է սե ռա կան բռնութ յան 
տե սանկ յու նից43, ին չի կա պակ ցութ յամբ պետք 
է ստեղ ծել մո նի թո րին գա յին լրա ցու ցիչ մե խա
նիզմ եր, որ պես զի կան խար գել վեն խա ղա ղա
պահ զո րա կազ մի կող մից սե ռա կան բռնութ
յան և  ոտնձ գութ յուն նե րի դեպ քե րը: Ըն դու նող 
եր կի րը տե ղա հան ված նե րին տրա մադր վող 
կա ցա րան նե րում, ճամ բար նե րում պար տա
վոր է ա պա հո վել պատ շաճ պայ ման ներ, այդ 
թվում ՝ բա վա րար թվով սան հան գույց ներ և լո
գախ ցիկ ներ, ա ռան ձին ննջա րան ներ44, ո րոնք 
կկան խար գե լեն սե ռա կան բռնութ յու նը: Հա յաս
տան յան կա ցա րան նե րում, որ տեղ բնակ վում 
են տե ղա հան ված ըն տա նիք նե րը, բա ցա կա
յում են պատ շաճ պայ ման ներ, ո րոնք կե րաշ
խա վո րեն կա նանց և  աղ ջիկ նե րի պաշտ պա
նութ յու նը սե ռա կան բռնութ յու նից: 

41. Տես՝ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
General Comment No. 22 (2016) on the Right to sexual and 
reproductive health, para. 30, U.N. Doc. E/C.12/GC/22 (2016) 
42. Տես՝ www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/
highlights/unwglobalstudy13252015.pdf.
43. Տես՝ https://www.refworld.org/pdfid/59c383034.pdf
44. Տես՝ https://www.unicef.org/rosa/stories/whengoing
bathroomtakescourage 

ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խոր հուր դը «Կա
նայք, խա ղա ղութ յուն, անվ տան գութ յուն» 
(ԿԽԱ) օ րա կար գի վե րա բեր յալ ըն դու նել է մի 
քա նի հռչա կագ րեր, ո րոնք միա սին ամ բող ջաց
նում են այն մար տահ րա վեր նե րի ար ձա գան քը, 
ո րոնց բախ վում են կա նայք պա տե րազ մա կան 
և հետ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում:45

ԿԽԱի օ րա կար գը կար ևո րում է նաև սե ռա
կան բռնութ յան կան խար գե լու մը և ճա նա չում 
է բռնա բա րութ յու նը, որ պես պա տե րազ մա կան 
զենք:46 

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան ի րա վուն քի ի րա ցու մը են թադ րում է 
մի շարք ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յուն, 
ինչ պես, օ րի նակ՝ մաքուրջրիևհիգիենայիմի
ջոցների առկայություն, հակաբեղմ ավորիչ
միջոցներիհասանելիություն,ծննդօգնության
պատշաճ կազմակերպում: Ա ռող ջա պա հա
կան հա մա կար գի և  ա վե լի լայն են թա կա ռուց
վածք նե րի գոր ծու նեութ յան սահ մա նա փա կու
մը պա տե րազ մի ժա մա նակ խո չըն դո տում է 
սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան և  ի րա վունք նե րի լիար ժեք ի րաց մա նը հա
կա մար տութ յուն նե րից տու ժած կա նանց և  աղ
ջիկ նե րի հա մար:47

Այս պի սով, մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր
մե րը հստակ ամ րագ րում են կա նանց ու աղ
ջիկ նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման ե րաշ
խիք նե րի ա պա հով ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
հա կա մար տող կող մե րի կող մից և կար ևո րում 
դրանց պաշտ պա նութ յու նը ինչ պես պա տե
րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի  ժա մա նակ, 
այն պես էլ դրա նից հե տո: 

Ադր բե ջա նի հար ձակ ման ա ռա ջին օ րից՝ 
2020թ. սեպ տեմ բե րի 27ից մինչև հրա դա դա
րի հաս տա տու մը՝ 2020թ. նո յեմ բե րի 10ը, ադր
բե ջա նա կան զին ված ու ժե րը թի րա խա վո րել 
են քա ղա քա ցիա կան ան ձանց և  են թա կա ռուց
վածք նե րը ինչ պես Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում, 
այն պես էլ Հա յաս տա նում:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րը՝ սեպ տեմ
բե րի 27ին, Ադր բե ջա նի կրա կից վի րա վոր ված 
հղի կի նը հա ջորդ օ րը հրա տապ ծննդա բե րել 
է:48

45. Տես՝ S.C. Res. 1325, U.N. Doc. S/RES/1325 (2000); S.C. Res. 
1820, U.N. Doc. S/RES/1820 (2008); S.C. Res. 1888, U.N. Doc. S/
RES/1888 (2009); S.C. Res. 1889,
U.N. Doc. S/RES/1889 (2009); S.C. Res. 1960, U.N. Doc. S/
RES/1960 (2010); S.C. Res. 2106, U.N. Doc. S/RES/2106 (2013); 
S.C. Res. 2122, U.N. Doc. S/RES/2122
(2013); S.C. Res. 2242, U.N. Doc. S/RES/2242 (2015).
46. Տես՝ http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/
rapeweaponwar.aspx. 
47. Տես՝ https://www.guttmacher.org/gpr/2017/02/state
crisismeetingsexualandreproductivehealthneedswomen
humanitariansituations
48. Տես՝ https://bit.ly/3sxByYd
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Կա նանց վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի 
մեկ այլ ոտ նա հա րում է հոկ տեմ բե րի 7ին Ս տե
փա նա կեր տի ա պաս տա րա նում կնոջ ծննդա
բե րութ յու նը, ո րը տե ղի է ու նե ցել ադր բե ջա նա
կան ին տեն սիվ հրթի ռա կո ծութ յան ներ քո:49 
Հր թի ռա կո ծութ յան ժա մա նակ կնոջն ուղ ղա կի 
չեն կա րո ղա ցել տե ղա փո խել ծննդա տուն, որ
տեղ կի նը և նո րա ծի նը կստա նա յին պատ շաճ 
մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն:

44օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում Ադր բե
ջա նի կող մից թի րա խա վոր վել են ոչ միայն 
խա ղաղ բնակ չութ յու նը, այլ նաև քա ղա քա
ցիա կան են թա կա ռուց վածք նե րը: Այս պես, հոկ
տեմ բե րի 28ին, Ադր բե ջա նի զին ված ու ժերն 
օր վա ըն թաց քում բազ մա թիվ ան գամ ռմբա
հա րել և հր թի ռա կո ծել են Ար ցա խի Հան րա
պե տութ յան մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր տը 
և մե ծութ յամբ երկ րորդ քա ղաք Շու շին։ Հար
ված ներ են հասց վել քա ղա քի բնա կե լի թա
ղա մա սե րին և քա ղա քա ցիա կան են թա կա
ռուց վածք նե րին, այդ թվում ՝ Ս տե փա նա կեր տի 
ծննդա տա նը: Խա ղաղ բնակ չութ յան շրջա նում 
ե ղել են զո հեր և վի րա վոր ներ:50

Այս պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն
նե րը, ո րոնք մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի և սո վո րու թա յին ի րա վուն քի կո
պիտ խախ տում են, հստա կո րեն ցույց են տա
լիս, որ Ար ցա խում Ադր բե ջա նի թի րա խը ժո
ղո վուրդն է՝ նո րա ծին ներ, մայ րեր, տա րեց ներ: 
Եվ այս տե սանկ յու նից միջազգայինհանրութ
յունըպետքէխիստգնահատականտաԱդր
բեջանի կող մից ի րա կա նաց ված հան ցա գոր
ծութ յուն նե րին: 

Խո սե լով Ար ցա խից տե ղա հան ված ներ ըն
դու նող պե տութ յան ար ձա գան քի մա սին՝ հարկ 
է նշել , որ սեպ տեմ բե րի 30ին ՀՀ ա ռող ջա պա
հութ յան նա խա րա րի հանձ նա րա րութ յամբ 
Ար ցա խից ժա մա նա կա վո րա պես Հա յաս տան 
տե ղա փոխ ված ան ձինք ամ բու լա տոր բժշկա
կան օգ նութ յան և ծնն դօգ նութ յան անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում պետք է դի մեին « Սուրբ 
Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» բժշկա կան կենտ րո նի 
պո լիկ լի նի կա և ծնն դա տուն, որ տեղ անվ ճար 
կսպա սարկ վեին և կօգտ վեին բուժ ծա ռա յութ
յուն նե րից: 

Հոկ տեմ բե րի 2ին Ա ռող ջա պա հութ յան նա
խա րա րութ յան ա ռա ջար կով` « Պե տութ յան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար և  ար տոն
յալ պայ ման նե րով բժշկա կան օգ նութ յան 
և ս պա սարկ ման մա սին» կա ռա վա րութ յան 
N 318Ն ո րոշ մամբ նոր կարգ է սահ ման վել , 
ըստ ո րի` Հա յաս տա նում կամ Ար ցա խում հայ
տա րար ված ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 

49. Տես՝ https://lurer.com/?p=388496&l=am
50. Տես՝ https://bit.ly/3izSR7i

կամ ռազ մա կան, կամ ա հա բեկ չա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րի հետ ևան քով տու ժած ան ձանց 
հի վան դա նո ցա յին և  ամ բու լա տորպո լիկ լի նի
կա կան բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա սար
կում ի րա կա նաց վում են պե տութ յան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված անվ ճար հի մունք նե րով: 
Վեր ջին ներս օգտ վում են անվ ճար հի վան դա
նո ցա յին բու ժօգ նութ յու նից, այդ թվում ՝ նո
րա գույն և թան կար ժեք տեխ նո լո գիա նե րով 
մա տուց վող բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա
սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րից: Տու ժած ան
ձինք նաև անվ ճար պայ ման նե րով կա րող էին 
ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման ծա
ռա յութ յուն ներ ստա նալ ի րենց կող մից կա մա
վոր ընտր ված ամ բու լա տորպո լիկ լի նի կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նում: Ի դեպ, տու ժած ան ձին 
տրա մադր վող՝ պե տութ յան կող մից ե րաշ խա
վոր ված անվ ճար հի մունք նե րով ամ բու լա տոր
պո լիկ լի նի կա կան բժշկա կան օգ նութ յու նը և 
ս պա սար կու մը նե րա ռում են նաև լա բո րա տոր 
ախ տո րո շիչ գոր ծի քա յին հե տա զո տութ յուն
նե րը և դե ղո րայ քի տրա մադ րու մը: Տու ժա ծի՝ 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բա ցա
կա յութ յան դեպ քում հիմք է ըն դուն վում Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան ոս տի կա նութ յան 
անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չութ յան տրա
մադ րած ժա մա նա կա վոր փաս տա թուղ թը:

Մինչ օրս սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա
կան ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման տե
սանկ յու նից պե տութ յու նը ա ռաջ նա հեր թութ
յուն է սահ մա նել հղիութ յան և ծնն դօգ նութ յան 
ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը, մա ցած հար ցե
րը պա տե րազ մի ժա մա նակ և պա տե րազ մից 
հե տո չեն ստա ցել որ ևէ հա տուկ կար գա վո րում 
և թողն ված են կնոջ անձ նա կան ռե սուրս նե րի 
վրա: 2021թ. մար տի 11ի կա ռա վա րութ յան 
նիս տում ո րոշ վեց, որ Ար ցախ յան պա տե րազ
մում զա վակ կորց րած զույ գե րը ցան կութ յան 
դեպ քում կա րող են անվ ճար օգտ վել վե րար
տադ րո ղա կան բուժ ծա ռա յութ յան ծրագ րից:51

Հու մա նի տար ա ջակ ցութ յան տե սանկ յու
նից, ինչ պես մի ջազ գա յին կա ռույց նե րը, այն
պես էլ տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րը ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րում 
են հիմ ա կա նում Ար ցա խից տե ղա հան ված 
կամ Ար ցա խում բնակ վող հղի նե րին և նոր 
ծննդա բե րած կա նանց, ինչ պես նաև տրա
մադ րում են կա նանց ար ժա նա պատ վութ յան 
ա ռար կա ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ մի ջա դիր ներ, 
ներք նա շոր: Հու մա նի տար ա ջակ ցութ յան մա
տուց ման շրջա նակ նե րում սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան պա րա գա նե րի 
չա փո րո շիչ ներ մշակ ված չեն ո՛չ պե տութ յան, 
ո՛չ հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի կող մից: 

51. Տես՝ https://bit.ly/32zgqGo
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Առաջարկներ
Կարևոր է՝

•	 միջազգային հանրության արձագանքը 
Ադրբեջանի կողմից մարդու իրա 
վունքների, այդ թվում ՝կանանց 
իրավունքների խախտումերին,

•	 տեղահանված բնակչության կարիք 
ներին արձագանքող վերարտադ 
րողական համալիր արձագանք 
պահանջող քաղաքականության 
ներդրում և գենդերազգայուն մոտեց 
ման որդեգրումը ընդունող երկրի 
կողմից,

•	 սեռական բռնության դրսևորումերի 
մշտադիտարկման իրականացումը 
հետպատերազմական շրջանում ինչ 
պես Արցախի տարածքում, այնպես էլ 
տեղահանվածների կացարաններում:
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4.1 Հաշմանդամություն ունեցող
կանանց և աղջիկների վերար
տադրողական առողջության
խնդիրներըԿովիդ19իևպատե
րազմիժամանակահատվածում

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում բնակ
վում է շուրջ 193.000 հաշ ման դա մութ յուն ու
նե ցող անձ, ո րոն ցից գրե թե 93 հա զա րը հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք են։ Ողջ 
աշ խար հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա
նայք և  աղ ջիկ նե րը են թարկ վում են խտրա կա
նութ յան բազ մա թիվ ձևե րի: Ի տար բե րութ յուն 
տղա մարդ կանց, ով քեր ու նեն նույն խնդիր նե
րը, կա նայք կրկնա կի խո ցե լի են նախ` ի րենց 
սե ռի, ա պա նաև հաշ ման դա մութ յան պատ
ճա ռով:

ՀՀում ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում առ
կա խտրա կա նութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ 
պայ մա նա վոր ված է օ րեն քը կար գա վո րող մե
խա նիզմ ե րում առ կա բա ցե րով, բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի և բուժ հաս տա տութ յուն

Կա նանց տար բեր խմբե րի 
 շրջա նում սե ռա կան և 

 վե րար տադ րո ղա կան 
 ա ռող ջութ յան ու ի րա վուն քի 

ո լոր տում առ կա ի րա վի ճա կը 
Կո վիդ-19-ի և պա տե րազ մի 

 ժա մա նա կա տահ վա ծում

ՄԱՍ 4
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նե րի աշ խա տա կից նե րի զգա յա կան, ֆի զի կա
կան և վե րա բեր մուն քա յին խո չըն դոտ նե րով, 
ինչ պես նաև ոչ լիար ժեք պատ րաստ վա ծութ
յամբ: ՀՀում պա ցիեն տը չի կա րո ղա նում ի րաց
նել սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող
ջութ յան հար ցե րի շուրջ մե կու սի ու գաղտ նի 
պայ ման նե րում բժշկա կան խորհր դատ վութ
յուն և ծա ռա յութ յուն ներ ստա նա լու իր ի րա
վուն քը: Կա նանց տար բեր խմբե րի սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տուց ման ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի անհ րա ժեշ տութ յունն ամ րագր
ված չէ ՀՀ օ րենսդ րութ յան մեջ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 2010 
թ. հոկ տեմ բե րին վա վե րաց րել է Հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա
սին ՄԱԿի կոն վեն ցիան, ո րի 6րդ հոդ վա ծը 
անդ րա դառ նում է հաշ ման դա մութ յուն 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 տութ յուն
նե րին ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե
րը, որ պես զի ա պա հո վեն կա նանց լիա կա տար 
զար գա ցու մը, ա ռաջ խա ղա ցու մը և հ նա րա վո
րութ յուն նե րի մե ծա ցու մը` նպա տակ ու նե նա լով 
ե րաշ խա վո րել նրանց  սույն Կոն վեն ցիա յում ամ
րագր ված, մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար 
ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում ու դրան
ցից օգտ վե լը։ Կոն վեն ցիա յի 25րդ հոդ վա ծում 
նշվում է, որ մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ
նար կում են անհ րա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը, որ
պես զի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք 
մատ չե լի կեր պով օգտ վեն ա ռող ջա պա հա կան 
այն պի սի ծա ռա յութ յուն նե րից, նաև ա ռող ջութ
յան վե րա կանգ նո ղա կան մի ջոց նե րից, ո րոնք 
հաշ վի են առ նում գեն դե րա յին ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, մաս
նա կից պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ա պա
հո վել այն նույն կար գի, ո րա կի ու չա փա նիշ նե
րի անվ ճար կամ մատ չե լի ա ռող ջա պա հա կան 
ծրագ րե րով և 5 ծա ռա յութ յուն նե րով (նե րառ յալ 
սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան դաշ տում), ո րոնք մշակ վում և մա տուց վում 
են ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րին:52

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք և  աղ
ջիկ նե րը ՀՀում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա
յութ յուն նե րից օգտ վե լիս հան դի պում են բազ
մա թիվ խո չըն դոտ նե րի` պայ մա նա վոր ված 
բժշկա կան հաս տա տութ յու նե րի ոչ մատ չե լի 
և  ոչ նե րա ռա կան լի նե լով։ Հա յաս տա նում գոր
ծող հի վան դա նոց նե րը, պո լիկ լի նի կա ներն ու 
բուժ կենտ րոն նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն չեն 
դարձ նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա
նանց ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման պայ ման նե րին, հատ կա պես վե

52. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64762

րար տադ րո ղա կան և սե ռա կան ա ռող ջութ յան 
պահ պան մա նը։ Ա ռող ջա պա հա կան և բժշ
կա կան տե ղե կատ վութ յու նը, սար քերն ու սար
քա վո րում ե րը հար մար, հա սա նե լի և մատ չե
լի չեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող տար բեր 
խմբե րի կա նանց և  աղ ջիկ նե րին։ Շեն քե րը չու
նեն մատ չե լի մուտք և տե ղա շարժ ման դժվա
րութ յուն ներ ու նե ցող կա նանց հա մար հար մար 
կա բի նետ ներ, խո չըն դոտ է նաև ան վա սայ լակ
նե րի և քայ լակ նե րի հա մար նա խա տես ված 
թե քա հար թակ նե րի և վե րե լակ նե րի բա ցա կա
յութ յու նը: Օ րի նակ` չկան բրայլ յան այ բու բե
նով ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կա տու ներ կամ 
ձայ նագր ված սկա վա ռակ ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
բժշկա կան տե ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի 
կլի նի նաև տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող 
ան ձանց հա մար: Խուլ և թույլ լսո ղութ յուն ու
նե ցող կա նանց հա մար չկան ժես տե րի լեզ վի 
թարգ մա նութ յուն ա պա հո վող մաս նա գետ ներ, 
չի տրա մադր վում մատ չե լի, այ լընտ րան քա
յին և հեշտ ըն թերց վող տե ղե կատ վութ յուն և 
ծա ռա յութ յու ններ մտա վոր հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րին, չնա յած 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա
վունք նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քում ամ րագր ված 
է, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք և  
աղ ջիկ ներն ի րա վունք ու նեն և պետք է ստա
նան մատ չե լի տե ղե կութ յուն ներ վե րար տադ
րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ըն տա նի քի պլա նա
վոր ման վե րա բեր յալ ,  ինչ պես նաև ստա նան 
այդ ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ մի ջոց նե րը։ 53

 Շատ հա ճախ տար բեր խնդիր ներ ու նե ցող 
կա նայք հնա րա վո րութ յուն չու նեն հա ճա խե
լու տե ղա կան` բնա կա վայ րին մոտ գտնվող 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն, 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 և  ո րա կով ծա ռա յութ յուն ներ: 
Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի այս բո լոր խնդիր
ներն ու բա ցե րը, մի ջա վայ րա յին և վե րա բեր
մուն քա յին խո չըն դոտ ներն ու կարծ րա տի պե
րը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են ու նե նում և  
ա ռա վել խո ցե լի են դարձ նում հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րին։ 

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ
ջիկ նե րի վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րը 
շա րու նա կում են պար բե րա բար խախտ վել , 
այդ թվում ՝ նաև այն երկր նե րում, ո րոնք դեռ չեն 
ար գե լել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի հար կա դիր ստե րի լի զա ցու մը: 

2020 թվա կա նը Հա յաս տա նի հա մար լի էր 
մար տահ րա վեր նե րով, ո րը պայ մա նա վոր ված 
էր նախ՝ Կո վիդ19 հա մա վա րա կով, ա պա 44
օր յա Ար ցախ յան պա տե րազ մով։ Այս դժվար 

53. Տես՝ https://www.edraft.am/projects/2311/about
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ի րա վի ճա կը ա ռա վել խո ցե լի դարձ րեց հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե
րին. վեր ջին ներս չէին կա րո ղա նում ա նար գել 
օգտ վել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե
րից։ Ն րանց առջև ծա ռա ցան բազ մա թիվ խո
չըն դոտ ներ և խն դիր ներ, ո րոնց մեջ ակ նա ռու 
էին սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի ան հա սա նե լիութ յու նը, նե րառ յալ 
հա կա բեղմ ա վո րիչ նե րի և մենստ րո ւալ ա ռող
ջութ յան ան հա սա նե լիութ յու նը: Կո վիդ19 հա
մա վա րա կը պար զա պես վեր հա նեց առ կա 
բա ցերն ու ար մա տա կան ան հա վա սա րութ
յուն նե րը: Հաս կա նա լի և ս պա սե լի էր, որ ամ
բողջ աշ խար հում առ կա ա ռող ջա պա հա կան 
ճգնա ժա մը ա մե նից ա ռաջ հար վա ծե լու էր խո
ցե լի և  ա նա պա հով խա վին: Հա մաշ խար հա յին 
սպառ նա լի քը հան գեց րեց այն պի սի ի րա վի
ճա կի, երբ կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
բժշկա կան օգ նութ յան տրա մադ րու մը դար
ձավ ան հա մե մատ դժվա րա մատ չե լի:

Հա մա վա րա կի ար տա կարգ դրութ յան ռե
ժի մով պայ մա նա վոր ված՝ Հա յաս տա նի ողջ 
տա րած քում կի րառ վե ցին տե ղա շարժ ման 
սահ մա նա փա կում եր և կա նոն ներ, ո րոն ցից 
ան մի ջա կա նո րեն տու ժե ցին հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող տար բեր խմբե րի ան ձինք, հատ
կա պես՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք 
և  աղ ջիկ նե րը։ Սկ սե ցին ա ճել կեն ցա ղա յին և 
սո ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րը, գեն դե րա
յին բռնութ յան դեպ քե րը, հե տին պլան մղվե
ցին հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց և  
աղ ջիկ նե րի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, քա նի որ ա ռող
ջա պա հա կան ողջ հա մա կար գը պայ քա րում 
էր Կո վիդ19 հա մա վա րա կը հաղ թա հա րե լու 
և պա տե րազ մից տու ժած նե րին սպա սար կե լու 
հա մար։

«Նույնիսկ ինքս ինձնից ամաչում էի
մտածելիմառողջությանկամբժշկիայ
ցելելու մասին, քանի որ գիտեի, որամ
բողջ բուժանձնակազմը ծանրաբեռն
ված էր պատերազմից տուժածներին
և ծանր վիրավորներին սպասարկելով։
Որքան էլ գանգատներ և ցավեր ունեի,
փորձում էի ինձ համոզել , որ կարող եմ
սպասել , բժիշկներըավելի շատպետք
ենմերզինվորներին,բայցարդյունքում
իմ վիճակն ավելի վատացավ, և հի
մամիակ լուծումըանհապաղվիրահա
տություննէ»:

Ե րի տա սարդ կին, որն ու նի տե ղա
շարժ ման դժվա րութ յուն և  օգտ վում է 

ան վա սայ լա կից։ 

Կո վիդ19ը ուղ ղա կիո րեն և  ա նուղ ղա կիո րեն 
իր ազ դե ցութ յունն ու նե ցավ հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող շատ աղ ջիկ նե րի և կա նանց վրա: 
Ն րան ցից շա տե րը կորց րե ցին աշ խա տան քը 
և  ի րենց ե կամ տի միակ աղբ յու րը. կա նան ցից 
շա տե րը տա նը զբաղ վում էին ձե ռա գոր ծութ
յամբ, կա րում ու գոր ծում կամ թխվածք ներ, 
տոր թեր, պատ րաս տում ու վա ճա ռում: Սա կայն 
հա մա վա րա կի ար տա կարգ դրութ յան ժա մա
նա կա հատ վա ծում, լի նե լով տա նը մե կու սաց
ված և փակ ված, նրանք չէին կա րող տա նից 
դուրս գալ` գնե լու աշ խա տան քա յին հումք, և 
նույ նիսկ այլևս շու կա չկար՝ վա ճա ռե լու վեր
ջին նե րիս ար տադ րան քը: Տա նը մշտա պես 
փակ ված լի նե լով՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի մոտ ա ռա վել սրա ցան 
ա ռող ջա կան և հո գե բա նա կան խնդիր նե րը, 
ընկճ վա ծութ յու նը։ Այդ ճգնա ժա մա յին օ րե րին 
նրանք ստիպ ված էին ա վե լի շատ գու մար 
ծախ սել , որ պես զի ձեռք բե րեն դե ղա մի ջոց ներ 
մո տա կա դե ղատ նից, քա նի որ չէին կա րո ղա
նում հաս նել պո լիկ լի նի կա կամ հի վան դա նոց՝ 
անվ ճար դե ղո րայք ստա նա լու կամ ստուգ վե
լու: Շա տե րի մոտ խո րա ցան վե րար տադ րո
ղա կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րը, շա տե րը 
զրկված էին ա ռող ջութ յան հա մար խիստ անհ
րա ժեշտ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից:

«Ես ու մայրս ունենք առողջական
խնդիր և ապրում ենք երկուսով , բայց
համավարակինօրերին,մինչայժմմենք
վախենում ենք տանից դուրս գալ, որ
չվարակվենք Կովիդով, նույնիսկ չենք
կարողգնալպոլիկլինիկակամհիվան
դանոց՝մերդեղորայքըստանալու»:

Մ տա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
աղ ջիկ Գ յում րիից։ 

Սա կայն կար ևոր է գի տակ ցել , որ սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը կնոջ 
ի րա վունքն է, և մար դու ի րա վունք նե րը չեն դա
դա րում գո յութ յուն ու նե նալ նույ նիսկ հա մա վա
րա կի և պա տե րազ մի ժա մա նակ: Պե տութ յունն 
ու ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը պար տա վոր են հատ կա պես ճգնա ժա մա
յին ի րա վի ճակ նե րում ա պա հո վել կա նանց ու 
աղ ջիկ նե րի ա ռող ջութ յունն ու ի րա վունք նե րը, 
այդ թվում ՝ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա
նանց և  աղ ջիկ նե րի՝ պայ մա նա վոր ված ճգնա
ժա մի ժա մա նակ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի խո ցե
լիութ յամբ ու կա րիք նե րով, ծա ռա յութ յուն նե րը 
դարձ նել նե րա ռա կան, հա սա նե լի և մատ չե լի։ 
Սե ռա կան ու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ
յան ի րա վունք նե րը պաշտ պա նելն ու գեն դե
րա յին բռնութ յան ստվե րա յին հա մա վա րա կի 
դա դա րե ցու մը հրա մա յա կան է հատ կա պես 
ճգնա ժա մե րի ըն թաց քում:
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Կո վիդ19ի տա րած մա նը զու գա հեռ, Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ողջ տա րած
քում հայ տա րար վեց ար տա կարգ դրութ յուն, 
և սկ սե ցին կի րառ վել քա ղա քա ցի նե րի տե ղա
շար ժի սահ մա նա փա կում եր։ Այդ սահ մա նա
փա կում ե րի վե րա բեր յալ 2020 թ. մար տի 24ի 
N 16 պա րե տի ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում սահ մա նա
փա կում էր մարդ կանց ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ի րա վուն քը և սահ մա նում էր ան ձանց պար տա
դիր ինք նա մե կու սա ցում ի րենց մշտա կան բնա
կութ յան կամ ի րենց նա խընտ րութ յամբ մեկ 
այլ վայ րում ՝ այլ ան ձանց հետ ան մի ջա կան 
շփու մը սահ մա նա փա կե լու և վա րա կի հնա րա
վոր տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով։ Սույն 
ո րոշ ման 2րդ կե տի 1ին և 2րդ  են թա կե տե րով 
սահ ման ված դեպ քե րում թույ լատր վում էր անձ
նա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով ա ռա
վե լա գույ նը եր կու ան ձանց (նե րառ յալ վա րոր
դը) տե ղա փո խու մը։ 54 Այս սահ մա նա փա կու մը 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի վրա, նրանք դար ձան ա ռա վել 
խո ցե լի և չ պաշտ պան ված, ոչ միայն խախտ
վեց, այլ լիո վին սահ մա նա փակ վեց նրանց տե
ղա շար ժը։ Չ նա յած այն փաս տին, որ երկ րում 
չէր գոր ծում հան րա յին տրանս պոր տը, սահ
մա նա փակ ված էր նաև ավ տո մե քե նա նե րով 
երթ ևե կե լու հնա րա վո րութ յու նը։ Հաշ ման դա
մութ յուն չու նե ցող շատ կա նայք և  աղ ջիկ ներ, 
պայ մա նա վոր ված ան մատ չե լի մի ջա վայ րով 
և ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ հա սա նե լի և մատ չե լի 
լի նե լով, չէին կա րող տա նից դուրս գալ և հա
ճա խել բուժ հաս տա տութ յուն ներ ա ռանց ու
ղեկ ցոր դի, տան ան դա մի կամ թարգ ման չի։ 
Իսկ ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում 
գոր ծող սահ մա նա փա կում ե րը հիմ ված չէին 
ան ձի կա րիք նե րի վրա և տա րած վում էին բո
լո րի վրա՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան։ Այս հա մընդ
հա նուր ո րո շում երն ու ըն թա ցա կար գե րը ոչ 
միայն խախ տում էին շատ խո ցե լի խմբե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռող ջա պա հա կան ծա
ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու ի րա վունք նե րը, 
այլև բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն էին ու նե նում 
շա տե րի վրա։ 

«Ապրումեմհեռավորգյուղում,որտեղ
չկա առողջապահական հաստատութ
յուն։ Մանկուց ունեմ հաշմանդամութ
յուն և տեղաշարժման դժվարություն։
Իմխնդիրըտարեցտարիավելի էրխո
րանում, իսկ ցավերս՝ սաստկանում։ Իմ
ապրուստըվաստակումեմտանըձեռա
գործությամբզբաղվելով,տարբերիրեր
գործելովևվաճառելով։Իմառողջական
վիճակնուկանացիխնդիրներըսրացան,
քանիորմերհամայնքումեսհնարավո

54. Տես՝ https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf

րությունչունեիհաճախայցելելբժշկիև
հետազոտություն անցնել , իսկ քաղաք
հասնելու համարտեղափոխման միակ
միջոցըտաքսինէր,քանիորմերգյուղում
նույնիսկհամայնքայինտրանսպորտչի
գործում, իսկ տաքսին ֆինանսապես
այնքանէլմատչելիևհասանելիչէրինձ
համար։Գյուղումեսապրումեմփոքրիկ
տնակում, որը, կարելի է ասել , զուրկ է
հարմարավետ կոչվելուց։ Պայմանների
սղությանևոչբարվոքլինելուպատճա
ռով չէի վարում առողջ ապրելակերպ,
չէիկարողպատշաճկերպովհետևելիմ
հիգիենայինևճիշտսննդակարգին,դրա
համարէլ օրեցօր իմվիճակըավելի էր
վատանում։Երբհամավարակըսկսվեց,
ես նոր էի վիրահատվել մայրաքաղա
քում. ունեի կանացի խնդիրներ, որոնց,
թվում էր, վերջ դրվեց վիրահատական
միջամտությամբ։ Իմ հետվիրահատա
կան վերականգնումը պետք է անցնեի
տանը՝ ժամանակառժամանակնորից
այցելելուստուգմանևհետազոտության
Երևանում։ Արտակարգ դրության պայ
մաններում գործող սահմանփակում ե
րըինձթույլչէինտալիսհասնելմայրա
քաղաք։ Ինձ հետմեկը պետք է լիներ,
որօգներմեքենանստել, իջնել ,տեղա
շարժվել , բայց մեքենայում վարորդից
բացի միայն ես կարող էի լինել։ Որոշ
ժամանակ սպասելուց հետո զգացի, որ
վիճակսվատանումէ,ևինձանհապաղ
զննում էանհրաժեշտ,խնդրեցի Երևա
նում բնակվող քրոջսամուսնուն, որ գա
գյուղուիրանձնականավտոմեքենայով
ինձ հասցնի հիվանդանոց։ Բուժզննու
միցհետոքույրսառաջարկեցորոշժա
մանակ մալ Երևանում իրենց տանը,
որ կարողանամ մերթընդմերթ այցելել
գինեկոլոգիս։ Բայց դրանից իմ առող
ջականվիճակըոչթեբարելավվեց,այլ
ընդհակառակը՝ավելիվատացավ։Քույ
րիկսայդ ընթացքում վարակվեց Կովի
դով,ևամբողջընտանիքիանդամ երը,
այդթվումնաևես,դարձանքվարակա
կիր։ Ստիպված էի երկար ժամանակ
բուժման և վերականգմանփուլերի մի
ջովանցնել ,որիցհետոդժվարությամբ
հաղթահարեցի համավարակի ազդե
ցություննուհիվանդությունը»։

Ֆի զի կա կան հաշ ման դա մութ յուն        
ու նե ցող մար զաբ նակ կին։ 
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Կո վիդ19 հա մա վա րա կը նաև ֆի նան սա
կան և հո գե բա նա կան մեծ ազ դե ցութ յուն թո
ղեց այն կա նանց վրա, ով քեր պատ րաստ վում 
էին ար տա մարմ ա յին բեղմ ա վոր ման մե թո
դով(ԱՄԲ) մայ րա նալ։55 Հա մա վա րա կով պայ
մա նա վոր ված՝ երկ րում հայ տա րար վեց ար
տա կարգ դրութ յուն, սկսե ցին կի րառ վել խիստ 
սահ մա նա փա կում եր, և բո լոր մաս նա վոր 
կլի նի կա նե րը դա դա րեց րե ցին ի րենց գոր ծու
նեութ յու նը ո րոշ ժա մա նա կով, քա նի որ դեռևս 
ա նո րոշ էր, թե ինչ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
կա րող էր ու նե նալ Կո վիդ19ը պա ցիենտ նե րի 
վրա։ Սա կայն ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կում 
ըն դու նած ո րո շում ե րը կրե ցին հա մընդ հա նուր 
բնույթ և բո լո րո վին նե րա ռա կան չէին՝ հաշ վի 
չառ նե լով հա տուկ խմբե րի, հաշ ման դա մութ
յուն ու նե ցող կա նանց և  աղ ջիկ նե րի ան հա տա
կան խնդիր ներն ու կա րիք նե րը։ Սահ մա նա փա
կում ե րը կա րող էին կի րառ վել բա ցա ռութ յան 
սկզբուն քով, քա նի որ կան հա տուկ և բա ցա
ռիկ դեպ քեր, ո րոնք ան տե սել չի կա րե լի։ Հաշ
ման դա մութ յուն ու նե ցող կի նը պատ մում է, որ 
հա մա վա րա կի խիստ սահ մա նա փա կում ե րի 
ըն թաց քում ինքն ու նե ցել է խիստ նյար դա յին 
ցնցում և հիաս թա փութ յուն, ո րը հաղ թա հա
րե լու հա մար ի րե նից եր կար ժա մա նակ է պա
հանջ վել։ 

«Միքանիամիսնախապատրաստա
կան և բուժմանփուլ անցնելով՝ արդեն
գործընթացը հասել էր այն փուլին, որ
պետքէկատարվերսաղմիտեղադրում
արգանդիխոռոչում, սակայն համավա
րակըամենինչփչացրեց։Եսինձլիովին
հոգեպես և ֆիզիկապես պատրաստել
էիԱՄԲին,անհամբերսպասումէիգոր
ծընթացի ավարտին, որն անսպասելի
կերպով դադարեցվեց։ Այսամենըայն
քան անսպասելի էր. ես բավականին
գումար էի ծախսել դեղորայքի, հետա
զոտությունների վրա, իսկ գործընթացի
հետաձգում նշանակում էր նորից անց
նել բոլոր փուլերով։ Քանի որ տարիքս
չէր համապատասխանում, որ օգտվեի
պետականաջակցության ծրագրից, ես
վճարում էիբոլործախսերը ։56 Իմհաշ
մանդամությունը չի խոչընդոտում ինձ
բալիկ ունենալ, եսպատրաստէիհաղ
թահարել բոլոր դժվարություններն ու
փորձությունները, որպեսզի ընտանիքս
լիարժեք լիներ, բայց երբեմ լինում են
անկանխատեսելի և անսպասելի իրա
վիճակներ,որոնցմենքպատրաստչենք,
և որոնքմեզ լիովին կոտրում են բոլոր
առում երով։Համավարակինհաջորդեց
նաև պատերազմը, և իմ երազանքն ու

55. Տես՝  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=19309 
56. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=133529

նպատակըմացինհետինպլանում։Ես
միշտուժեղեմեղելկյանքում,իմլավա
տեսության, նպատակասլացության և
համառ պայքարի միջոցով կարողացել
եմ հաղթահարել շատ դժվարություն
ներ,բայցբոլորըիմպեսուժեղչեն,ևեր
բեմհնարավորէ,մարտահրավերները
անդառնելիհետևանքունենանտարբեր
խնդիրներունեցողշատկանանցուաղ
ջիկների վրա՝ կիսատթողնելով նրանց
ցանկություններնուերազանքները։Իսկ
ցանկացածկինևաղջիկ,անկախհաշ
մանդամությունից, իրավունք ունի մայ
րանալևզգալմայրությանբերկրանքը»:

Ման կա կան ու ղե ղա յին 
կաթ ված ու նե ցող կին։ 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց սո ցիա լա կան նե րառ ման 
2021 թվա կա նի տա րե կան ծրագ րի նպա տակ
նե րից է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
հա մար ա ռող ջա պա հա կան և սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հո
վու մը։ Ծ րագ րում նաև նշվում է, որ ա ռող ջա
պա հու թան նա խա րա րութ յու նը 2021 թվա կա
նին պար տա վոր վում է բժշկա կան օգ նութ յուն 
և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի շրջա նում 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ի րա
կա նաց նել ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ։ 57

Առաջարկներ
Պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ցան

կա ցած ծրա գիր և գոր ծըն թաց խրա խու սե լի և  
ող ջու նե լի է , բայց միան շա նակ պետք է ա սել՝ 
կար ևոր է՝

•	 Յու րա քանչ յուր քայլ ձեռ նար կե լիս 
խորհր դակ ցել և հա մա գոր ծակ ցել 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի, նրանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան նե րի և  ո լոր տա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ, որ պես զի բո լոր 
բա րե փո խում երն ու նա խա ձեռ նութ
յուն նե րը լի նեն նե րա ռա կան, խե լա միտ 
և ն պա տա կա յին։ 

•	 Հա մա ճա րա կա յին պայ ման նե րում քա
ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րը պետք 
է հաշ վի առ նեն հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող կա նանց կա րիք նե րը, նրանց 
ներգ րա վեն ո րո շում ե րի կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցում:

57. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=146444
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•	 Հա մա վա րա կի և պա տե րազ մա կան 
դրութ յան ժա մա նակ բո լոր հայ տա րա
րութ յուն նե րը,  հան րա յին ա ռող ջա պա
հա կան մի ջո ցա ռում ե րի մա սին տե ղե
կատ վութ յու նը պետք է մատ չե լի լի նեն 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող տար բեր 
խմբե րի ան ձանց հա մար: 

•	 Պետք է ջան քեր գոր ծադր վեն, որ պես
զի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան
ձինք ու նե նան ի րենց խնա մա կալ նե րի, 
օգ նա կան նե րի և վս տա հե լի ծա ռա յութ
յուն ներ մա տու ցող նե րի ա ջակ ցութ յու նը:

4.2 Եզդի կանանց և աղջիկների
վերարտադրողական առողջութ
յանխնդիրները Կովիդ19ի ժա
մանակ

Եվ րո պա յի խորհր դի «Ազ գա յին փոք րա
մաս նութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա յի խորհր դատ վա
կան կո մի տեն 2020թ. մա յի սին հայ տա րա րութ
յուն է տա րա ծել ,58 ո րում լուրջ մտա հո գութ յուն է 
հայտ նել , որ Կո վիդ19 հա մա վա րա կը մե ծաց
րել է ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի խմբե
րի խո ցե լիութ յու նը և ս րել առ կա ան հա վա սա
րութ յուն նե րը Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ 
երկր նե րում, նե րառ յալ՝ Հա յաս տա նում: 

Կո վիդ19ի ճգնա ժա մի ըն թաց քում հատ
կա պես դժվա րութ յուն նե րի են հան դի պում 
փոք րա մաս նութ յուն նե րի խմբե րի ներ կա
յա ցու ցիչ կա նայք՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ 
նրանք ա վե լի  հա ճախ են բախ վում գեն դե րա
յին խտրա կա նութ յան և  ան հա վա սա րութ յան 
խնդիր նե րին: Օ րի նակ՝ փոք րա մաս նութ յուն նե
րի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ կա նայ ք ան հա մա
չա փո րեն են ներ կա յաց ված ոչ ֆոր մալ հատ
վա ծի աշ խա տա տե ղե րում, ա վե լի խո ցե լի են, 
քա նի որ չեն կա րող ա պա հո վել ա ռող ջա պա
հա կան ծախ սե րը կամ վճա րո վի ար ձա կուր դը: 
Դպ րոց նե րի և ցե րե կա յին խնամ քի կենտ րոն
նե րի փա կու մը նաև նշա նա կում է, որ կա նայք 
հա ճախ բախ վում են ե րե խա նե րի խնամ քի 
պար տա կա նութ յուն նե րին: Միև նույն ժա մա
նակ, նոր Կո վիդ19ի պայ ման նե րում ապ րե լը 
կա րող է ա վե լի մեծ մար տահ րա վեր լի նել փոք

58.  Տես՝ “National minorities and COVID19: inequality deepened, 
vulnerability exacerbated.” https://www.coe.int/en/web/portal//
nationalminoritiesandcovid19inequalitydeepenedvulnerability
exacerbated. 

րա մաս նութ յուն նե րի հա մայնք նե րի ան դամ ե
րի հա մար: 

  Կո վիդ19ի կան խար գել ման և  ուղ ղորդ ման, 
ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի մատ չե լիութ յան և տն տե սա կան և սո
ցիա լա կան օգ նութ յան մա սին տե ղե կատ վութ
յու նը կա րող է դժվար հա սա նե լի լի նել , քա նի որ 
դրանք հա ճախ մատ չե լի չեն փոք րա մաս նութ
յուն նե րի լե զու նե րով, նե րառ յա՝լ ժես տե րի լեզ
վով:59 Ա վե լին, ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն
նե րին պատ կա նող կա նայք կա րող են ա վե լի 
խո ցե լի լի նել տնտե սա կան ճգնա ժա մի բա ցա
սա կան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ` նախ կի
նում գո յութ յուն ու նե ցող կա ռուց ված քա յին ան
հա վա սա րութ յուն նե րի և հա սա րա կութ յան մեջ 
ընդգծ ված  վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նա լու 
պատ ճա ռով:

Հայտ նի է, որ Կո վիդ19ի շրջա նում Իս պա
նիա յի կա ռա վա րութ յու նը տրա մադ րել է սո
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն
նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջարկ ներ մե ծա մա սամբ 
գնչու նե րով բնա կեց ված ա ռանձ նաց ված բնա
կա վայ րե րում: Դ րանք նե րա ռում էին սննդամ
թեր քի, դե ղո րայ քի և սա նի տա րա կան ապ
րանք նե րի մա տա կա րա րում, ե րաշ խա վո րում 
էին հիմ ա կան կո մու նալ ծա ռա յութ յուն նե րը, 
ինչ պի սիք են՝ ջու րը, է լեկտ րա կա նութ յունն ու 
գա զը, և  ա ջակ ցում ե րե խա նե րին շա րու նա կել 
ի րենց դպրո ցա կան կրթութ յու նը: 

Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում սևա մորթ և  
էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռող ջա պա
հութ յան և սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րը ճա
նաչ վել են որ պես խո ցե լի և ռիս կա յին խումբ, 
քա նի որ նրան ք ան հա մա չա փո րեն են կրում 
Կո վիդ19ի ազ դե ցութ յու նը  և  ա ռաջ նա յին 
խումբ  են դի մակ նե րի և  այլ պաշտ պա նա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի բաշխ ման տե սանկ յու նից: 

Եզ դի նե րը Հա յաս տա նի ա մե նա մեծ էթ նիկ 
փոք րա մաս նութ յունն են: 2011թ. անց կաց ված 
վեր ջին մար դա հա մա րի հա մա ձայն՝60 երկ րում 
կա շուրջ 40.000 եզ դի, ո րից միայն 18.624ը 
կա նայք են61: Հա յաս տա նում եզ դի նե րը գլխա
վո րա պես ապ րում են գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րում: Ներ կա յումս եզ դի նե րի մեծ մասն ապ
րում է Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա տի, 
Շի րա կի, Կո տայ քի մար զե րում և Եր ևան, Գ յում
րի, Վա նա ձոր և  այլ քա ղաք նե րում: 

Կո վիդ19 հա մա վա րա կի շրջա նում նկատ
վել է եզ դի կա նանց թվի աճ, ո րոնք հե տաձ գել 
են ի րենց քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րի բու ժու

59. Տես՝ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/
OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf. 
60. Տես՝ https://www.armstat.am/file/doc/99478358.pdf.  
61. Այստեղ ներառված են նաև այն եզդիները, որոնք իրենց 
եզդիքրդեր են համարում։ 
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մը հի վան դա նոց նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յան 
պատ ճա ռով: 

Վաղ ա մուս նութ յուն, առ ևան գում և
 սե լեկ տիվ ա բորտ

Եզ դի նե րը փոքր ու փակ հա մայնք են: Ա վան
դա բար նրանք բա ժան ված են ե րեք կաս տա
նե րի՝ շեյ խեր, փի րեր և մ րիդ ներ: Ըստ կրո նի՝ 
կաս տա նե րի միջև ա մուս նութ յու նը խստիվ 
ար գել ված է: Ար գել վում է նաև ա մուս նութ
յուն այ լազ գի նե րի հետ: Եզ դի նե րը խստո րեն 
պահ պա նում են այս կա նոն նե րը: Հա յաս տա
նում թվա քա նա կով ա մե նա շա տը մրիդ ներ են 
բնակ վում, և շատ դեպ քե րում շեյ խերն ու փի րե
րը չեն կա րո ղա նում հարս նա ցու գտնել Հա յաս
տա նում: Սա ստեղ ծում է մի ի րա վի ճակ, երբ 
շատ ե րի տա սարդ աղ ջիկ ներ թի րա խա վոր
վում են ա մուս նութ յան և  առ ևանգ ման հա մար: 
Սա կայն «հարս նա ցո ւի առ ևան գում» տե ղի է 
ու նե նում ոչ միայն շեյ խե րի և փի րե րի փոքր 
հա մայնք նե րի շրջա նում, այլ նաև մրիդ նե րի 
շրջա նում: 

Չ կան հստակ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 
այն մա սին, թե արդ յո՞ք հա մա ճա րա կի ըն
թաց քում առ ևան գում ե րը նվա զել են, բայց 
դեպ քե րը ար մա տա խիլ չեն ե ղել: Հայտ նի է 
վեր ջին դեպ քը, երբ Ա րա րա տի մար զում 16
ամ յա դպրո ցա կան աղ ջիկ առ ևանգ վել է 29
ամ յա ե րի տա սար դի կող մից: Ընդ հան րա պես, 
աղջ կա վաղ ա մուս նութ յան ռիս կը մե ծա նում 
է, երբ աղջ կա մար մի նը ֆի զի կա պես «հա սու
նա ցել է»: Օ րի նակ՝ շատ ու սու ցիչ ներ նշում են, 
որ 8րդ դա սա րա նից սկսած եզ դի աղ ջիկ նե
րը սկսում են ի րենց պա հել մե ծա հա սակ նե րի 
պես, և ն րանք տար բեր վում են ի րենց հայ հա
սա կա կից նե րից:62 Ն րանք դառ նում են պա կաս 
շփվող և դա դա րում են ու շադ րութ յուն դարձ նել 
ի րենց ուս մա նը: Սա ցույց է տա լիս, որ ծնող նե
րը ի րենց դուստ րե րին վաղ տա րի քից պատ
րաս տում են ա մուս նութ յան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հո գե բա նո րեն աղ ջիկ նե րը պատ րաստ չեն 
դրան:

Սե լեկ տիվ ա բոր տը լայ նո րեն կի րառ վում է 
նաև եզ դի նե րի շրջա նում: Չ նա յած Հա յաս տա
նում ոչ միայն եզ դի ներն ու նեն այս խնդի րը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, այն սուր է նաև այս փոքր 
հա մայն քում: Քա նի որ եզ դիա կան հա մայն
քում կնոջ դե րը սահ մա նա փակ վում է տնա յին 
գոր ծե րով և  ե րե խա նե րի խնամ քով, աղ ջիկ նե
րին անվ տանգ պա հե լը և ն րա «բա րի համ բա
վը» մինչև ա մուս նութ յու նը պա հե լը ըն տա նի քի 
կար ևոր գոր ծա ռույթ ներն են, մինչ դեռ այլ գոր

62. Տվյալները հեղինակի կողմից հավաքվել են 2018 
թվականից ի վեր իրավապաշտպան գործունեության 
արդյունքում: 

ծա ռույթ ներ, ինչ պի սիք են կրթութ յուն ստա նա
լը կամ բժշկի այ ցե լե լը, պա կաս կար ևոր են: 63 

Այս խնդիր նե րը սրվում են հա մա ճա րա կի 
ըն թաց քում, քա նի որ ա ռա ջին պլան են մղվում 
այն պի սի ա ռաջ նա հերթ խնդիր ներ, ինչ պի սին 
է, օ րի նակ՝ հա մա վա րա կը: Այս պես ՝ 100% եզ
դի նե րով բնա կեց ված Ֆե րիկ գյու ղում ո րակ յալ 
բժշկա կան օգ նութ յուն չկա: Կա նայք բո ղո քում 
էին, որ մինչ հա մա ճա րակն էլ տրանս պոր տը 
նոր մալ չի գոր ծել , իսկ վի րու սի ըն թաց քում 
ի րա վի ճակն ա վե լի է վատ թա րա ցել։ Օ րի նակ՝ 
դժվար էր հաս նել Էջ միա ծին՝ բժշկա կան օգ
նութ յուն ստա նա լու հա մար:64 Ն րանց խոս քով՝ 
կա ռա վա րութ յան օգ նութ յու նը սո ցիա լա կան 
նպաստ ներ տրա մադ րե լու հար ցում օգ տա կար 
էր, բայց դա նրանց չփրկեց ծանր դրութ յու նից, 
և ն րանք մտա հո գութ յուն հայտ նե ցին, որ չեն 
կա րող գտնել աշ խա տանք, ո րով կա րող են 
գու մար վաս տա կել ի րենց ըն տա նիք նե րը պա
հե լու հա մար: 

Այս պի սով, ե թե ամ փո փենք, ա պա ճգնա
ժա մե րի ժա մա նակ առ կա խնդիր նե րի լու ծու մը 
պա հան ջում է կա ռա վա րութ յան ա րագ ար
ձա գան քը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շում ե րի կա
յաց ման գոր ծըն թաց նե րում չեն ներգ րավ վում 
ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ ներ, ո րոնք ա վե լի լավ գի տեն, թե ինչ
պես հաղ թա հա րել մար տահ րա վեր նե րը: Դա 
հան գեց նում է այն փաս տին, որ եզ դի կա նանց 
շրջա նում առ կա խնդիր նե րը հատ կա պես 
սրվում են հա մա ճա րա կի ժա մա նակ: Ար ժե 
նշել , որ հա մա ճա րա կի ըն թաց քում շատ կա
նայք նույն պես բախ վել են աշ խա տանք գտնե
լու և բժշ կա կան հաս տա տութ յուն ներ դի մե լու 
խնդրին տրանս պոր տի իս պառ բա ցա կա յութ
յան պատ ճա ռով: Ըստ այդմ, այս խնդի րը կա
րող է լուծ վել միայն ազ գա յին փոք րա մաս նութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և պե տա կան 
մար մին նե րի  հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:


Առաջարկներ
•	 Մ շա կել ռազ մա վա րութ յուն ազ գա յին 

փոք րա մաս նութ յուն նե րի հա մար ճգնա
ժա մի դեպ քում ՝ հաշ վի առ նե լով նրանց 
կեն սա կեր պի ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը:

•	 Մ շա կել ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե
րի ար ձա գանք ման ռազ մա վա րութ յուն, 
որն ուղղ ված է փոք րա մաս նութ յուն նե

63. Տես՝ https://epfarmenia.am/sites/default/files/
Document/EzidiGirls_Research_Very_Final.pdf. P. 6. 2020.
64.  Հեղինակի կողմից անցկացվել են առցանց 
հարցազրույցներ 2021թ. մարտին։
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րի լեզ վով տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ
րե լուն:

•	 Պե տութ յու նը պետք է ձեռ նար կի մի ջոց
ներ, այդ թվում ՝ սո ցիա լա կան ար շավ
ներ և  այլ մի ջոց ներ ՝ խթա նե լու աշ խա
տա շու կա յում փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
կա նանց մաս նակ ցութ յու նը:

4.3 ԼԲ կանանց և տրանս* ան
ձանցսեռականևվերարտադրո
ղականառողջությունըԿովիդ19
համավարակի ու պատերազմի
ընթացքում

2020թ ի մար տի 16ից երկ րում սահ ման ված 
ար տա կարգ դրութ յան շրջա նում հա մա վա
րա կը ԼԲ կա նանց ու տրանս* ան ձանց խո ցե լի 
դարձ րեց ա ռա վե լա պես սո ցիալտնտե սա կան 
պաշտ պան վա ծութ յան ա ռու մով՝ հատ կա պես 
այն կա նանց, ով քեր նախ կի նում ըն տա նի քում 
կամ հա րա զատ նե րի կող մից են թարկ վել են 
ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, տնտե սա կան 
բռնութ յան և  այդ պատ ճառ նե րով հե ռա ցել են 
տա նից և  ապ րում են ա ռան ձին։ ԼԲ կա նանց 
և տ րանս* ան ձանց մե ծա մաս նութ յու նը նախ
քան ար տա կարգ դրութ յու նը հիմ ա կա նում 
աշ խա տել է սպա սարկ ման ո լոր տում, ո րի 
գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կա վոր դա դա րի 
ըն թաց քում զրկվել էին աշ խա տան քից և  ապ
րուս տի մի ջոց վաս տա կե լու հե տա գա հնա րա
վո րութ յու նից, ինչ պես նաև շա տե րը չու նեին 
կամ տեղ յակ չէին գոր ծա տո ւի հետ պայ մա
նագ րի առ կա յութ յան մա սին, ո րի պատ ճա ռով 
չներգ րավ վե ցին նաև պե տա կան ա ջակ ցութ
յան ծրագ րե րում։  

Հաշ վի առ նե լով այն, որ ԼԲ կա նանց ու 
տրանս* ան ձանց մեծ մա սը իր սե ռա կան 
կողմ ո րո շում ու գեն դե րա յին ինք նութ յու նը 
թաքց նում է ըն տա նի քի ան դամ ե րից՝ խու սա
փե լով ըն տա նի քի հետ ընդ հա րում ե րից կամ 
նրանց կող մից ճնշում ե րի են թարկ վե լուց և  այլ 
խնդիր նե րից, հայտն վել էր նաև սո ցիա լա պես 
ծանր վի ճա կում ՝ չու նե նա լով ըն տա նի քի ան
դամ ե րից ու հա րա զատ նե րից ա ջակ ցութ յուն 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն ։ Եվ այս ա մե նը 
բա ցա սա բար ազ դեց նաև նրանց աող ջա պա
հա կան կա րիք նե րը հո գա լու վրա։ 

Հա մա վա րա կի ըն թաց քում բուժ հաս տա
տութ յուն նե րում կար նաև մաս նա գի տա կան 

ռե սուրս նե րի պա կա սի խնդիր, ո րը խան գա
րեց ո րակ յալ ու արդ յու նա վետ բու ժօգ նութ յուն 
ստա նա լուն, իսկ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա
կը մաս նա վո րա պես, հա սա նե լիութ յան խնդիր 
ա ռա ջաց րեց։ 

Գոր ծազր կութ յան հետ ևան քով գյու ղա
կան հա մայնք նե րում բնակ վող ԼԲ կա նայք ու 
տրանս* ան ձինք խու սա փում էին ի րենց հա
մայնք նե րում զննման գնալ, քա նի որ վստահ 
չէին, որ տե ղի բժիշկ նե րը կպա հեն բժշկա կան 
գաղտ նի քը։ 

«...բժշկական ծառայություններից
օգտվելը խնդիր է եղել փոքր գյուղա
կան համայնքներում, քանի որ որոշնե
րումանգամպոլիկլինիկաչկա,իսկայն
գյուղականհամայնքներում,որտեղկան
պոլիկլինիկաներ,գենդերայինինքնութ
յան ու սեռական կողմ որոշմանպատ
ճառով խտրականության ենթարկվելը
շատհավանականէ»:

« Փինք» ՀԿ  սո ցիա լա կան աշ խա տո
ղի կող մից ար ձա նագր ված դեպք  

և ն կա տա ռում

 «...փոքրհամայնքներում, որտեղբո
լորըբոլորինճանաչումեն,բարձրաձայ
նել բժշկական հաստատությունում, որ
անձընույնասեռկյանքովէապրումկամ
որ ամուսնացած չէ ու սեռական կյան
քովէապրումառանցտարանջատման,
շատխնդրայինէ,ուվտանգըկա,որան
ձիհարազատներըկիմանան»։

« Փինք» Հ Կի հա վա սա րը հա վա սա րին 
խորհր դա տո ւի նկա տա ռում: 

Տ րանս ան ձինք, ո րոնք զբաղ վում էին սեքս 
աշ խա տան քով, ևս հայտն վե ցին բարդ ի րա
վի ճա կում ՝ կորց նե լով այ ցե լու նե րին՝ ստիպ ված 
ե ղան դա դա րեց նել հոր մո նալ թե րա պիան, ին
չը հա վել յալ ա ռող ջա կան խնդիր ներ ա ռա ջաց
րեց։ 

Մար զում գրան ցում ու նե ցող ան ձինք հա
մա վա րա կի ժա մա նակ տրանս պոր տա յին մի
ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան ու տե ղա շարժ ման 
սահ մա նա փա կում ե րի հետ ևան քով չեն կա
րո ղա ցել օգտ վել պո լիկ լի նի կա յի անվ ճար ծա
ռա յութ յու նից։ Հա մա վա րա կը բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել ԼԲ կա նանց ու տրանս* 
ան ձանց վրա սո ցիալտնտե սա կան, հո գե բա
նա կան ա ռու մով։ 

«...համավարակիընթացքումֆինան
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սականմիջոցներչունեիուստիպվածէի
պոլիկլինիկագնալ՝գինեկոլոգիմոտայ
ցի։Երբգնացի,այլհղիկանայքէլկային:
Գինեկոլոգընրանցլավէրվերաբերվում,
իսկինձզզվանքովէրնայում...։Իրակա
նումէլչուզեցիբարձրաձայնելսեռական
կողմ որոշմանս մասին, որովհետև եր
ևիիմարտաքինտեսքիցարդենիսկեզ
րակացություններարեց»։

Լես բի կին 

ԼԲ կա նանց ու տրանս* ան ձանց մոտ պա
տե րազ մի ու հա մա վա րա կի ֆո նին ա ռա ջա
ցած խնդիր նե րը ու շադ րութ յան չար ժա նա
ցան՝ մաս նա վո րա պես ա ռող ջա պա հա կան 
կա րիք նե րը ճնշվե ցին։ 

Վե րապ րո ֆի լա վո րու մը բա ցա սա կան ազ
դեց ԼԲ կա նանց ու տրանս* ան ձանց վրա, 
ո րով հետև այդ պի սի ո րոշ կա նայք ստիպ ված 
ե ղան փո խել հի վան դա նո ցը կամ պո լիկ լի նի
կան, կամ սպա սել մինչև հի վան դա նոց նե րում 
դեպ քե րի թի վը կնվա զի։ 

«...Տպավորությունէր,որԼԲՔկանայք
ու տրանսանձինք իրենց եսը մղում են
հետինպլան՝կարևորելովմյուսներիան
ձը:Պատերազմիընթացքումհաճախեմ
լսել ,որասումեն՝դեպատերազմուկո
վիդըվերջանա,կգնանք»։

« Փինք» ՀԿի հա վա սա րը հա վա սա
րին խորհր դա տո ւի կող մից ար ձա նագր

ված դեպք և ն կա տա ռում 

 «... Ես ընդհանրապես ամեն ամիս
ստիպվածեմգնալէնդոկրինոլոգիմոտ,
ուկովիդիընթացքումայդգործընթացը
խաթարվեց,իսկերբգնացիհիվանդա
նոց,պարզվեցէնդոկրինոլոգիայիբաժի
նըչիգործում»։

Բի սեք սո ւալ կին 

Միայն Փին քի ա ջակ ցութ յան ծրագ րի շրջա
նակ նե րում 21 ԼԲ կին և տ րանս* անձ դի մել են 
ա ռող ջա կան ծախ սե րը հո գա լու խնդրով։ 

Սա կայն հարկ է նշել , որ հա մա վա րա կի ըն
թաց քում ԼԲ կա նանց և տ րանս ան ձանց սե
ռա կան և վե րա րտադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
ո լոր տում որ ևէ տա րան ջատ ված մո տե ցում չի 
ե ղել։Ա ռա ջարկ ներ 

•	 Հս տակ կարգ սահ մա նել և հետ ևո ղա
կան լի նել ա ռող ջա պա հա կան հաս տա

տութ յուն նե րում ԼԲ կա նանց և տ րանս* 
ան ձանց նկատ մամբ խտրա կան վե
րա բեր մուն քի կանխ մա նը և բժշ կա կան 
գաղտ նի քի պահ պան մա նը։ 

•	 Վե րա նա յել հան րա յին ա ռող ջա պա
հութ յա նը վե րա բե րող օ րենք նե րը՝ ա վե
լաց նե լով սե ռա կան կոմ ո րոշ ման և 
գեն դե րա յին ինք նութ յան հար ցե րով 
խտրա կա նութ յու նը ար գե լող և տվ յալ
նե րի գաղտ նիութ յան պահ պան ման 
մա սին եզ րույթ։ 

•	 Բժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
մաս նա գետ նե րին տրա մադ րել ա ռան
ձին տա րածք, որ պես զի կա րո ղա նան 
ըն դու նել այ ցե լու նե րին ա ռանց կողմ ա
կի ան ձանց կամ մաս նա գետ նե րի ներ
կա յութ յան։ 

•	 Ի րա կա նաց նել կրթա կան և տե ղե կատ
վա կան մի ջո ցա ռում եր և վե րա պատ
րաս տում եր ա ռող ջա պա հութ յան 
ո լոր տում ՝ մաս նա վո րա պես՝ սե ռա կան 
և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան 
հար ցե րին առնչ վող մաս նա գետ նե րի 
ու բու ժանձ նա կազ մի շրջա նում ՝ նպաս
տե լով ԼԲ կա նանց և տ րանս ան ձանց 
վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ
րաց մա նը։

4.4ՄԻԱՎովապրողկանանցսե
ռական և վերարտադրողական
առողջությունը Կովիդ19 համա
վարակիուպատերազմիընթաց
քում

«Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ազ
գա յին կենտ րոն» ՓԲԸի (այ սու հետ՝ ԻՀԱԿ) 
կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վութ յան 
հա մա ձայն, 2021թ. մար տի 31 դրութ յամբ ՀՀ
ում գրանց վել է ՄԻԱՎ վա րա կի 4246 դեպք, 
ո րից 1297ը՝ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի շրջա նում։ 
Գ րանց ված կա նան ցից 765 գտնվում են 2039 
տա րի քա յին խմբում։ 1065 կին գտնվում է դիս
պան սե րա յին հսկո ղութ յան տակ։

Կո վիդ19ի հետ ևան քով ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կը կրկնա կի խո ցե լի դարձ րեց 
ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց՝ դժվա րութ յուն
ներ ստեղ ծե լով կեն սաա պա հով ման, ա ռող
ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե
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լիութ յան, սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան ի րա վունք նե րի ի րաց ման, 
ՀՌՎ դե ղե րի հա սա նե լիութ յան, ըն տա նե
կան բռնութ յան և  այլ ո լորտ նե րում։

Սո ցիա լա կան դժվա րութ յուն ներ

Ար տա կարգ դրութ յան ա ռա ջին իսկ օ րե
րից սո ցիալտնտե սա կան հա մա կար գե րի, ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող 
ան հատ ձեռ նե րեց նե րի, ինք նազ բաղ մարդ
կանց, ինչ պես նաև տնտե սա կան և  առևտ րա
յին գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող ան հատ նե րի 
և կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
սահ մա նա փա կում ե րի հետ ևան քով ֆի նան
սա կան դժվա րութ յուն նե րի ա ռաջ կանգ նե ցին 
բազ մա թիվ ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք։

ՄԻԱՎով ապ րող կա նան ցից շա տե րը, հան
դի սա նա լով ըն տա նի քի միակ կե րակ րո ղը, 
մինչ Կո վիդ19–ով պայ մա նա վոր ված սահ մա
նա փա կում ե րի ի հայտ գա լը, հիմ ա կան ե կա
մու տը ձեռք էին բե րում օ րա վար ձով և չգ րանց
ված աշ խա տան քի մի ջո ցով, ին չի հետ ևան քով 
հայտն վե ցին ան գոր ծութ յան վի ճա կում և մ ա
ցին ա ռանց ե կամ տի։ Թեև Կո վիդ19ի տնտե
սա կան հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լու նպա
տա կով պե տութ յունն ի րա կա նաց րեց ո րոշ 
սո ցիա լա կան ծրագ րեր65, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այդ ծրագ րե րը լավ հաշ վարկ ված չէին և չէին 
ծած կում բո լոր կա րի քա վոր և կ յան քի դժվա
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ՄԻԱՎով ապ
րող կա նանց սո ցիա լա կան կա րիք նե րը։

Սո ցիալտնտե սա կան ծանր վի ճակն իր բա
ցա սա կան հետ ևանք ներն ու նե ցավ նաև ա ռող
ջութ յան պահ պան ման վրա։ Հաշ վի առ նե լով 
սո ցիա լա կան ծանր պայ ման նե րը, փոխ վում 
էին ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և  ա ռող ջա պա
հա կան հար ցե րը մղվում էին ե տին պլան՝ առ
կա ռե սուրս ներնն ուղ ղե լով ըն տա նի քի կեն
սաա պա հով մա նը։

Հատ կա պես մար զաբ նակ կա նայք, ո րոնք 
ՄԻԱՎի հետ կապ ված ծա ռա յութ յուն նե րը 
ստա նում են Եր ևա նում ՝ «Ին ֆեկ ցիոն հի վան
դութ յուն նե րի ազ գա յին կենտ րոն» ՓԲԸում66, 
չէին կա րո ղա նում հո գալ ճա նա պար հա ծախ
սը և  այ ցե լել կենտ րոն՝ կեն սա կան նշա նա կութ
յան դե ղո րայ քը ստա նա լու։

Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա սա նե լիութ յան դժվա րութ յուն ներ

65. Տես՝, https://www.primeminister.am/hy/pressrelease/
item/2020/03/26/Cabinetmeeting2603/ 
66. Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78616 

Ինչ պես ամ բողջ աշ խար հում, այն պես էլ 
ՀՀում ՄԻԱՎով ապ րող մար դիկ հա ճախ 
են են թարկ վում ՄԻԱՎի հիմ քով խտրա կա
նութ յան ա ռո ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն ներ 
ստա նա լիս.67 եր բեմ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա
կի ձևով մեր ժում են ծա ռա յութ յուն մա տու ցել 
կամ նույ նան ման ծա ռա յութ յան հա մար ա վե
լի շատ ռե սուրս ներ են պա հան ջում։ Լի նում են 
դեպ քեր, երբ հնա րա վոր չի լի նում ա պա հո վել 
ա ռող ջա կան ծանր վի ճա կում գտնվող ՄԻԱՎ
ով ապ րող մարդ կանց ստա ցիո նար բու ժու մը։ 
Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ խնդիր նե րը՝ 2019 
թվա կա նի մա յի սի 21ին ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րը No 1279–Լ հրա մա նով սահ մա
նել է «ՄԻԱՎ վա րա կով չպայ մա նա վոր ված 
ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րի և հի վան դութ
յուն նե րի հետ կապ ված, ինչ պես նաև ՄԻԱՎ 
վա րա կով պայ մա նա վոր ված ին տեն սիվ և նեղ 
մաս նա գի տա կան ստա ցիո նար բուժ ման կա
րիք ու նե ցող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀով պա ցիենտ նե րի 
բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման կազ
մա կերպ ման կար գը», հա մա ձայն ո րի՝ սահ
ման վել է բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ցանկ, և դ րանց մաս նա գի տաց ված բա ժան
մունք նե րում ի րա կա նաց վե լու էր ՄԻԱՎ վա րակ 
ու նե ցող պա ցիենտ նե րի ու ղեկ ցող օ պոր տու
նիս տա կան և հա մակց ված վա րակ նե րի նեղ 
մաս նա գի տա կան ստա ցիո նար բու ժում, ո րոնց 
թվում էր ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի դեպ
քում ՝ ԻՀԱԿն, բազ մապ րո ֆիլ՝ Գ րի գոր Լու սա
վո րիչ ԲԿն, սա կայն Կո վիդ19 հա մա վա րա կի 
պայ ման նե րում վե րոնշ յալ բժշկա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը վե րապ րո ֆի լա վոր վե
ցին Կո վիդ19 վա րա կով բուժ վող նե րի հա մար։ 
Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը լուրջ խնդիր ներ ա ռա
ջաց րեց ՄԻԱՎով ապ րող ան ձանց հա մար։ 
ՁԻԱՀի փու լում գտնվող բազ մա թիվ մար
դիկ հի վան դա նո ցից հի վան դա նոց էին գնում ՝ 
փոր ձե լով որ ևէ տեղ ծա ռա յութ յուն ստա նալ։ 
Հիմ ա կա նում մարդ կանց մեր ժում էին ստա
ցիո նար պայ ման նե րում բու ժու մը՝ պատ ճա
ռա բա նե լով բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
գեր ծան րա բեռն ված լի նե լը, է պիդ անվ տան
գութ յու նը, եր բեմ էլ մեր ժում էին՝ հղում ա նե լով 
No 1279 – Լ հրա մա նին։

67. Տես՝ https://www.realwrp.org/arm/gallery/reposrts/10/ 
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Էս ինչ պա տիժ է։ Մարդ ար ժա նա պա տիվ 
մեռ նե լու ի րա վունք էլ չու նի։ Գն դա կի նման 
հի վան դա նո ցից հի վան դա նոց են տշում։ Մի 
տեղ ա սում են, որ մեր նման հի վանդ նե րին 
չեն ըն դու նում, մի տեղ ա սում են՝ տեղ չկա, 
կո վի դի պատ ճա ռով մարդ չենք ըն դու նում…

Ա լի սա, 38 տ. Լո ռի

 

ՀՌՎ դե ղա մի ջոց նե րի և ՄԻԱՎ-ի հետ 
կապ ված ծա ռա յութ յուն նե րի

հա սա նե լիութ յան դժվա րութ յուն ներ

ՀՀում ՄԻԱՎի հետ կապ ված բո լոր ծա
ռա յութ յուն նե րը, այդ թվում պար բե րա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րը, ՀՌՎ դե ղո րայ քի 
տրա մադ րու մը և բուժ ման վե րա բեր յալ խորհր
դատ վութ յու նը կենտ րո նա ցած կեր պով ի րա
կա նաց վում է Եր ևա նում ՝ ԻՀԱԿի Ա վան մաս
նաճ յու ղում։ ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող 
յու րա քանչ յուր ՄԻԱՎով ապ րող մարդ ՄԻԱՎի 
հետ կապ ված ծա ռա յութ յուն ներն ստա նա լու 
հա մար պետք է այ ցե լի ԻՀԱԿ։ 2020 թվա կա
նի մար տի 16ից հայ տա րար ված ար տա կարգ 
դրութ յան պայ ման նե րում սահ ման վե ցին տե
ղա շար ժի սահ մա նա փա կում եր, ին չը ծայ
րա հեղ խո ցե լի վի ճա կում դրեց հատ կա պես 
ՄԻԱՎ ով ապ րող մար զաբ նակ մարդ կանց։ 
Մի կող մից՝ նրանք պետք է այ ցե լեին Եր ևան 
կեն սա կան նշա նա կութ յան ՀՌՎ դե ղա մի ջոց
նե րը ստա նա լու՝ բուժ ման ա նընդ հա տութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար, մյուս կող մից՝ հնա րա վոր 
չէր դա կազ մա կեր պել , քա նի որ առ կա էին տե
ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում եր։ Մի բնա
կա վայ րից մյուս բնա կա վայր տե ղա փոխ վե լու 
հա մար քա ղա քա ցին իր հետ պետք է ու նե նար 
առն վազն որ ևէ փաս տա թուղթ, ո րը կհաս տա
տեր նրա այ ցի անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Մ յուս 
կող մից՝ ՄԻԱՎով ապ րող մար դիկ խու սա փում 
էին ԻՀԱԿից տե ղե կանք վերց նել՝ քա նի որ այդ 
կերպ ան ցա կե տում կբա ցա հայտ վեր ՄԻԱՎի 
նկատ մամբ ի րենց կար գա վի ճա կը։ Քա նի որ 
շատ հա ճախ ան ցա կե տե րում ծա ռա յութ յուն 
էին ի րա կա նաց նում նույն բնա կա վայ րի ոս տի
կան նե րը և ճա նա չում էին միմ յանց, մար դիկ 
նա խընտ րում էին ա ռանց բա ցատ րութ յան 
հետ վե րա դառ նալ, չշա րու նա կել ճա նա պար
հը՝ թե կուզև մա լով ա ռանց բուժ ման։ Առ կա 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը, մշա կու թա յին 
ա ռանձ նա հա կութ յուն ներն ա ռա վել խո ցե լի վի
ճա կում էին դնում կա նանց։ 

Ա մու սինս մա հա ցել է։ Ոչ ոք չգի տի, թե ին
չից է նա մա հա ցել։ Ես ե րե խա ներ ու նեմ ու 
շատ եմ վա խե նում, որ մեր հա մայն քում կի
մա նան կար գա վի ճա կիս մա սին, ե րե խա նե
րիս վատ կվե րա բեր վեն։ Չեն հա վա տա, որ 
ա մու սինս դրա նից է մա հա ցել ու ինձ էլ վա
րա կել , որ իր  մա հից հե տո որ ևէ մե կի հետ 
կապ չեմ ու նե ցել։ Դ րա հա մար էլ ա վե լի լավ 
է էդ դե ղե րը չխմեմ, քան ա սեմ ՝ ուր եմ գնում։ 

 Սու սան նա (ա նու նը փոխ ված է), 46 տ., 
 Գե ղար քու նի քի մարզ

Ար տա կարգ դրութ յան պայ ման նե րում ա մե
նա մեծ դժվա րութ յուն նե րից մե կը թերևս ՀՀ
ից դուրս գտնվող ՄԻԱՎով ապ րող անձ նանց 
ՀՌՎ դե ղա մի ջոց նե րի հա սա նե լիութ յունն էր: 
Օ դա յին և ցա մա քա յին փո խադ րում ե րի դա
դա րե ցում ե րը հնա րա վո րութ յուն չէին տա
լիս կազ մա կեր պել դե ղե րի փո խան ցու մը: Բեռ
նա փո խադ րող ըն կե րութ յուն նե րը դե ղո րայ քի 
տե ղա փո խում չէին ի րա կա նաց նում, քա նի որ 
առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րը թույլ 
չէին տա լիս դա ա նել։ 

«Ի րա կան աշ խարհ ի րա կան մար դիկ» ՀԿի 
ջան քե րով, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում ՝ ՀՀ պա րե տի 03.04.2020 թվա
կա նի №33Ն ո րոշ մամբ դե ղա մի ջոց նե րի ար
տա հան ման ար գել քի կա պակ ցութ յամբ առ
կա կար գա վո րում ե րի մեջ կա տար վել են փո
փո խութ յուն ներ, ո րից հե տո հնա րա վոր է ե ղել 
ի րա կա նաց նել դե ղո րայ քի փո խան ցում բեռ
նա փո խադ րող ըն կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով։

 Հարկ է նշել նաև այն հան գա ման քը, որ 
կա նայք շատ հա ճախ հա մա ճա րա կի դժվա
րութ յուն նե րին (ա զատ տե ղա շարժ , սո ցիալ 
տնտե սա կան սուղ մի ջոց ներ և  այլն ) զու գա
հեռ ի րենց իսկ ըն տա նիք նե րում են թարկ վում 
են ըն տա նե կան բռնութ յան՝ ա մուս նու, ա մուս
նու ծնող նե րի կամ զու գըն կե րոջ կող մից, ինչի 
պատ ճա ռով չեն ըն դու նում ՀՌՎ դե ղո րայք կամ 
ուղ ղա կիո րեն դուրս են մում բու ժու մից, որն իր 
հեր թին բե րում է մի շարք խնդիր ներ և ս տեղ
ծում ի րա վունք նե րի ի րաց ման դժվա րութ յուն
նե րի շղթա։

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան
ա ռող ջութ յան և  ի րա վունք նե րի ի րաց ման 

դժվա րութ յուն ներ

Թեև պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ
ման շրջա նակ նե րում ար տա հի վան դա նո ցա
յին պայ ման նե րում ցու ցա բեր վող ման կա բար
ձա գի նե կո լո գիա կան բժշկա կան օգ նութ յունն 
ու սպա սար կու մը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց
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վում են տա րած քա յին սպա սարկ ման սկզբուն
քով, միա ժա մա նակ, յու րա քանչ յուր բնա կիչ 
իր բնա կա վայ րի վար չա կան տա րած քի շրջա
նակ նե րում ի րեն սպա սար կող բժշկին` ման կա
բարձգի նե կո լո գին, ընտ րե լու ի րա վունք ու նի, 
ան կախ մինչ այդ կա տար ված տե ղա մա սա յին 
կցում ե րից: Սա կայն ՄԻԱՎով ապ րող կա նայք 
հիմ ա կա նում նա խընտ րում են չհաշ վառ վել 
ի րենց տե ղա մա սա յին պո լիկ լի նի կա նե րում ՝ 
վա խե նա լով, որ կա րող են ի րենց խտրա կա
նո րեն վե րա բեր վել կամ ՄԻԱՎի նկատ մամբ 
կար գա վի ճա կը բա ցա հայ տել հա մայն քում: 

Կո վիդ19ով պայ մա նա վոր ված տե ղա շար
ժի սահ մա նա փա կում ե րը սե ռա կան և վե րար
տադ րո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե
լիութ յան լուրջ խո չըն դոտ ներ ա ռա ջաց րին 
հատ կա պես մար զաբ նակ կա նանց հա մար, 
ո րոնք հաշ վառ ված էին և ծա ռա յութ յուն էին 
ստա նում Եր ևա նում։ Տե ղա շարժ ման սահ մա
նա փա կում ե րի ժա մա նակ շատ դժվար էր լի
նում ամս վա մեջ մեկեր կու ան գամ, իսկ ար դեն 
հղիութ յան 3032 շա բա թից սկսած՝ ա վե լի հա
ճախ այ ցե լել գի նե կո լո գի մոտ: 

Կա նայք նաև խո ցե լի են այն պա րա գա յում, 
երբ ծննդօգ նութ յուն ստա նա լու հա մար եր բեմ 
ստիպ ված են լի նում ժա մա նա կա վո րա պես 
հրա ժար վել ե րե խա նե րի խնամ քից, քա նի որ 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում չկա որ ևէ հա րա
զատ կամ բա րե կամ, ո րը տվյալ պա հին կա րող 
է ա ջակ ցել կնո ջը: 

Կո վիդ19 հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր
ված ի րա վի ճա կը, ինչ պես նաև սեպ տեմ բե րի 
27ին Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը ցույց տվե ցին, 
որ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում ան մի
ջա պես փո փոխ վում են պե տութ յան ա ռաջ նա
հեր թութ յուն նե րը, և խո ցե լի խմբե րի կա րիք
նե րը մղվում են երկ րոր դա յին պլան։ ՄԻԱՎով 
ապ րող կա նայք կրկնա կի խո ցե լի են դառ նում 
բռնութ յան նկատ մամբ, նշա նա կա լի խո չըն
դոտ ներ են ի հայտ գա լիս ա ռող ջութ յան պահ
պան ման, կեն սաա պա հով ման  հար ցե րում։ 

Առաջարկներ
•	 Ճգ նա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րին հա

կազ դե լու հա մար սո ցիալտնտե սա կան 
ծրագ րեր մշա կե լիս դի տար կել և հաշ
վի առ նել ՄԻԱՎ ով ապ րող կա նանց, 
որ պես կրկնա կի խո ցե լի խումբ 

•	 Քայ լեր ձեռ նար կել և վե րաց նել ՄԻԱՎով 
ապ րող կա նանց նկատ մամբ խա րանն 
ու խտրա կա նութ յու նը ա ռող ջա պա հա

կան հա մա կար գում, շա րու նա կա կան 
վե րա պատ րաստ ման աշ խա տանք
ներ ի րա կա նաց նել ա ռող ջա պա հա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում ՝ բարձ րաց նե
լով ՄԻԱՎի և ՄԻԱՎով ապ րող կա
նանց առնչ վող  հար ցե րի վե րա բեր յալ 
զգա յու նութ յու նը, ստեղ ծել բո ղո քարկ
ման գոր ծուն մե խա նիզմ և  այդ մե խա
նիզմ ե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման մի
ջո ցա ռում եր կազ մա կեր պել

•	 Յու րա քանչ յուր մար զում ու նե նալ առն
վազն մեկ վե րա պատ րաստ ված բժիշկ
հա մա ճա րա կա բան, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կու նե նա ճգնա ժա մա յին ի րա
վի ճակ նե րում ըն դու նել և ծա ռա յութ յուն 
մա տու ցել , ՀՌՎ դե ղո րայք տրա մադ րել 
ՄԻԱՎով ապ րող կա նանց ի րենց բնա
կութ յան մոտ գտնվող բժշկա կան հաս
տա տութ յուն նե րում ի րենց մար զում: 
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Սույն զե կույ ցը մշակ վել է « Կա նանց ռե սուր
սա յին կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ ված 
« Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն
քի հար ցե րով զբաղ վող ցան ցի» կող մից: Ցան ցի 
ան դամ ե րը տար բեր ո լորտ նե րում կա նանց վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  ի րա վուն քի 
հար ցե րով զբաղ վող ի րա վա պաշտ պան ներ և 
հա մա պա տաս խան ո լոր տի մաս նա գետ ներ են: 
Ցան ցի ստեղ ծու մը նպաս տեց նրանց ջան քե րի 
հա մախմբ մա նը և ն րանց կող մից ի րա կա նաց վող 
ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նեութ յան հա մա տեղ
մա նը՝ դարձ նե լով այն ա վե լի նե րա ռա կան և փոխ
հատ վող (ին տեր սեկ ցիո նալ):


