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Երախտագիտություն 
 

Հետազոտությունն իրականացրած խումբը երախտագիտություն է հայտնում`  

ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամին 
հետազոտությունների իրականացման և սույն զեկույցի տպագրության ֆինանսավոր-
ման համար, 

ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրին միգրանտների շրջանում 
կենսաբանական հետազոտությունների աջակցության համար, 

հետազոտության իրականացմանն աջակցած բոլոր կազմակերպություններին և 
անհատներին, 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններին 
մասնակցած բոլոր անձանց և հարցազրույցներ վարողներին հետազոտությունների 
դաշտային աշխատանքներում իրենց մասնակցության համար: 
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Հապավումներ 
 
ԱՀԿ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱՆ առողջապահության նախարարություն 

ԹՆՕ թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող 

ԿՍԿ կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կին 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՁԻԱՀ ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ  

ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն 

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՄԻԱՎ մարդու իմունային անբավարարության վիրուս  

ՄՄՁԸ մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք  

ՍՃՓՎ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակ 

ՏՍՏ տղամարդու հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդ 
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Ներածություն 
 

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկահամաճարակաբանական առանձնահատկությունների 
պատճառով հնարավոր չէ միայն գրանցված դեպքերի հիման վրա դատել համաճարակի 
զարգացման միտումների մասին: ՄԻԱՎ-ի տարածվածության իրական մակարդակը 
բացահայտելու, համաճարակի զարգացման միտումները պարզելու համար պարբերա-
բար իրականացվում են կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններ: 

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է երկրորդ սերնդի համաճարակաբանա-
կան հետազոտությունների սկզբունքների գործնական կիրառմամբ: 

Երկրորդ սերնդի համաճարակաբանական հետազոտությունների համակարգը 
հնարավորություն է տալիս ստանալու ՄԻԱՎ-ի տարածումը նվազեցնելու, համաճա-
րակի զարգացման միտումները բացահայտելու և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց բու-
ժումն ու խնամքը պլանավորելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Դա նշանա-
կում է, որ այդ հետազոտությունները հաշվի են առնում երկրում համաճարակի փուլը և 
առանձնահատկությունները, տվյալները հավաքագրվում են բնակչության առավել խո-
ցելի խմբերում և երիտասարդության շրջանում, ՄԻԱՎ-ի տարածվածության տվյալները 
համադրվում են ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող վարքագծի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս հասկանալու ժամանակի ընթացքում 
համաճարակի բնույթի փոփոխման պատճառներն ու միտումները:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հետազոտությունների նպատակն էր 
գնահատել բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի տա-
րածվածությունը:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություններն անցկացվել են 
ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող վարքագծային գործոնները բացահայտելու, ՄԻԱՎ 
վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար: 

Հետազոտությունները զուգակցվել են արյան միջոցով փոխանցվող այլ վարակների 
և որոշ սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտությունների հետ:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ները նաև հնարավորություն են տալիս գնահատելու իրականացված կանխարգելիչ 
միջոցառումների արդյունավետությունը, մշակելու և ներդնելու արդյունավետ կանխար-
գելիչ ծրագրեր: 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ներն անցկացվում են երկու տարին մեկ: Նախապես սահմանվում են հետազոտութ-
յունների անցկացման աշխարհագրական տարածքները, ընտրանքային խմբերը, ընտ-
րանքային տեղամասերը, հաշվարկվում են ընտրանքի չափերը:  

Ընդհանուր բնակչության շրջանում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական իրա-
վիճակը գնահատելու նպատակով անցկացվում է համաճարակաբանական մշտադի-
տարկում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղիների շրջանում կատարվող հետազոտությունների և 
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դոնորական արյան սկրինինգի նկատմամբ: Արյան դոնորների շրջանում կենսաբա-
նական հետազոտություններն իրականացվում են պարտադիր կարգով, մշտապես: Հղի-
ների շրջանում կենսաբանական հետազոտություններ կատարվում են բժշկական օգ-
նություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բուժաշխատողների 
նախաձեռնությամբ իրականացվող ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդա-
տվության շրջանակներում, մշտապես: 
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Համառոտ ակնարկ 
 

2014թ. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվել են ՄԻԱՎ վարակի վե-
րաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտություններ: Համաճարակաբանական հե-
տազոտությունների ընտրանքային խմբերը սահմանվում են՝ հաշվի առնելով համաճա-
րակաբանական իրավիճակը, բնակչության տարբեր խմբերում ՄԻԱՎ-ի տարածվա-
ծության վերաբերյալ առկա տվյալները: Սույն հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 
բնակչության՝ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խոցելի հետևյալ խմբերը` ԹՆՕ-ներ, ԿՍԿ-ներ,  
ՏՍՏ-ներ, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ, միգրանտներ, 15-24 տարե-
կան երիտասարդներ: 

Սկսած 2000թ.՝ ՀՀ-ում պարբերաբար անցկացվել են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 
համաճարակաբանական հետազոտություններ: Սակայն ընտրանքային խմբերում 
ՄԻԱՎ վարակի, սեռավարակների և ռիսկային վարքագծի գործոնների և միտումների 
համակցված գնահատում սկսել է կատարվել 2010 թվականից և շարունակվել է 2012 և 
2014 թվականներին: ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների ՏՍՏ-ների և միգրանտների շրջանում 
անցկացված կենսաբանական հետազոտությունների արդյունքում գնահատվել են 
ընտրված տեղամասերում նշված խմբերի` ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների և 
միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի և սիֆիլիսի տարածվածությունը, նաև ԹՆՕ-
ների շրջանում` հեպատիտ C-ի, ՏՍՏ-ների շրջանում` հեպատիտ B-ի, ԿՍԿ-ների 
շրջանում` գոնորեայի և տրիխոմոնիազի, միգրանտների շրջանում` հեպատիտներ B-ի 
և C-ի տարածվածությունը:  

Վարքագծային հետազոտությունների շնորհիվ հնարավոր է եղել պարզել ռիսկա-
յին վարքագծի առանցքային բնութագրիչները: Անցկացված հետազոտությունները հնա-
րավորություն են տվել գնահատելու կանխարգելիչ ծրագրերում ընդգրկվածությունը, 
իսկ ստացված տվյալները կօգտագործվեն իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառում-
ների արդյունավետության գնահատման, ադվոկացիայի և որոշումների կայացման, 
ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների խմբերի չափերի գնահատման գործընթացներում:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ներն իրականացվել են՝ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից 2010թ. 
սեպտեմբերի 23-ի թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ազգային ուղեցույցի և գործ-
նական աշխատանքի ձեռնարկի, որոնցում սահմանված են ընտրանքային խմբերի և 
տեղամասերի ընտրության չափանիշները, ընտրանքի չափերը, լաբորատոր հետա-
զոտությունների համար արյան նմուշների հավաքագրման մեթոդները, փորձանմուշ-
ների տեղափոխման և պահպանման կարգը, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն-
ների մեթոդները, հետազոտությունների արդյունքների մշակման և վերլուծման մե-
թոդները:  
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ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսա-
բանական և վարքագծային հետազոտություններն անցկացվել են Երևանում, Գյում-
րիում, Վանաձորում:  

Միգրանտների շրջանում կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններն 
իրականացվել են Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Արարատի 
մարզերի գյուղական համայնքներում:  

Երիտասարդների շրջանում անցկացվել են վարքագծային հետազոտություններ, 
որոնցում ընդգրկվել են Երևանի միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորողները:  

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում անցկացվել են վար-
քագծային հետազոտություններ` ներառելով հանրապետության քրեակատարողական 
բոլոր հիմնարկները:  

ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների ընտրանքը կազմավորվել է մասնակիցների մի-
ջոցով ձևավորվող ընտրանքի, միգրանտներինը` ժամանակատեղանքային ընտրանքի, 
երիտասարդներինը` կլաստերային ընտրանքի, քրեակատարողական հիմնարկներում 
գտնվողներինը` կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանքի մեթոդներով:  
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Հիմնական արդյունքները 
 

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ (ԹՆՕ-ներ) 

• Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 4%, 
Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում` 3,8%, իսկ Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում 
սույն հետազոտության շրջանակներում ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական 
դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

• Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 3,7%:  
• Հեպատիտ C-ի տարածվածությունն ամենաբարձրն է Վանաձորի ԹՆՕ-ների 

շրջանում և կազմում է 81,8%, Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում այդ ցուցանիշը 
52,1% է, իսկ Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում ամենացածրն է և կազմում է 
ընդամենը 14,1%:  

• ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը տատանվում է` գտնվելով 59,2%-ից 
(Վանաձոր) 88,9%-ի սահմաններում (Գյումրի): Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում 
այս ցուցանիշը 60,9% է: 

• Թմրամիջոցների ներարկային վերջին գործածման ժամանակ ստերիլ ասեղ և 
ներարկիչ է օգտագործել Երևանի ԹՆՕ-ների բացարձակ մեծամասնությունը` 
97,1%-ը, Վանաձորի գրեթե բոլոր ԹՆՕ-ները` 99%-ը, Գյումրիում` հարցման 
ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները:  

• Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործել է 
Երևանի ԹՆՕ-ների ընդամենը 40,3%-ը, Գյումրիի ԹՆՕ-ների` 86,2%-ը, 
Վանաձորի ԹՆՕ-ների` 69,5%-ը: 

• Պատահական զուգընկերների հետ պահպանակի մշտական օգտագործման 
ցուցանիշը համեմատաբար բարձր է Գյումրիում և կազմում է 84,1%, 
Վանաձորում այն կազմում է 65,2%, և ամենացածրը Երևանում է` 54,2%: 

• Երևանում և Գյումրիում ցածր է վերջին 12 ամիսների ընթացքում ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտված ԹՆՕ-ների թիվը. Երևանում` 26%, Գյումրիում` 
38,1%, իսկ Վանաձորում այն կազմել է 80,8%: 

• ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ԹՆՕ-ների ընդգրկվածության 
ցուցանիշն ամենաբարձրը Վանաձորում է, որտեղ այն կազմում է 80%, 
Գյումրիում այդ ցուցանիշը 58,7% է, իսկ Երևանում ամենացածրն է և կազմում 
է ընդամենը 6,3%:  
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Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք (ԿՍԿ-ներ) 

• Երևանի, Գյումրիի և Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում սույն հետազոտության 
շրջանակներում ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

• Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 0,8%, 
տրիխոմոնիազի տարածվածությունը` 20,8%, գոնորեայի 
տարածվածությունը` 3,8%: 

• ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը համեմատաբար բարձր է Գյումրիում և 
Վանաձորում` կազմելով համապատասխանաբար 95,5% և 94,6%, իսկ 
Երևանում այն կազմել է 58,6%:  

• Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ պահպանակի օգտագործման ցուցանիշը Գյումրիի ԿՍԿ-ների 
շրջանում կազմել է 59,8%, Երևանում` 55,4%, Վանաձորում` 53,2%, իսկ 
մշտական օգտագործման ցուցանիշը Գյումրիում`27,3%, Երևանում՝ 37,8%, 
Վանաձորում՝ 61,7%: 

• Բարձր է կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ պահպանակի օգտագործման 
ցուցանիշը. Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ այն կազմել է 98,6%, Երևանում` 93,9%, 
Գյումրիում` 89,6%, իսկ մշտական օգտագործման ցուցանիշը Վանաձորում` 
94,9%, Երևանում` 91,9%, Գյումրիում` 57,7%:  

• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտված ԿՍԿ-
ների թիվը Վանաձորում կազմել է 100%, Գյումրիում` 91,7%, իսկ Երևանում` 
56,7%:  

• ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ԿՍԿ-ների ընդգրկվածության 
ցուցանիշն ամենաբարձրը Վանաձորում է, որտեղ այն կազմել է 100%, 
Գյումրիում այդ ցուցանիշը 97,4% է, իսկ Երևանում համեմատաբար ավելի 
ցածր է և կազմում է 65,8%:  

 
Տղամարդու հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ (ՏՍՏ-ներ)  

• Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4%, 
Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում` 1,4%, իսկ Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում` 
1,9%:  

• Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 1,8%:  
• Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 

1,1%, Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում` 1,4%, իսկ Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջա-
նում`1,6%:  
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• ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ ՏՍՏ-ների գիտելիքների գնա-
հատման ցուցանիշը Գյումրիում կազմում է 69,8%, Երևանում՝ 78,9%, 
Վանաձորում` 85,7%:  

• Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ պահպանակ է օգտագործել Վանաձորի ՏՍՏ-ների 59,3%-ը, 
Գյումրիի ՏՍՏ-ների 69%-ը, Երևանի ՏՍՏ-ների 87,4%-ը:  

• Պատահական զուգընկերների հետ պահպանակի մշտական օգտագործման 
ցուցանիշը Գյումրիում կազմում է  25,9%, Վանաձորում՝ 34,2%, իսկ 
Երևանում`69%:  

• Բոլոր զուգընկերների հետ պահպանակի մշտական օգտագործման ցուցա-
նիշը Վանաձորում կազմել է 77,1%, Երևանում` 35,4%, իսկ Գյումրիում՝ 
ընդամենը 1,9%:  

• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվածների 
թիվը երեք քաղաքներում զգալիորեն տարբերվում է. եթե Երևանում այն եղել 
է 51,2%, Գյումրիում՝ 22,5%, ապա Վանաձորում` ընդամենը 8,9%: 

• ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Վանաձորի ՏՍՏ-ների 
ընդգրկվածության ցուցանիշը կազմել է 69,8%, այն դեպքում, երբ Երևանում 
նշված ցուցանիշը կազմել է 53,5%, իսկ Գյումրիում` 19,7%:  

 
Երիտասարդներ 

• Երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գի-
տելիքների գնահատման ցուցանիշը կազմել է 22,4%:  

• Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործել է 
երիտասարդների 67,8%-ը:  

• Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես 
պահպանակ է օգտագործել երիտասարդների կեսից ավելին` 65,1%-ը:  

• Հարցման ենթարկված երիտասարդների ընդամենը 4,2%-ն է վերջին 12 
ամիսների ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ:  

 
Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ   

• Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ 
վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը 
կազմել է 38,4%:  

• Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել 
միայն 72,8%-ը: 

• Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժա-
մանակ պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 91%-ը:  
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• Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 60,3%-ը:  

• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում հարցման ենթարկվածների 49,7%-ն է հե-
տազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ:  

• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում կանխարգելիչ ծրագրերի շրջանակներում 
պահպանակ է տրամադրվել հարցման ենթարկվածների 69,3%-ին:  

• Հարցման ենթարկվածների 93,8%-ի կարծիքով՝ քրեակատարողական 
հիմնարկում գտնվող անձն անհրաժեշտության դեպքում կարող է 
պահպանակ ձեռք բերել: Նմանապես հարցման ենթարկվածների 77%-ը նշել 
է, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձն անհրաժեշտության 
դեպքում կարող է ձեռք բերել նաև թմրամիջոցների ներարկային օգտա-
գործման պարագաներ:  

 
Միգրանտներ 

• Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4%, 
հեպատիտ B-ի տարածվածությունը` 0,4%, հեպատիտ C-ի տարածվածութ-
յունը` 0,5%:  

• Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը կազմել է 24,4%: 

• Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել 
միգրանտների միայն 25,9%-ը:  

• Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես 
պահպանակ է օգտագործել միգրանտների 48,3%-ը:  

• Հարցման ենթարկված միգրանտների միայն 43,4%-ն է վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ:  

• ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում միգրանտների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 4,8%: 

 
Առաջարկություններ 

Բարելավել համաճարակաբանական հսկողությունը ՄԻԱՎ վարակի տարածման 
կասեցման և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավե-
տության բարձրացման համար: 

Բարելավել ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակա-
բանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին դիմելիությունը 
և այդ ծառայությունների տրամադրման ծածկույթը:  
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Բարելավել ԿՍԿ-ների շրջանում սեռավարակների նկատմամբ համաճարակաբա-
նական հսկողությունը և դրանց վաղ հայտնաբերումը`ընդլայնելով նրանց շրջանում 
սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտությունների և բուժման ծածկույթը: 

Բարելավել ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբա-
նական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին դիմելիութ-
յունը, ընդլայնելով ծառայություններ տրամադրողների նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ծածկույթը:  

Բարելավել միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակա-
բանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` ՄԻԱՎ վարակին 
առնչվող ծառայությունների համապարփակ փաթեթի տրամադրման միջոցով մեծաց-
նելով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին 
դիմելիությունը և այդ ծառայությունների տրամադրման ծածկույթը:  

Բարելավել քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ 
վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ 
հայտնաբերումը` մեծացնելով քրեկատարողական հիմնարկներում բուժաշխատողի 
նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
տրամադրումը: 

Բարելավել երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարա-
կաբանական հսկողությունը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և 
հետազոտության ծառայություններին դիմելիությունը, բարձրացնելով ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների ցուցանիշը ՄԻԱՎ վարակի հարցերով 
ուսուցման ու առողջ ապրելակերպի քարոզչության ընդլայնման միջոցով: 

Հաշվի առնելով ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների դերը իրականացված կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունա-
վետությունը գնահատելու, արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր մշակելու և ներդնելու 
գործում՝ անհրաժեշտ է շարունակել դրանց պարբերաբար իրականացումը:  
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Հետազոտության խնդիրները 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի և սեռավարակների զուգակց-
ված կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների խնդիրներն էին` 

• ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների և միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
տարածվածության գնահատումն ընտրված տեղամասերում, 

• ԹՆՕ-ների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածության գնահատումը, 
• ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածության գնահատումը, 
• ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների և միգրանտների շրջանում սիֆիլիսի տա-

րածվածության գնահատումը, 
• ԿՍԿ-ների շրջանում գոնորեայի և տրիխոմոնիազի տարածվածության 

գնահատումը, 
• միգրանտների շրջանում հեպատիտներ B-ի և C-ի տարածվածության գնա-

հատումը, 
• ռիսկային վարքագծի առանցքային բնութագրիչների գնահատումը, 
• կանխարգելիչ ծրագրերում ընդգրկվածության գնահատումը, 
• իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության գնա-

հատման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումը, 
• ադվոկացիայի և որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ հիմնական 

տվյալների ստացումը, 
• ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների խմբերի չափերի գնահատման համար 

անհրաժեշտ տվյալների ստացումը: 
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Հետազոտության մեթոդաբանությունը 
 

1. Աշխարհագրական տեղաբաշխումն ու բնակչության խմբերը 

ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսա-
բանական և վարքագծային հետազոտություններն անցկացվել են Հայաստանի Հանրա-
պետության երեք խոշոր քաղաքներում` Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, որտեղ 
ապրում է երկրի բնակչության 42,2%-ը:  

Միգրանտների շրջանում կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններն 
իրականացվել են Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Արարատի 
մարզերի գյուղական համայնքներում: 

Երիտասարդների շրջանում անցկացվել են վարքագծային հետազոտություններ, 
որոնցում ընդգրկվել են Երևանի միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորողները: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում անցկացվել են վար-
քագծային հետազոտություններ` ներառելով հանրապետության քրեակատարողական 
բոլոր հիմնարկները:  

 
Հետազոտության մեջ ընդգրկման չափանիշները 

• Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ` վերջին երեք ամսվա 
ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործած 
մարդիկ: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ԹՆՕ-ներ, ովքեր բնակվել են 
նույն բնակավայրում, եղել են 18 տարեկան և բարձր, ունեցել են 
հետազոտությանը մասնակցելու ցանկություն և տվել են տեղեկացված համա-
ձայնություն: 

• Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք` վերջին երեք 
ամսվա ընթացքում վճարովի սեռական ծառայություններ տրամադրած 
կանայք: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ԿՍԿ-ներ, ովքեր ճանաչել են 
միմյանց, բնակվել են նույն բնակավայրում, եղել են 18 տարեկան և բարձր, 
ունեցել են հետազոտությանը մասնակցելու ցանկություն և տվել են տեղեկաց-
ված համաձայնություն:  

• Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ` 
վերջին 12 ամիսների ընթացքում տղամարդ զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություններ ունեցած տղամարդիկ: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել 
են ՏՍՏ-ներ, ովքեր ճանաչել են միմյանց, բնակվել են նույն բնակավայրում, 
եղել են 18 տարեկան և բարձր, ունեցել են հետազոտությանը մասնակցելու 
ցանկություն և տվել են տեղեկացված համաձայնություն: 
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• Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ` քննչական կալանքի 
տակ գտնվողներ և ազատազրկման դատապարտվածներ: 

• Միգրանտներ` վերջին երեք տարվա ընթացքում ՀՀ-ից երեք ամսից ավել 
բացակայած աշխատանքային միգրանտներ: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել 
են գյուղական համայնքներում բնակվող միգրանտները: 

• Երիտասարդներ` բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների 15-24 տարեկան սովորողներ: 

 
2. Ընտրանքի չափը 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ներում ընդգրկված խմբերի ընտրանքի չափերը հաշվարկվել են` հիմք ընդունելով 
դրանց չափերի գնահատման տվյալները:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ներում ընդգրկված խմբերի ընտրանքի չափերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1. 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային  
hետազոտություններում ընդգրկված խմբերի չափերը՝ ըստ քաղաքների 

Հետազոտված 
խմբերը 

Երևան 
(n) 

Գյումրի 
(n) 

Վանաձոր 
(n) 

ԹՆՕ-ներ 300 50 50 
ԿՍԿ-ներ 300 50 50 
ՏՍՏ-ներ 300 50 50 

 
Վարքագծային հետազոտություններում ընդգրկված խմբերի ընտրանքի չափերը 

հաշվարկվել են` հիմք ընդունելով դրանց չափերի գնահատման տվյալները (առկայութ-
յան դեպքում) և նախկինում իրականացված նմանատիպ հետազոտությունների փորձը:  

Վարքագծային հետազոտություններում ընդգրկված խմբերի ընտրանքի չափերը 
ներկայացված են ստորև` 

• քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ` 350, 
• միգրանտներ` 550, 
• երիտասարդներ` 1200:  
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3. Ընտրանքի ձևավորման մեթոդները 

Ընտրանքի ձևավորման մեթոդները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: 
 

Աղյուսակ 2. 

Ընտրանքի ձևավորման մեթոդները` ըստ բնակչության տարբեր խմբերի 
Խումբը Կիրառված մեթոդը 

ԹՆՕ-ներ մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք  
ԿՍԿ-ներ մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք  
ՏՍՏ-ներ մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք  
Երիտասարդներ երկաստիճան կլաստերային ընտրանք  
Միգրանտներ ժամանակատեղանքային ընտրանք 
Քրեակատարողական 
հիմնարկներում գտնվողներ 

կանոնավոր ընտրանք 

 
3.1. Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք 

Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանքը (ՄՄՁԸ) կիրառվել է ԹՆՕ-ների, 
ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների շրջանում հետազոտություններ իրականացնելու համար:  

Նախքան բուն հետազոտությունն սկսելը կատարվել է նախնական հետազոտութ-
յուն, որի ընթացքում իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ, խորացված 
հարցազրույցներ նպատակային խմբի ներկայացուցիչների և նրանց հետ աշխատողնե-
րի շրջանում, կատարվել է քարտեզավորում: Նախնական հետազոտության ընթացքում 
ուսումնասիրվել է ՄՄՁԸ-ի մեթոդի կիրառման հնարավորությունը բնակչության տվյալ 
խմբի համար (այսինքն` խումբն ունի՞ կազմավորված սոցիալական ցանց, թե՞ ոչ), սահ-
մանվել են «սերմերի» ընտրության չափանիշները, խրախուսման տեսակը, հետազո-
տության աշխարհագրական ծածկույթը: Նախնական հետազոտության ժամանակ նաև 
մշակվել են մասնակիցներին տրվելիք կտրոնները:  

Հետազոտությունն սկսվել է ոչ պատահական մեթոդով ընտրված «սերմերի» ներգ-
րավումից, որոնց հավաքագրել է անձնակազմը: «Սերմերի» ընտրության չափանիշներն 
են եղել իրենց ցանցի մյուս անդամների հետ լավ կապված և նրանց կողմից ընդունված 
լինելը, հետազոտության նպատակի լիարժեք գիտակցումը: Գյումրիի և Վանաձորի բո-
լոր երեք խմբերում հետազոտություններն անցկացվել են երկու, իսկ Երևանում` վեց 
«սերմերի» միջոցով: Ընտրված «սերմերը» հավաքագրել են իրենց հավասարակիցներին, 
վերջիններս էլ` իրենց այլ հավասարակիցների, և այսպես շարունակ: Հավասարակից-
ները ևս համապատասխանել են նախապես ընդունված չափանիշներին (ճանաչել են 
միմյանց, բնակվել են նույն բնակավայրում, եղել են 18 տարեկան և բարձր, ունեցել են 
հետազոտությանը մասնակցելու ցանկություն և տվել են տեղեկացված համաձայ-
նություն): 



25 
 

Հավաքագրված անձին հետազոտության մեջ ընդգրկելու հարցը որոշվել է անձնա-
կազմի կողմից` հաշվի առնելով համապատասխան կտրոնի առկայությունը, հավա-
քագրված անձի համապատասխանությունը ընդգրկման չափանիշներին և մասնակցի 
տեղեկացված համաձայնությունը` մասնակցելու հետազոտությանը: Վերոնշյալ պայ-
մաններին բավարարող հավաքագրված անձին մանրամասն բացատրվել է հետազո-
տության նպատակը, և նա ընդգրկվել է հետազոտության մեջ:  

Բոլոր մասնակիցներին, ներառյալ «սերմերը», տրվել են երեքական կտրոններ նոր 
մասնակիցներ հավաքագրելու համար: Կտրոնները համարակալվել են: Դրանք բաղկա-
ցած են եղել երկու մասից` «ուղեգրման կտրոն», որով նոր հավաքագրված անձը մաս-
նակցել է հետազոտությանը, և «վճարման կտրոն», որով նա ներկայացել է` ստանալու 
իր խրախուսումը: Առաջնային խրախուսում ստացել են հետազոտություն անցած բոլոր 
մասնակիցները, երկրորդային խրախուսում տրվել է մասնակիցներին յուրաքանչյուր 
նոր հավաքագրվածի համար: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են անձինք, ովքեր տվել են հետազոտությանը 
մասնակցելու տեղեկացված համաձայնություն, մասնակցել են հարցազրույցին և հանձ-
նել կենսանյութ լաբորատոր հետազոտության համար: Բոլոր մասնակիցների հետ անց-
կացվել է հարցազրույց նախապես մշակված հարցաշարի համաձայն: Բոլոր տվյալները 
և լրացվող ձևերը կապակցված են եղել կտրոնների համարներն:  

Կախված ընտրանքային տեղամասի և ընտրանքային խմբի առանձնահատ-
կություններից` ալիքների թիվը հավաքագրման շղթայում եղել է 1-12: 

Հետազոտության անցկացման վայրերն ընտրվել են նախնական հետազոտության 
ժամանակ: Դրանք եղել են հարմարավետ, ունեցել են բավարար տարածք և բավականա-
չափ սենյակներ` հետազոտության մասնակիցներին ընդունելու, նրանց հետ հարցա-
զրույցի, նախա- և հետթեստային խորհրդավության անցկացման և արյան նմուշառման 
համար:  
 
3.2. Կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանք 

Կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանքի մեթոդը կիրառվել է քրեա-
կատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում հետազոտություններ իրակա-
նացնելու համար: Հետազոտությունն իրականացվել է քրեակատարողական 11 հիմ-
նարկում: 

Խմբի բոլոր անդամներն ունեցել են ընտրանքի մեջ ընդգրկվելու հավասար հավա-
նականություն: Ընտրանքը ձևավորելու համար նախ ընտրվել է պատահական ելակետ, 
ապա ընդհանուր հետազոտվող խմբից ընտրվել է յուրաքանչյուր N-րդը:  
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3.3. Երկաստիճան կլաստերային ընտրանք 

Կլաստերային ընտրանքը կիրառվել է երիտասարդների շրջանում հետազո-
տություններ իրականացնելու համար: Երկաստիճան կլաստերային ընտրանքը ձևա-
վորվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում բոլոր բուհերի և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր ցանկից պատահական ընտրությամբ 
առանձնացվել են կլաստերները` ուսումնական հաստատությունները: Հետազոտության 
մեջ ընդգրկվելու համար ի սկզբանե բացառվել են բժշկական կրթություն տրամադրող 
ուսումնական հաստատությունները: Երկրորդ փուլում ընտրված կլաստերներում 
կատարվել է սահմանված թվով անձանց պատահական ընտրություն: 
 

3.4. Ժամանակատեղանքային ընտրանք 

Ժամանակատեղանքային ընտրանքը կիրառվել է միգրանտների շրջանում հե-
տազոտություններ իրականացնելու համար: Նախապես մշակվել է ժամանակացույց և 
ընտրանքային տեղամասերի ցանկ: Ընտրանքը ձևավորվել է հետազոտության անց-
կացման պահին տվյալ տեղամասում գտնվող հետազոտվող խմբի բոլոր ներկայացու-
ցիչների միջոցով: 
  
4. Տվյալների հավաքագրումը 

Հարցաշարերում ներառվել են այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավորություն են տվել 
ստանալու անհրաժեշտ ցուցանիշների հաշվարկման համար պահանջվող բոլոր տվյալ-
ները: Հարցաշարի լրացման համար պահանջվել է մոտ 30-40 րոպե: ՄՄՁԸ-ի մեթոդի 
կիրառման ժամանակ յուրաքանչյուր մասնակցի համար լրացված հարցաշարն ունեցել 
է նույնականացման համար, որը կիրառվել է նաև կենսաբանական նյութի ծածկագրման 
նպատակով: Բոլոր հարցաշարերն անցել են նախնական փորձարկում նպատակային 
խմբերի ներկայացուցիչների շրջանում:  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ներում ընդգրկված անձնակազմի համար 2014թ. հուլիսին կազմակերպվել է աշ-
խատանքային 12 հանդիպում:  

Աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են ՄԻԱՎ վարակի վե-
րաբերյալ վարքագծային և կենսաբանական հետազոտությունների իրականացման 
սկզբունքները, տվյալների հավաքագրման մեթոդները և աղբյուրները, հարցաշարերը և 
հարցազրույցի անցկացման հետ կապված հարցեր, հետազոտությունների իրականաց-
ման ընթացքում էթիկական նկատառումները, հետազոտությունն իրականացնող անձ-
նակազմի գործառույթները, նաև ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային և կենսա-
բանական հետազոտությունների իրականացման գործնական այլ հարցեր: 

Աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում մասնակիցների կողմից արվել են 
որոշակի առաջարկություններ հետազոտությունների գործնական քայլերի իրականաց-
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ման և հարցաշարերի վերաբերյալ, որոնք քննարկվել են, և այդ քննարկումների ար-
դյունքում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: 

 
5. Հավաքագրման ընթացքի նկարագիրը 

Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանքի մեթոդով հետազոտության ժա-
մանակ բոլոր մասնակիցներին, սկսած «սերմերից», տրվել են երեքական կտրոններ` նոր 
մասնակիցներ հավաքագրելու համար: Հետազոտության ընթացքում ընտրանքի սահ-
մանված չափը չգերազանցելու նպատակով տրամադրվող կտրոնների թիվը պակա-
սեցվել է մինչև 2 կամ 1: Ընտրանքի սահմանված չափին հասնելուց հետո կտրոնների 
տրամադրումը դադարեցվել է: Կտրոնները տրվել են մասնակիցներին հավաքագրելու և 
խրախուսանք ստանալու նպատակով: Դրանք բաղկացած էին երկու մասից` «ուղե-
գրման կտրոն», որը տրվել է հավաքագրված անձին հետազոտություններ անցնելու 
համար, «վճարման կտրոն», որը հավաքագրողը պահում էր իր մոտ և դրա հիման վրա 
հետագայում ստանում նոր մասնակից ներգրավելու համար իրեն հասանելիք խրա-
խուսումը: Կտրոնները համարակալվել են: Դրանց երկու մասերի վրա նշվել են հավա-
քագրողի անձնական չկրկնվող (նույնականացման) համարը և կտրոնի գործածելիութ-
յան ժամանակահատվածը: Հավաքագրված անձն իր ստացած կտրոնով ներկայացել է 
հետազոտության անցկացման վայր: Այստեղ նա առաջինը հանդիպել է քարտուղարին, 
որին ներկայացրել է իր «ուղեգրման կտրոնը»: Կտրոնի իսկությունը ստուգելուց և դրա-
նում հավաստիանալուց հետո քարտուղարը գնահատել է հավաքագրված անձի հա-
մապատասխանությունը հետազոտության մեջ ներառվելու չափանիշներին: Հավաքա-
գրված անձի` մասնակցության չափանիշներին համապատասխանության դեպքում 
քարտուղարը լրացրել է համապատասխան ձևաթուղթ` դրան կցելով կտրոնը: Ապա 
հավաքագրված յուրաքանչյուր անձի քարտուղարը մանրամասն ներկայացրել է հետա-
զոտության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները (հարցազրույց, արյան 
նմուշի հանձնում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության համար և այլն): Հավաքա-
գրված անձի գրավոր տեղեկացված համաձայնությունն ստանալուց հետո քարտուղարը 
նրան ուղեկցել է հարցազրույց վարող մասնագետի մոտ:  

Հարցազրույցն անցկացվել է բոլոր մասնակիցների հետ` նախապես մշակված 
հարցաշարի համաձայն: Հարցազրույցից հետո մասնակիցները լաբորատոր հետազո-
տության համար արյուն են հանձնել (ԿՍԿ-ները` նաև քսուք) դրա համար նախատես-
ված սենյակում:  

Հետազոտության պատասխանն ստանալու ցանկություն հայտնած մասնակիցնե-
րին մինչ արյուն հանձնելը տրամադրվել է նախաթեստային խորհրդատվություն: Ար-
յունը հանձնելուց հետո մասնակիցներն ստացել են առաջնային խրախուսանքը և 
կտրոններ նոր մասնակիցներ հավաքագրելու համար: Յուրաքանչյուր նոր հավաքա-
գրված հավասարակցի համար տրամադրվել է երկրորդային խրախուսում:  
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6. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների  
գնահատման մեթոդը 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքները գնահատվել են ներքո-
նշյալ հարցերին տրված պատասխանների հանրագումարի հիման վրա*:  

1. Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, 
ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենա-
լով:  

2. Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` պահպանակ օգտագոր-
ծելով: 

3. Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված:  
4. Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բա-

րևելիս:  
5. Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ 

սնունդ ընդունելիս: 
ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների 

գնահատման համար վերոնշյալ հարցերից 4-րդը և 5-րդը փոխարինվել են ստորև նշված 
երկու հարցերով, ինչը նախատեսված է հիմնական ցուցանիշների կառուցման ուղեցույ-
ցով.  

• Կարելի՞ է արդյոք խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց` անցնելով թմրամիջոց-
ների ոչ ներարկային օգտագործման: 

• Հնարավո՞ր է արդյոք վարակվել ՄԻԱՎ-ով` օգտագործելով ներարկման ասե-
ղը, որն արդեն օգտագործված է եղել: 

Գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը հաշվարկվել է բոլոր հինգ հարցերին 
տրված ճիշտ պատասխանների հանրագումարի արդյունքում:  
 
7. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկվածության ցուցանիշի 

հաշվարկման մեթոդը 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկվածության ցուցանիշը հաշ-
վարկվել է ներքոնշյալ հարցերին տրված «այո» պատասխանների հանրագումարի հի-
ման վրա*: 

1. Գիտե՞ք այնպիսի վայր, որտեղ ցանկության դեպքում կարող եք հետազոտվել 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ:  

2. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ:   

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ԹՆՕ-ների ընդգրկվածության ցու-
ցանիշի հաշվարկման համար տրվել է ևս մեկ հարց.  
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• Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են միանվագ օգտագործ-
ման ներարկիչներ և ասեղներ:  

 
8. ԹՆՕ-ների շրջանում սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակի 

օգտագործման ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդը 
 

Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործման ցու-
ցանիշը ԹՆՕ-ների շրջանում հաշվարկվել է ներքոնշյալ հարցերին տրված «այո» պա-
տասխանների հանրագումարի հիման վրա*: 
1. Օգտագործե՞լ եք արդյոք ներարկային թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա ընթաց-

քում:  
2. Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում:  
3. Դուք (կամ զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ սեռական վերջին հարա-

բերության ժամանակ:  
 
9. Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ ստերիլ ասեղի և 

ներարկիչի օգտագործման ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդը 
 

Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ ստերիլ ասեղի և 
ներարկիչի օգտագործման ցուցանիշը հաշվարկվել է ներքոնշյալ հարցերին տրված 
«այո» պատասխանների հանրագումարի հիման վրա*: 
1. Օգտագործե՞լ եք արդյոք ներարկային թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա ընթաց-

քում: 
2. Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ օգտագործե՞լ եք 

ստերիլ ասեղ և ներարկիչ:  
 
10. ԿՍԿ-ների շրջանում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին 

հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործման ցուցանիշի 
հաշվարկման մեթոդը  
 

Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահ-
պանակի օգտագործման ցուցանիշը ԿՍԿ-ների շրջանում հաշվարկվել է ներքոնշյալ 
հարցին տրված «այո» պատասխանի հիման վրա*: 

• Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
Դուք կամ զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ:  
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11. ՏՍՏ-ների շրջանում անալ վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակի 
օգտագործման ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդը 
 

Անալ վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործման ցուցանիշը 
ՏՍՏ-ների շրջանում հաշվարկվել է ներքոնշյալ հարցերին տրված «այո» պատասխան-
ների հանրագումարի հիման վրա*: 

1. Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն տղամարդ զուգընկերոջ հետ վերջին վեց 
ամիսների ընթացքում:  

2. Այդ ընթացքում ունեցե՞լ եք անալ սեռական հարաբերություն: 
3. Օգտագործե՞լ եք պահպանակ անալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ:  
 
12. Լաբորատոր հետազոտություններ 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների համար արյան փորձա-
նմուշները վերցվել են ընտրանքային տեղամասերում: Փորձանմուշները կոդավորվել 
են. բոլոր տվյալները և լրացված ձևերը կապակցված են եղել կտրոնների համարներին : 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների միևնույն 
որակի և հավաստիության ապահովման, ինչպես նաև գաղտնիության պահպանման 
նպատակով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունները կատարվել են 
ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիայում՝ բացառությամբ միգրանտ-
ների, որոնց շրջանում հետազոտությունները կատարվել են տեղերում՝ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի 
մասնագետների կողմից:  

Հետազոտման ենթակա արյան փորձանմուշները ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի լաբորատորիա են 
տեղափոխվել ՀՀ առողջապահության նախարարության հրամաններով հաստատված 
մեթոդական ցուցումներով սահմանված ժամկետներում` պահպանելով դրանց պահ-
պանման և տեղափոխման համար սահմանված կարգը: 

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական բոլոր նմուշները ենթարկվել են կրկնակի հետա-
զոտման՝ կեղծ դրական պատասխանների հավանականությունը նվազագույնի հասցնե-
լու նպատակով (ԱՀԿ-ի երկրորդ ռազմավարություն): 

Լաբորատոր հետազոտությունների որակի հսկման նպատակով պատահական 
ձևով ընտրված ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճաբացասական փորձանմուշների 10%-ը են-
թարկվել է կրկնակի հետազոտման: Լաբորատոր հետազոտությունների համար օգ-
տագործված թեստ-հավաքածուները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:  
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Աղյուսակ 3. 

Լաբորատոր հետազոտությունների համար օգտագործված  
թեստ-հավաքածուները 

Հետազոտություն Թեստ-հավաքածու Նշումներ Դրական արդյունք 

ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  

Genscreen ultra 
HIVAg-Ab, Bio Rad  

 

 

Имуно Хром-анти 
ВИЧ 1/2, экспресс, 
ООО МЕД-
ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА  

 

АГАТ-ВИЧ 1/2, 
Эколаб 

 

Բոլոր 
փորձանմուշների 
հետազոտություն(
բացառությամբ 
միգրանտների) 

(միգրանտներից 
վերցված 
փորձանմուշների 
հետազոտություն) 

Շճաբացասական 
փորձանմուշների 
կրկնակի 
հետազոտություն 

Շճադրական 
շիճուկների 
հետազոտություն  

Փորձանմուշների 
հետազոտությունների 
կրկնակի դրական 
արդյունք 

Հեպատիտ C-ի 
վերաբերյալ 

Anti-HCV ELISA, 
Autobio 

Rapid Test for 
Antibody to Hepatitis 
C Virus (Colloidal Gold 
Device) – WANTAI 
Bio-Pharm 

(բացառությամբ 
միգրանտների) 

(միգրանտներից 
վերցված 
փորձանմուշների 
հետազոտություն) 

Հակամարմինների 
նկատմամբ դրական 
արդյունք 

Հեպատիտ B-ի 
վերաբերյալ 

ELISA HbsAg, Autobio 

Rapid Test for 
Hepatitis B Virus 
Surface Antigen 
(Colloidal Gold Device) 
– WANTAI Bio-Pharm 

(բացառությամբ 
միգրանտների) 

(միգրանտներից 
վերցված 
փորձանմուշների 
հետազոտություն) 

HbsAg-ի նկատմամբ 
դրական արդյունք 

Սիֆիլիսի  
վերաբերյալ 

Syphilis RPR Test, 
Cormay 

Syphilis TPHA liquid, 
Cypress Diagnostics 

 RPR և TPHA թեստերի 
դրական արդյունք 
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Գոնորեայի 
վերաբերյալ 

Neisseria gonorrhoeae 
Real-TM (Real Time 
Amplification Kit), 
Sacace Biotechnologies 

էքստրակցիան 
կատարվել է 
Genomic column 
DNA Express 
(Column DNA 
Extraction Kit), 
Sacace 
Biotechnologies 

ՊՇՌ-ի դրական 
արդյունք 

Տրիխոմոնիազի 
վերաբերյալ 

Trichomonas vaginalis 
Real-TM (Real Time 
Amplification Kit), 
Sacace Biotechnologies 

ՊՇՌ-ի դրական 
արդյունք 

 

13. Մոնիտորինգ և որակի ապահովում 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների 
շրջանակներում իրականացված միջոցառումների մեթոդական ղեկավարումն ու վերա-
հսկումը կատարվել է ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից:  

Հետազոտության ողջ ընթացքում իրականացվել են մոնիտորինգային այցեր ընտ-
րանքային տեղամասեր` հետևելու հետազոտությունների իրականացման ընթացքի հա-
մապատասխանությանը ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ազ-
գային ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի պահանջներին:  
 
14. Տվյալների մշակում և վերլուծում 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն-
ների տվյալները ենթարկվել են վիճակագրական մշակման և վերլուծվել են քանա-
կական վիճակագրական մեթոդներով՝ հաշվի առնելով հավաստիության ցուցանիշները: 
Կատարվել է տվյալների կրկնակի մուտքագրում մուտքագրման որակի ապահովման 
նպատակով: Տվյալների մշակման և վերլուծության ժամանակ օգտագործվել են SPSS, 
RDSAT համակարգչային ծրագրերը:  

Հետազոտության մեջ ընդգրկված բոլոր խմբերում վերլուծությունը կատարվել է 
ըստ որոշակի բաժինների, այն է` խմբի առանցքային բնութագրիչները, կենսաբանական 
ցուցանիշները (միայն այն խմբերում, որտեղ կենսաբանական հետազոտությունները 
համակցվել են վարքագծայինի հետ), ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքը, ռիսկային վարքագիծը, ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում: 

Կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններում ընդգրկված խմբերի 
(ԹՆՕ, ԿՍԿ, ՏՍՏ) համար տրվել է նաև խմբի առավել բնութագրական նկարագիրը` 
խմբի «դիմանկարը»: Այս մոտեցումը կիրառվել է միայն Երևանի համար, որտեղ 
գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի զգալի մասը, և հետազոտության մեջ ընդգրկված 
վերոնշյալ խմբերում արձանագրված ՄԻԱՎ-ի, սեռավարակների նկատմամբ շճադրա-
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կան դեպքերի թիվը հնարավորություն է ընձեռել իրականացնելու որոշ բնութագրիչների 
համեմատական վերլուծություն՝ ըստ շճաբանական կարգավիճակի: 

 
15. Էթիկական հարցեր 

ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի էթիկայի հանձնաժողովի կողմից հավանության է արժանա-
ցել 2014 թվականին իրականացված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և 
վարքագծային հետազոտությունների փաստաթղթերի փաթեթը:  

Բոլոր մասնակիցներն ընդգրկվել են հետազոտության մեջ միայն կամավորության 
սկզբունքով: Հետազոտությունները եղել են անանուն: Կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններն իրականացվել են մասնակիցների գրավոր տեղեկացված համա-
ձայնության, իսկ վարքագծային հետազոտությունները` բանավոր տեղեկացված համա-
ձայնության հիման վրա: Հարցազրույցի մասնակցած բոլոր անձինք տեղեկացվել են, որ 
իրենց ինքնությունը բացահայտող որևէ տվյալ չի գրառվելու ո՛չ հարցաթերթիկի լրաց-
ման, ո՛չ էլ արյան փորձանմուշի հետազոտության ժամանակ, իսկ հարցման տվյալները 
վերլուծվելու են ամբողջ խմբի կտրվածքով, այլ ոչ թե անհատական: Մասնակիցներին 
նաև բացատրվել է, որ ցանկացած պահի նրանք կարող են դադարեցնել իրենց մաս-
նակցությունը հետազոտությանը:  

Ապահովվել է հետազոտությունների գաղտնիությունը:  
Մասնակիցները տեղեկացվել են, թե երբ և որտեղից կարող են իմանալ իրենց 

լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների մասին: Հետազոտության արդյունք-
ներին տեղեկանալու համար դիմած բոլոր մասնակիցներին տրամադրվել է հետթես-
տային խորհրդատվություն: 

 Հետթեստային խորհրդատվության ժամանակ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական 
արդյունք ունեցող մասնակիցները տեղեկացվել են հետագա հետազոտությունների 
անհրաժեշտության մասին և ուղղորդվել են ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ վերջնական ախտորոշման և 
անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան բուժում ստանալու համար:  

Սեռավարակների նկատմամբ շճադրական արդյունք ունեցող մասնակիցներն 
ուղղորդվել են մասնագիտացված ծառայություններ հետագա հետազոտությունների և 
անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան բուժում ստանալու համար:  

Վիրուսային հեպատիտների նկատմամբ շճադրական արդյունք ունեցող մասնա-
կիցներն ուղղորդվել են համապատասխան մասնագետների մոտ անհրաժեշտ օգնութ-
յուն ստանալու համար: 

Հետթեստային խորհրդատվության ժամանակ շճաբացասական արդյունք ունեցող 
բոլոր մասնակիցներին տրամադրվել է խորհրդատվություն ապագայում վարակման 
վտանգից խուսափելու ուղիների, կանխարգելման միջոցների, առավել անվտանգ վար-
քագծի վերաբերյալ: 
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Հետազոտության արդյունքները 
 

1.  Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ 

1.1.  Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ. Երևան 
 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային հե-
տազոտություններ: 

 Հետազոտություններում ընդհանուր առմամբ ընդգրկվել է 300 ԹՆՕ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 44,2, իսկ մեդիանան`44:  

Երևանի ԹՆՕ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ  
4-ում, մանրամասները` հավելված 1-ում: 

 
Աղյուսակ 4. 

ԹՆՕ-ների բնութագրիչները (Երևան) 
Սեռը  n=300 

Արական 96,1% 
Իգական 3,9% 

Տարիքային խումբը  n=300 
Մինչև 30 8,4% 
30 և բարձր  91,6% 

Տարիքը  n=300 
Միջին տարիքը 44,2 
Մեդիանա 44 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս  300 
Միջին տարիքը 20,3 
Մեդիանա 18,5 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=300 
Միջին տարիքը  17,1 
Մեդիանա 17 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  n=162 
Միջինը 5,4 

 
Հարցման ենթարկվածների 64,2%-ն սկսել է թմրամիջոցներ օգտագործել 15-24 տա-

րեկան հասակում (գծապատկեր 1): Թմրամիջոցների օգտագործումն սկսելու միջին տա-
րիքը կազմել է 20,3, իսկ մեդիանան`18,5: 
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Գծապատկեր 1. ԹՆՕ-ների տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս. 
Երևան 

 
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց է 

օգտագործել հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 80,3%-ը: 
Հարցման ենթարկվածների 68%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբերություն 

ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում (գծապատկեր 2): Սեռական առաջին հարաբե-
րության միջին տարիքը կազմել է 17,1, իսկ մեդիանան` 17: 

Գծապատկեր 2.  ԹՆՕ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Երևան 

 
Վերջին տարվա ընթացքում ԹՆՕ-ների 48,3%-ն ունեցել է պատահական զուգըն-

կերներ, ընդ որում նրանց մեծամասնությունը` 69,7%-ը` երկու և ավելի (գծապատկեր 3):  

Գծապատկեր 3. ԹՆՕ-ների պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում. Երևան 

6,2%

47,7%
16,5%

29,6%

Մինչև 14 15-19 20-24 25 և բարձր

14,1%

68%

17,9%

Մինչև 14 15-19 20 և բարձր
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Հարցման ենթարկվածների 39,2%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություն-
ներ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը գնահատելու նպատակով 
(գծապատկեր 4): 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 4% (1,8-
6,7%` 95% վստահության միջակայքում):  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 3,7% (0,8-
8,4%` 95% վստահության միջակայքում):  

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 
52,1% (43,7-60,1%` 95% վստահության միջակայքում):  

  

30,3%

58,2%

7,8%
3,7%

1 2-5 6-10 11 և ավել
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Գծապատկեր 4.  ԹՆՕ-ների շրջանում կենսաբանական ցուցանիշները. Երևան  

 
 
Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների 90,7%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հավա-
տարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 86,4%-ի կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վա-
րակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով պահպանակ, գերակշռող 
մեծամասնությունը` 82,5%-ը, գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց 
ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 87,5%-ը գիտի, որ հնա-
րավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս, իսկ 
81%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակով 
հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

Հարցման ենթարկվածների 97,4%-ը գիտի, որ հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել` 
գործածելով արդեն օգտագործված ներարկման ասեղ, իսկ 79,7%-ը համարում է, որ 
կարելի է խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներար-
կային օգտագործման: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը (ԳԳՑ) կազմել է 60,9%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ոչ ստերիլ պարագաներ օգտագործել է հարցման 
ենթարկվածների ընդամենը 3,8%-ը, իսկ ընդհանուր ներարկման պարագաներ՝ 42%-ը: 
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ընդհանուր ներարկման պարագաներ օգտա-
գործածների մոտ ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 5,2%, իսկ չօգտագործածների 
մոտ՝ 2,9%: 
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Երբևէ ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց է օգտագործել հարցման են-
թարկվածների 63,7%-ը:  

Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ ստերիլ ասեղ և 
ներարկիչ օգտագործել է հարցման ենթարկվածների բացարձակ մեծամասնությունը` 
97,1%-ը: 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ռիս-
կային որոշ գործոններ ներկայացված են գծապատկեր 5-ում: 

Գծապատկեր 5.  Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ռիսկային որոշ 
գործոններ. Երևան 

 
Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ ունեցել է հարցման 

ենթարկված ԹՆՕ-ների 82,7%-ը, որոնցից սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել 39,1%-ը:  

Վերջին տարվա ընթացքում ԹՆՕ-ների 48,3%-ն ունեցել է պատահական զուգ-
ընկերներ, որոնց հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է 
օգտագործել նրանց 62,1%-ը (գծապատկեր 6): 
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Գծապատկեր 6.  ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ. Երևան  

 
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերների հետ մշտապես 

պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների կեսից ավելին` 54,2%-ը: ԹՆՕ-
ների միայն 28,3%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ 
մշտապես պահպանակ օգտագործել (գծապատկեր 7):  

Գծապատկեր 7.  ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Երևան  

 
ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական ԹՆՕ-ների 19,4%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

մշտապես պահպանակ օգտագործել:  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների գերակշռող մեծամասնությունը` 86%-ը, գիտի, 
թե ցանկության դեպքում որտեղ կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ 
77,4%-ը նշել է, որ իրենց հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն 
և հետազոտություն տրամադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների միայն 
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26%-ն է վերջին 12 ամիսների ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտվածների բացարձակ մեծամասնությունը` 96%-ը, դիմել և 
տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 8): 

Գծապատկեր 8.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ԹՆՕ-ներին. Երևան 

 
Վերջին 12 ամիսների ընթացքում հարցման ենթարկվածների 8,1%-ին տրամա-

դրվել են պահպանակներ, իսկ միանվագ ներարկիչների և ասեղների տրամադրման 
մասին նշել է հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 8,7%-ը:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի ԹՆՕ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 6,3% (գծապատկեր 9):  
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Գծապատկեր 9.  ԹՆՕ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում.  
 Երևան 

 
 
Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների առավել բնութագրական նկարագիրը 

Երևանի ԹՆՕ-ների միջին տարիքը կազմել է 44,2, իսկ մեդիանան` 44: Հետազո-
տության մեջ ընդգրկվածների 96,1%-ը եղել են արական, 3,9%-ը` իգական սեռի ներկա-
յացուցիչներ, 68,6%-ն ունի միջնակարգ կրթություն, 67,3%-ն ամուսնացած է: 

Հարցման ենթարկվածների 64,2%-ն սկսել է թմրամիջոցներ օգտագործել 15-24 տա-
րեկան հասակում: Թմրամիջոցների օգտագործումն սկսելու միջին տարիքը կազմել է 
20,3:  

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց է օգտա-
գործել հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 80,3%-ը:  

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ընդհանուր ներարկման պարագաներ օգտագործել 
է հարցման ենթարկվածների 42%-ը, իսկ երբևէ ուրիշի կողմից պատրաստված թմրա-
միջոց` 63,7%-ը: Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ ստե-
րիլ ասեղ և ներարկիչ օգտագործել է հարցման ենթարկվածների 97,1%-ը: 

Հարցման ենթարկվածների 68%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբերություն 
ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում: Առաջին սեռական հարաբերության միջին տա-
րիքը կազմել է 17,1: 

Վերջին տարվա ընթացքում ԹՆՕ-ների 48,3%-ն ունեցել է պատահական զուգըն-
կերներ, ընդ որում նրանց մեծամասնությունը` 69,7%-ը` երկու և ավելի: Պատահական 
զուգընկերների միջին թիվը կազմել է 3: 
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Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերների հետ մշտապես 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 54,2%-ը, իսկ բոլոր զուգընկեր-
ների հետ` ընդամենը 28,3%-ը:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 60,9%: Հարցման ենթարկվածների 39,2%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վա-
րակվելու հավանականությունը:  

Հարցման ենթարկվածների միայն 26%-ն է վերջին 12 ամիսների ընթացքում հե-
տազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, որոնցից 96%-ը դիմել և տեղեկացվել է հետազոտութ-
յան արդյունքի մասին: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի ԹՆՕ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 6,3%:  

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 4%: ՄԻԱՎ-
ի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ների միջին տարիքը կազմել է 40,6:  

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ների 56,7%-ը (n=7) վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում օգտագործել է ընդհանուր ներարկման պարագաներ: Միևնույն ժամանակ 
վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ընդհանուր ներարկման պարագաներ է օգտագործել 
ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճաբացասական ԹՆՕ-ների 41,4%-ը (n=139):  

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ 
է օգտագործել ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ների միայն 19,4%-ը (n=3), իսկ 
պատահական զուգընկերոջ հետ` 0%-ը (n=1): Միևնույն ժամանակ վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ է օգտագործել ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ շճաբացասական ԹՆՕ-ների 29%-ը, իսկ պատահական զուգընկերոջ հետ` 
56,1%-ը: 

Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 3,7%:  
Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 

52,6%:  
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1.2.  Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ. Գյումրի 

Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 50 
ԹՆՕ, որոնց միջին տարիքը կազմել է 37,5, իսկ մեդիանան` 39:  

ԹՆՕ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում, 
մանրամասները` հավելված 1-ում: 

 
Աղյուսակ 5. 

ԹՆՕ-ների բնութագրիչները. Գյումրի 
Սեռը  n=50 

Արական 97,4% 

Իգական 2,6% 

Տարիքային խումբը  n=50 

Մինչև 30 46,4% 

30 և բարձր  53,6% 

Տարիքը  n=50 

Միջին տարիքը 37,5 

Մեդիանա 39 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս  n=50 

Միջին տարիքը 21 

Մեդիանա 20,5 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ n=50 

Միջին տարիքը  17,1 

Մեդիանա 17 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  45 

Միջինը 2,4 

 
Հարցման ենթարկվածների 49,6%-ն սկսել է թմրամիջոցներ օգտագործել 15-19 տա-

րեկան հասակում (գծապատկեր 10): Թմրամիջոցների օգտագործումն սկսելու միջին 
տարիքը կազմել է 21, իսկ մեդիանան՝ 20,5: 
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Գծապատկեր 10. ԹՆՕ-ների տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս. 
Գյումրի 

 
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց են 

օգտագործել հարցման ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները: 
Հարցման ենթարկվածների 97,8%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբերություն 

ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում: Սեռական առաջին հարաբերության միջին 
տարիքը կազմել է 17,1: 

Վերջին տարվա ընթացքում ԹՆՕ-ների 90%-ն ունեցել է պատահական զուգըն-
կերներ, ընդ որում նրանց մեծամասնությունը` 70,7%-ը՝ երկու և ավելի զուգընկեր 
(գծապատկեր 11):  

Գծապատկեր 11.  ԹՆՕ-ների պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում. Գյումրի 
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Հարցման ենթարկվածների 6,5%-ը բացառել է իր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանա-
կանությունը:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտութ-
յուններ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը գնահատելու նպա-
տակով: 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում սիֆիլիսի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը 

Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 
14,1% (3,8-28,1%` 95% վստահության միջակայքում):  

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները գիտեն, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հավա-
տարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով պահպանակ, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով 
վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս և նրա հետ համատեղ 
սնունդ ընդունելիս: Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 95,4%-ը գիտի, որ հնարավոր է 
վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին:  

Հարցման ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները գիտեն, որ հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակ-
վել` գործածելով արդեն օգտագործված ներարկման ասեղ, իսկ 91,7%-ը համարում է, որ 
կարելի է խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներար-
կային օգտագործման: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 88,9%:  
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Ռիսկային վարքագիծ 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ոչ ստերիլ պարագաներ օգտագործել է հարցման 
ենթարկվածների ընդամենը 0,9%-ը, իսկ ընդհանուր ներարկման պարագաներ` 75,1%-ը: 
Երբևէ ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց է օգտագործել 93,5%-ը:  

Գյումրիի ԹՆՕ-ների շրջանում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ռիս-
կային որոշ գործոններ ներկայացված են գծապատկեր 12-ում: 

Գծապատկեր 12. Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ռիսկային որոշ 
գործոններ. Գյումրի 

 

Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ հարցման 
ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ներն օգտագործել են ստերիլ ասեղ և ներարկիչ: 

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ ունեցել է հարցման 
ենթարկվածների 95,4%-ը, որոնցից վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է 
օգտագործել 86,2%-ը (գծապատկեր 13): Պատահական զուգընկերների հետ վերջին 
հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել ԹՆՕ-ների գերակշռող 
մեծամասնությունը` 92,2%-ը:  
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Գծապատկեր 13. ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ. Գյումրի 

 
ԹՆՕ-ների 48,5%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ 

մշտապես պահպանակ օգտագործել: Պատահական զուգընկերների հետ մշտապես 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 84,1%-ը (գծապատկեր 14):  

Գծապատկեր 14. ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Գյումրի  
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Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները գիտեն, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող են հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 90,9%-
ը նշել է, որ իրենց հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և 
հետազոտություն տրամադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների 38,1%-ն է 
վերջին 12 ամիսների ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, որոնցից 53,6%-ը 
դիմել և տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 15):  

Գծապատկեր 15.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ԹՆՕ-ներին. Գյումրի 

 

Հարցման ենթարկվածների 62,6%-ին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրամա-
դրվել են պահպանակներ, իսկ միանվագ ներարկիչների և ասեղների տրամադրման 
մասին նշել է հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 72,7%-ը: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Գյումրիի ԹՆՕ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 58,7% (գծապատկեր 16): 
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Գծապատկեր 16.  ԹՆՕ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Գյումրի 
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1.3. Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ. Վանաձոր 

Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ:  

 Հետազոտություններում ընդհանուր առմամբ ընդգրկվել է 50 ԹՆՕ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 43:  

ԹՆՕ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում, 
մանրամասները` հավելված 1-ում: 

 
Աղյուսակ 6.  

ԹՆՕ-ների բնութագրիչները. Վանաձոր 
Սեռը  n=50 

Արական 100% 
Տարիքային խումբը  n=50 

30 և բարձր 100% 
Տարիքը  n=50 

Միջին տարիքը 43 
Մեդիանա 42 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս  n=50 
Միջին տարիքը 19,6 
Մեդիանա 19 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ n=50 
Միջին տարիքը  16,6 
Մեդիանա 17 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  n=34 
Միջինը 3,1 

 
Հարցման ենթարկվածների 51,2%-ն սկսել է թմրամիջոցներ օգտագործել 15-19 

տարեկան հասակում (գծապատկեր 17): Թմրամիջոցների օգտագործումն սկսելու միջին 
տարիքը կազմել է 19,6, իսկ մեդիանան` 19: 
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Գծապատկեր 17.  ԹՆՕ-ների տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս.  
 Վանաձոր 

 
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց է 

օգտագործել հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը`89,9%-ը: 
Հարցման ենթարկվածների 75,2%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբերություն 

ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում (գծապատկեր 18): Սեռական առաջին հարա-
բերության միջին տարիքը կազմել է 16,6, իսկ մեդիանան`17: 

Գծապատկեր 18.  ԹՆՕ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Վանաձոր 

 
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ԹՆՕ-ների 68%-ն ունեցել է պատահական զուգ-

ընկերներ, ընդ որում նրանց կեսից ավելին` 71%-ը՝ երկու և ավելի զուգընկեր 
(գծապատկեր 19):  
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Գծապատկեր 19.  ԹՆՕ-ների պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում. Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 14,9%-ը բացառել է իր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հա-

վանականությունը:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտութ-
յուններ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը գնահատելու նպատա-
կով: 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 3,8%  
(0-8,9%` 95% վստահության միջակայքում):   

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում սիֆի-
լիսի նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը 

Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 
81,8% (55,1-97,1%` 95% վստահության միջակայքում):  

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների մեծամասնությունը` 64,5%-ը, կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենա-
լով միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 94,2%-ի 

29%

59,7%

4,8%

6,5%

1 2-5 6-10 ≥ 11
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կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով 
պահպանակ, մեծամասնությունը` 67,5%-ը, գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել 
ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 97,9%-ը 
գիտի, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով 
բարևելիս, իսկ 75,9%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ 
վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

Հարցման ենթարկված բոլոր ԹՆՕ-ները գիտեն, որ հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակվել` գործածելով արդեն օգտագործված ներարկման ասեղ, իսկ 89,2%-ը հա-
մարում է, որ կարելի է խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների 
ոչ ներարկային օգտագործման: 

Հարցման ենթարկվածների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբեր-
յալ գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը կազմել է 59,2%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ոչ ստերիլ պարագաներ օգտագործել է հարցման 
ենթարկվածների ընդամենը 2,5%-ը, իսկ ընդհանուր ներարկման պարագաներ` 12,6%-ը: 
Երբևէ ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց է օգտագործել 75,8%-ը:  

Վանաձորի ԹՆՕ-ների շրջանում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
ռիսկային որոշ գործոններ ներկայացված են գծապատկեր 20-ում: 

Գծապատկեր 20.  Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ռիսկային որոշ 
գործոններ. Վանաձոր 

 
Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ ստերիլ ասեղ և 

ներարկիչ օգտագործել է հարցման ենթարկվածների բացարձակ մեծամասնութ-
յունը`97,5%-ը: 
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Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ ունեցել է հարցման են-
թարկվածների 74,4%-ը, որոնցից սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահ-
պանակ է օգտագործել 69,5%-ը:  

Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել ԹՆՕ-ների գերակշռող մեծամասնությունը՝ 87,5%-ը 
(գծապատկեր 21): 

Գծապատկեր 21.  ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ. Վանաձոր 

 
Պատահական զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ է օգտագործում հարց-

ման ենթարկվածների 65,2%-ը, իսկ բոլոր զուգընկերների հետ` 31,6%-ը (գծապատկեր 22):  

Գծապատկեր 22.  ԹՆՕ-ների կողմից պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Վանաձոր 
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Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 96,3%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: Հարցման ենթարկվածների 77,1%-ը նշել է, 
որ իրենց հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազո-
տություն տրամադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների 80,8%-ը վերջին 
12 ամիսների ընթացքում հետազոտվել է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտվածների 96,6%-ը դիմել և տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին 
(գծապատկեր 23):  

Գծապատկեր 23.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ԹՆՕ-ներին. Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 85,1%-ին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրա-

մադրվել են պահպանակներ, իսկ միանվագ ներարկիչների և ասեղների տրամադրման 
մասին նշել է հարցման ենթարկված ԹՆՕ-ների 85,1%-ը:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Վանաձորի ԹՆՕ-ների ընդգրկվա-
ծության ցուցանիշը կազմել է 80% (գծապատկեր 24):  
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Գծապատկեր 24.  ԹՆՕ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Վանաձոր 
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2. Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք 
 

2.1.Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք. Երևան 

Երևան քաղաքի ԿՍԿ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքա-
գծային հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 300 ԿՍԿ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 35,5, իսկ մեդիանան` 35:  

ԿՍԿ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 7-ում, ման-
րամասները` հավելված 2-ում: 

 
Աղյուսակ 7. 

ԿՍԿ-ների բնութագրիչները (Երևան) 
Տարիքային խումբը  n=300 

Մինչև 30  30,2 

30 և բարձր  69,8 

Տարիքը  n=300 

Միջին տարիքը 35,5 

Մեդիանա 35 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=300 

Միջին տարիքը  19,4 

Մեդիանա 19  

Տարիքն առաջին անգամ վճարովի սեռական ծառայություն տրամադրելիս n=290 

Միջին տարիքը  25,8 

Մեդիանա 25 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կոմերցիոն զուգընկերների թիվը n=290 

Միջինը 22 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների կեսից ավելին` 56,4%-ը, առաջին անգամ սեռա-

կան հարաբերություն ունեցել է 15-19 տարեկանում (գծապատկեր 25): Նրանց միջին 
տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 19,4, իսկ մեդիա- 
նան` 19:  
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Գծապատկեր 25.  ԿՍԿ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Երևան 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 54%-ը վճարովի սեռական ծառայություններ 

սկսել է տրամադրել 20-29 տարեկան հասակում (գծապատկեր 26): Նրանց միջին 
տարիքն առաջին վճարովի սեռական հարաբերության ժամանակ կազմել է 25,8, իսկ 
մեդիանան` 25: 

Գծապատկեր 26.  ԿՍԿ-ների տարիքն առաջին վճարովի սեռական ծառայություն 
տրամադրելիս. Երևան 

 
Հարցման ենթարկվածների 56,1%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է 

սեռական հարաբերություն ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ:  
Մեկ ԿՍԿ-ն միջին հաշվով ունենում է ամսական 22 կոմերցիոն զուգընկեր: 

Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 60,8%-ը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել է 11-
ից ավելի կոմերցիոն զուգընկեր (գծապատկեր 27):  
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Գծապատկեր 27. ԿՍԿ-ների կոմերցիոն զուգընկերների թիվը վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում. Երևան 

 
Հարցման ենթարկվածների 4,1%-ը երբևէ թմրամիջոց է օգտագործել:  
Հարցման ենթարկվածների 13,7%-ը բացառել է իր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: 
Հարցման ենթարկվածների 42,2%-ը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

հիվանդացել է սեռավարակով կամ ունեցել է սեռական օրգանների բորբոքումներ:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություններ 
ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, տրիխոմոնիազի և գոնորեայի տարածվածությունը գնահատելու 
նպատակով (գծապատկեր 28): 

 ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել: 

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 0,8%  
(0-2,5%`95% վստահության միջակայքում):  

Տրիխոմոնիազի տարածվածությունը 

Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում տրիխոմոնիազի տարածվածությունը կազմում է 
20,8% (11,1-27,6%` 95% վստահության միջակայքում): 
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Գոնորեայի տարածվածությունը 

Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում գոնորեայի տարածվածությունը կազմում է 3,8%  
(0,7-10%` 95% վստահության միջակայքում): 

Գծապատկեր 28.  ԿՍԿ-ների շրջանում կենսաբանական ցուցանիշները. Երևան  

 
 
Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 86,9%-ը, կարծում է, 
որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարա-
բերություններ ունենալով միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ 
հետ, 94,8%-ի կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` 
օգտագործելով պահպանակ, մեծամասնությունը` 71,2%-ը, գիտի, որ հնարավոր է 
վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված 
ԿՍԿ-ների 95,1%-ը գիտի, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող 
մարդուն ձեռքով բարևելիս, իսկ 89%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 
հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 58,6%:  
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Ռիսկային վարքագիծ 

Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ օգտագործել է հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների կեսից ավելին` 55,4%-ը: 
Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպա-
նակ օգտագործել է հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը՝ 93,9%-ը 
(գծապատկեր 29):  

Գծապատկեր 29.  ԿՍԿ-ների շրջանում սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործումը. Երևան 

 

Վերջին 30 օրվա ընթացքում ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ մշտապես պահպա-
նակ օգտագործել է հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 37,8%-ը, իսկ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ` 91,9%-ը (գծապատկեր 30): 
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Գծապատկեր 30.  ԿՍԿ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը 
վերջին 30 օրվա ընթացքում. Երևան 

 
Հարցման ենթարկվածների 29%-ն ունենում է օրալ սեռական հարաբերություն, ընդ 

որում նրանց 82,1%-ն է պահպանակ օգտագործել օրալ վերջին հարաբերության 
ժամանակ: Անալ սեռական հարաբերություններ ունենում է հարցման ենթարկվածների 
18,8%-ը, ընդ որում 80,5%-ն է օգտագործել պահպանակ անալ վերջին հարաբերության 
ժամանակ: Վագինալ վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել 
հարցման ենթարկվածների 95,2%-ը:  

 Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 83,2%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ նրանց 96,9%-ը նշել է, որ իրենց հա-
սանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրա-
մադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների 56,7%-ն է վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: Նրանց 98,7%-ի հետազոտությունը եղել 
է կամավոր: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ բոլոր հետազոտվածները դիմել և տեղեկացվել են 
հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 31): 
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Գծապատկեր 31.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ԿՍԿ-ներին. Երևան 

 
Հարցման ենթարկվածների 84,2%-ը նշել է, որ իրենց հասանելի և մատչելի են 

սեռավարակների բուժում տրամադրող ծառայությունները: Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտվել է հարցման ենթարկվածների 
63,5%-ը: 

Հարցման ենթարկվածների 76,8%-ին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրա-
մադրվել են պահպանակներ:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի ԿՍԿ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 65,8% (գծապատկեր 32): 

Գծապատկեր 32.  ԿՍԿ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Երևան 
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ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ԿՍԿ-ների 95,6%-ը 
ունի նաև հասանելիություն ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծառայություններին և 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ օգտագործել 
է պահպանակ:  

Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց առավել  
բնութագրական նկարագիրը 

Երևանի ԿՍԿ-ների միջին տարիքը կազմել է 35,5: Հարցման ենթարկվածների 
43,1%-ն ունի միջնակարգ կրթություն, 13%-ն ամուսնացած է: 

ԿՍԿ-ների միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 
19,4, իսկ առաջին վճարովի սեռական հարաբերության ժամանակ` 25,8: 

ԿՍԿ-ների 56,1%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է սեռական հարա-
բերություն ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ: Մեկ ԿՍԿ-ն միջին հաշվով ունենում է 
ամսական 22 կոմերցիոն զուգընկեր: Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 60,8%-ը վերջին 
մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել է 11-ից ավելի կոմերցիոն զուգընկեր:  

Հարցման ենթարկվածների 4,1%-ը երբևէ օգտագործել է թմրամիջոց:  
Հարցման ենթարկվածների 42,2%-ը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

հիվանդացել է սեռավարակով կամ ունեցել է սեռական օրգանների բորբոքումներ:  
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-

նիշը կազմել է 58,6%: ԿՍԿ-ների 15,6%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 
հավանականությունը: 

Հարցման ենթարկվածների 56,7%-ն է վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, բոլորն էլ դիմել և տեղեկացվել են հետազոտության 
արդյունքի մասին: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի ԿՍԿ-ների ընդգրկվա-
ծության ցուցանիշը կազմել է 65,8%: 

Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ 
պահպանակ օգտագործել է ԿՍԿ-ների 55,4%-ը, մինչդեռ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ` 
գերակշռող մեծամասնությունը` 93,9%-ը:  

Վերջին 30 օրվա ընթացքում ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ մշտապես պահ-
պանակ օգտագործել է ԿՍԿ-ների 37,8%-ը, իսկ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ` 91,9%-ը: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել: 

Երևանի ԿՍԿ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 0,8%, 
տրիխոմանիազի տարածվածությունը` 20,8%, գոնորեայի տարածվածությունը` 3,8%: 
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2.2. Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք. Գյումրի  

Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 50 ԿՍԿ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 35, իսկ մեդիանան` 34,5:  

ԿՍԿ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 8-ում, ման-
րամասները` հավելված 2-ում: 

 
Աղյուսակ 8.  

ԿՍԿ-ների բնութագրիչները. Գյումրի 
Տարիքային խումբը  n=50 

Մինչև 30  50,6% 

30 և բարձր  49,4% 

Տարիքը  n=50 

Միջին տարիքը 35 

Մեդիանա 34,5 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=50 

Միջին տարիքը  17,3 

Մեդիանա 17 

Տարիքն առաջին անգամ վճարովի սեռական ծառայություն տրամադրելիս n=50 

Միջին տարիքը  23,4 

Մեդիանա 24 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կոմերցիոն զուգընկերների թիվը n=50 

Միջինը 18,8 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների մեծամասնությունը` 71,7%-ը, առաջին անգամ 

սեռական հարաբերություն ունեցել է 15-19 տարեկանում (գծապատկեր 33): Նրանց 
միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 17,3, իսկ 
մեդիանան` 17:  
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Գծապատկեր 33.  ԿՍԿ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 70,1%-ը վճարովի սեռական ծառայություններ 

սկսել է տրամադրել 20-24 տարեկան հասակում (գծապատկեր 34): Նրանց միջին 
տարիքն առաջին վճարովի սեռական հարաբերության ժամանակ կազմել է 23,4, իսկ 
մեդիանան` 24:   

Գծապատկեր 34.  ԿՍԿ-ների տարիքն առաջին վճարովի սեռական ծառայություն 
տրամադրելիս. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկվածների 62,5%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել 

սեռական հարաբերություն ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ:  
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 38,2%-ը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել է 

11-ից ավելի կոմերցիոն զուգընկեր (գծապատկեր 35): Մեկ ԿՍԿ-ն միջին հաշվով 
ունենում է ամսական 18,8 կոմերցիոն զուգընկեր: 

5,8%

71,7%

18,8%

3,7%

Մինչև 15 15-19 20-24 25-29

6,8%

70,1%
23,1%

15-19 20-24 25-29
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Գծապատկեր 35.  ԿՍԿ-ների կոմերցիոն զուգընկերների թիվը վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկվածներից 3,1%-ը կյանքի ընթացքում երբևէ օգտագործել է 

թմրամիջոցներ: 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 25,5%-ը բացառել է իր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: 
Հարցման ենթարկվածների 64,3%-ը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

հիվանդացել է սեռավարակով կամ ունեցել է սեռական օրգանների բորբոքումներ:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտութ-
յուններ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, տրիխոմոնիազի և գոնորեայի տարածվածությունը գնահա-
տելու նպատակով: 

 ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել: 

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 1,3% (0-
4,9%` 95% վստահության միջակայքում):  

Տրիխոմոնիազի տարածվածությունը 

Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում տրիխոմոնիազի տարածվածությունը կազմում է 
25,9% (0,8-58,6%` 95% վստահության միջակայքում): 

Գոնորեայի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Գյումրիի ԿՍԿ-ների շրջանում գոնորեայի 
նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել: 
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Գիտելիք 

Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 97,4%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման 
վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, 
հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ: Հարցման ենթարկված բոլոր 
ԿՍԿ-ները գիտեն, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել՝ 
օգտագործելով պահպանակ, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ 
առողջ արտաքին, և որ հնարավոր չէ վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ 
համատեղ սնունդ ընդունելիս: Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 98,3%-ը գիտի, որ 
հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցու-
ցանիշը կազմել է 95,5%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործման մասին նշել է ԿՍԿ-ների 59,8%-ը: Հաճախորդի հետ 
սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել հարցման 
ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 89,6%-ը (գծապատկեր 36): 

Գծապատկեր 36.  ԿՍԿ-ների շրջանում սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործումը. Գյումրի 

 
Վերջին 30 օրվա ընթացքում ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ մշտապես պահ-

պանակի օգտագործման մասին նշել է ԿՍԿ-ների 27,3%-ը, իսկ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ` 57,7%-ը (գծապատկեր 37):  
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Գծապատկեր 37.  ԿՍԿ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը 
վերջին 30 օրվա ընթացքում. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ներից միայն 3-ն են նշել, որ ունենում են օրալ սե-

ռական հարաբերություն, ընդ որում օրալ վերջին հարաբերության ժամանակ նրանցից 
2-ը պահպանակ չեն օգտագործել: Անալ սեռական հարաբերություն ունեցել են հարց-
ման ենթարկվածներից 4-ը, ընդ որում 3-ը չեն օգտագործել պահպանակ անալ վերջին 
հարաբերության ժամանակ: Վագինալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ օգտագործել է հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 87,7%-ը:  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները գիտեն, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող են հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, և նրանց բոլորին հասանելի են ՄԻԱՎ 
վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրամադրող ծառայութ-
յունները: Հարցման ենթարկվածների 91,7%-ը վերջին 12 ամիսների ընթացքում հե-
տազոտվել է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ. բոլորի հետազոտությունը եղել է կամավոր: ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ գրեթե բոլոր հետազոտվածները՝ 96,3%-ը, դիմել և տեղեկացվել են 
հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 38):  
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Գծապատկեր 38.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ԿՍԿ-ներին. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկվածների 48%-ը նշել է, որ իրենց հասանելի և մատչելի են սե-

ռավարակների բուժում տրամադրող ծառայությունները: Վերջին 12 ամիսների ընթաց-
քում սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտվել է հարցման ենթարկվածների 74%-ը: 

Հարցման ենթարկվածների 97,4%-ը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
իրենց տրամադրվել են պահպանակներ:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Գյումրիի ԿՍԿ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 97,4% (գծապատկեր 39): 

Գծապատկեր 39.   ԿՍԿ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Գյումրի 
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2.3. Կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք. Վանաձոր 

 Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 50 ԿՍԿ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 40,5, իսկ մեդիանան`40:  

ԿՍԿ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 9-ում, ման-
րամասները` հավելված 2-ում: 

 
Աղյուսակ 9. 

ԿՍԿ-ների բնութագրիչները. Վանաձոր 
Տարիքային խումբը  n=50 

Մինչև 30  23,2% 

30 և բարձր  76,8% 

Տարիքը  n=50 

Միջին տարիքը 40,5 

Մեդիանա 40 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=50 

Միջին տարիքը  19,7 

Մեդիանա 19 

Տարիքն առաջին անգամ վճարովի սեռական ծառայություն տրամադրելիս n=46 

Միջին տարիքը  26,3 

Մեդիանա 25 

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կոմերցիոն զուգընկերների թիվը n=50 

Միջինը 16,3 

 
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 50,4%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբե-

րություն ունեցել է 15-19 տարեկանում (գծապատկեր 40): Նրանց միջին տարիքը սեռական 
առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 19,7, իսկ մեդիանան` 19:  
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Գծապատկեր 40.  ԿՍԿ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 62,1%-ը վճարովի սեռական ծառայություններ սկսել է 

տրամադրել 25-ից բարձր տարիքում (գծապատկեր 41): Նրանց միջին տարիքն առաջին 
վճարովի սեռական հարաբերության ժամանակ կազմել է 26,3, իսկ մեդիանան` 25:  

Գծապատկեր 41.  ԿՍԿ-ների տարիքն առաջին վճարովի սեռական ծառայություն 
տրամադրելիս. Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 35,8%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է 

սեռական հարաբերություն ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ:  
Հարցման ենթարկված ԿՍԿ-ների 55,3%-ը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել է 

11 և ավելի կոմերցիոն զուգընկեր (գծապատկեր 42): Մեկ ԿՍԿ-ն միջին հաշվով ունենում 
է ամսական 16,3 կոմերցիոն զուգընկեր:  
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Գծապատկեր 42.  ԿՍԿ-ների կոմերցիոն զուգընկերների թիվը վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում. Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 14,4%-ը կյանքի ընթացքում երբևէ օգտագործել է 

թմրամիջոցներ, ընդ որում ներարկային ճանապարհով՝ ոչ ոք:  
Հարցման ենթարկվածների 16,4%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: 
Հարցման ենթարկվածների 31,8%-ը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

հիվանդացել է սեռավարակով կամ ունեցել է սեռական օրգանների բորբոքումներ:  

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտութ-
յուններ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, տրիխոմոնիազի և գոնորեայի տարածվածությունը գնահա-
տելու նպատակով: 

 ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում սույն հետազոտության շրջանակներում ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ դրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 2,8% (0-
9,9%` 95% վստահության միջակայքում):  

Տրիխոմոնիազի տարածվածությունը 

Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում տրիխոմոնիազի տարածվածությունը կազմում է 
21,1% ( 0-27,3%` 95% վստահության միջակայքում): 

Գոնորեայի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Վանաձորի ԿՍԿ-ների շրջանում գոնո-
րեայի նկատմամբ շճադրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  
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Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների 91,9%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հավա-
տարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ: Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-
ները կարծում են, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտա-
գործելով պահպանակ, նմանապես բոլորը գիտեն, որ հնարավոր է վարակված լինել 
ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները 
գիտեն, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով 
բարևելիս, նմանապես բոլորը բացառում են ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը 
ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 94,6%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ օգտագործել է հարցման ենթարկվածների 53,2%-ը, իսկ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ՝ 98,6-ը:  

Հարցման ենթարկվածների 61,7%-ը վերջին 30 օրվա ընթացքում ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ մշտապես պահպանակ չի օգտագործել, իսկ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ մշտապես պահպանակ օգտագործել է 94,9%-ը:  

ԿՍԿ-ների 77,2%-ն օգտագործել է պահպանակ օրալ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ, իսկ անալ վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ 
օգտագործել է նրանց 88,3%-ը: Վագինալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործման մասին նշել են հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները:  

 Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները գիտեն, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող են հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, և բոլորն էլ նշել են, որ իրենց հասանելի 
են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրամադրող 
ծառայությունները: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտ-
վել են հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները, որոնք բոլորն էլ դիմել և տեղեկացվել են 
հետազոտության արդյունքի մասին:  

Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ները նշել են, որ իրենց հասանելի և մատչելի են 
սեռավարակների բուժում տրամադրող ծառայությունները: Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտվել է հարցման ենթարկվածների 
60,6%-ը: 

Հարցման ենթարկված բոլոր ԿՍԿ-ներին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրա-
մադրվել են պահպանակներ:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Վանաձորի ԿՍԿ-ների ընդգրկվա-
ծության ցուցանիշը կազմել է 100%:   
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3. Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ 
 

3.1. Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ. Երևան 

Երևան քաղաքի ՏՍՏ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և 

վարքագծային հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 300 ՏՍՏ, որոնց միջին 

տարիքը կազմել է 25, իսկ մեդիանան` 24:  

ՏՍՏ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 10-ում, 

մանրամասները` հավելված 3-ում: 

 
Աղյուսակ 10. 

ՏՍՏ-ների բնութագրիչները (Երևան) 
Տարիքային խումբը  n=300 

Մինչև 25  61,5 

25 և բարձր  38,5 

Տարիքը  n=300 

Միջին տարիքը 25 

Մեդիանա 24 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=300 

Միջին տարիքը   18,7 

Մեդիանա 16 

Մեկ ամսվա ընթացքում զուգընկերների թիվը  n=294 

Միջինը 4,2 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների գերակշռող մեծամասնությունը` 94,9%-ը, առա-

ջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել է 10-19 տարեկանում (գծապատկեր 43): 

ՏՍՏ-ների միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 18,7:  
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Գծապատկեր 43.  ՏՍՏ-ների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ. 
Երևան 

 
Հարցման ենթարկվածների 58%-ի զուգընկերները բացառապես տղամարդիկ են, 

իսկ 41%-ինը՝ նաև կանայք:  
Հարցման ենթարկված հոմոսեքսուալ տղամարդկանց 31,3%-ը սեռական հարա-

բերությունների ժամանակ ունի միայն ակտիվ, 11,4%-ը՝ պասիվ, իսկ 57,3%-ը` և´ ակ-
տիվ, և´ պասիվ դեր: 

Հարցման ենթարկվածների 47,6%-ն ունենում է սեռական հարաբերություններ 
մշտական, 45,5%-ը` և´ մշտական, և´ պատահական 6,9%-ը` միայն պատահական 
զուգընկերների հետ:  

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում 
կազմում է միջինը է 4,2 (գծապատկեր 44): 

Գծապատկեր 44.  ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում. Երևան 
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Հարցման ենթարկվածների 71,8%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է 
պատահական զուգընկերներ: 

Համաձայն հարցման տվյալների` հարցման ենթարկվածների 18,7%-ը երբևէ 
ունեցել է վճարովի սեռական հարաբերություններ, ընդ որում նրանց 53,9%-ը (n=27)` 
պարբերաբար:  

Հարցման ենթարկվածներից միայն 13,4%-ն (n=59) է նշել երբևէ թմրամիջոցների 
օգտագործման մասին, ընդ որում ներարկային ճանապարհով՝ 2,2%-ը (n=12):  

Հարցման ենթարկվածների 40,7%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 
հավանականությունը: 

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություններ 
ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի և հեպատիտ B-ի տարածվածությունը գնահատելու նպատակով 
(գծապատկեր 45): 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4% (0-
0,9%` 95% վստահության միջակայքում):  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 1,8% (0,2-
4,8%` 95% վստահության միջակայքում):  

 Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը 

Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 1,1% 
(0,2-2,4%` 95% վստահության միջակայքում):  

Գծապատկեր 45.  ՏՍՏ-ների շրջանում կենսաբանական ցուցանիշները. Երևան  
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Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 91%-ը, կարծում է, որ 
ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ 
ունենալով միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 94,8%-ի 
կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով 
պահպանակ, գերակշռող մեծամասնությունը` 91%-ը, գիտի, որ հնարավոր է վարակված 
լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 
94,6%-ը գիտի, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն 
ձեռքով բարևելիս, իսկ 91,7%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավությունը 
ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցու-
ցանիշը կազմել է 78,9%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների գերակշռող մեծամասնութ-
յունը` 87,4%-ը: Բոլոր զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
մշտապես պահպանակ օգտագործել է 71,8%-ը (գծապատկեր 46):  

Գծապատկեր 46.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ. Երևան 

 
Պատահական զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ է օգտագործում հարց-

ման ենթարկվածների 69%-ը, իսկ բոլոր զուգընկերների հետ` 35,4%-ը (գծապատկեր 47): 
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Գծապատկեր 47.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Երևան  

 
Օրալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել 

հարցման ենթարկվածների 41,1%-ը, անալ հարաբերության ժամանակ` 70%-ը: 
Հարցման ենթարկվածների 15,7%-ը նշել է երբևէ սեռավարակով հիվանդացած լինելու 
մասին:  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 84,1%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ նրանց 72,7%-ը նշել է, որ իրենց 
հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն 
տրամադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների միայն 51,2%-ն է վերջին 12 
ամիսների ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, ընդ որում նրանց 97,8%-ը 
դիմել և տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 48):  
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Գծապատկեր 48.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ՏՍՏ-ներին. Երևան 

 

Հարցման ենթարկվածների 55,1%-ին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրա-
մադրվել են պահպանակներ: ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի 
ՏՍՏ-ների ընդգրկվածության ցուցանիշը կազմել է 53,5% (գծապատկեր 49): 

Գծապատկեր 49.  ՏՍՏ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. Երևան 
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ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ՏՍՏ-ների 87,4%-ը 
ունի նաև հասանելիություն ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծառայություններին և 
անալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ օգտագործել է պահպանակ: 

Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց առավել 
բնութագրական նկարագիրը  

Երևանի ՏՍՏ-ների միջին տարիքը կազմել է 25: Նրանց 45,9%-ն ունի միջնակարգ, 
23,9%-ը՝ բարձրագույն կրթություն, 3,8%-ն ամուսնացած է: 

ՏՍՏ-ների միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 
18,7:  

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում 
կազմել է միջինը 4,2: 

ՏՍՏ-ների 71,8%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է պատահական զուգ-
ընկերներ, իսկ 18,7%-ը երբևէ ունեցել է վճարովի սեռական հարաբերություններ:  

Հարցման ենթարկվածներից միայն 13,4%-ն է նշել երբևէ թմրամիջոցների օգտա-
գործման մասին, ընդ որում ներարկային ճանապարհով՝ 12 հոգի:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 78,9%: Հարցման ենթարկվածների 40,7%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու հավանականությունը:  

Հարցման ենթարկվածների 51,2%-ն է վերջին 12 ամիսների ընթացքում հետա-
զոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, նրանց 97,8%-ը դիմել և տեղեկացվել է հետազոտության 
արդյունքի մասին: 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Երևանի ՏՍՏ-ների ընդգրկվածութ-
յան ցուցանիշը կազմել է 53,5%:  

Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4%:  
Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 1,8%:  
Երևանի ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 1,1%:  
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3.2. Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ. Գյումրի 

Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 50 ՏՍՏ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 21,5, իսկ մեդիանան` 21:  

ՏՍՏ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 11-ում, 
մանրամասները` հավելված 3-ում: 

 
Աղյուսակ 11. 

ՏՍՏ-ների բնութագրիչները. Գյումրի  
Տարիքային խումբը n=48 

Մինչև 25 95,9% 
25-ից բարձր 4,1% 

Տարիքը n=48 
Միջին տարիքը 21,5 
Մեդիանա 21 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ n=50 
Միջին տարիքը 17,6 
Մեդիանա 17 

Զուգընկերների թիվը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում n=47 
Միջինը 2,3 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 97,1%-ն առաջին անգամ սեռական հարաբե-
րություն ունեցել է 15-19 տարեկանում: Նրանց միջին տարիքը սեռական առաջին հարա-
բերության ժամանակ կազմել է 17,6, իսկ մեդիանան` 17:  

Հարցման ենթարկվածների 49%-ի զուգընկերները բացառապես տղամարդիկ են, 
իսկ 51%-ինը՝ նաև կանայք: Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 51%-ը սեռական հարա-
բերությունների ժամանակ ունի միայն ակտիվ, 20,8%-ը՝ պասիվ, իսկ 28,2%-ը` և' 
ակտիվ, և' պասիվ դեր: 

Հարցման ենթարկվածների 87,3%-ն ունենում է սեռական հարաբերություններ 
բացառապես մշտական, 12,7%-ը` և' մշտական, և' պատահական զուգընկերների հետ:  

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում 
միջինը կազմում է 2,3 (գծապատկեր 50): 
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Գծապատկեր 50.  ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկվածների 37,8%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է 

պատահական զուգընկերներ:  
Համաձայն հարցման տվյալների` 97,7%-ը չի ունեցել վճարովի սեռական 

հարաբերություններ:  
Հարցման ենթարկվածների 19,9%-ը (n=12) երբևէ թմրամիջոցներ է օգտագործել:  
Հարցման ենթարկվածներից որևէ մեկը չի բացառել իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: 

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություն-
ներ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի և հեպատիտ B-ի տարածվածությունը գնահատելու նպա-
տակով: 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 1,4% (0-4,7%` 
95% վստահության միջակայքում):  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում սիֆիլիսի 
նկատմամբ դրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը 

Գյումրիի ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 1,4% 
(0-4,3%` 95% վստահության միջակայքում):  
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Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների 80,4%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հավա-
տարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 89,8%-ի կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վա-
րակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով պահպանակ, գերակշռող 
մեծամասնությունը` 79,2%-ը, գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց 
ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 95%-ը գիտի, որ հնարավոր 
չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս, իսկ 91,5%-ն 
էլ բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի 
հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցու-
ցանիշը կազմել է 69,8%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 69%-ը, իսկ բոլոր 
զուգընկերների հետ` 22,4%-ը (գծապատկեր 51):  

Գծապատկեր 51.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ. Գյումրի 

 

Հարցման ենթարկվածների ընդամենը 1,9%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
բոլոր զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ օգտագործել: Պատահական զուգըն-
կերների հետ մշտապես պահպանակ է օգտագործել 25,9%-ը (գծապատկեր 52):  
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Գծապատկեր 52.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Գյումրի  

 
Օրալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ հարցման ենթարկվածներից 

ոչ մեկը պահպանակ չի օգտագործել, անալ հարաբերության ժամանակ պահպանակ 

օգտագործել է` 7,4%-ը: 

Հարցման ենթարկվածների 35,3%-ը երբևէ հիվանդացել է սեռավարակով: 

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 85,9%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում որտեղ 

կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ նրանց 44,1%-ը նշել է, որ իրենց 

հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն 

տրամադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների 22,5%-ը վերջին 12 

ամիսների ընթացքում հետազոտվել է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, նրանց 78,2%-ը դիմել և 

տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 53):  
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Գծապատկեր 53.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ՏՍՏ-ներին. Գյումրի 

 
Հարցման ենթարկվածների 20%-ին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրամադրվել 

են պահպանակներ:  
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Գյումրիի ՏՍՏ-ների ընդգրկվածութ-

յան ցուցանիշը կազմել է 19,7% (գծապատկեր 54): 

Գծապատկեր 54.  ՏՍՏ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Գյումրի 
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3.3.  Տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ. 
Վանաձոր 

Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 50 ՏՍՏ, որոնց միջին 
տարիքը կազմել է 26,6, իսկ մեդիանան` 25:  

ՏՍՏ-ների առանցքային բնութագրիչները ներկայացված են աղյուսակ 12-ում, 
մանրամասները` հավելված 3-ում: 

 
Աղյուսակ 12. 

ՏՍՏ-ների բնութագրիչները. Վանաձոր 
Տարիքային խումբը  n=50 
Մինչև 25  40,7% 
25 և բարձր  59,3% 

Տարիքը  n=50 
Միջին տարիքը 26,6 
Մեդիանա 25 
Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=50 
Միջին տարիքը  17,4 
Մեդիանա 17 
Զուգընկերների թիվը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում  n=49 
Միջինը 2,9 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 95,1%-ն առաջին անգամ սեռական հարա-
բերություն ունեցել է 15-19 տարեկանում: Նրանց միջին տարիքը սեռական առաջին 
հարաբերության ժամանակ կազմել է 17,4, իսկ մեդիանան` 17:   

Հարցման ենթարկվածների 7,5%-ի զուգընկերները բացառապես տղամարդիկ են, 
իսկ 92,5%-ինը՝ նաև կանայք:  

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 15,1%-ը սեռական հարաբերությունների 
ժամանակ ունի միայն ակտիվ, 3,4%-ը՝ պասիվ, իսկ 81,6%-ը ` և´ ակտիվ, և´ պասիվ դեր: 

Հարցման ենթարկվածների 93,8%-ն ունենում է սեռական հարաբերություններ 
մշտական, 4,3%-ը` և´ մշտական, և´ պատահական, 1,9%-ը` միայն պատահական 
զուգընկերների հետ:  

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում 
միջինը կազմում է 2,9 (գծապատկեր 55): 
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Գծապատկեր 55.  ՏՍՏ-ների զուգընկերների թիվը մեկ ամսվա ընթացքում. Վանաձոր 

 
Հարցման ենթարկվածների 18,3%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է 

պատահական զուգընկերներ: 
Համաձայն հարցման տվյալների` գրեթե բոլոր հարցման ենթարկվածները` 99,3%-

ը, երբևէ չի ունեցել վճարովի սեռական հարաբերություններ:  
Հարցման ենթարկվածներից ոչ մեկը չի նշել երբևէ թմրամիջոցների օգտագործման 

մասին:  
Հարցման ենթարկվածների միայն 4,7%-ն է բացառել իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: 

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություն-
ներ ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի և հեպատիտ B-ի տարածվածությունը գնահատելու նպատա-
կով: 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 1,9% (0-
3,3%` 95% վստահության միջակայքում):  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում սիֆիլիսի տարածվածությունը կազմում է 1,8% (0-
5,7%` 95% վստահության միջակայքում):  

Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը 

Վանաձորի ՏՍՏ-ների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 
1,6% (0-4,9%` 95% վստահության միջակայքում):  

  

38,6%

54,6%

1%

5,8%

1 2-5 6-10 11 և ավելի



89 
 

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների 84,3%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հավա-
տարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 99,1%-ի կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով պահպանակ, 99,1%-ը 
գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: 
Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 86,1%-ը գիտի, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել 
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս, 98,3%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ 
ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 85,7%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել պատահական զուգընկեր ունեցող ՏՍՏ-ների 59,3%-ը (n=6), 
բոլոր զուգընկերների հետ` 86,6%-ը (գծապատկեր 56): 

Գծապատկեր 56.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ. Վանաձոր 

 

Պատահական զուգընկերների հետ մշտապես պահպանակ է օգտագործում 
պատահական զուգընկեր ունեցողների 34,2%-ը, բոլոր զուգընկերների հետ` 77,1%-ը 
(գծապատկեր 57):  
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Գծապատկեր 57.  ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի մշտական օգտագործումը. 
Վանաձոր 

 
Օրալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել 

25,9%-ը, անալ հարաբերության ժամանակ` 97,5%-ը:  
Հարցման ենթարկվածների 3%-ը երբևէ հիվանդացել է սեռավարակով:  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված ՏՍՏ-ների 69,8%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ նրանց 24,6%-ը նշել է, որ իրենց հա-
սանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրա-
մադրող ծառայությունները: Հարցման ենթարկվածների 8,9%-ը վերջին 12 ամիսների ըն-
թացքում հետազոտվել է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ բոլոր հետազոտ-
վածները դիմել և տեղեկացվել են հետազոտության արդյունքի մասին (գծապատկեր 58):  
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Գծապատկեր 58.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը ՏՍՏ-ներին. Վանաձոր  

 
Հարցման ենթարկված բոլոր ՏՍՏ-ներին վերջին 12 ամիսների ընթացքում տրամա-

դրվել են պահպանակներ:  
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում Վանաձորի ՏՍՏ-ների ընդգրկվա-

ծության ցուցանիշը կազմել է 69,8% (գծապատկեր 62): 

Գծապատկեր 59.  ՏՍՏ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում. 
Վանաձոր 
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Ընդգրկվածության ցուցանիշը
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4. Երիտասարդներ 

Երիտասարդների շրջանում անցկացվել են վարքագծային հետազոտություններ: 

Ընդհանուր առմամբ հարցման է ենթարկվել 1200 երիտասարդ, որոնց միջին տարիքը 

կազմել է 18,3, իսկ մեդիանան` 18:  

Հարցման ենթարկված երիտասարդների առանցքային բնութագրիչները ներկա-

յացված է աղյուսակ 13-ում, մանրամասները` հավելված 4-ում: 

 
Աղյուսակ 13. 

Երիտասարդների բնութագրիչները 

Տարիքային խումբը  n=1192 
15-19  76,5% 
20-24  23,5% 

Տարիքը  n=1192 
Միջին տարիքը 18,3 
Մեդիանա 18 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=281 
Միջին տարիքը  16,1 
Մեդիանա 16 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  178 
Միջին թիվը 5,2 

 

Հարցման ենթարկված երիտասարդների 23,4%-ը նշել է, որ երբևէ ունեցել է սեռա-

կան հարաբերություն: Նրանց գերակշռող մեծամասնության` 84,4%-ի տարիքը սեռա-

կան առաջին հարաբերության ժամանակ եղել է 15-19 (գծապատկեր 60): Երիտասարդ-

ների միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 16,1, իսկ 

մեդիանան` 16: 
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Գծապատկեր 60. Երիտասարդների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության 
ժամանակ 

 
Սեռական հարաբերություն ունեցած երիտասարդների 65,2%-ը վերջին տարվա 

ընթացքում ունեցել է պատահական զուգընկերներ, ընդ որում նրանց գերակշռող 
մեծամասնությունը` 81,5%-ը` երկու և ավելի զուգընկեր (գծապատկեր 61): 

Գծապատկեր 61. Երիտասարդների պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  

 
Հարցման ենթարկված երիտասարդներից 59-ը (4,9%) ունեն թմրամիջոցի 

օգտագործման փորձ, ընդ որում ներարկային ճանապարհով` 0,3%-ը (n=3): Որպես 
առավել հաճախ օգտագործված թմրամիջոց նշվել է կանեփը/մարիխուանան (94%): 
Թմրամիջոցի օգտագործման փորձ ունեցող երիտասարդների 77,8%-ն առաջին անգամ 
թմրամիջոց օգտագործել է 15-19 տարեկան հասակում: Հարցման ենթարկվածների 
միջին տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս կազմել է 16,6, իսկ 
մեդիանան` 16:  
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84,4%
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Հարցման ենթարկվածների մեծամասնությունը` 60%-ը, բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու հավանականությունը:  

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների 47,3%-ը կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը 
հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ ունենալով միայն մեկ, հա-
վատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 55,8%-ի կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով պահպանակ, մեծա-
մասնությունը` 62,8%-ը, գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց 
ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված երիտասարդների 71,6%-ը գիտի, որ 
հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս, 
իսկ 59,3%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակով 
հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

Հարցման ենթարկվածների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբեր-
յալ գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը կազմել է 22,4%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել հարց-
ման ենթարկված երիտասարդների 82,4%-ը, իսկ սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ` 77,4%-ը:  

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություն է ունեցել երիտասարդ-
ների 44,3%-ը (n=120), որոնցից վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է 
օգտագործել 67,8%-ը (n=80):  

Պատահական զուգընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել երիտասարդների գերակշռող մեծամասնությունը` 78,5%-ը 
(գծապատկեր 62):  
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Գծապատկեր 62.  Երիտասարդների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ  

 
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես պահ-

պանակ է օգտագործել երիտասարդների մեծամասնությունը` 65,1%-ը: Հարցման 
ենթարկվածների 61,1%-ը վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ 
մշտապես պահպանակ է օգտագործել (գծապատկեր 63):  

Գծապատկեր 63.  Երիտասարդների շրջանում պահպանակի մշտական 
օգտագործումը  

 
 
Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված երիտասարդների ընդամենը 4,2%-ն է վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: Նրանց 95,7%-ը դիմել և տեղեկացվել է 
հետազոտության արդյունքի մասին:  
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5. Միգրանտներ 

Միգրանտների շրջանում անցկացվել են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ: Ընդհանուր առմամբ հետազոտություններում ընդգրկվել է 550 
միգրանտ, որոնց միջին տարիքը կազմել է 36, իսկ մեդիանան`32:  

Հետազոտություններում ընդգրկված միգրանտների առանցքային բնութագրիչները 
ներկայացված են աղյուսակ 14-ում, մանրամասները` հավելված 5-ում: 

 
Աղյուսակ 14.  

Միգրանտների բնութագրիչները 
Սեռը  n=550 
Արական 94,9% 
Իգական 5,1% 
Տարիքային խումբը  n=550 
Մինչև 35  56,5% 
35 և բարձր  43,5%  
Տարիքը  n=550 
Միջին տարիքը 36 
Մեդիանա 32 
Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս  n=44 
Միջին տարիքը 20,4 
Մեդիանա 20 
Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=547 
Միջին տարիքը  18,5 
Մեդիանա 18 
Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  n=296 
Միջինը 3,0 

 
Հարցման ենթարկված գրեթե բոլոր միգրանտները` 99,3%-ը, նշել են, որ երբևէ 

ունեցել են սեռական հարաբերություն, ընդ որում 62,9%-ն առաջին անգամ սեռական 
հարաբերություն ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում (գծապատկեր 64): Հարցման 
ենթարկվածների միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել 
է 18,5, իսկ մեդիանան`18:  
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Գծապատկեր 64.  Միգրանտների տարիքը սեռական առաջին հարաբերության 
ժամանակ  

 
Հարցման ենթարկված միգրանտների 54,9%-ը նշել է, որ վերջին տարվա 

ընթացքում ունեցել է պատահական զուգընկերներ, ընդ որում նրանց 57,4%-ը` երկու և 
ավելի զուգընկեր (գծապատկեր 65):  

Գծապատկեր 65.  Միգրանտների պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  

 
Երբևէ թմրամիջոցներ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 8,1%-ը, ընդ որում 

ներարկային ճանապարհով` 0,4%-ը (n=2):  
Հարցման ենթարկվածների միջին տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց 

օգտագործելիս կազմել է 20,4, իսկ մեդիանան` 20:  
Վերջին տարվա ընթացքում հանրապետությունից մեկ ամսից ավելի բացակայել են 

հարցման ենթարկված միգրանտների գերակշռող մեծամասնությունը՝ 90,5%-ը:  
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Հարցման ենթարկվածների 79,3%-ը բացառել է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հա-
վանականությունը: 

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը՝ 80,2%-ը, կարծում է, որ 
ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել՝ սեռական հարաբերություններ 
ունենալով միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 77,7%-ի 
կարծիքով՝ ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել՝ օգտագործելով 
պահպանակ: Հարցման ենթարկվածների 62,2%-ը գիտի, որ հնարավոր է վարակված 
լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ առողջ արտաքին: Հարցման ենթարկված միգրանտների 
55,6%-ը գիտի, որ հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն 
ձեռքով բարևելիս, իսկ 44,5%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը 
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդու հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս:  

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցա-
նիշը կազմել է 24,4%: 

Կենսաբանական ցուցանիշներ 

Միգրանտների շրջանում կատարվել են կենսաբանական հետազոտություններ 
ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտներ B-ի և C-ի տարածվածությունը գնահատելու 
նպատակով: 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 

Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4% (0-0,9%` 
95% վստահության միջակայքում):  

Սիֆիլիսի տարածվածությունը 

Սույն հետազոտության շրջանակներում միգրանտների շրջանում սիֆիլիսի 
նկատմամբ դրական դեպքեր չեն հայտնաբերվել:  

Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը 

Միգրանտների շրջանում հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 0,4% (0-
0,9%` 95% վստահության միջակայքում):  

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը 

Միգրանտների շրջանում հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 0,5% (0-
1,3%` 95% վստահության միջակայքում):  
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Ռիսկային վարքագիծ 

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ ունեցել է հարցման 
ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը՝ 80,3%-ը: Սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ պահպանակ է օգտագործել միայն 25,9%-ը: Սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագարծման մասին նշել է 
տղամարդկանց 26,4%-ը, կանանց`16%-ը:  

Պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 67,6%-ը (գծապատկեր 66):  

Գծապատկեր 66.  Միգրանտների շրջանում պահպանակի օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ  

 
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես 

պահպանակ է օգտագործել միգրանտների 48,3%-ը:  
Հարցման ենթարկված միգրանտների 67%-ը պատահական զուգընկերներ ունեցել 

է արտերկրում, 23%-ը՝ և´ արտերկրում, և´ ՀՀ-ում: Արտերկրում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է 
օգտագործել 66,1%-ը, մշտապես՝ 51,4%-ը:  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Հարցման ենթարկված միգրանտների 48%-ը գիտի, թե ցանկության դեպքում 
որտեղ կարող է հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, իսկ 61,6%-ը նշել է, որ իրենց 
հասանելի են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն 
տրամադրող ծառայությունները: 

Հարցման ենթարկված միգրանտների միայն 43,4%-ն է վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ: Հետազոտվածների ճնշող մեծամաս-
նությունը՝ 97,4%-ը, դիմել և տեղեկացվել է հետազոտության արդյունքի մասին 
(գծապատկեր 67):  
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Գծապատկեր 67.  ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
հասանելիությունը միգրանտներին  

 
Հարցման ենթարկվածների միայն 5%-ին են վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

տրամադրվել պահպանակներ: 
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում միգրանտների ընդգրկվածության 

ցուցանիշը կազմել է 4,8% (գծապատկեր 68): 

Գծապատկեր 68.  Միգրանտների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում  
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6.  Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ 

 Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում անցկացվել են 
վարքագծային հետազոտություններ: Ընդհանուր առմամբ հարցման է ենթարկվել 
քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող 350 մարդ, որոնց միջին տարիքը կազմել 
է 37,1, իսկ մեդիանան` 36: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների առանցքային բնութագրիչնե-
րը ներկայացված են աղյուսակ 15-ում, մանրամասները` հավելված 6-ում: 

 
Աղյուսակ 15. 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների բնութագրիչները 
Տարիքային խումբը  n=324 

15-24 10,5%  
25-34 34,6%  
35-44  30,6%  
45-54  16,7%  
55 և բարձր 7,7%  

Տարիքը  n=324 
Միջին տարիքը 37,1 
Մեդիանա 36 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ  n=193 
Միջին տարիքը  17,2 
Մեդիանա 17 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  n=72 
Միջին թիվը 2,3 

 
Հարցման ենթարկվածների 46,7%-ը քրեակատարողական հիմնարկներում էր 

առաջին անգամ, 28,6%-ը` երկրորդ, 24,7%-ը` երրորդ և ավելի անգամներ: 
Հարցման ենթարկվածների բացարձակ մեծամասնությունը` 96,6%-ը, նշել է, որ 

երբևէ ունեցել է սեռական հարաբերություն: Նրանց 74,1%-ն առաջին անգամ սեռական 
հարաբերություն ունեցել է 15-19 տարեկան հասակում: Հարցման ենթարկվածների 
միջին տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ կազմել է 17,2, իսկ 
մեդիանան` 17:  

Հարցման ենթարկվածների 46,1%-ը նշել է, որ վերջին տարվա ընթացքում ունեցել է 
պատահական զուգընկերներ, ընդ որում նրանց 61,1%-ը` երկու և ավելի զուգընկեր 
(գծապատկեր 69): 
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Գծապատկեր 69.  Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների պատահական 
զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  

 
Երբևէ թմրամիջոցներ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 54,8%-ը (n=190): 

Նրանցից 53,4%-ն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել է 15-19 տարեկան 
հասակում: Միջին տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս կազմել է 18,9, 
իսկ մեդիանան` 18:  

Թմրամիջոցների օգտագործման փորձ ունեցողների 65,1%-ը (n=123) երբևէ 
օգտագործել է թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով, ընդ որում նրանց 39,7%-ն 
(n=25) առաջին անգամ ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց օգտագործել է 20-24 
տարեկան հասակում: Միջին տարիքն առաջին անգամ ներարկային ճանապարհով 
թմրամիջոց օգտագործելիս կազմել է 25:  

Հարցման ենթարկվածների 21,9%-ը բացառում է իր` ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 
հավանականությունը:  

Գիտելիք 

Հարցման ենթարկվածների մեծամասնությունը` 74,9%-ը, կարծում է, որ ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` սեռական հարաբերություններ 
ունենալով միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ, 78,8%-ի 
կարծիքով` ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը հնարավոր է նվազեցնել` օգտագործելով 
պահպանակ, 60,9%-ը գիտի, որ հնարավոր է վարակված լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց ունենալ 
առողջ արտաքին: ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու անհնարինության մասին գիտի հարցման ենթարկվածների 89%-ը, իսկ 
80%-ը բացառում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հնարավորությունը ՄԻԱՎ վարակ ունեցող 
մարդու հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս: Հարցման ենթարկվածների 85,9%-ը գիտի, 
որ հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել` օգտագործելով արդեն իսկ օգտագործված 
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ներարկման ասեղ, իսկ 55,1%-ը համարում է, որ կարելի է խուսափել ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներարկային օգտագործման:  

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների գնահատման ցուցանիշը կազմել է 38,4%:  

Ռիսկային վարքագիծ 

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություն ունեցել է հարցման են-
թարկվածների 52,9%-ը, որոնցից 80,2%-ը սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ 
պահպանակ է օգտագործել: Հարցման ենթարկվածների միայն 72,8%-ն է սեռական 
վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործել: Պատահական զուգ-
ընկերների հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ է 
օգտագործել հարցման ենթարկվածների գերակշռող մեծամասնությունը` 91%-ը 
(գծապատկեր 70): 

Գծապատկեր 70.  Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում 
պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ  

 
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ մշտապես 

պահպանակ է օգտագործել հարցման ենթարկվածների 60,3%-ը: Հարցման ենթարկ-
վածների միայն 43,9%-ն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր զուգընկերների հետ 
մշտապես պահպանակ օգտագործել (գծապատկեր 71): 
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Գծապատկեր 71.  Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում 
պահպանակի մշտական օգտագործումը  

 
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործել է 

թմրամիջոցների օգտագործման փորձ ունեցողների 62,8%-ը (n=71): Նրանցից 66,7%-ը 
(n=46) նշել է ներարկման ընդհանուր պարագաների, և 38,6%-ը (n=27)՝ ոչ ստերիլ 
պարագաների օգտագործման մասին: Ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցների 
օգտագործման փորձ ունեցողների 82,1%-ը (n=92) վերջին ներարկման ժամանակ 
օգտագործել է ստերիլ ասեղ և ներարկիչ: 

Երբևէ ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց օգտագործել է թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործման փորձ ունեցողներից 64,7%-ը (n=77):  

Ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

Թեև հարցման ենթարկվածների 89,6%-ը նշել է, որ իրենց հասանելի են ՄԻԱՎ վա-
րակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրամադրող ծառայութ-
յունները, վերջին 12 ամիսների ընթացքում հարցման ենթարկվածների 49,7%-ն է 
հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, 96,4%-ն էլ տեղեկացվել է հետազոտության ար-
դյունքի մասին: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվածների 94,7%-ի հետազոտությունը 
եղել է կամավոր: 

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում կանխարգելիչ ծրագրերի շրջանակներում պահ-
պանակ է տրամադրվել հարցման ենթարկվածների 69,3%-ին: Հարցման ենթարկված-
ների 93,8%-ի կարծիքով` քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձն անհրա-
ժեշտության դեպքում կարող է պահպանակ ձեռք բերել: Հարցման ենթարկվածների 
77%-ը նշել է, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձն անհրաժեշտության 
դեպքում կարող է ձեռք բերել նաև թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
պարագաներ:  
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Հետազոտության արդյունքների քննարկում 
 

Բնակչության թիրախային խմբերի շրջանում անցկացված վարքագծային տարբեր 
հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մասնակից-
ների` ռիսկային վարքագծին առնչվող որոշ հարցերի տված պատասխանները կարող են 
բացարձակ նույնությամբ չարտացոլել հարցման ենթարկվածի վարքագծային առանձ-
նահատկությունները, ինչպես օրինակ՝ թմրամիջոցի օգտագործումը, զուգընկերների 
թիվը, նաև ռիսկային վարքագծի առանձին դրսևորումները` պահպանակի, ներարկման 
պարագաների օգտագործումը: Դրանք կարող են լինել կա՛մ որոշակիորեն չափազանց-
ված, կա՛մ, ընդհակառակը, նվազեցված: Սա ունի իր պատճառները, մասնավորապես 
հասարակության կողմից բնակչության որոշակի խմբերի նկատմամբ առկա սոցիա-
լական խարանը, խտրական վերաբերմունքի արժանանալու վախը և այլն:  

Հետազոտություններն իրականացնող անձնակազմն ստեղծել է հնարավորինս 
հարմարավետ պայմաններ` ապահովելու մասնակիցների կողմից հարցերին տրվող 
պատասխանների առավել անկեղծությունը: Հարցումներն անցկացվել են այդ նպատա-
կով հատուկ առանձնացված հարմարավետ սենյակներում, եղել են անանուն, անձը 
բացահայտող որևէ տվյալ չի գրառվել, երաշխավորվել է հարցման տվյալների գաղտ-
նիությունը, բացատրվել է, որ տվյալները վերլուծվելու են ամբողջ խմբի կտրվածքով, այլ 
ոչ թե անհատական: Մասնակիցներին բացատրվել է իրենց պատասխանների նշա-
նակությունն ու կարևորությունը` խրախուսելու առավել անկեղծ պատասխանների 
ստացումը:  

Չնայած այս ամենին՝ հնարավոր է, որ ստացված որոշ ցուցանիշներ լինեն փոքր-
ինչ բարձր, որոշ ցուցանիշներ էլ` փոքր-ինչ ցածր: 

Հետազոտությունների արդյունքները մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել նաև 
այն, որ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի 
չափերը շատ ավելի փոքր են Երևանի համեմատ: Միաժամանակ այդ քաղաքներում 
գործող կանխարգելման ծրագրերի ծածկույթը համեմատաբար ավելի մեծ է, ուստի 
որքան էլ մեծ լիներ ընտրանքը, նշված խմբերի` կանխարգելման ծրագրերից օգտված 
ներկայացուցիչների թիվը սույն հետազոտության մասնակիցների թվում լինելու էր 
նշանակալի:  

Հետազոտության արդյունքները մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել հետազո-
տության մեջ խմբերի ընդգրկման չափանիշները և հետազոտության անցկացման 
վայրերը: Մասնավորապես, միգրանտների խմբում ներառվել են Շիրակի, Լոռու, Արա-
րատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերի` նշված խմբի ներկայացու-
ցիչները, 15-24 տարեկան երիտասարդների խմբում ընդգրկվել են Երևանի բարձրագույն 
և միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններում սովորողները: ԹՆՕ-ների, 
ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների շրջանում հետազոտություններն իրականացվել են Երևանում, 
Գյումրիում, Վանաձորում, և արդյունքները պետք է դիտարկվեն` ըստ այդ քաղաքների: 
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Յուրաքանչյուր խմբի վերաբերյալ ստացված տվյալները մեկնաբանելիս պետք է 
հաշվի առնել այդ խմբի համար կիրառված հետազոտության մեթոդի առանձնահատ-
կությունները: Որոշ ցուցանիշներ մեկնաբանելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
ոչ միայն միջին տոկոսին, այլև այդ ցուցանիշի միջակայքին: 
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
 

Սույն հետազոտության առջև դրված խնդիրները կատարվել են. գնահատվել են 
ՄԻԱՎ վարակի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների և միգրանտների 
շրջանում, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների շրջանում, հեպատիտ B-ի 
տարածվածությունը ՏՍՏ-ների շրջանում, սիֆիլիսի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների, 
ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների և միգրանտների շրջանում, գոնորեայի և տրիխոմոնիազի 
տարածվածությունը ԿՍԿ-ների շրջանում, հեպատիտներ B-ի և C-ի տարածվածությունը 
միգրանտների շրջանում: Գնահատվել են ռիսկային վարքագծի առանցքային բնութա-
գրիչները, կանխարգելիչ ծրագրերում ընդգրկվածությունը: Ստացված տվյալները կարող 
են օգտագործվել իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության 
գնահատման, ադվոկացիայի, որոշումների կայացման և, անհրաժեշտության դեպքում, 
լրացուցիչ ուսումնասիրությունների համար: 

Բարելավել համաճարակաբանական հսկողությունը ՄԻԱՎ վարակի տարածման 
կասեցման և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանն ուղղված միջոցառումների արդյունա-
վետության բարձրացման համար: 

Բարելավել ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակա-
բանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին դիմելիությունը 
և այդ ծառայությունների տրամադրման ծածկույթը:  

Բարելավել ԿՍԿ-ների շրջանում սեռավարակների նկատմամբ համաճարակաբա-
նական հսկողությունը և դրանց վաղ հայտնաբերումը` ընդլայնելով նրանց շրջանում 
սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտությունների և բուժման ծածկույթը:  

Բարելավել ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբա-
նական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին դիմելիութ-
յունը, ընդլայնելով ծառայություններ տրամադրողների նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ծածկույթը:  

Բարելավել միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակա-
բանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ հայտնաբերումը` ՄԻԱՎ վարակին 
առնչվող ծառայությունների համապարփակ փաթեթի տրամադրման միջոցով մեծաց-
նելով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ծառայություններին 
դիմելիությունը և այդ ծառայությունների տրամադրման ծածկույթը:  

Բարելավել քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ 
վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը և հիվանդության վաղ 
հայտնաբերումը` մեծացնելով քրեակատարողական հիմնարկներում բուժաշխատողի 
նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության 
տրամադրումը: 
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Բարելավել երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարա-
կաբանական հսկողությունը` մեծացնելով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և 
հետազոտության ծառայություններին դիմելիությունը, բարձրացնելով ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների ցուցանիշը ՄԻԱՎ վարակի հարցերով 
ուսուցման ու առողջ ապրելակերպի քարոզչության ընդլայնման միջոցով: 

Հաշվի առնելով ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների դերը իրականացված կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունա-
վետությունը գնահատելու, արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր մշակելու և ներդնելու 
գործում՝ անհրաժեշտ է շարունակել դրանց պարբերաբար իրականացումը:  
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Հավելվածներ 
 
Հավելված 1. ԹՆՕ-ների շրջանում կենսաբանական և վարքագծային 

հետազոտությունների տվյալների նկարագրական վերլուծություն 

Աղյուսակ 16. ԹՆՕ-ների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Սեռը           

Արական 292 96,1 91,5-99,2 49 97,4 92,2-100 50 100  

Իգական 8 3,9 0,8-8,5 1 2,6 0-7,8 0   

Տարիքային խումբը           

Մինչև 30  22 8,4 4,6-12,9 16 46,4 30,6-63    

30 և բարձր 278 91,6 87,1-95,4 34 53,6 37-69,4 50 100  

Տարիքը           

Միջին տարիքը (տարի)  44,2   37,5   43  

Մեդիանա (տարի)  
44 
 

  39   42  

Ընտանեկան 
կարգավիճակը 

         

Ամուրի 61 22,3 15,7-28,9 10 28 9-45 8 14,2 3,7-18,9 

Ամուսնացած 196 67,3 60,5-74,8 23 37,5 29,7-59,3 38 65,4 62,6-90,6 

Ամուսնալուծված 36 9 5,5-12,6 9 17,9 6-33,8 3 15,5 0,9-21,1 

Քաղաքացիական 
ամուսնություն 

3 0,6 0-1,4 3 12,2 1,7-20,6       

Այրի 4 0,8 0,1-1,7 1 4,4 0-8,5 1 4,9 0-7,3 

Կրթությունը          

Թերի միջնակարգ 37 12,4 7,1-19 6 17,7 6,1-32,6 4 8,3 0,6-21,9 

Միջնակարգ  209 68,6 60,2-75,5 20 33,2 16,8-57,7 26 60,8 45,7-74,6 

Միջին մասնագիտական 18 6,7 3,7-10,5 14 32,5 15,6-38,7 4 5,6 0,8-12,9 

Թերի բարձրագույն 5 1,9 0,4-3,9 8 13,2 5,8-26,1 7 12 3-22,8 

Բարձրագույն 31 10,3 6,4-14,9 2 3,4 0-8,7 9 13,3 4,2-23,8 

 
Աղյուսակ 17. ԹՆՕ-ների սեռական կյանքի փորձը և զուգընկերների թիվը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Սեռական կյանքի փորձ 
ունեցողներ  

         

Այո 300 100  50 100  50 100  

Տարիքը սեռական առաջին 
հարաբերության 
ժամանակ  

         

10-14 41 14,1 9,2-19,1 2 2,2 0-2,4 8 13 1,5-25,4 

15-19 210 68 60,4-74,9 48 97,8 97,6-100 36 75,2 66,3-90 

20 և բարձր 49 17,9 12,3-25,1    6 11,8 2,4-18,5 

Միջին տարիքը (տարի)  17,1   17,1   16,6  

Մեդիանա (տարի)  17   17   17  
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Վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում պատահական 
զուգընկերներ ունեցած  
ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 162 48,3 40-56,5 45 90  34 68  

Պատահական 
զուգընկերների թիվը 
վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

         

1 47 30,3 22,1-42,2 14 29,3 16,9-49,1 13 29 8,8-57,3 

2-5 88 58,2 46,7-67,2 29 68,5 47,4-82,6 14 59,7 29,4-82,3 

6-10 15 7,8 2,8-13,8 2 2,2 0-6,3 5 4,8 0-11,4 

11 և ավելի 12 3,7 1,1-7,7       2 6,5 0-15 

Միջինը (թիվ)  5,4   2,4    3,1  

Մեդիանա (թիվ)  2   2   2  

Վերջին 30 օրվա 
ընթացքում սեռական 
հարաբերություններ 
ունեցած ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 251 82,7 76,4-89,1 49 95,4 92,3-100 39 74,4 62,3-91,5 

 
Աղյուսակ 18. ԹՆՕ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Պահպանակի 
օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության 
ժամանակ 

         

Այո 94 40,3 32,9-49,4 33 86,2 69,2-96,7 26 69,5 51,8-83,7 

Սեռական վերջին 
հարաբերության 
ժամանակ պահպանակի 
օգտագործման ցուցանիշը  

         

Ցուցանիշ 79 41,7 34,4-51,6 32 84,5 67,6-95,2 19 71,2 62-90,6 

Պատահական 
զուգընկերոջ հետ 
սեռական վերջին 
հարաբերության 
ժամանակ պահպանակի 
օգտագործումը  

         

Այո 87 62,1 49,9-79 42 92,2 81,6-100 28 87,5 81-97,9 

 

  



111 
 

Պատահական 
զուգընկերոջ հետ 
պահպանակի 
օգտագործման 
հաճախականությունը 
վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

         

Ամեն անգամ 75 54,2 44,1-72,1 36 84,1 63,1-99,3 23 65,2 47,6-88 

Ոչ միշտ 51 27,1 11,1-35,9 7 15,9 0,9-36,9 8 28,3 10,1-44,1 

Երբեք 35 18,7 9,5-30,3    3 6,5 0-13,2 

Պահպանակի 
օգտագործման 
հաճախականությունը 
վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

         

Ամեն անգամ 66 28,3 19,7-35,5 16 48,5 22-71,3 13 31,6 12,7-53,6 

Ոչ միշտ 114 35 28,6-43,3 31 49,3 27,4-75,8 23 50,2 30,6-68,1 

Երբեք 106 36,7 29-44,6 1 2,2 0-6,3 13 18,2 7,9-33,2 

 
Աղյուսակ 19. Թմրամիջոցների օգտագործման փորձը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Տարիքն առաջին անգամ 
թմրամիջոց 
օգտագործելիս  

         

Մինչև 14 26 6,2 3,7-9,2 0   2 3,4 0-5,1 

15-19 137 47,7 40,9-56,1 20 49,6 28-74 24 58,8 46,4-80,8 

20-24 55 16,5 11,3-23,3 22 39,1 19,7-54,8 19 30,4 11,6-46,1 

25 և բարձր 82 29,6 21,3-35,7 8 11,3 2,2-25 5 7,4 1,6-11,5 

Միջին տարիքը (տարի)  20,3   21   19,6  

Մեդիանա (տարի)  18,5   20,5   19  

Թմրամիջոցների 
օգտագործման 
հաճախականությունը 
վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում 

         

1-4 125 57,7 48-66,5 24 47,9 28,5-61,2 17 37,5 22,9-62 

5-9 37 18,7 10,8-25,5 10 22,9 6,9-46,5 15 39,6 18,4-57,2 

10 և ավելի 88 23,5 17,1-32,3 12 29,2 18,4-43,9 12 22,9 7,9-37,3 

Միջին   11,8   6,4   8  

Մեդիանա   4,5   3,5   5  
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Վերջին 3 ամսվա 
ընթացքում առավել 
հաճախ օգտագործված 
թմրամիջոցները  

         

Հերոին  33 11,5 6,3-17,5    8 16,9 2,3-36,9 

Չերնյաշկա 125 39,7 32,7-48,0 31 56,7 39,5-70,8 25 35,9 17,1-60,6 

Դեզոմորֆին (բենզին) 131 39,3 31,5-46,5 32 57,6 44,2-73,6 39 93,1 82,9-99,4 

Այլ 49 22,9  3 5,5 0-15,9 6 8,9  

Վերջին 1 տարվա 
ընթացքում 
թմրամիջոցների 
ներարկային 
օգտագործումից բուժվելու 
համար դիմած ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 97 37,8 30,3-46,3 13 43,2 17,4-64,7 41 77,5 74,8-96,6 

Տրամադրված բուժման 
ձևը  

         

Գրանցված 45 49,9 37,2-62,9 13 100  23 68,8 53-80 

Անանուն 46 50,1 37,1-62,8    19 31,2 20-47 

Թմրամիջոցների 
օգտագործման 
պատճառով 
ոստիկանության հետ 
երբևէ խնդիրներ ունեցած 
ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 110 33,5 26,5-41,1 28 46 30,6-64,5 40 91,8 84,7-96,3 

 
Աղյուսակ 20. Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման վարքագծային որոշ 

առանձնահատկություններ 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում ընդհանուր 
ներարկման 
պարագաների 
օգտագործումը  

         

Այո 146 42 34,7-50,9 36 75,1 56,9-89,6 10 10,2 2,9-22,5 

Երբևէ ուրիշի կողմից 
պատրաստված 
թմրամիջոցի 
օգտագործումը  

         

Այո 208 63,7 55,9-72,2 47 93,5 85,6-99 34 75,8 58,7-88,2 
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Թմրամիջոցների 
ներարկային վերջին 
օգտագործման ժամանակ 
ստերիլ ասեղի և 
ներարկիչի օգտագործումը  

         

Այո 289 97,1 94,8-99,1 50 100  49 99 96,5-100 

Թմրամիջոցների 
ներարկային վերջին 
օգտագործման ժամանակ 
ստերիլ ասեղի և 
ներարկիչի օգտագործման 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 242 96,9 94,2-99,3 49 100  42 95,2 82,3-100 

Մինչ թմրամիջոց 
ներարկելը ասեղների և 
ներարկիչների 
ախտահանումը  

         

Այո, միշտ 18 5,2 2,1-9 1 1,5  1 1  

Երբեմն 12 2,3 0,8-4,2 1 1,5     

Երբեք 4 1,7 0,2-7,7       

Գործածում եմ միայն 
միանվագ օգտագործման 
ներարկիչներ և ասեղներ 

266 90,8 86,7-94,6 47 97 91,5-100 49 99 96,5-100 

 
Աղյուսակ 21. ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 

գիտելիքները և վարակման վտանգի գնահատումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` միայն մեկ, 
հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով 
չվարակված զուգընկերոջ 
հետ սեռական 
հարաբերություններ 
ունենալով 

         

Այո 265 90,7 86,9-93,9 50 100  46 64,5  

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` պահպանակ 
օգտագործելով  

         

Այո 267 86,4 80,9-92,2 50 100  47 94,2 92,6-100 
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Կարո՞ղ է առողջ տեսք 
ունեցող մարդը լինել 
ՄԻԱՎ-ով վարակված  

         

Այո 246 82,5 75-88,2 49 95,4 92,2-100 45 67,5  

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ 
վարակով հիվանդի հետ 
համատեղ սնունդ 
ընդունելիս  

         

Ոչ 230 81 74,8-86 50 100  47 75,9  

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ 
ունեցող մարդուն ձեռքով 
բարևելիս  

         

Ոչ 253 87,5 81,8-91,7 50 100  49 97,9 96,4-100 

Հնարավո՞ր է արդյոք 
վարակվել ՄԻԱՎ-ով` 
օգտագործվելով 
ներարկման ասեղը, որն 
արդեն օգտագործված է 
եղել  

         

Այո 289 97,4 95-99,2 50 100  50 100  

Կարելի՞ է արդյոք 
խուսափել ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելուց` անցնելով 
թմրամիջոցների ոչ 
ներարկային 
օգտագործման  

         

Այո 239 79,7 72,9-85,7 47 91,7 80,7-100 43 89,2 75,9-98,1 

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 183 60,9 53,5-68,5 46 88,9 73,3-97,7 34 59,2 39,9-82,8 

ՄԻԱՎ-ով վարակման 
վտանգի գնահատումը  

         

Շատ հավանական 50 13,8 9,3-20,3 14 21,1 12,7-45 11 23 12,6-36,2 

Քիչ հավանական 146 47,1 39,2-53,8 29 72,4 49,9-84,7 30 62,1 42,7-78,6 

Բացառվում է 100 39,2 31,4-46,8 2 6,5 0-10,2 8 14,9 3-31,4 
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Աղյուսակ 22. ԹՆՕ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n  % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտվելու վայրն 
իմացող ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 252 86 80,7-90,4 50 100  49 96,3 93,8-100 

ՄԻԱՎ վարակի 
վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և 
հետազոտություն 
տրամադրող 
ծառայություններին 
հասանելիության մասին 
նշած ԹՆՕ-ներ 

         

Այո 230 77,4 70,4-82,9 49 90,9 85,4-100 46 77,1 76,8-99,6 

Ոչ  40 12,9 8,7-18,4       3 15,3 0-21,2 

Չգիտեմ 30 9,7 5,3-15,3 1 9,1 0-14,6 1 7,6   

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտված 
ԹՆՕ-ներ 

         

Այո 66 26 19,5-33,9 19 38,1 24,2-53,3 45 80,8 76,9-98,4 

Հետազոտության 
արդյունքների մասին 
իմացած ԹՆՕ-ներ 

         

Այո 60 24,9 18,3-33 12 53,6 52,9-100 45 100  

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 
պահպանակներ ստացած 
ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 34 8,1 4,6-12,6 33 62,6 41,9-79,2 43 85,1 70,8-96,7 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում միանվագ 
օգտագործման 
ներարկիչներ և ասեղներ 
ստացած ԹՆՕ-ներ  

         

Այո 34 8,7 5,4-12,9 37 72,7 54,4-89,6 43 85,1 71,6-97,2 

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
ծրագրերում ԹՆՕ-ների 
ընդգրկվածության 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 26 6,3 3,5-9,7 30 58,7 39,7-76,2 43 80 71,4-97,1 
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Աղյուսակ 23. Կենսաբանական ցուցանիշները Երևանի ԹՆՕ-ների շրջանում 

 

 n % 95% CI 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը    

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ներ 13 4 1.8-6.7 

Սիֆիլիսի տարածվածությունը    

Սիֆիլիսի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ներ 9 3,7 0,8-8,4 

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը    

Հեպատիտ C-ի նկատմամբ շճադրական ԹՆՕ-ներ 155 52.1 43.7-60.1 
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Հավելված 2. ԿՍԿ-ների շրջանում կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների տվյալների նկարագրական վերլուծություն 

Աղյուսակ 24.  ԿՍԿ-ների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95%CI n % 95%CI n % 95%CI 

Տարիքային խումբը          

Մինչև 30 85 30,2 23-41,8 16 50,6 21,3-67,7 9 23,2 3,9-42,6 

30 և բարձր 215 69,8 58,2-77 34 49,4 32,3-78,7 41 76,8 57,4-96,1 

Տարիքը          

Միջին տարիքը (տարի)  35,5   35   40,5  

Մեդիանա (տարի)  35   34,5   40  

Ընտանեկան 
կարգավիճակը 

         

Ամուրի 95 29,9 21,6-39,1 5 43,2 5,6-59,8 12 31,5 23,2-62,8 

Ամուսնացած 48 13 6,3-16,2 9 19,3 5,7-47,8 6 17,6 2,2-32,3 

Ամուսնալուծված 112 41,6 34,9-54,6 25 29,8 21,8-61,4 24 38,2 13,5-55,9 

Ապրում են զուգընկերների 
հետ 

19 6,9 2,5-13,4 1 0,8 0-3,1 1 2,8 0-4,1 

Այրի 25 8,6 2,9-13,5 9 6,8 2,3-14 7 9,8 1-16,1 

Կրթությունը          

Թերի միջնակարգ 69 26,1 18,7-36,1 24 32,6 14,2-55,4 5 16,7 2,4-37,4 

Միջնակարգ 139 43,1 31,3-49,7 20 57,7 35,6-82 10 23,7 5,4-46,8 

Միջին մասնագիտական 7 1,1 0-3,4 5 7,2 1,2-11,6 21 28,8 13,5-45,4 

Թերի բարձրագույն 23 6,5 2,5-12,6 1 2,4 0-3,4 9 19,9 7,2-33,3 

Բարձրագույն 61 23,3 16-33,3 
 

    5 10,9 2,9-24,2 

 

Աղյուսակ 25.  ԿՍԿ-ների սեռական կյանքի փորձը և զուգընկերների թիվը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95%CI n % 95%CI n % 95%CI 

Տարիքը սեռական առաջին 
հարաբերության 
ժամանակ 

         

Մինչև 15 6 1 0,1-1,8 6 5,8 1,5-12,1    

15-19 175 56,4 45,6-64,3 35 71,7 54,1-86,4 27 50,4 26-66,9 

20-24 94 34,3 27,2-45,4 7 18,8 7,4-34,7 21 46,4 29,1-72 

25 և բարձր 15 2,8 1,2-6,9 2 3,7 0-9,3 2 3,3 0-9,2 

Միջին տարիքը (տարի)   19,4   17,3   19,7  

Մեդիանա (տարի)   19   17   19  
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Տարիքն առաջին անգամ 
վճարովի սեռական 
ծառայություն 
տրամադրելիս 

         

Մինչև 15  1 0 
       

15-19 39 12 5,9-19,6 7 6,8 1,8-19,3 3 1,4 0-3,7 

20-24 102 32,7 25-42,7 24 70,1 37-84,1 16 36,4 11-43,4 

25-29 70 21,3 13,7-28,1 19 23,1 10,4-51,5 27 62,1 55,5-86,9 

30-34 40 16,2 8,9-27,1 
      

35 և բարձր 38 17,8 9-24,9 
      

Միջին տարիքը (տարի)  25,8   23,4   26,3  

Մեդիանա (տարի)  25   24   25  

Վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում կոմերցիոն 
զուգընկերների թիվը 

         

1 4 2,5 0-5,6 
   

   

2-5 40 13,4 7,1-20,7 4 32,3 2,6-63,3 
   

6-10 49 23,2  15,3-35 11 29,6 8,6-55,6 19 44,7 16,3-61,7 

11 և ավելի 197 60,8 49,7-69,9 35 38,2 20,6-63,5 31 55,3 38,3-83,7 

Միջինը (թիվ)  22   18,8   16,3  

Մեդիանա (թիվ)  16   20   15  

Վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերներ ունեցած 
ԿՍԿ-ներ  

         

Այո 171 56,1 43,2-65 25 62,5 38,7-79,8 23 35,8 19,8-54,1 

 
Աղյուսակ 26. ԿՍԿ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95%CI n % 95%CI n % 95%CI 

Պահպանակի 
օգտագործումը ոչ 
կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական վերջին 
հարաբերության 
ժամանակ 

         

Այո 98 55,4 37,5-73,8 10 59,8 
 

10 53,2 6,9-83,2 
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Վերջին 30 օրվա 
ընթացքում ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ 
պահպանակի 
օգտագործման 
հաճախականությունը 

         

Ամեն անգամ 61 37,8 26-57,2 4 27,3 
 

9 61,7 0-88,6 

Համարյա ամեն անգամ 43 15,4 6,8-22,7 8 35,3 
 

3 0 0 

Երբեմն 46 28,5 11,6-37,4 10 33,7 
 

4 23,4 0-100 

Երբեք 23 18,2 8,2-35 3 3,7 
 

7 15 0-27,8 

Կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական վերջին 
հարաբերության 
ժամանակ պահպանակի 
օգտագործման ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 278 93,9 89,2-97,6 44 89,6 77,4-97,6 47 98,6 97,6-100 

Վերջին 30 օրվա 
ընթացքում կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ 
պահպանակի 
օգտագործման 
հաճախականությունը 

         

Ամեն անգամ 262 91,9 85,8-95,5 40 57,7 32-86,8 42 94,9 88,6-98,9 

Համարյա ամեն անգամ 19 3,7 1,5-6,8 8 40,9 12,4-67,5 4 5,1 1,1-11,4 

Երբեմն 15 3,6 1,1-8,6 1 1,4 0-3,2 4 0 
 

Երբեք 2 0,8 0-2,6             

Պահպանակի 
օգտագործումը օրալ 
վերջին հարաբերության 
ժամանակ 

         

Այո 80 82,1 74-93,8 1 1,3 0-4,9 37 77,2 54,4-98,6 

Պահպանակի 
օգտագործումը անալ 
վերջին հարաբերության 
ժամանակ 

         

Այո 49 80,5 61,4-93,5 1 1,3 0-4,7 27 50,3 29,5-73,3 

Պահպանակի 
օգտագործումը վագինալ 
վերջին հարաբերության 
ժամանակ 

         

Այո 281 95,2 90,4-98,3 44 87,7 72,4-96,3 49 100  
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Աղյուսակ 27. ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքները և վարակման վտանգի գնահատումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95%CI n % 95%CI n % 95%CI 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` միայն մեկ, 
հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով 
չվարակված զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարա-
բերություններ ունենալով 

         

Այո 264 86,9 77,3-92,8 49 97,4 90,9-100 46 91,9 85,1-99,8 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` պահպանակ 
օգտագործելով 

         

Այո 266 94,8 92,2-98,3 50 100    50 100    

Կարո՞ղ է առողջ տեսք 
ունեցող մարդը լինել 
ՄԻԱՎ-ով վարակված 

         

Այո 218 71,2 60,4-80,4 50 100  
 

50 100    

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ 
վարակով հիվանդի հետ 
համատեղ սնունդ 
ընդունելիս 

         

Ոչ 267 89 78,9-94,8 50 100  
 

50 100    

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ 
ունեցող մարդուն ձեռքով 
բարևելիս 

         

Ոչ 281 95,1 86,9-98,7 49 98,3 93,4-100 50 100    

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 182 58,6 47,3-67,8 48 95,5 87,3-100 46 94,6 86,8-99,8 

ՄԻԱՎ-ով վարակման 
վտանգի գնահատումը 

         

Շատ հավանական 37 13,7 6,4-21,7 1 0,9 0-3,2 25 47,3 25,5-71,7 

Քիչ հավանական 213 70,7 56,2-78,4 22 73,6 61,7-87,8 16 36,3 12,6-53 

Բացառվում է 44 15,6 10,7-28,3 25 25,5 11,7-36,7 9 16,4 5,2-38,4 
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Աղյուսակ 28. ԿՍԿ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95%CI n % 95%CI n % 95%CI 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտվելու վայրն 
իմացող ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 265 83,2 75,6-92,2 50 100    50 100    

ՄԻԱՎ վարակի 
վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և 
հետազոտություն 
տրամադրող 
ծառայություններին 
հասանելիության մասին 
նշած ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 284 96,9 94,6-99 50 100    50 100    

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտված 
ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 197 56,7 48,9-69,2 47 91,7 77,7-100 49 100    

Հետազոտության 
արդյունքների մասին 
իմացած ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 197 100 
 

47 100    49 100    

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 
սեռավարակների 
վերաբերյա լ 
հետազոտված ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 222 63,5 54,2-73,3 38 74 44,4-92,8 36 60,6 39,9-83 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 
պահպանակներ ստացած 
ԿՍԿ-ներ 

         

Այո 250 76,8 64,4-83,6 49 97,4 90,5-100 49 100    

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
ծրագրերում ԿՍԿ-ների 
ընդգրկվածության 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշը 228 65,8 54,7-74,8 49 97,4 90,7-100 49 100    
 

  



122 
 

Աղյուսակ 29.  Երևան քաղաքի` առնվազն մեկ սեռավարակ ունեցող և սեռավարակ 
չունեցող ԿՍԿ-ների որոշ բնութագրիչների համեմատական տվյալները 

 
Առնվազն մեկ սեռավարակ ունեցող 

ԿՍԿ-ներ (n=68) 
Սեռավարակ չունեցող  

ԿՍԿ-ներ (n=232) 
 n % 95%CI n % 95%CI 

Երևանի ԿՍԿ-ներ       

Ընդամենը 68 24,2 14,8-31,8 232 75,8 68-85,5 

Տարիքը       

Միջին տարիքը (տարի)  35,4   35,5  

Կրթությունը       

Միջնակարգ կրթություն  52 79,3 58,6-92,6 156 66,9 55,7-75,8 

Ընտանեկան կարգավիճակը       

Ամուսնացած  10 15,8 1,4-20,6 38 12,7 6,4-18,5 

Կոմերցիոն զուգընկերների 
թիվը մեկ ամսվա ընթացքում  

      

Միջինը (թիվ)  24   21,5  

Պահպանակի օգտագործումը 
ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

      

Այո 23 69,2 52,8-94,7 75 52,7 33,2-69,5 

Պահպանակի օգտագործումը 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ 
սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

      

Այո 64 95,8 86,4-100 214 93,2 87,7-97,6 

Պահպանակի մշտական 
օգտագործումը ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ վերջին 30 
օրվա ընթացքում  

      

Այո 18 60,3 39,3-89,6 43 29,9 17-47,7 

Պահպանակի մշտական 
օգտագործումը կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ վերջին 30 
օրվա ընթացքում  

      

Այո 62 94,2 85,4-100 200 90,6 82,3-95,3 

 
Աղյուսակ 30.  Կենսաբանական ցուցանիշները Երևանի ԿՍԿ-ների շջանում 

 n %  95%CI 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը    

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական ԿՍԿ-ներ 0 0  
 

Սիֆիլիսի տարածվածությունը    

Սիֆիլիսի նկատմամբ շճադրական ԿՍԿ-ներ 5 0,8 0-2,5 

Տրիխոմոնիազի տարածվածությունը    

Տրիխոմոնիազի նկատմամբ շճադրական ԿՍԿ-ներ 61 20,8 11,1-27,6 

Գոնորեայի տարածվածությունը    

Գոնորեայի նկատմամբ շճադրական ԿՍԿ-ներ 10 3,8 0,7-10 



123 
 

Հավելված 3. ՏՍՏ-ների շրջանում կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների տվյալների նկարագրական վերլուծություն 

Աղյուսակ 31. ՏՍՏ-ների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները  

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Տարիքային խումբը           

Մինչև 25  168 61,5 50,4-69,5 43 95,9 90,4-100 21 40,7 20-58,1 

25 և բարձր  132 38,5 30,5-49,6 5 4,1 0-9,6 29 59,3 41,9-80 

Տարիքը           

Միջին տարիքը (տարի)  25   21,5   26,6  

Մեդիանա (տարի)  24   21   25  

Ընտանեկան 
կարգավիճակը  

         

Ամուրի 263 91 88,1-94,7 47 97,2 88,4-99,7 32 52,1 34,6-74,7 

Ամուսնացած  17 3,8 1,9-6,2 
   

11 33,3 9,6-55,6 

Ամուսնալուծված 15 3 1,5-5,3 3 2,8 0-6,9 6 14,6 0-32,8 

Ապրում են զուգընկերների 
հետ 

5 2,2 0,1-2,9         

Կրթությունը           

Թերի միջնակարգ 4 1,2 0-2,6 19 54,4 33-73,8 
   

Միջնակարգ  146 45,9 37,5-57,5 9 13,4 6-27,8 22 45,5 23,9-64,7 

Միջին մասնագիտական 32 15,7 6,9-27,2 9 15,9 2,4-28,4 13 23,6 6,8-45,3 

Թերի բարձրագույն 31 13,3 6,7-16,8 7 15 6,1-32,2 3 4,7 0,4-10,3 

Բարձրագույն 87 23,9 17-32,1 2 1,3 
 

12 26,2 12,8-42,6 

 
Աղյուսակ 32. ՏՍՏ-ների սեռական կյանքի փորձը և զուգընկերների թիվը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Տարիքը սեռական առաջին 
հարաբերության 
ժամանակ  

         

Մինչև 10 8 1 0,3-2,3       

10-14 109 36,6 26,2-46,4    1 0,6 0-1,4 

15-19 169 58,3 48,4-68,9 47 97,1 93,3-100 44 95,1 88,8-99,3 

20 և բարձր 14 4,1 1,3-8,2 3 2,9 0-6,7 5 4,2 0-10,8 

Միջին տարիքը (տարի)  18,7   17,6   17,4  

Մեդիանա (տարի)  16   17   17  
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Զուգընկերների սեռը 
ներկայում 

         

Միայն տղամարդիկ 178 58 46,6-64,9 21 49 31,9-66,3 5 7,5 0,3-19,1 

Միայն կին 3 1 0-2,5 
      

Ե´վ տղամարդ, և´ կին 111 41 33,7-52,4 28 51 33,7-68,1 45 92,5 80,9-99,7 

Զուգընկերների տեսակը          

Մշտական 132 47,7 36,2-55,9 37 87,3 79,8-95,8 46 93,8 87,7-98,8 

Պատահական 28 6,9 3,5-11,1 
   

1 1,9 0-5,8 

Ե´վ մշտական, և´ 
պատահական 

140 45,5 37-57,2 9 12,7 3,5-19,6 3 4,3 0-9,9 

Զուգընկերների թիվը մեկ 
ամսվա ընթացքում 

         

Միջինը (թիվ)  4,2   2,3   2,9  

Մեդիանա (թիվ)  2   2   2  

Վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում պատահական 
զուգընկերներ ունեցած 
ՏՍՏ-ներ 

         

Այո 214 71,8 63,2-80,1 22 37,8 29,9-54,8 11 18,3 6,7-34,7 

Վճարովի սեռական 
ծառայություններ 
տրամադրած ՏՍՏ-ներ 

         

Այո 79 18,7 11,2-28,9 1 2,3 0-8,1 1 0,7 0-1,2 

 
Աղյուսակ 33. ՏՍՏ-ների շրջանում պահպանակի օգտագործումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Պահպանակի 
օգտագործումը սեռական 
վերջին հարաբերության 
ժամանակ  

         

Այո 218 71,8 62,4-79,5 9 22,4 10,5-36 43 86,6 74,6-96,2 

Պատահական 
զուգընկերոջ հետ 
սեռական վերջին 
հարաբերության 
ժամանակ պահպանակի 
օգտագործումը  

         

Այո 185 87,4 78,8-94,1 13 69 45,5-88,1 6 59,3   
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Պատահական 
զուգընկերոջ հետ 
պահպանակի 
օգտագործման հաճախա-
կանությունը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  

         

Ամեն անգամ 148 69 52,8-81,6 2 25,9 0-36,7 4 34,2 23,9-52,1 

Ոչ միշտ 56 25,5 13,6-42,1 19 66,1 59,8-97,3 4 13,4 
 

Երբեք 8 5,5 1,4-10,2 2 7,9 0-13,4 1 52,4 
 

Պահպանակի 
օգտագործման 
հաճախականությունը 
վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

         

Ամեն անգամ 117 35,4 27,8-44.4 2 1,9 0-9,8 38 77,1 65,9-89,1 

Ոչ միշտ 140 50,1 39,9-58,4 40 85,5 72,6-96 11 21,1 9,2-32,5 

Երբեք 41 14,5 9,5-21,1 6 12,6 1,9-23,8 1 1,8 0-5,7 

Պահպանակի օգտագործումը 
օրալ վերջին 
հարաբերության ժամանակ 

         

Այո 120 37,5 28,1-48,1 0 0 
 

14 25,9 12,1-39,5 

Պահպանակի օգտագործումը 
անալ վերջին 
հարաբերության ժամանակ 

         

Այո 203 70 60,3-76,8 4 7,4 1,1-15,3 43 97,5 93,1-100 

Անալ վերջին 
հարաբերության ժամանակ 
պահպանակի օգտագործման 
ցուցանիշը  

         

Ցուցանիշ 188 65,3 56,5-72,4 3 6,8 0-14,1 43 96,3 
 

 
Աղյուսակ 34. ՏՍՏ-ների շրջանում թմրամիջոցների օգտագործման փորձը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Թմրամիջոցների 
օգտագործման փորձ 
ունեցող ՏՍՏ-ներ  

         

Այո 59 13,4 8-17,1 12 19,9 10,1-35,5 0 0 
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Աղյուսակ 35. ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
գիտելիքները և վարակման վտանգի գնահատումը 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 
 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` միայն մեկ, 
հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով 
չվարակված զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբե-
րություններ ունենալով 

         

Այո 272 91 86-94,9 41 80,4 58,8-93,9 47 84,3 80,1-100 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման վտանգը 
նվազեցնել` պահպանակ 
օգտագործելով 

         

Այո 284 94,8 89,4-98,6 43 89,8 80,4-97 49 99,1 97,1-100 

Կարո՞ղ է առողջ տեսք 
ունեցող մարդը լինել  
ՄԻԱՎ-ով վարակված 

         

Այո 265 91 86.4-94.4 34 79.2 64.6-89.5 49 99.1 97-100 

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ 
վարակով հիվանդի հետ 
համատեղ սնունդ 
ընդունելիս 

         

Ոչ 272 91,7 85,3-95,1 44 91,5 84,2-97,6 49 98,3 97,2-100 

Հնարավո՞ր է վարակվել 
ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ 
ունեցող մարդուն ձեռքով 
բարևելիս 

         

Ոչ 281 94,6 91,1-97,3 49 95 91,3-100 48 86,1 86,1-100 

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 228 78,9 71,2-85 30 69,8 52,2-84,4 44 85,7 72,5-97,9 

ՄԻԱՎ-ով վարակման 
վտանգի գնահատումը  

         

Շատ հավանական 5 1,2 0-3,2 20 35,4 17,1-52,9 1 1,3 0-3 

Քիչ հավանական 166 58,1 49,7-69,5 28 64,6 47,1-82,9 45 94 81-99,7 

Բացառվում է 123 40,7 29,3-49 
   

4 4,7 0,2-17,2 
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Աղյուսակ 36. ՏՍՏ-ների ընդգրկվածությունը կանխարգելման ծրագրերում 

 Երևան (n=300) Գյումրի (n=50) Վանաձոր (n=50) 

 n % 95% CI n % 95% CI n % 95% CI 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտվելու վայրն 
իմացող ՏՍՏ-ներ 

         

Այո 250 84,1 77,2-89,6 37 85,9 70,2-96,5 38 69,8 46,9-86,4 

ՄԻԱՎ վարակի 
վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և 
հետազոտություն 
տրամադրող 
ծառայություններին 
հասանելիության մասին 
նշած ՏՍՏ-ներ  

         

Այո 188 72,7 63,4-80,4 12 44,1 20,3-61,2 16 24,6 10,5-45,4 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտված 
ՏՍՏ-ներ  

         

Այո 151 51,2 40-60,3 10 22,5 5,8-41,6 9 8,9 2,3-22,5 

Հետազոտության 
արդյունքների մասին 
իմացած ՏՍՏ-ներ  

         

Այո 144 97,8 92,2-100 8 78,2 52,6-100 9 100 
 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 
պահպանակներ ստացած 
ՏՍՏ-ներ 

         

Այո 165 55,1 43,4-64 10 20 8,8-36,2 50 100 
 

ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման 
ծրագրերում ՏՍՏ-ների 
ընդգրկվածության 
ցուցանիշը 

         

Ցուցանիշ 155 53,5 42,7-62,9 10 19,7 8,6-35,7 38 69,8 47,1-86,4 
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Աղյուսակ 37. Առնվազն մեկ սեռավարակ ունեցող և սեռավարակ չունեցող ՏՍՏ-ների 
որոշ բնութագրիչների համեմատական տվյալները. Երևան 

 
Առնվազն մեկ սեռավարակ ունեցող 

ՏՍՏ-ներ (n=11) 
Սեռավարակ չունեցող ՏՍՏ-ներ(n=289) 

 n % 95% CI n % 95% CI 

Երևանի ՏՍՏ-ներ       

Ընդամենը 11 2,8 0,8-5,9 289 97,2  94-99,2 

Միջին տարիքը (տարի)  28,2   24,9  

Պահպանակի օգտագործումը 
պատահական զուգընկերոջ 
հետ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

      

Այո 7 100 
 

178 86,8 
 

Պահպանակի օգտագործումը 
բոլոր զուգընկերների հետ սե-
ռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

      

Այո 10 94 69-100 208 71 61,5-78,7 

Պահպանակի մշտական 
օգտագործումը 
պատահական զուգընկերոջ 
հետ վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

      

Այո 6 81,1 
 

142 68,1 
 

Պահպանակի մշտական 
օգտագործումը բոլոր 
զուգընկերների հետ վերջին 
մեկ տարվա ընթացքում 

      

Այո 5 65,3 55-90,7 112 35,1 27,4-44,1 

 
Աղյուսակ 38. Կենսաբանական ցուցանիշները Երևանի ՏՍՏ-ների շջանում 

 n % 95% CI 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը    

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական ՏՍՏ-ներ 4 0,4 0-0,9 

Սիֆիլիսի տարածվածությունը    

Սիֆիլիսի նկատմամբ շճադրական ՏՍՏ-ներ 6 1,8 0,2-4,8 

Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը    

Հեպատիտ B-ի նկատմամբ շճադրական ՏՍՏ-ներ 5 1,1 0,2-2,4 
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Հավելված 4. Երիտասարդների շրջանում վարքագծային հետազոտությունների 
տվյալների նկարագրական վերլուծություն 

Աղյուսակ 39. Երիտասարդների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները 

 n=1200 % 95% CI 

Սեռը     

Արական 424 35,4 32,7-38 

Իգական 773 64,6 62-67,3 

Տարիքային խումբը     

15-19  912 76,5 74-78,9 

20-24  280 23,5 21,1-26 

Տարիքը     

Միջին տարիքը (տարի)  18,3  

Մեդիանա (տարի)  18  

Ընտանեկան կարգավիճակը     

Ամուրի 1143 97,9 97,2-98,7 

Ամուսնացած  21 1,8 1,1-2,6 

Ամուսնալուծված 1 0,1 0-0,3 

Քաղաքացիական ամուսնություն 1 0,1 0-0,3 

Այրի 1 0,1 0-0,3 

Կրթությունը     

Թերի միջնակարգ 19 1,6 0,9-2,3 

Միջնակարգ  76 6,4 4,9-7,7 

Միջին մասնագիտական 340 28,5 25,9-31 

Թերի բարձրագույն 458 38,4 35,6-41,3 

Բարձրագույն 300 25,1 22,8-27,5 

Բնակավայրը     

Քաղաք 1004 85,7 83,6-87,7 

Գյուղ 167 14,3 12,3-16,4 

 
Աղյուսակ 40. Երիտասարդների սեռական կյանքի փորձը և զուգընկերների թիվը 

 n=1200 % 95% CI 

Սեռական կյանքի փորձ ունեցողներ     

Այո 281 23,4 21-26 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ     

10-14 28 11,8 8-16 

15-19 200 84,4 79,3-89 

20-24 9 3,8 1,7-6,3 

Միջին տարիքը (տարի)   16,1  

Մեդիանա (տարի)  16  

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ 
ունեցած երիտասարդներ  

 
 

 

Այո 120 44,3 38,4-50,2 
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Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերներ 
ունեցած երիտասարդներ  

 
 

 

Այո 178 65,2 59,3-71,4 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

 
 

 

1 23 18,5 11,3-25,8 

2 28 22,6 15,3-30,4 

3 22 17,7 11,1-24,8 

4 13 10,5 5,6-16,3 

5 և ավելի  38 30,6 23-38,5 

Միջինը (թիվ)  5,2  

 
Աղյուսակ 41. Երիտասարդների շրջանում պահպանակի օգտագործումը 

 n=1200 % 95% CI 

Պահպանակի օգտագործումը սեռական առաջին 
հարաբերության ժամանակ  

 
 

 

Այո 220 82,4 77,9-86,5 

Պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

 
 

 

Այո 80 67,8 59,8-75,9 

Պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը  

 
 

 

Այո 139 78,5 72,2-84,4 

Պատահական զուգընկերոջ հետ պահպանակի օգտագործման 
հաճախականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  

 
 

 

Ամեն անգամ 114 65,1 57,9-72,3 

Ոչ միշտ 51 29,1 22,4-36,3 

Երբեք 10 5,7 2,8-9,7 

 
Աղյուսակ 42. Երիտասարդների շրջանում թմրամիջոցների օգտագործման փորձը 

 n=1200 % 95% CI 

Թմրամիջոցների օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 59 4,9 3,7-6,1 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս     

10-14 8 17,8 6,7-28,9 

15-19 35 77,8 64,4-88,9 

20-24 2 4,4 0-11,1 

Միջին տարիքը (տարի)  16,6    

Մեդիանա (տարի)  16  

Կյանքի ընթացքում առավել հաճախ օգտագործված 
թմրամիջոցը  

 
 

 

Կանեփ/մարիխուանա 47 94 86,4-100 

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 3 0,3 0-0,5 
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Աղյուսակ 43. Երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման 
վերաբերյալ գիտելիքները և վարակման վտանգի գնահատումը 

 n=1200 % 95% CI 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` միայն 
մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություններ ունենալով 

 

 

 

Այո 532 47,3 44,4-50,4 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` 
պահպանակ օգտագործելով 

 
 

 

Այո 630 55,8 52,9-58,9 

Կարո՞ղ է առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով 
վարակված 

 
 

 

Այո 725 62,8 59,9-65,6 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի 
հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս 

 
 

 

Ոչ 687 59,3 56,3-62,1 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող 
մարդուն ձեռքով բարևելիս 

 
 

 

Ոչ 832 71,6 69-74,1 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը 

 
 

 

Ցուցանիշ 242 22,4 19,9-24,8 

ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգի գնահատումը     

Շատ հավանական 67 6,2 4,7-7,6 

Քիչ հավանական 367 33,8 30,9-36,6 

Բացառվում է 652 60 57,1-62,9 
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Հավելված 5. Միգրանտների շրջանում վարքագծային հետազոտությունների 
տվյալների նկարագրական վերլուծություն 

Աղյուսակ 44. Միգրանտների սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրիչները 

 n=550 % 95% CI 

Սեռը     

Արական 522 94,9 92,9-96,7 

Իգական 28 5,1 3,3-7,1 

Տարիքային խումբը     

15-24  89 16,2 13,1-19,3 

25-34 222 40,4 36,2-44,9 

35-44 89 16,2 12,9-19,3 

45-54 94 17,1 14,2-20,5 

55 և բարձր  56 10,2 7,6-12,8 

Տարիքը     

Միջին տարիքը (տարի)  36  

Մեդիանա (տարի)  32  

Ընտանեկան կարգավիճակը     

Ամուրի 114 20,7 17,5-24,5 

Ամուսնացած  426 77,5 73,8-80,9 

Ամուսնալուծված 7 1,3 0,4-2,4 

Քաղաքացիական ամուսնություն 2 0,4 0-0,9 

Այրի 1 0,2 0-0,7 

Կրթությունը     

Թերի միջնակարգ 53 9,7 7,2-11,8 

Միջնակարգ  356 64,8 61-69,4 

Միջին մասնագիտական 72 13,1 10,3-16,4 

Թերի բարձրագույն 8 1,5 0,5-2,6 

Բարձրագույն 60 10,9 8,5-13,7 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ     

Միջին տարիքը (տարի)  18,5  

Մեդիանա (տարի)  18  

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

 
 

 

Միջինը (թիվ)  3  
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Աղյուսակ 45. Միգրանտների սեռական կյանքի փորձը և զուգընկերների թիվը 

 n=550 % 95% CI 

Սեռական կյանքի փորձ ունեցողներ    

Այո 545 99,3 98,5-99,9 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ     

10-14 19 3,5 2-5,3 

15-19 344 62,9 59-67 

20-24 164 30 26,5-33,7 

25-29 17 3,1 1,6-4,4 

30 և բարձր  3 0,5 0-1,3 

Միջին տարիքը (տարի)  18,5  

Մեդիանա (տարի)  18  

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ 
ունեցած միգրանտներ 

 
 

 

Այո 437 80,3 77,2-83,3 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերներ 
ունեցած միգրանտներ 

 
 

 

Այո 298 54,9 50,6-59,2 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

 
 

 

1 126 42,6 36,7-48,1 

2 59 19,9 15,7-25,5 

3 31 10,5 7,1-14 

4 21 7,1 4,4-10 

5 և ավելի 59 19,9 15,9-24,7 

Միջինը (թիվ)  3  

 
Աղյուսակ 46. Միգրանտների շրջանում պահպանակի օգտագործումը 

 n=550 % 95% CI 

Պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

 
 

 

Այո 140 25,9 22,4-29,5 

Պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը  

 
 

 

Այո 198 67,6 62,5-72,8 

Պատահական զուգընկերոջ հետ պահպանակի օգտագործման 
հաճախականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում  

 
 

 

Ամեն անգամ 143 48,3 42,1-53,5 

Ոչ միշտ 78 26,4 21,4-32,3 

Երբեք 75 25,3 20,5-30,3 
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Աղյուսակ 47. Միգրանտների շրջանում թմրամիջոցների օգտագործման փորձը  

 n=550 % 95% CI 

Թմրամիջոցների օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 44 8,1 6-10,4 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս     

10-14 1 2,3 0-6,8 

15-19 20 45,5 29,5-59,1 

20-24 15 34,1 20,5-47,7 

25 և բարձր 8 18,2 6,8-29,5 

Միջին տարիքը (տարի)  20,4  

Մեդիանա (տարի)  20  

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 2 0,4 0-0,9 

 
Աղյուսակ 48. Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 

գիտելիքները և վարակման վտանգի գնահատումը 

 n=550 % 95% CI 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` միայն 
մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություններ ունենալով 

 

 

 

Այո 437 80,2 77,1-83,1 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` 
պահպանակ օգտագործելով 

 
 

 

Այո 422 77,7 74-80,8 

Կարո՞ղ է առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով 
վարակված 

 
 

 

Այո 338 62,2 58,1-66 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի 
հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս 

 
 

 

Ոչ 242 44,5 40,4-48,5 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող 
մարդուն ձեռքով բարևելիս 

 
 

 

Ոչ 303 55,6 51,2-59,8 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը  

 
 

 

Ցուցանիշ 132 24,4 20,7-28,4 

ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգի գնահատումը     

Շատ հավանական 12 2,2 1,1-3,5 

Քիչ հավանական 100 18,5 14,9-21,6 

Բացառվում է 430 79,3 76-83 
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Աղյուսակ 49.  Կենսաբանական ցուցանիշները միգրանտների շջանում 

 n %  95%CI 

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը    

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական միգրանտներ 2 0,4  0-0,9 

Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը    

Հեպատիտ B-ի նկատմամբ շճադրական միգրանտներ 2 0,4  0-0,9 

Հեպատիտ C-ի տարածվածությունը    

Հեպատիտ C-ի նկատմամբ շճադրական միգրանտներ 3 0,5 0-1,3 
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Հավելված 6. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում 
վարքագծային հետազոտությունների տվյալների նկարագրական 
վերլուծություն 

Աղյուսակ 50. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների սոցիալ-
ժողովրդագրական բնութագրիչները 

 n=350 % 95% CI 

Սեռը     

Արական 330 94,3 91,4-96,6 

Իգական 20 5,7 3,4-8,6 

Տարիքային խումբը     

15-24 34 10,5 7,4-13,6 

25-34 112 34,6 29,9-40,1 

35-44  99 30,6 25,9-36,1 

45-54  54 16,7 12,9-21,1 

55 և բարձր 25 7,7 4,9-10,8 

Տարիքը     

Միջին տարիքը (տարի)  37,1  

Մեդիանա (տարի)  36  

Ընտանեկան կարգավիճակը     

Ամուրի 110 32 27-37,2 

Ամուսնացած  128 37,2 32-42,7 

Ամուսնալուծված 81 23,5 19,2-27,7 

Քաղաքացիական ամուսնություն 21 6,1 4,1-8,7 

Այրի 4 1,2 0,3-2,3 

Կրթությունը     

Թերի միջնակարգ 42 12,5 8,8-16,1 

Միջնակարգ  146 43,3 38,6-48,4 

Միջին մասնագիտական 58 17,2 13,4-21,7 

Թերի բարձրագույն 33 9,8 6,5-13,4 

Բարձրագույն 58 17,2 13,4-21,7 

 
Աղյուսակ 51. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների սեռական կյանքի 

փորձը և զուգընկերների թիվը 

 n=350 % 95% CI 

Սեռական կյանքի փորձ ունեցողներ     

Այո 338 96,6 94,3-98,3 

Տարիքը սեռական առաջին հարաբերության ժամանակ     

10-14 17 8,8 5,1-13,5 

15-19 143 74,1 66,7-79,9 

20-24 31 16,1 11,4-21,4 

25 և բարձր 2 1 0-2,6 

Միջին տարիքը (տարի)   17,2  

Մեդիանա (տարի)  17  

Վերջին 30 օրվա ընթացքում սեռական հարաբերություններ 
ունեցածներ  

 
 

 

Այո 173 52,9 47,9-58,5 
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Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերներ 
ունեցածներ  

 
 

 

Այո 148 46,1 41,7-51,2 

Պատահական զուգընկերների թիվը վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում  

 
 

 

1 28 38,9 27,8-50 

2 16 22,2 13,9-33,3 

3 20 27,8 16,7-37,8 

4 2 2,8 0-6,9 

5 և ավելի  6 8,3 2,8-15,3 

Միջինը (թիվ)  2,3  

 

Աղյուսակ 52. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում 
պահպանակի օգտագործումը 

 n=350 % 95% CI 
Պահպանակի օգտագործումը սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ  

 
 

 

Այո 158 72,8 66,8-78,8 

Պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը  

 
 

 

Այո 131 91 86,2-95,6 

Պատահական զուգընկերոջ հետ պահպանակի օգտագործման 
հաճախականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

 
 

 

Ամեն անգամ 88 60,3 51,3-67,8 

Ոչ միշտ 49 33,6 26,1-42,4 

Երբեք 9 6,2 2,5-10,4 

Պահպանակի օգտագործման հաճախականությունը վերջին 
մեկ տարվա ընթացքում  

 
 

 

Ամեն անգամ 129 43,9 38-50 

Ոչ միշտ 91 31 26,1-35,8 

Երբեք 74 25,2 20,3-30,2 

 

Աղյուսակ 53. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում 
թմրամիջոցների օգտագործման փորձը  

 n=350 % 95% CI 

Թմրամիջոցների օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 190 54,8 49,3-60 

Տարիքն առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործելիս     

10-14 15 14,9 8,8-23 

15-19 54 53,4 45-64,4 

20-24 20 19,8 11,6-26,9 

25-29 7 6,9 2,9-12,2 

30-34 3 3 0-6,9 

35 և բարձր 2 2 0-5 

Միջին տարիքը (տարի)  18,9  

Մեդիանա (տարի)  18  

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման փորձ ունեցողներ     

Այո 123 65,1 57,9-72,5 
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Աղյուսակ 54. Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ 
վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքները և վարակման 
վտանգի գնահատումը 

 n=350 % 95% CI 
Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` միայն 
մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություններ ունենալով 

 

 

 

Այո 254 74,9 70,2-79,6 

Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել` 
պահպանակ օգտագործելով 

 
 

 

Այո 275 78,8 74,4-83,4 

Կարո՞ղ է առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով 
վարակված 

 
 

 

Այո 213 60,9 55,7-65,8 

Կարելի՞ է արդյոք խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ 
անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներարկային օգտագործման 

 
 

 

Այո 190 55,1 49,9-60,1 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի 
հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս 

 
 

 

Ոչ 280 80 74,9-84 

Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող 
մարդուն ձեռքով բարևելիս 

 
 

 

Ոչ 309 89 85,8-92,5 

ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքի 
ցուցանիշը 

 
 

 

Ցուցանիշ 129 38,4 33,3-43,8 

ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգի գնահատումը     

Շատ հավանական 48 14 10,5-17,8 

Քիչ հավանական 219 64 59,4-69,1 

Բացառվում է 75 21,9 17,8-26 
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