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ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 
Նպատակ  

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույցի 
նպատակն է օգնել առողջապահության կազմակերպիչներին, բժիշկ-համաճարակա-
բաններին, այլ մասնագիտության բժիշկներին՝ կայացնելու ապացուցողական բժշկու-
թյան վրա հիմնված, գիտականորեն հիմնավորված կլինիկական և կազմակերպչական 
որոշումներ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն 
իրականացնելիս: 
 
Մեթոդաբանություն 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության կլինիկական 
ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի 
(այսուհետ` ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ) մասնագետների կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2010թ. թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 
համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի և գործնական 
աշխատանքի ձեռնարկի 1 հիման վրա, որը լրամշակվել, վերանայվել է 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետ` ԱՀԿ) և 
ՄԱՁԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությանն 
առնչվող ժամանակակից առաջարկների հիման վրա: Ուղեցույցի մշակման 
աշխատանքային խմբում ներգրավվել են նաև մասնագետներ այլ բժշկական 
կազմակերպություններից: 

Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս 
հիմք է ընդունվել առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասա-
կարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation – GRADE): Ապահովվել է ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ հեղինակային 
խմբի բոլոր անդամների փոխհամաձայնությունը: Տեղայնացման աշխատանքները 
կատարվել են ADAPTE մեթոդաբանությամբ: Առաջարկների հիմնական մասը չունի 
աստիճանակարգում ըստ ուժգնության և ապացույցների որակի, քանի որ դրանք 
գործունեության վաղուց կիրառվող ստանդարտներ են, որոնց համար չեն 
իրականացվել (և անիմաստ է անցկացնել) պատահական բաշխմամբ վերահսկվող 
հետազոտություններ կամ գերվերլուծություններ: 

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության կլինիկական 
ուղեցույցը նախատեսված է բուժաշխատողների համար, որոնք իրականացնում են 
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ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի հայտնաբերում, պացիենտների բժշկական օգնություն և 
սպասարկում, ընդգրկված են ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողության 
գործընթացում: 

Այն կարող է օգտակար լինել առողջապահության կազմակերպիչներին, բժիշկ-
համաճարակաբաններին, հանրային առողջապահության մասնագետներին, վարակա-
բաններին, լաբորատոր և այլ մասնագետներին, ՄԻԱՎ վարակին առնչվող ծառայութ-
յուններ տրամադրող հասարակական կազմակերպություններին, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
կանխարգելման ծրագրերին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն 
տրամադրող կազմակերպություններին: 

Ուղեցույցը կարող է վերանայվել պարբերաբար (հինգ տարին մեկ) և ըստ 
անհրաժեշտության ոլորտում նոր մոտեցումներ, առաջարկություններ ի հայտ գալու 
դեպքում:  
 
Արդյունքներ 

Ապացուցողական մոտեցումների կիրառմամբ ուղեցույցում ներկայացվել են 
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության նպատակները և 
խնդիրները, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընթացիկ և ընտրանքային հսկողության 
սկզբունքները, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների որակի ապահովման 
մոտեցումները, հետազոտությունների որակի հսկողությունը, բնակչության առավել 
վտանգի ենթարկվող խմբերի (այսուհետ՝ ԱՎԵԽ) չափերի գնահատման սկզբունքները, 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների մահվան դեպքերի գրանցումը, համաճարակա-
բանական հսկողության ժամանակ էթիկական հարցերը, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության 
հսկողության և հակառետրովիրուսային (այսուհետ՝ ՀՌՎ) դեղերի տոքսիկության 
նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության սկզբունքները, համաճարա-
կաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատումը: 
 
Հետևություններ 

Ապացուցողական մոտեցումների վրա հիմնված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 
համաճարակաբանական հսկողությունը համաճարակի զարգացման միտումները 
կանխատեսելու, արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր մշակելու և ներդնելու, 
իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու, ՄԻԱՎ վարակի 
տարածման կասեցման հիմքն է: 
 
Բանալի բառեր 

ՄԻԱՎ վարակ, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական 
հսկողություն, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ, ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշում, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության 
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հսկողություն և ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության նկատմամբ համաճարակաբանական 
հսկողություն, ապացուցողական բժշկություն, ցուցումների ուսումնասիրման, 
մշակման և գնահատման դասակարգման համակարգ, Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիր:  
 
Պատասխանատու համակարգողներ 
- Ս.Գրիգորյան՝ ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական  

կենտրոնի տնօրեն, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի 
անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի 
գիտական ղեկավար  

-  Ա.Վանյան՝ ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, բ.գ.թ. 

 
Աշխատանքային խմբի անդամներ 
- Ա.Պապոյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական 

հսկողության բաժնի վարիչ 
- Ժ.Պետրոսյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կանխարգելման բաժնի 

վարիչ 
- Վ.Արզաքանյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Տ.Գրիգորյան՝ բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Է.Հովհաննիսյան` բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Ք.Լալայան` բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Ս.Մարտոյան` բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Ռ.Հովհաննիսյան` բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
- Տ.Հովսեփյան` բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
 
Մասնագիտական խմբագրում  

Ա.Հակոբյան՝ ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի 
տնօրենի տեղակալ բժշկական գծով, բ.գ.թ. 
 
Խմբագիր 

Ա.Հովհաննիսյան 
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Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ 
Պատասխանատու համակարգողները և աշխատանքային խմբի անդամները 

հայտարարում են շահերի բախման բացակայության մասին (հայտարագրերը կցվում 
են): Սույն ուղեցույցը մշակվել է առանց որևէ ֆինանսական աջակցության: 
 
Շնորհակալական խոսք 

Պատասխանատու համակարգողները իրենց երախտագիտությունն են հայտնում 
աշխատանքային խմբի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման 
աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը տրամադրած և 
մասնագիտական ներդրում ունեցած գործընկերներին՝  

- Լ.Ջոնսթոն՝ միջազգային փորձագետ  
- Լ.Ավետիսյան՝ բ.գ.թ., բժիշկ-համաճարակաբան, առողջապահության կազմա-

կերպիչ, ՀՀ ԱՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 
կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ  

- Հ.Մանգոյան՝ բ.գ.թ., Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի 
անէսթեզիոոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» 
բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի գիտական ղեկավար, 
կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրման 
նպատակով առաջարկներ մշակող հանձնաժողովի նախագահ, «Վարդանանց» 
ՆԲԿ-ի տնօրեն 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԱՀԿ  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱՆ առողջապահության նախարարություն 

ԱՎԵԽ առավել վտանգի ենթարկվող խումբ 

ԳՍԸ գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգ 

ԴՆԹ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու 

ԹՆՕ թմրամիջոցների ներերարկային օգտագործող 

ԻԲ իմունաբլոտ 

ԻՖԱ իմունաֆերմենտային անալիզ 

ՌՆԹ ռիբոնուկլեինաթթու 

ԿՍԿ կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կին 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀՌՎ հակառետրովիրուսային 

ՁԻԱՀ  ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ  

ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
  

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՄԱՁԻԱՀ  ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիր 

ՄԻԱՎ մարդու իմունային անբավարարության վիրուս  

ՄՄՁԸ մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք 

ՆԼՈՀ ներլաբորատոր որակի հսկողություն 

ՈԱՀ որակի արտաքին հսկողություն 

ՊՇՌ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա 

ՎԾ վիրուսային ծանրաբեռնվածություն 

ՎԲ Վեստերն Բլոտ 

ՏՍՏ տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդ 

ՔԿՀ 

 

քրեակատարողական հիմնարկ 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Սույն ուղեցույցում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները՝ 
1) Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս (այսուհետ` ՄԻԱՎ) - 

վիրուս, որն առաջացնում է ՄԻԱՎ վարակ հիվանդությունը և հանգեցնում 
ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի զարգացման:  

2) ՄԻԱՎ վարակ - երկարատև ընթացքով քրոնիկ վարակիչ հիվանդություն, որի 
հարուցիչը ՄԻԱՎ-ն է:  

3) Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ (այսուհետ` 
ՁԻԱՀ) - զարգանում է ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդկանց մոտ, համարվում է 
ՄԻԱՎ վարակ հիվանդության վերջնային փուլը, բնորոշվում է իմունային 
համակարգի գործունեության խաթարմամբ, որի հետևանքով օրգանիզմը 
դառնում է անպաշտպան զանազան վարակիչ և ուռուցքային հիվանդություն-
ների նկատմամբ:  

4) Առավել վտանգի ենթարկվող խմբեր (այսուհետ` ԱՎԵԽ) - թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործողներ, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ 
տրամադրող կանայք, տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող 
տղամարդիկ, քրեակատարողական հիմնարկներում (այսուհետ՝ ՔԿՀ) 
գտնվողներ, միգրանտներ:  

5) Որակի ապահովում - որակի կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ, որն 
ուղղված է որակին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ 
վստահության ստեղծմանը: 

6) Որակի արտաքին հսկողություն - գործընթաց, որն իրականացվում է մեկ այլ 
կազմակերպության կողմից և ուղղված է ապահովելու բոլոր 
մակարդակներում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների հավաստի 
արդյունքների ստացումը: 

7) Որակի ներքին հսկողություն (կամ ներլաբորատոր որակի հսկողություն) - 
հետազոտության ողջ ընթացքում իրականացվող գործընթաց, որն 
ապահովում է թեստերի անալիտիկ արդյունավետության մոնիտորինգ: 

8) Հետազոտության ալգորիթմ - հետազոտության ռազմավարություններում 
կոնկրետ թեստերի համակցումն ու կիրառման հաջորդականությունը: 

9) Հետազոտության ռազմավարություն - ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման 
նպատակով հետազոտության մեթոդների կիրառման և կարգի սահմանման 
մոտեցումներ:  

10) ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կարգավիճակ - ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ տարբեր 
հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա հետազոտվածի կարգավի-
ճակ, որը կարող է լինել դրական, բացասական, անորոշ: ՄԻԱՎ-դրական 
կարգավիճակը վկայում է ՄԻԱՎ վարակի հաստատման, ՄԻԱՎ-բացա-
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սականը` ժխտման մասին: Անորոշ կարգավիճակի դեպքում հարկ կա 
կատարելու լրացուցիչ հետազոտություն ՄԻԱՎ վարակի առկայությունը 
հաստատելու կամ ժխտելու նպատակով:  

11) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողություն - բնակչության 
առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության 
գնահատման նպատակով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ընտրանքային 
հետազոտությունների իրականացում: 

12) Հետազոտության արդյունք - մեկ թեստի արդյունք, որը կարող է լինել 
դրական, բացասական: Դրական արդյունքը վկայում է անալիտի 
առկայության, բացասականը՝ դրա բացակայության մասին:  

13) Թեստի զգայունություն - անալիտ պարունակող բոլոր նմուշների 
հայտնաբերման հավանականություն: 

14) Թեստի սպեցիֆիկություն - անալիտ չպարունակող բոլոր նմուշների 
հայտնաբերման հավանականություն: 

15) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընթացիկ (ռուտին) հետազոտություն - 
ստանդարտ ընթացակարգով ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և 
խորհրդատվություն, որն առաջարկում է բուժաշխատողը որևէ պատճառով 
բժշկական կազմակերպություն դիմած այցելուին տրամադրվող բժշկական 
ծառայությունների շրջանակում:  

16) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտություն - լաբորատոր 
հետազոտություններ՝ ուղղված ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանը: 



12 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

2. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությունը ՄԻԱՎ 
վարակի համաճարակի զարգացման մասին պատկերացումների անկյունաքարն 
է: Սա ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի բաշխման և համաճարակի վերաբերյալ 
տվյալների համակարգված, շարունակական հավաքագրում է, ինչը 
հնարավորություն է տալիս պարզելու ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի փուլերը, 
կանխատեսելու համաճարակի զարգացման միտումները, մշակելու և ներդնելու 
արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր, նաև գնահատելու իրականացված 
միջոցառումների արդյունավետությունը 2,3,4: 

3. Սույն ուղեցույցի կիրառումը կօգնի գնահատելու Միավորված ազգերի 
կազմակերպության (այսուհետ` ՄԱԿ) Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2015թ. 
ընդունված մինչև 2030թ. կայուն զարգացման ծրագրով 5, 2016թ. ՄԱԿ-ի 
Գլխավոր ասամբլեայի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բարձր մակարդակի հանդիպ-
ման ժամանակ ընդունված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում քաղաքական հռչակագրով 
6, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի (այսուհետ՝ ՄԱՁԻԱՀ) 2016-2021թթ. 
ռազմավարական ծրագրով 7, ԱՀԿ-ի ՄԻԱՎ վարակի դեմ առողջապահական 
ոլորտի 2016-2021թթ. ռազմավարությամբ 8 և եվրոպական տարածաշրջանում 
ՄԻԱՎ վարակի դեմ առողջապահական ոլորտի պայքարի գործողությունների 
պլանով 9 սահմանված թիրախներին հասնելու առաջընթացը, առկա 
խոչընդոտներն ու մարտահրավերները և մշակելու ու իրականացնելու 
արդյունավետ միջամտություններ: 

4. Ուղեցույցի կիրառումը կօգնի գնահատելու «90-90-90» թիրախներին հասնելու 
առաջընթացը, նվազեցնելու ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերը, պահպանելու մորից 
երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկրի կարգավիճակը, նվազեցնելու 
ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահացությունը 10: 
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II. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

5. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույցը 
մշակվել է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի մասնագետների կողմից ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 2010թ. թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի 
վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի 
և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի 1 հիման վրա, որը լրամշակվել, 
վերանայվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 
(այսուհետ` ԱՀԿ) և ՄԱՁԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 
համաճարակաբանական հսկողությանն առնչվող ժամանակակից առաջարկների 
հիման վրա: Ուղեցույցի մշակման աշխատանքային խմբում ներգրավվել են նաև 
մասնագետներ այլ բժշկական կազմակերպություններից: Օգտագործվել են 
«Cochrane library», «UpToDate», «MEDLINE», «National Guideline Clearinghouse», 
«PubMed» շտեմարանների արդի տվյալները: Օգտագործված աղբյուրներն 
ընտրվել են բանալի բառերի օգնությամբ իրականացված համակարգային 
որոնման հիման վրա: Կիրառվել են տեսակավորման հետևյալ չափանիշները՝ 
ուղեցույցերի ապացուցողական բնույթ (համակարգված ամփոփ տեսություն և 
ցանկացած խորհրդի վերաբերյալ հստակ հղումների առկայություն), ազգային 
կամ համաշխարհային ամփոփումների կարգավիճակ: Ուսումնասիրվել են նաև 
ԱՀԿ-ի, ՄԱՁԻԱՀ-ի ոլորտին վերաբերող փաստաթղթեր, երկրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
ոլորտում գործող իրավական նորմատիվային ակտեր և այլն: Տեղայնացման 
աշխատանքներն իրականացվել են «ADAPTE» մեթոդաբանությամբ: Ապահովվել է 
ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ հեղինակային խմբի բոլոր անդամների 
փոխհամաձայնությունը:  

6. Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս 
հիմք է ընդունվել առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման 
դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation – GRADE):  

7. Սույն ուղեցույցը կարող է վերանայվել պարբերաբար (հինգ տարին մեկ) և ըստ 
անհրաժեշտության ոլորտում նոր մոտեցումներ, առաջարկներ ի հայտ գալիս:  
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III. ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 

8. Սույն ուղեցույցում առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս հիմք է ընդունվել 
առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասակարգման 
համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
– GRADE): Առաջարկներն աստիճանակարգված են ըստ ուժգնության և 
ապացույցների որակի 11 և ներկայացված են հավելված 1-ում:  

9. Ըստ ուժգնության՝ առաջարկները կարող են լինել`  
1) ուժեղ - առաջարկից ակնկալվող ցանկալի արդյունքն ակնհայտորեն 

գերազանցում է անցանկալի ազդեցությունները, 
2) պայմանական - առաջարկից ակնկալվող ցանկալի արդյունքը հավանաբար 

գերազանցում է անցանկալի ազդեցությունները կամ մոտ է դրանց: 
10. Ըստ ապացույցների որակի՝ առաջարկները կարող են լինել`  

1) բարձր - խորին համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող իրական 
արդյունքը մոտ է ենթադրվողին,  

2) միջին - բավականաչափ համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող 
արդյունքը գնահատված է ճիշտ, սակայն այն կարող է զգալիորեն տարբերվել 
դրանից, 

3) ցածր - սահմանափակ համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող 
իրական արդյունքը գնահատված է ճիշտ, և այն կարող է էապես տարբերվել 
դրանից, 

4) շատ ցածր - ցածր համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող իրական 
արդյունքը գնահատված է ճիշտ, և հավանաբար այն էապես տարբերվում է 
դրանից: 

 
IV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  

11. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության 
նպատակներն են՝ 
1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հայտնաբերում, 
2) բնակչության տարբեր խմբերում ՄԻԱՎ վարակի տարածվածության 

գնահատում, 
3) ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման միտումների ընթացիկ 

մոնիտորինգ, 
4) ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի 

հստակեցում, 
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5) կանխարգելիչ ծրագրերի համար առաջնահերթությունների բացահայտում և 
գնահատում, 

6) ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ռիսկի գործոնների գնահատում, 
7) ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիների փոփոխությունների միտումների 

մոնիտորինգ, 
8) ՄԻԱՎ վարակի/ՁԻԱՀ-ի դեպքերի կանխատեսում, 
9) կանխարգելիչ ծրագրերի պլանավորման, պահանջվող միջոցների հիմնա-

վորման և անցկացվող կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության 
գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների ստացում 2,3,4: 

 

V. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

12. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության 
ուղղություններն են՝  
1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողություն, 
2) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային (կենսաբանական և 

վարքագծային) հսկողություն,  
3) բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի չափերի գնահատում, 
4) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների մահվան դեպքերի հսկողություն, 
5) ՄԻԱՎ/համակցված և զուգորդող հիվանդությունների հսկողություն, 
6) ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողություն, 
7) ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբանական 

հսկողություն, 
8) ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի հսկողություն, 
9) ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի կանխատեսում: 

 

VI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

13. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողությունը 
ներառում է՝  
1) ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի դեպքերի հայտնաբերումն ու գրանցումը,  
2) դեպքի համաճարակաբանական վերլուծությունն՝ ըստ տարիքի, սեռի, 

փոխանցման ուղու, վարակման հավանական վայրի և ժամանակի, 
բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների և այլն,  

3) դեպքի հաշվառումն ու հաշվետվությունների ներկայացումը՝ ըստ ընդունված 
կարգի 2,3,4: 
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14. ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտություններն իրականացվում 
են բժշկական կազմակերպություններում՝ անկախ կազմակերպաիրավական ձևից 
և գերատեսչական պատկանելությունից:  

15. ՄԻԱՎ վարակն ախտորոշվում է ըստ ախտորոշման չափանիշների և ՄԻԱՎ 
վարակի դեպքի դասակարգման: ՄԻԱՎ վարակի դեպքի ստանդարտ 
սահմանումը 12,13,14,15 ներկայացված է հավելված 2-ում: 

16. ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշման առավելագույն հավաստիության համար, համաձայն 
ԱՀԿ-ի առաջարկությունների, պետք է կիրառվեն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտությունների ստանդարտացված ռազմավարություններ: ՄԻԱՎ վարակի 
ախտորոշման ռազմավարությունը նկարագրում է ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշման 
նպատակով հետազոտությունների իրականացման հաջորդականությունը 11,14: 

17. Հաստատող հետազոտությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերջնական լաբորատոր 
ախտորոշում կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտություններ կատարող այլ լաբորատորիաներ իրականացնում են միայն 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտություններ 12: 

18. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտությունների ռազմավարությունը 
12,16 ներկայացված է հավելված 3-ում: 

19. ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար (18 ամսականից մեծ երեխաների և 
մեծահասակների շրջանում) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների 
ռազմավարությունը իրենից ներկայացնում է երեք, անհրաժեշտության դեպքում՝ 
չորս տարբեր շճաբանական թեստերի հաջորդականություն, որոնք չունեն 
ընդհանուր կեղծ ռեակտիվություն: Այդ ռազմավարությունը նախատեսում է նաև 
ՄԻԱՎ-ի նուկլեինաթթուների հայտնաբերմանն ուղղված թեստերի (ՄԻԱՎ-ի 
ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով) կիրառում կողմնորոշիչ 
նպատակներով: ՄԻԱՎ վարակի վերջնական լաբորատոր ախտորոշումը 
կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում` ՄԻԱՎ-ի հաստատման երկրում միակ ռեֆերենս 
լաբորատորիայում: ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար (18 ամսականից մեծ 
երեխաների և մեծահասակների շրջանում) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
հետազոտությունների ռազմավարությունը 12,16 ներկայացված է հավելված 4-
ում:  

20. Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար 
կատարվում է ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերմանն ուղղված 
հետազոտություն (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ) 12, 16: 
Հետազոտության շճաբանական մեթոդները կիրառելի չեն, քանի որ մինչև 18 
ամսական երեխաների մոտ դրանց արդյունքում ստացվող դրական 
պատասխանը կարող է պայմանավորված լինել տրանսպլացենտար ճանա-
պարհով երեխային անցած ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ մայրական հակամարմիններով: 
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Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ շճաբանական հետազոտություն 
կատարվում է ՄԻԱՎ-ի հետ երեխայի հնարավոր շփումը գնահատելու համար: 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պետք է հետազոտվեն ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից 
ծնված բոլոր երեխաները` համաձայն «Մարդու իմունային անբավարարության 
վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի 17: 
Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պետք է հետազոտվեն 
ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ անհայտ կարգավիճակով մայրերից ծնված, նաև ՄԻԱՎ 
վարակի հավանական ախտանշաններ ունեցող երեխաները: Առաջնակի 
հետազոտությունը կատարվում է շճաբանական թեստերով: Մինչև 18 ամսական 
երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար հետազոտությունների 
ռազմավարությունը 12, 16 ներկայացված է հավելված 5-ում:  

21. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների համար թեստ-
հավաքածուներն ընտրվում են ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման 
լաբորատորիայի առաջարկների հիման վրա, որոնք տրվում են լաբորատորիայում 
թեստ-հավաքածուների մուտքային ստուգումից հետո, հաշվի առնելով նաև 
երկրում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի փուլը, թեստ-հավաքածուների 
սպեցիֆիկությունն ու զգայունությունը 1:  

22. ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված յուրաքանչյուր դեպքի համար կատարվում է 
համաճարակաբանական հետազոտություն ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժիշկ-
համաճարակաբանի կողմից, դեպքը ենթարկվում է վերլուծության՝ ըստ 
սահմանված չափանիշների 13,14: 
1) Վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, 

վարչական միավորների, փոխանցման հավանական ուղիների: 
2) ՄԻԱՎ վարակի տարածման միտումների վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, 

բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների, փոխանցման 
հավանական ուղիների: 

3) Գրաֆիկների և աղյուսակների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ 
տարիների, տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական 
միավորների: 

4) Քարտեզների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ վարչական 
միավորների և ընտրանքային տեղամասերի: 

23. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերը ենթակա են հաշվառման (գրանցման) ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում` 
դեպքերի գրանցման էլեկտրոնային բազայում: ՄԻԱՎ վարակի հաստատված 
դեպքերի վերաբերյալ ներկայացվում է ամսական հաշվետվություն՝՝ սահմանված 
կարգով: 
1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հաշվառման տարրեր՝ տարիք, սեռ, վարչական 

միավոր, փոխանցման հավանական ուղի: 
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2) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հաշվետվության տարրեր՝ տարիք, սեռ, վարչական 
միավոր, փոխանցման հավանական ուղի: 

24. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության համար կիրառվում են 
ուղեգրերի և հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը. 
1) Ուղեգիր արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ հայտնաբերելու 

համար. հենակետային լաբորատորիա ուղարկվող արյան փորձանմուշների 
ուղեկցող փաստաթուղթ (հավելված 6): Լրացվում է 2 օրինակից, ուղեգրող 
բժշկի կողմից, կնքվում ուղեգրող կազմակերպության կնիքով 12: 

2) Ուղեգիր արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի առկայությունը հաստատելու համար. ՁԻԱՀ-ի 
ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիա ուղարկվող ՄԻԱՎ-ի 
նկատմամբ դրական արյան փորձանմուշների ուղեկցող փաստաթուղթ 
(հավելված 7): Լրացվում է 1 օրինակից, ուղեգրող բժշկի կողմից, կնքվում 
ուղեգրող կազմակերպության կնիքով 12:  

3) ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման մասին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման 
լաբորատորիայից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության 
բաժին ներկայացվող շտապ հաղորդագրություն (հավելված 8): Լրացվում է 
լաբորատորիայի վարիչի կողմից և ներկայացվում ՄԻԱՎ վարակի 
ախտորոշումից անմիջապես հետո 12:  

4) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի համաճարակաբանական հետազոտման քարտ 
(հավելվածներ 9,10): Լրացվում է ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշում ստացած 
յուրաքանչյուր պացիենտի համար ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական 
հսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբանի կողմից:  

5) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի հաշվառման քարտ (հավելված 11): Լրացվում է 
ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշում ստացած յուրաքանչյուր պացիենտի համար 
ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ-
համաճարակաբանի կողմից:  

6) ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն 
18: Ներկայացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից հիվանդությունների 
վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն մինչև հաջորդ ամսվա հինգը՝ ըստ 
ձև 85-ի (հավելված 12): 

7) «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքների մասին» ձև 88 հաշվետվություն 
(հավելված 13): ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող 
լաբորատորիաները հետազոտությունների մասին հաշվետվություններ են 
ներկայացնում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ, որն էլ ամփոփ հաշվետվություն է ներկայացնում 
ՀՀ ԱՆ 19:  
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25. ՁԻԱՀ ախտորոշվում է հաստատված ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մեծահասակների և 
երեխաների մոտ՝ կլինիկական և/կամ իմունաբանական չափանիշների հիման 
վրա: ՁԻԱՀ-ի դեպքի ստանդարտ սահմանումը ներկայացված է հավելված 14-ում: 
ՁԻԱՀ արձանագրվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժշկական օգնության և սպասարկման 
բաժնում՝ կլինիկական և իմունաբանական չափանիշների հիման վրա 13,14,15, 
(հավելված 15): 

26. ՁԻԱՀ-ի դեպքը ենթարկվում է վերլուծության՝ ըստ սահմանված չափանիշների: 
1) Վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, 

վարչական միավորների, վարակման հավանական ուղիների: 
2) Գրաֆիկների և աղյուսակների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ 

տարիների, տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական 
միավորների: 

3) Քարտեզների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ վարչական միավոր-
ների 13: 

27. ՁԻԱՀ-ի դեպքերը ենթակա են հաշվառման (գրանցման) ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում` 
դեպքերի գրանցման էլեկտրոնային բազայում: 
1) ՁԻԱՀ-ի հաշվառման տարրեր՝ տարիք, սեռ, բնակավայր, վարակման հավա-

նական ուղի: 
2) ՁԻԱՀ-ի հաշվետվության տարրեր՝ տարիք, սեռ, բնակավայր, վարակման 

հավանական ուղի: 
28. ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման մասին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժշկական օգնության և 

սպասարկման բաժնից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության 
բաժին ներկայացվող հաշվետվություն: Լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար 
բաժնի վարիչի կողմից և ներկայացվում մինչև հաջորդ ամսվա առաջին 
աշխատանքային օրվա վերջը:  

 
VII. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

29. ՄԻԱՎ վարակի կլինիկահամաճարակաբանական առանձնահատկությունների 
պատճառով հնարավոր չէ միայն գրանցված դեպքերի հիման վրա դատել համա-
ճարակի զարգացման միտումների մասին: ՄԻԱՎ-ի տարածվածության իրական 
մակարդակը բացահայտելու, համաճարակի զարգացման միտումները պարզելու 
համար պարբերաբար իրականացվում են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտություններ 2,3,4,20: 

30. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հետազոտությունների նպատակը 
բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
տարածվածության գնահատումն է 2,3,4,20,21: 
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31. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություններն անցկացվում 
են ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող վարքագծային գործոնները բացահայտելու, 
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնա-
հատելու, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և կանխարգելման ծրագրերի 
ծածկույթը որոշելու, սեռավարակների ախտանշանների առկայությունը, 
հնարավոր խարանի և խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները պարզելու 
նպատակով 2,3,4,20,21: 

32. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտութ-
յունները նաև հնարավորություն են տալիս գնահատելու իրականացված 
կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետությունը, մշակելու և ներդնելու 
արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր 2,3,4,20,21: 

33. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազո-
տություններն անցկացվում են երկու տարին մեկ: Նախապես սահմանվում են 
հետազոտությունների անցկացման աշխարհագրական տարածքները, ընտրան-
քային խմբերը, ընտրանքային տեղամասերը, հաշվարկվում են ընտրանքի 
չափերը: Սովորաբար կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների 
ժամանակ նախատեսվում է դաշտային աշխատանքներն իրականացնել 8-10 
շաբաթվա ընթացքում: Սակայն դժվար հասանելի խմբերի համար այդ ժամա-
նակահատվածը կարող է երկարացվել մինչև ընտրանքի անհրաժեշտ չափի 
ապահովումը 2,3,4,20,21: 

34. Ընդհանուր բնակչության շրջանում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական 
իրավիճակը գնահատելու նպատակով անցկացվում է մոնիտորինգ ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հղիների շրջանում կատարվող հետազոտությունների և դոնորական 
արյան սկրինինգի նկատմամբ: Արյան դոնորների շրջանում կենսաբանական 
հետազոտություններն իրականացվում են պարտադիր կարգով, մշտապես 
2,3,4,17,21: Հղիների շրջանում կենսաբանական հետազոտություններն իրա-
կանացվում են նախածննդյան խնամք տրամադրող բժշկական կազմակեր-
պություններում բուժաշխատողների նախաձեռնությամբ իրականացվող ՄԻԱՎ 
վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության շրջանակում, 
մշտապես 2,3,4,22,23,24: 

35. Անհատի առողջության և հանրային առողջապահության համար ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության համընդհանուր հասա-
նելիության առավելությունները հաշվի առնելով, համաձայն ԱՀԿ-ի և ՄԱՁԻԱՀ-ի 
առաջարկությունների` ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային համա-
ճարակաբանական հսկողությունը պետք է իրականացվի հետազոտությանը 
մասնակցած բոլոր անձանց՝ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կարգավիճակն իմանալու 
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հնարավորության ընձեռումով` հետագայում կանխարգելման, բուժման և խնամքի 
ծառայություններին նրանց կապակցման նպատակով 12,16,25: 

36. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային համաճարակաբանական հսկո-
ղության շրջանակում պետք է կիրառվի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կապակցված 
հետազոտության մեթոդը, որի դեպքում հետազոտության մասնակիցները պետք է 
ստանան նախաթեստային և հետթեստային խորհրդատվություն, ինչպես նաև 
ստանան իրենց հետազոտության արդյունքը և իմանան ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
իրենց կարգավիճակը 12,16,25:  

37. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության ռազմավարության տեսակը և 
կիրառվող ալգորիթմն ազդում են կենսաբանական հսկողության արդյունքների 
վրա: Համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների` ընտրանքային համաճարակաբա-
նական հսկողության ընթացքում պետք է կիրառվեն ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ 
հետազոտության նույն ռազմավարություններն ու ալգորիթմները, որոնք 
կիրառվում են ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար 12,16: 

38. ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը պետք է 
իրականացվի ԱՎԵԽ-ների շրջանում, որոնք ընտրվում են՝ ըստ համաճարակի 
զարգացման փուլերի 2,3,20,21: 

39. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողությունն ԱՎԵԽ-երի շրջա-
նում իրականացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից, զուգակցվում է վիրուսային հեպա-
տիտների և սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտություններով 2,3,20, 21: 

40. Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողության 
նպատակով օգտագործվում են մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման 
կանխարգելման ծրագրային տվյալները 2,3,22,23,24: 

41. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտու-
թյուններն անցկացվում են Երևանում և ՀՀ 2 մարզերում՝ Շիրակում և Լոռիում: Այլ 
աշխարհագրական վայրեր կարող են ավելացվել՝ հաշվի առնելով ընտրանքային 
խմբերի չափերը և համաճարակաբանական ցուցումները:  

42. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտու-
թյուններ անցկացվում են բնակչության հետևյալ խմբերում (ընտրանքային 
խմբեր)՝ 
1) թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ (ԹՆՕ)` վերջին երեք ամսվա 

ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործած 
մարդիկ, 

2) կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք (ԿՍԿ)` վերջին 
երեք ամսվա ընթացքում վճարովի սեռական ծառայություններ տրամադրած 
կանայք, 
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3) տղամարդկանց հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդիկ (ՏՍՏ)` վերջին 12 
ամիսների ընթացքում տղամարդ զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբե-
րություններ ունեցած տղամարդիկ,  

4) միգրանտներ` վերջին երեք տարվա ընթացքում ՀՀ-ից երեք ամսից ավել 
բացակայած աշխատանքային միգրանտներ: 

43. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ միայն վարքագծային հետազոտություն անցկացվում 
է բնակչության հետևյալ խմբերում՝ 
1) երիտասարդներ` բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների 15-24 տարեկան սովորողներ, 
2) քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ` քննչական կալանքի տակ 

գտնվողներ և ազատազրկման դատապարտվածներ: 
44. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ միայն կենսաբանական հետազոտություններ անց-

կացվում են բնակչության հետևյալ խմբերում՝ 
1) հղիներ, 
2) արյան դոնորներ: 

45. Ընտրանքային խմբերը կարող են փոփոխվել՝ կախված համաճարակաբանական 
իրավիճակից, բնակչության տարբեր խմբերում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության 
փոփոխությունից 2,3,20,21: 

46. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտութ-
յունների ընտրանքային տեղամասերն ընտրվում են ընտրանքի մեթոդին և 
համաճարակաբանական ցուցումներին համապատասխան 26: 

47. Կախված հետազոտության նպատակից՝ ընտրանքի չափը հաշվարկվում է 
տարբեր մեթոդներով 27,28,32: 

1) Ընտրանքի չափի հաշվարկում ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների 
գնահատման համար:  

Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
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որտեղ՝ 
n - ընտրանքի չափն է, 
D - դիզայն-էֆեկտ (ճշգրտման գործակից), տատանվում է 1-ից 2-ի սահմաններում. 
ՄՄՁԸ-ի դեպքում խորհուրդ է տրվում կիրառել D=1,25, կլաստերային և ժամա-
նակատեղանքային ընտրանքի դեպքում՝ D=2 (որքան մեծ է D-ն, այնքան մեծ է 
անհրաժեշտ ընտրանքի չափը), 
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Z1-a - Z - հաստատուն մեծություն է, կախված է հետազոտության վիճակագրական 
վստահության ցանկալի մակարդակից, սովորաբար կազմում է 1,96՝ 95% վստա-
հության համար, 
Z1-b - հաստատուն մեծություն է, կախված է հետազոտության վիճակագրական 
հզորության ցանկալի մակարդակից, սովորաբար կազմում է 0,83 80% հզորության 
համար, 
P1 - առաջին հետազոտության թիրախային ցուցանիշն է,  
P2 - երկրորդ հետազոտության համար պլանավորված թիրախային ցուցանիշն է,  
P = (P1+P2)/2: 

2) Ընտրանքի չափի հաշվարկում նպատակային խմբի հայտնի չափի դեպքում:  

Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
 
 
 
որտեղ՝  
n - ընտրանքի չափն է, 
N - նպատակային խմբի չափն է,  
∆ - ընտրանքի սխալն է:  

48. Ընտրանքի ձևավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության առկայության 
դեպքում կիրառվում են ընտրանքի ձևավորման հավանական մեթոդները, իսկ 
այդպիսի տեղեկատվության բացակայության և/կամ դժվար հասանելի խմբերի 
հետ աշխատանքների դեպքում՝ ոչ հավանական մեթոդները: 

49. Ընտրանքի ձևավորման հավանական մեթոդներն են 21,26,30,31՝ 
1) Կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանքը նպատակահարմար է 

կիրառել, երբ հայտնի են հետազոտվող խմբի բոլոր անդամները: Խմբի բոլոր 
անդամներն ունեն ընտրանքի մեջ ընդգրկվելու հավասար հավանակա-
նություն: Ընտրանքը ձևավորելու համար նախ ընտրվում է պատահական 
ելակետ, ապա ընդհանուր հետազոտվող խմբից (N) ընտրվում է յուրաքանչյուր 
x-րդը: Ընտրանքի x միջակայքը որոշվում է ընդհանուր հետազոտվող խմբի և 
ընտրանքի չափի (n) հարաբերությամբ՝ կլորացնելով այն մինչև մոտակա 
ամբողջ թիվը: 

n
Nx 

 
2) Երկաստիճան կլաստերային ընտրանքը կիրառվում է, երբ հայտնի չեն 

հետազոտվող խմբի բոլոր անդամները: Հասարակ պատահական 
ընտրությամբ ընտրվում են կլաստերներ, որոնք ծառայում են որպես 

N

n
1

1
2 
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ընտրանքի առաջնային միավոր: Կլաստերներում հետազոտվում են 
ընտրանքային խմբի բոլոր ներկայացուցիչները (որոշ մասը կամ սահմանված 
թվով անձինք): Երկաստիճան կլաստերային ընտրանքի ձևավորման փուլերն 
են՝ 
ա. I փուլ  - կլաստերների պատահական ընտրություն,  
բ.  II փուլ  - ընտրված կլաստերներում սահմանված թվով անձանց պատա-

հական ընտրություն 26,31,32,33:  
3) Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանքը (ՄՄՁԸ) շղթայական 

ընտրանքի տեսակ է բնակչության դժվար հասանելի (թաքնված) խմբերին 
հասնելու համար: ՄՄՁԸ-ի հիմքում ընկած է Մարկովի երկար շղթաների 
տեսությունը, որի համաձայն՝ վերջնական ընտրանքը կախված չէ ընտրված 
«սերմերից» և նմանատիպ է բնակչության այն խմբերում, որտեղից 
կատարվում է հավաքագրումը: Այս մեթոդի կիրառումը նվազեցնում է 
սխալները, որոնք սովորաբար հանդիպում են շղթայական ուղղորդման այլ 
մեթոդներում՝ կիրառելով «հավասարը հավասարին» ընդգրկման 
սահմանափակ համակարգ: Մասնակիցները կարող են ընդգրկել մինչև երեք 
մասնակից` նվազեցնելով այն մարդկանց գերներկայացվածությունը, որոնք 
ունեն մեծ ցանցեր: Սա հանգեցնեւմ է մասնակիցների ընդգրկման երկար 
շղթաների, հետևաբար նվազեցնում է ոչ պատահականորեն ընտրված 
սկզբնական մասնակիցների սխալը և հնարավորություն տալիս ավելի խորը 
ներթափանցելու թիրախային խմբի ցանց: Բացի այդ, ՄՄՁԸ-ն ենթադրում է 
ընտրանք ցանցից, ոչ թե խմբից: Վերլուծությունը ներառում է տվյալների 
կշռում ցանցի չափով այնպես, որ նրանք, ովքեր ունեն ավելի մեծ ցանցեր, 
ստանան ավելի քիչ կշիռ, և նրանք, ովքեր ունեն ավելի փոքր ցանց, ստանան 
ավելի մեծ կշիռ: Յուրաքանչյուր մասնակից կպատասխանի իր սոցիալական 
ցանցի չափի վերաբերյալ հարցերին, որոնք ներառում են ընդգրկման բոլոր 
չափանիշները: Նախքան բուն հետազոտությունն սկսելը կատարվում է 
նախնական հետազոտություն, որի ընթացքում իրականացվում են ֆոկուս 
խմբային քննարկումներ, խորացված հարցազրույցներ նպատակային խմբի 
ներկայացուցիչների և նրանց հետ աշխատողների շրջանում, կատարվում է 
քարտեզավորում: Նախնական հետազոտությունը կօգնի պարզելու, թե 
որքանով է ՄՄՁԸ-ի մեթոդը կիրառելի բնակչության տվյալ խմբի համար 
(այսինքն՝ խումբն ունի՞ կազմավորված սոցիալական ցանց, թե՞ ոչ), 
սահմանելու «սերմերի» ընտրության չափանիշները, խրախուսման տեսակը, 
հետազոտության աշխարհագրական ծածկույթը: Նախնական հետազո-
տության ժամանակ նաև մշակվում են մասնակիցներին տրվելիք կտրոնները: 
Հետազոտությունն սկսվում է ոչ պատահական մեթոդով ընտրված «սերմերի» 
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ներգրավումից, որոնց հավաքագրում է անձնակազմը: Ընտրված «սերմերը» 
պետք է բավարարեն որոշ չափանիշների՝ լինեն լավ կապված իրենց ցանցի 
մյուս անդամների հետ, ընդունված լինեն նրանց կողմից և լիովին հասկանան 
հետազոտության նպատակը: Ընտրված «սերմերը» հավաքագրում են իրենց 
հավասարակիցներին, վերջիններս էլ՝ իրենց այլ հավասարակիցների և 
այսպես շարունակ: Հավասարակիցները պետք է համապատասխանեն 
նախապես ընդունված չափանիշներին (ճանաչեն միմյանց, բնակվեն նույն 
բնակավայրում և այլն): Բոլոր մասնակիցներին, ներառյալ «սերմերը», տրվում 
է երեքական կտրոն՝ նոր մասնակիցներ հավաքագրելու համար: Կտրոնները 
համարակալվում են: Դրանք բաղկացած են երկու մասից՝ «ուղեգրման 
կտրոն», որով նոր հավաքագրված անձը մասնակցում է հետազոտությանը, և 
«վճարման կտրոն», որով նա ներկայանում է՝ ստանալու իր խրախուսումը: 
Խրախուսում ստանում են հետազոտություն անցած բոլոր մասնակիցները: 
Նախատեսվում է նաև լրացուցիչ խրախուսում յուրաքանչյուր նոր 
հավաքագրվածի համար: Բոլոր մասնակիցների հետ անցկացվում է 
հարցազրույց նախապես մշակված հարցաշարի համաձայն, որում, բացի 
ստանդարտ հարցերից (ժողովրդագրական տվյալներին, գիտելիքին և 
վարքագծին վերաբերող հարցեր), ՄՄՁԸ-ի ժամանակ ներառվում են նաև 
լրացուցիչ հարցեր սոցիալական ցանցի, հավաքագրողների և կտրոններն 
ընդունելուց հրաժարվածների վերաբերյալ: Բոլոր տվյալները և լրացվող 
ձևերը (հավելված 16-29) պետք է կապակցված լինեն կտրոնների 
համարներին: ՄՄՁԸ-ից ստացված տվյալների վերլուծության համար 
օգտագործվում է հատուկ համակարգչային ծրագիր՝ RDSAT 26,32,33,34: 

4) Ժամանակատեղանքային ընտրանքը երկաստիճան կլաստերային ընտրանքի 
տեսակ է: Հնարավորություն է տալիս մեծացնելու բնակչության դժվար 
հասանելի խմբերի ընտրանքի ներկայացուցչականությունը: Պահանջվում են 
ժամանակացույց և ընտրանքային տեղամասերի ցանկ, նաև տվյալ 
տեղամասում նշված ժամանակահատվածում հետազոտման ենթակա խմբի 
թվաքանակ: Ընտրանքը ձևավորվում է տվյալ կետում տվյալ պահին գտնվող 
հետազոտվող խմբի բոլոր կամ պատահական ընտրված սահմանված թվով 
ներկայացուցիչների միջոցով 21,26,31: 

5) Ընտրանքի ձևավորման ոչ հավանական մեթոդ է նպատակային ընտրանքի 
մեթոդը (ձնակույտի մեթոդ): Այն կիրառվում է, երբ անհրաժեշտ է հետազոտել 
բնակչության դժվարհասանելի խմբերը կամ որևէ խմբի թաքնված հատվածը: 
Ընտրանքի ձևավորման սկզբունքն այն է, որ առանցքային իրազեկիչները 
նպատակային խմբի անդամներին առաջարկում են մասնակցել 



26 

հետազոտությանը, հետազոտության նոր մասնակիցները կրկնում են նույն 
գործընթացը մինչև ընտրանքի անհրաժեշտ չափի ձևավորումը 21,26,31: 

50. Ընտրանքի ձևավորման մեթոդները՝ ըստ բնակչության տարբեր խմբերի 
ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1.  

Խումբ Նախընտրելի մեթոդ Այլընտրանքային մեթոդ 
ԹՆՕ-ներ  Մասնակիցների միջոցով

ձևավորվող ընտրանք  
 Ժամանակատեղանքային 

ընտրանք 

Նպատակային ընտրանք

ԿՍԿ-ներ  Մասնակիցների միջոցով
ձևավորվող ընտրանք  

 Ժամանակատեղանքային 
ընտրանք 

Նպատակային ընտրանք

ՏՍՏ-ներ  Մասնակիցների միջոցով
ձևավորվող ընտրանք  

 Ժամանակատեղանքային 
ընտրանք 

Նպատակային ընտրանք

Միգրանտներ  Բազմափուլ կլաստերային
ընտրանք 

 Մասնակիցների միջոցով 
ձևավորվող ընտրանք  

 Ժամանակատեղանքային 
ընտրանք 

Նպատակային ընտրանք

Երիտասարդներ  Երկաստիճան կլաստերային
ընտրանք  

 Ժամանակատեղանքային 
ընտրանք 

Նպատակային ընտրանք

ՔԿՀ-ներում 
գտնվողներ 

 Կանոնավոր կամ հասարակ
պատահական ընտրանքի 
մեթոդ 

Երկաստիճան 
կլաստերային ընտրանք 

 
1) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողության նպատակով կիրառվում 

են թեստավորման կամավոր անանուն, կամավոր գաղտնի մեթոդները, և 
անցկացվում է «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած 
հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված անձանց 
պարտադիր հետազոտություն 17: 

2) Կամավոր անանուն մեթոդով թեստավորման ժամանակ հետազոտվողն 
արյուն է հանձնում կամավոր համաձայնություն տալուց հետո: Արյան 
փորձանմուշը կոդավորվում է, և անձը բացահայտող բոլոր տվյալները 
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հեռացվում են: Հետազոտվողն իմանում է իր կոդը և ցանկության դեպքում 
կարող է իմանալ թեստավորման պատասխանը:  

3) Կամավոր գաղտնի մեթոդով թեստավորման ժամանակ հետազոտվողն 
արյուն է հանձնում կամավոր համաձայնություն տալուց հետո: Հետազոտվողի 
անձը և թեստի արդյունքները հայտնի են դառնում առողջապահության 
բնագավառի սահմանափակ թվով աշխատողների:  

4) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պարտադիր հետազոտման ենթակա են արյան, 
կենսաբանական հեղուկների, հյուսվածքների և օրգանների դոնորները, 
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնված երեխաները համաձայն «Մարդու 
իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության 
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի 17: 

51. Վարքագծային հետազոտություններն իրականացվում են հարցման կամ 
խորացված հարցազրույցի մեթոդներով: Որպես հետազոտության միջոց՝ 
հարցման ժամանակ օգտագործվում է հարցաթերթ, խորացված հարցազրույցի 
ժամանակ՝ հարցազրույցի պլան: Հարցաթերթերը (հավելված 30-36) պետք է 
պարունակեն հարցեր, որոնք հնարավորություն կտան բացահայտելու ՄԻԱՎ-ի 
տարածմանը նպաստող վարքագծային գործոնները, գնահատելու ռիսկային 
վարքագծի առկայությունն ու դրա դրսևորման աստիճանը, նաև գնահատելու 
ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 21,31: 

52. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների համար արյան փորձա-
նմուշները վերցվում են ընտրանքային տեղամասերում: Օգտագործվում է 
նմուշների հաշվառման կտրոնային ձևը: Կտրոններում կոդավորվում են սեռը, 
տարիքը, տարածքը, հետազոտման խումբը: Փորձանմուշները ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ կարող են հետազոտվել տեղում կամ հավաքագրվել և տեղափոխվել 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիա: ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտությունների որակի հսկողությունն իրականացնում է ՁԻԱՀ-
ի ԿՀԿ-ն: ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական բոլոր նմուշները ենթարկվում են 
կրկնակի հետազոտման՝ կեղծ դրական պատասխանների հավանականությունը 
նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

53. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների տվյալները ենթարկվում են վիճակագրական մշակման և 
վերլուծվում են քանակական վիճակագրական մեթոդներով՝ հաշվի առնելով 
հավաստիության ցուցանիշները: Տվյալների մշակման և վերլուծման ժամանակ 
օգտագործվում են «SPSS», «RDSAT», «Stata» համակարգչային ծրագրերը: 
Վերլուծության ժամանակ հաշվի են առնվում սոցիալ-ժողովրդագրական 
տվյալները և կենսաբանական ցուցանիշները: 
1) Սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ 
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ա. Սեռ 
բ. Տարիք 
գ. Կրթություն 
դ. Ընտանեկան դրություն 

2) Կենսաբանական ցուցանիշներ 
ա. ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ընտրանքային խմբերում 
բ. Սեռավարակների տարածվածությունը ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների 

շրջանում 
գ. Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի տարածվածությունը ՏՍՏ-ների շրջանում 
դ. Վիրուսային հեպատիտ Ց-ի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների շրջանում 

54. Հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացում 
ներգրավված անձնակազմը պետք է անցնի համապատասխան վարժանք և 
հրահանգավորում: 

55. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների 
համար պատասխանատուն ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն է, որը կազմակերպում է այդ 
հետազոտությունների շրջանակում դաշտային աշխատանքները, իրականացնում 
է հետազոտությունների մեթոդական ղեկավարումը, վերլուծությունը և 
վերահսկումը: 

56. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտության 
արդյունքները ներկայացվում են կենսաբանական և վարքագծային 
հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությամբ, որը տրամադրվում է 
շահագրգիռ պետական կառավարման մարմիններին, պետական, ոչ պետական և 
միջազգային կազմակերպություններին: 

 
VIII. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

57. Բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի (ԹՆՕ-ներ, ԿՍԿ-ներ, ՏՍՏ-
ներ) չափերի գնահատումը կատարվում է արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրերի 
մշակման, պլանավորման և ղեկավարման համար երկու տարին մեկ անգամ: 
Դրա համար իրականացվում են հետազոտություններ Երևանում և ընտրված 
քաղաքներում, որոնց հիման վրա հաշվարկվում են առավել վտանգի ենթարկվող 
խմբերի չափերը 2,3,29: 

58. Ընտրանքային խմբերի չափերի գնահատման համար կիրառվում են ներքոնշյալ 
մեթոդները՝  
1) փորձագիտական գնահատման մեթոդ (Դելֆիի մեթոդ), 
2) գործակիցների մեթոդ, 
3) անվանական մեթոդ, 
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4) կրկնակի ընդգրկման մեթոդ, 
5) սոցիալական ցանցերի միջոցով գնահատման մեթոդ 
6) բազմության իմաստության մեթոդ: 

59. Հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել առնվազն երկու մեթոդ 29: 
60. Արդյունքները պետք է ներկայացվեն և համաձայնեցվեն ոլորտի հիմնական 

գործընկերների մասնակցությամբ ազգային համաձայնության խորհրդակցության 
ընթացքում: 

61. Կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների արդյունքում ստացվում 
են տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են խմբերի չափերի գնահատման համար՝ 
օգտագործելով «ծառայության» և «հատուկ առարկայի» գործակիցների 
մեթոդները: «Ծառայության» գործակիցը հաշվարկվում է առողջապահական 
ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններից ստացված ծրագրային 
տվյալների և հետազոտությանը նախորդած 6 ամիսների ընթացքում դրանցից 
հետազոտության մասնակիցների օգտվելու մասին հարցման տվյալների հիման 
վրա: «Հատուկ առարկայի» գործակցի դեպքում համապատասխան խմբերին 
աութրիչ աշխատողների կողմից մինչ հետազոտությունն սկսելը բաժանվում են 
որոշակի հատուկ առարկաներ: Գործակիցները հաշվարկվում են 
ծառայություններից ստացված տվյալների և/կամ բաժանված առարկաների թվի 
համընկնումների և հետազոտության մասնակիցների մասնաբաժնի հիման վրա, 
որոնք կնշեն, որ ստացել են ծառայությունը և/կամ առարկան 29: 

62. Սոցիալական ցանցերի միջոցով խմբերի չափերի գնահատման մեթոդն 
օգտագործում է ՄՄՁԸ-ի մեթոդով հետազոտության ժամանակ յուրաքանչյուր 
մասնակցի սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալները՝ 
ենթադրելով, որ ցանցի հաջորդական ալիքներով բաշխումը արտացոլում է խմբի 
չափը: Գնահատումներ կատարելիս օգտագործվում է Բայեզիան մեթոդը 
(այսինքն` անհայտ քանակների հավանականությունը հաշվարկվում է՝ կապելով 
դրանց հայտնի քանակների հետ)՝ հիմնվելով խմբի չափի մասին ենթադրության 
կամ դրա վերաբերյալ նախորդ տվյալների վրա: Բայեզիան մեթոդը նաև թույլ է 
տալիս հաշվարկել խմբի չափի հավանական սահմանները 29, 34: 

63. Բազմության իմաստության մեթոդը հիմնված է ենթադրության վրա, որ 
հիմնական խմբերի բավականաչափ ներկայացուցիչների պատասխանները 
հնարավորություն կտան գնահատելու խմբի չափերը: Հետազոտության 
մասնակից խմբերի ներկայացուցիչներին տրվում են հարցեր իրենց խմբի 
մոտավոր չափերի մասին և պատասխանների հիման վրա հաշվարկվում են 
նշված խմբերի նվազագույն և առավելագույն չափերը, մեդիանան 29, 34: 

64. Գործակիցների մեթոդով խմբի չափը գնահատելու համար անհրաժեշտ է երկու 
մեծություն`  
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1) խմբի ներկայացուցիչների թիվը, որոնք ստացել են առողջապահական 
ծառայություններ = n, 

2) խմբի ներկայացուցիչների մասնաբաժինը, որոնք հետազոտության ժամանակ 
նշել են այդպիսի ծառայություններ ստանալու մասին = p: 

Խմբի չափը կարող է գնահատվել՝ օգտագործելով հետևյալ հավասարումը.  

Հատուկ առարկաների հաշվարկը կատարվում է վերևում նկարագրվածի պես, 
բայց տվյալների աղբյուրները տարբեր են 29: 
65. Յուրաքանչյուր խմբի հարցաշարերում կան որոշակի հարցեր, որոնց 

պատասխանները օգտագործվում են խմբի չափի գնահատման համար:  
66. Վերոնշյալ մեթոդներով խմբերի չափերի գնահատումներն ստանալուց հետո 

դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել վավերացման աշխատանքային հանդիպման 
ժամանակ, որին մասնակցում են պետական ոլորտի, ՀԿ-ների, հիմնական 
խմբերի ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիռ կողմեր: Հանդիպումը 
կազմակերպվում է՝  
1) հետազոտության յուրաքանչյուր տեղամասում յուրաքանչյուր խմբի չափի 

վերջնական գնահատման շուրջ համաձայնության գալու նպատակով,  
2) ստացված տվյալները մարզային և ազգային մակարդակներով 

էքստրապոլյացիայի ենթարկելու նպատակով: 
67. Վերոնշյալ առաջին քայլի համար մասնակիցները բաժանվում են խմբերի՝ 

յուրաքանչյուրը ներկայացնելով քաղաքներից մեկը: Յուրաքանչյուր խումբ 
գնահատում է գործակիցների մեթոդով ստացված արդյունքները` հաշվի առնելով 
տվյալ մեթոդին բնորոշ շեղումները (սխալը): Տվյալները մուտքագրվում են 
աղյուսակի մեջ` հաշվարկների գերա- և թերագնահատումների հիման վրա 
ուղղելու նպատակով: Այնուհետև խմբերը պետք է գան համաձայնության 
յուրաքանչյուր քաղաքում յուրաքանչյուր խմբի համար առավել 
նպատակահարմար մեթոդի շուրջ՝ հիմնվելով իրենց գիտելիքների և փորձի վրա: 
Խմբերի կողմից համաձայնեցված տարբերակը ներկայացվում է հանդիպման 
մասնակիցներին վերջնական համաձայնության նպատակով:  

68. Ազգային մակարդակով խմբերի չափերի գնահատման հաջորդ քայլը բոլոր 
քաղաքներում/մարզերում խմբերի խտության աստիճանների ձևավորումն է: 
Ձևավորվում են խմբեր, որոնք ներկայացնում են հիմնական խմբերից 
յուրաքանչյուրի խտության աստիճանների (բարձր, միջին և ցածր) ձևավորման 
չափանիշները: Չափանիշները կարող են ներառել արդյունաբերության և/կամ 
առևտրի զարգացումը, բնակչության շարժունությունը, հանգստի և/կամ տուրիզմի 
զարգացումը, ուսումնական հաստատությունների և/կամ ռազմաբազաների 
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առկայությունը, սահմանամերձ գոտում գտնվելը: Երևանը, Գյումրին և Վանաձորը 
կարող են դիտարկվել որպես խտության բարձր աստիճանով քաղաքներ: Այս 
գործընթացի ժամանակ յուրաքանչյուր խումբ քարտեզի վրա համապատասխան 
գույնով նշում է հիմնական խմբերի խտության աստիճանները (բարձր խտություն` 
կարմիր, միջին խտություն` կապույտ, ցածր խտություն կամ գոյություն չունի` 
սպիտակ) և այդ վայրերում մեծահասակ բնակչության մասնաբաժինը: Օրինակ` 
քաղաքներ բարձր խտությամբ (2,5%), միջին խտությամբ (0,8%) և ցածր (0,1%) 
խտությամբ: Քարտեզները ներկվում են աշխատանքային խմբերի կողմից 
առաջնային գիտելիքների և փորձի, ինչպես նաև երկրորդային աղբյուրների 
հիման վրա: Լրացված քարտեզները ներկայացվում են բոլոր մասնակիցներին 
վերջնական փոփոխությունների և համաձայնության համար: 

69. Աշխատանքային հանդիպումից հետո համաձայնեցված վերջնական տեղեկատ-
վությունը համակցվում է երկրորդային գրականության ուսումնասիրությանը՝ 
ստանալու վերջնական տվյալներ հիմնական խմբերի բարձր, միջին և ցածր 
տարածվածությունը ներկայացնելու համար: Այդ տվյալները հաշվարկվում են ՀՀ-
ում անցկացված վերջին մարդահամարի արդյունքների հիման վրա` 
յուրաքանչյուր քաղաքի բնակչության թիվը բաժանելով տվյալ քաղաքի համար 
գնահատված յուրաքանչյուր խմբի թվի վրա: Այնուհետև ստացված 
մասնաբաժինները բազմապատկվում են համապատասխան խմբի չափով 
Հայաստանի բոլոր քաղաքներում: Այդ թվերը գումարվում են, և ստացվում է 
Հայաստանում յուրաքանչյուր խմբի վերջնական չափը: 

 

IX. ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

70. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների 
ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել մարդկանց հետ աշխատանքի ընդունված 
էթիկական երեք սկզբունքները` հարգալից վերաբերմունք մարդկանց նկատմամբ, 
գործունեություն ի բարօրություն մարդկանց, արդարության ապահովում 25,35: 

71. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն իրականաց-
նելիս հարկավոր է պահպանել որոշ էթիկական նորմեր, որոնց թվում են տեղե-
կացված համաձայնության ստացումը, գաղտնիության ապահովումը, զուգըն-
կերների տեղեկացումը, խրախուսումները հետազոտությանը մասնակցելու 
համար: Նաև պետք է հաշվի առնել հետազոտությանը մասնակցելու հնարավոր 
օգուտներն ու վտանգները մասնակիցների համար 25,35: 
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X. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

72. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների հավաստիության 
ապահովումը ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության 
տրամադրման ԱՀԿ-ի կարևոր ղեկավարող սկզբունքներից է 12,16: 

73. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում պետք է 
իրականացվի որակի հսկողություն 2 ուղղությամբ՝ ներլաբորատոր որակի 
հսկողություն (այսուհետ՝ ՆԼՈՀ) և որակի արտաքին հսկողություն (այսուհետ՝ 
ՈԱՀ) 12,16: 

74. ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման ռեֆերենս լաբորատորիան իրականաց-
նում է ընդունվող/մատակարարված թեստերի որակի մուտքային հսկողություն: 

75. Թեստերի որակի մուտքային հսկողությունը ենթադրում է ձեռք բերված նոր 
թեստերի նախնական ստուգում` տեխնիկական բնութագրերին դրանց 
համապատասխանության, պահման և տեղափոխման ջերմային ռեժիմների 
գնահատում և ընտրանքային ստուգիչ հետազոտության իրականացում: 

76. ՆԼՈՀ-ի գործընթացը ներառում է ամենօրյա նախահետազոտական, 
հետազոտության և հետհետազոտական փուլերի ճշգրիտ իրականացում և 
հսկողություն 12,16: 

77. ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիան` որպես ռեֆերենս 
լաբորատորիա, իրականացնում է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն 
կատարող լաբորատորիաների որակի արտաքին հսկողություն: 

78. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող բոլոր կազմակերպություն-
ներում պետք է իրականացվի ՈԱՀ 12,16: 

79. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող բոլոր բժշկական և այլ 
կազմակերպությունները պետք է ունենան ՈԱՀ-ի համակարգում լաբորատորիայի 
մասնակցությունը հավաստող և որակի համապատասխանության մասին վկայող 
փաստաթղթեր (հավաստագրեր, վկայականներ): 

80. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում 
հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության բարձրացման, 
նախահետազոտական, հետազոտական և հետհետազոտական փուլերում 
սխալների նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ է մշակել գործողությունների 
ստանդարտ ընթացակարգեր: Գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր 
պետք է ունենան նաև ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ինքնաթեստավորման ծրագրերը 
12,16: 

81.  ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների որակի նկատմամբ 
հսկողությունն իրականացվում է երկու եղանակով՝  
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1) առաջին եղանակ. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող 
ցանկացած լաբորատորիայում կատարված հետազոտությունների արդյունք-
ների հաստատում պատահական ձևով ընտրված փորձանմուշների կրկնակի 
հետազոտությամբ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիայում,  

2) երկրորդ եղանակ. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող 
լաբորատորիաներում ստուգիչ առաջադրանքների միջոցով տարեկան 
առնվազն մեկ անգամ կատարվող որակի ուսումնասիրություններ, որոնց 
ժամանակ այդ լաբորատորիաներում հետազոտվում են նախապես հայտնի 
օպտիկական խտություններով շճադրական և շճաբացասական արյան 
շիճուկներ: 

 

XI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

82. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների մահվան դեպքերի հսկողությունը համաճա-
րակաբանական հսկողության հիմնական ուղղություններից է 36: ՁԻԱՀ-ի  
ԿՀԿ-ում դիսպանսերային հսկողության մեջ գտնվող պացիենտների մահվան 
դեպքերի մասին բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի 
համաճարակաբանական հսկողության բաժին է ներկայացվում հաղորդում դեպքի 
մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո: Դրա հիման վրա ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի 
տվյալների բազայում համաճարակաբանական հսկողության բաժնի մասնագետ-
ների կողմից կատարվում է համապատասխան գրառում:  

 
XII. ՄԻԱՎ/ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԵՎ ԶՈՒԳՈՐԴՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  

83. Կարևոր նշանակություն ունի ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների շրջանում 
ՄԻԱՎ/հեպատիտ Բ, ՄԻԱՎ/հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված 
վարակների, ինչպես նաև օպորտունիստական հիվանդությունների նկատմամբ 
հսկողությունը: Դրանց վերաբերյալ յուրաքանչյուր ամիս կազմվում է ամփոփ 
հաշվետվություն:  
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XIII. ՄԻԱՎ-Ի ԴԵՂԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  

84. ՀՌՎ դեղերի նկատմամբ ՄԻԱՎ-ի առաջնային (փոխանցվող) դեղակայունության 
հայտնաբերման, ՀՀ-ում դեղակայունության մուտացիաների համաճարակաբա-
նական հսկողության, երկրի տարածքում շրջանառվող ՄԻԱՎ-ի առավել 
տարածված ենթատիպերի որոշման նպատակով անհրաժեշտ է ՄԻԱՎ-ի 
դեղակայունության հսկողությունը 37,38,40,41: 

85. Ձեռքբերովի դեղակայունությունը զարգանում է, երբ ի հայտ են գալիս ՄԻԱՎ 
վիրուսի մուտացիաներ ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների: 

86. Փոխանցվող դեղակայունություն հայտնաբերվում է երբևէ ՀՌՎ բուժում չստացած, 
վիրուսի դեղակայուն շտամներով վարակված պացիենտների մոտ:  

87. Նախաբուժական դեղակայունությունը երբևէ ՀՌՎ բուժում չստացած, կամ 
նախկինում ՀՌՎ բուժում ստացած, այն դադարեցրած և առաջին շարքի դեղերով 
բուժումը վերսկսող մարդկանց մոտ արձանագրվող դեղակայունությունն է: Այն 
կարող է հայտնաբերվել նաև մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման 
կանխարգելում ստացած կանանց, ինչպես նաև նախակոնտակտային կանխար-
գելում ստացած անձանց մոտ: Ըստ էության նախաբուժական դեղակա-
յունությունը ձեռքբերովի կամ փոխանցվող դեղակայունություն է, կամ 2-ը 
միասին:  

88. Համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների` ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության 
հսկողությունը պետք է իրականացվի 3 հիմնական ուղղությամբ` ՀՌՎ դեղերի 
նկատմամբ ՄԻԱՎ-ի կայունության վաղ կանխման ցուցանիշների (հավելված 37) 
վերլուծություն, առաջնային դեղակայունության տարածվածության վերլուծություն, 
առաջին շարքի դեղերով ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի 
դեղակայունության տարածվածության վերլուծություն 37,38,39,43: 

89. Դեղակայունությունը բացասաբար է անդրադառնում բուժման արդյունա-
վետության, հիվանդացության և մահացության նվազեցման վրա: Դեղակա-
յունության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը ներառում է 
դեղակայունության վաղ կանխման ցուցանիշների ընթացիկ մոնիտորինգ և 
պարբերական հետազոտություններ պացիենտների որոշակի խմբերում 
դեղակայունության հայտնաբերման համար: Դեղակայունության վաղ կանխման 
ցուցանիշներն են ՀՌՎ դեղերի ժամանակին ստացումը, ՀՌՎ բուժման 
անընդհատությունը, ՀՌՎ դեղերի անխափան մատակարարումը, ՎԾ-ի 
ճնշվածությունը, ՎԾ-ի հետազոտությունների ծածկույթը: Ցուցանիշների 
վերլուծությունը և դրա արդյունքների հիման վրա մշակված գործողությունների 
պլանը նպաստում են բուժման օպտիմալացմանը և նվազեցնում են 
դեղակայունության առաջացումը: Դեղակայունության վաղ կանխման 
ցուցանիշների ընթացիկ մոնիտորինգից բացի՝ դեղակայունության վերաբերյալ 
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պարբերական հետազոտությունները պացիենտների որոշակի խմբերի շրջանում 
կարևոր են ՀՌՎ բուժման սխեմաների ընտրության և ՎԾ-ի մոնիտորինգի 
հաճախականության որոշման համար: Այս պարբերական հետազոտությունները 
թույլ են տալիս իրականացնել դեղակայունության գնահատում երկրի 
մակարդակով և հետևել դրա զարգացմանը չորս խմբում` 
1) ՀՌՎ բուժումն սկսող պացիենտներ` ՀՌՎ բուժման առաջին շարքի դեղերի, 

նախակոնտակտային կանխարգելման սխեմաների ընտրության և ՎԾ-ի 
հետազոտությունների հաճախականության որոշման համար, 

2) ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտներ` ՀՌՎ բուժման երկրորդ շարքի դեղերի 
ընտրության և բուժման անընդհատության և ՎԾ-ի ճնշվածության գնա-
հատման համար, 

3) ՄԻԱՎ-ով նոր վարակված պացիենտներ (դեղակայունության փոխանցում)` 
դեղակայուն վիրուսի փոխանցումն արձանագրելու և բնութագրելու համար, 

4) 18 ամսականից ցածր տարիքի երեխաներ՝ երեխաների համար ՀՌՎ բուժման 
առաջին շարքի դեղերի ընտրության նպատակով 37,38,39: 

 
XIV. ՀՌՎ ԴԵՂԵՐԻ ՏՈՔՍԻԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

90. ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների մոտ կարող է զարգանալ տոքսիկություն 
մեկ կամ ավելի ՀՌՎ դեղի նկատմամբ: Ուստի դեղերի տոքսիկության 
մոնիտորինգը բուժման և կանխարգելման ծրագրերի կարևոր բաղադրիչներից է 
11,42,48: ՀՌՎ դեղերի կողմնակի և տոքսիկ ազդեցությունները դեղերի 
ընդունման կարգը չպահպանելու, բուժումը դադարեցնելու կամ դեղերի 
փոփոխման հիմնական պատճառներից են: Ընթացիկ մոնիտորինգը թույլ է 
տալիս ստանալ տվյալներ ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության տարածվածության և դրա 
դրսևորումների կլինիկական նշանակության, բուժման հետևողականության վրա 
տոքսիկության ազդեցության, պացիենտների բուժման արդյունքների և 
դիսպանսերային հսկողության մեջ պացիենտներին պահելու հարցում 
տոքսիկության ազդեցության վերաբերյալ: Տոքսիկության ընթացիկ մոնիտորինգը 
զուգակցվում է տոքսիկության համաճարակաբանական հսկողության հետ: 
Տոքսիկության ընթացիկ մոնիտորինգի հիմնական ցուցանիշն է ՀՌՎ բուժում 
ստացող պացիենտների տոկոսը, որոնց մոտ նկատվել են բուժման տրամադրումը 
սահմանափակող տոքսիկության դրսևորումներ` կյանքին սպառնացող 
հիվանդություն/վիճակ, մահ, հոսպիտալացում, հաշմանդամություն, կամ 
հանգեցրել են բուժման դադարեցման, բուժման սխեմայի փոփոխման: 
Ցուցանիշի բաշխում կատարվում է՝ ըստ ՀՌՎ բուժման սխեմայի, սեռի, տարիքի, 
հղիության, տուբերկուլոզ/ՄԻԱՎ համակցված վարակի առկայության: Նաև 
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կարևոր է գնահատել տոքսիկությունը բուժման հետևողականության և 
դիսպանսերային հսկողությունից դուրս գալու տեսանկյունից: Բուժման 
արդյունքների բարելավման համար լրացուցիչ տվյալներ ստանալու նպատակով 
իրականացվում է ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբա-
նական հսկողություն երկու ուղղությամբ`  
1) տոքսիկության վերաբերյալ ակտիվ համաճարակաբանական հսկողություն 

ընտրանքային կոհորտներում,  
2) տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն հղիության 

և կրծքով կերակրման ընթացքում` հղիների մոտ ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության 
հետևանքով բուժման սահմանափակումների մոնիտորինգ, պտղի վրա ՀՌՎ 
դեղերի տոքսիկության մոնիտորինգ (մեռելածնություն, վաղաժամ 
ծննդաբերություն, ցածր քաշ, բնածին անոմալիաներ կամ վաղ մանկական 
մահացություն), նորածինների և երեխաների վրա ՀՌՎ դեղերի 
տոքսիկության մոնիտորինգ (աճի և զարգացման հետ կապված ցանկացած 
դրսևորում) 11,42,48: 

 
XV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՆՈՐ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

91. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդացության ցուցանիշի որոշումը բնակչության որոշակի 
խմբում ունի կարևոր նշանակություն ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման 
միտումների ճշգրիտ նկարագրման, ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի 
արդյունավետության գնահատման, ինչպես նաև փոխանցման ուղիների 
մոնիտորինգի և կանխարգելման նպատակային ծրագրեր մշակելու համար 
44,45:  

 
XVI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

92. ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թվի, ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի 
կանխատեսումներն ունեն կարևոր նշանակություն պլանավորման տեսանկյունից: 
Կանխատեսումներով ստացվող տվյալները կիրառվում են մի շարք ցուցանիշների 
հաշվարկման համար 46: Կանխատեսումները կատարվում են ՄԱՁԻԱՀ-ի 
«Սպեկտրում» համակարգչային ծրագրով: 
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XVII. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

93. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության 
ընթացիկ գնահատումը կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի մասնագետների կողմից:  

94. Ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողության արդյունավետությունը գնահա-
տելու նպատակով տարվա ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ 
կատարող պատահականորեն ընտրված լաբորատորիաներում ուսումնասիրվում է 
արյան փորձանմուշների հավաքման, գրանցման, պահպանման, հետազոտման, 
տեղափոխման և դրական դեպքերի մասին հաղորդման գործընթացի համա-
պատասխանությունը սույն ուղեցույցին: 

95. Ընտրանքային համաճարակաբանական հսկողության արդյունավետությունը 
գնահատելու համար այդ հսկողության իրականացման ընթացքում պատահա-
կանորեն ընտրված ընտրանքային տեղամասերում ուսումնասիրվում է կատարվող 
աշխատանքների համապատասխանությունը սույն ուղեցույցին: 

96. Պարբերաբար անհրաժեշտ է իրականացնել համաճարակաբանական հսկողութ-
յան համակարգի արդյունավետության արտաքին գնահատում 47: 

 
XVIII. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ 

97. Սույն ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. թիվ 1527-
Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակա-
բանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի և գործնական 
աշխատանքի ձեռնարկի հիման վրա, որը լրամշակվել, վերանայվել է ԱՀԿ-ի և 
ՄԱՁԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությանն 
առնչվող ժամանակակից առաջարկների հիման վրա: Ըստ էության՝ սույն 
ուղեցույցը վերոնշյալ գործող ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի 
տրամաբանական շարունակությունն է, որում ապացուցողական մոտեցումների 
կիրառմամբ ներկայացված է ավելի ընդլայնված տեղեկատվություն ՄԻԱՎ 
վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության նպատակների և 
խնդիրների, ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ ընթացիկ և ընտրանքային հսկողության 
սկզբունքների, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների որակի ապահովման 
մոտեցումների, հետազոտությունների որակի հսկողության, ԱՎԵԽ-ների չափերի 
գնահատման սկզբունքների, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների մահվան դեպքերի 
գրանցման, համաճարակաբանական հսկողության ժամանակ էթիկական 
հարցերի, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողության և ՀՌՎ դեղերի 
տոքսիկության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության սկզբունքների, 
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համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության 
գնահատման վերաբերյալ: 
Ուղեցույցի ներդրման համար հնարավորություն են ընձեռում նաև բժշկական 
կազմակերպություններին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից մշտապես մեթոդական 
օգնության և տեխնիկական աջակցության տրամադրումը, ՀՀ առողջապահու-
թյան նախարարության ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապա-
հության ազգային ինստիտուտում ներդրված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բուժաշ-
խատողների կատարելագործման «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի շարունակական 
անցկացումը, որի շրջանակում արդեն իսկ կատարելագործում են անցել տասնյակ 
համաճարակաբաններ, առողջապահության կազմակերպիչներ:  

98. Սույն ուղեցույցը ներդնելիս հնարավոր խոչընդոտներ կարող են լինել՝ 
1) դրամաշնորհային ծրագրերի աջակցությամբ իրականացվող ՄԻԱՎ վարակի 

վերաբերյալ ընտրանքային հսկողության ընդհատումը այդ ծրագրերի 
հնարավոր ավարտից հետո,  

2) դրամաշնորհային ծրագրերի աջակցությամբ անցկացվող «ՄԻԱՎ վարակ» 
դասընթացի ընդհատումը, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և 
խորհրդատվություն իրականացնող բժշկական կազմակերպություններին 
ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից մեթոդական օգնության և տեխնիկական աջակ-
ցության տրամադրման խնդիրը դրամաշնորհային ծրագրերի հնարավոր 
ավարտից հետո: 

99. Ուղեցույցը մշակած խմբի համոզմամբ նշված բոլոր խոչընդոտները հաղթահա-
րելի են շահագրգիռ կողմերի նպատակային քայլերի և համակարգված գոր-
ծողությունների իրականացման դեպքում: 
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XIX. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Ս.Գրիգորյան, Լ.Զոհրաբյան, Ա.Պապոյան և ուրիշներ – ՄԻԱՎ վարակի 
վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույց և 
գործնական աշխատանքի ձեռնարկ, 2010, ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
հանրապետական հանրապետական կենտրոն, Երևան: Ասողիկ, 2011, 278 էջ: 

2. Guidelines for second generation HIV surveillance. WHO, UNAIDS; 2000.  
3. Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: Know your epidemic, 

World Health Organization; 2013. 
4. Surveillance of the HIV/AIDS epidemic: a comprehensive package. World Health 

Organization; 2013. 
5. 2030 Agenda for Sustainable Development. 
6. Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации 

борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году, Генеральная 
Ассамблея ООН, 7 июня, 2016г. 

7. UNAIDS 2016-2021 Strategy. 
8. Global health sector strategy on HIV, 2016-2021, WHO. 
9. План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в 

Европейском регионе ВОЗ, 2016-2021. 
10. ՀՀ կառավարության 2017թ. հունիսի 15-ի հ.25 արձանագրային որոշմամբ հավա-

նություն ստացած «ՀՀ-ում 2017-2021թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետա-
կան նպատակային ծրագիր»: 

11. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing 
HIV infection: recommendations for a public health approach - 2nd ed. World Health 
Organization; 2016. 

12. «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորա-
տոր ախտորոշման կլինիկական ուղեցույց»՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 04.08.2017թ. N 2412-Ա հրամանով:  

13. WHO Recommended Surveillance Standards. Second edition, WHO; 1999. 
14. «ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողություն N3.1.1-029-2014 սանի-

տարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր», ՄԻԱՎ վարակի համա-
ճարակաբանական հսկողության մեթոդական ուղեցույց՝ հաստատված ՀՀ առող-
ջապահության նախարարի 29.12.2014թ. N 3175-Ա հրամանով:  

15. WHO case definitions of HIV for surveillance and revised clinical staging and 
immunological classification of HIV-related disease in adults and children.  
WHO; 2007. 

16. Consolidated guidelines on HIV testing services. World Health Organization; 2015. 
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17. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության 
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենք: 

18. Վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձև 85: 
19. Վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձև 88: 
20. UNAIDS/WHO. Initiating second generation HIV surveillance systems: practical 

guidelines. Geneva, UNAIDS; 2002. Available at: 
http://data.unaids.org/publications/IRC-pub02/jc742-initiatingsgs_en.pdf. 

21. Guidelines on surveillance among populations most at risk for HIV. WHO,  
UNAIDS; 2011. 

22. Guidelines for assessing the utility of data from prevention of motherto-child 
transmission (PMTCT) programmes for HIV sentinel surveillance among pregnant 
women. WHO; 2013. 

23. Paediatric HIV surveillance among infants and children less than 18 years of age. 
World Health Organization; 2013. 

24. Guidelines for conducting HIV surveillance among pregnant women attending 
antenatal clinics based on routine programme data. World Health Organization; 2015. 

25. Guiding principles on Ethical issues in HIV surveillance. UNAIDS/WHO Working Group 
on Global HIV/AIDS and STI Surveillance; 2013. 

26. Magnani Robert, Sabin Keith, Saidel Tobi, Heckathorn Douglas D. Review of Sampling 
Hard-to-Reach and Hidden Populations for HIV Surveillance. AIDS 2005. 2005;19 
Suppl2:S67–S72. 

27. Rea, Louis, Designing and Conducting Survey Research, Jossey-Bass; 2nd edition (June 
20, 1997), 272 pages. 

28. http://www.raosoft.com/samplesize.html 
29. Guidelines on Estimating the Size of Populations Most at Risk to HIV,  

WHO/UNAIDS; 2010. 
30. Lisa G. Johnston and Keith Sabin. Sampling hard-to-reach populations with respondent 

driven sampling 2010, Methodological Innovations Online (2010) 5(2) 38-48. 
31. Guidelines for Conducting HIV/AIDS Risk Behavioural Surveillance Surveys. WHO; 

2004. 
32. Richard G. Whitea, et al.: Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology for respondent-driven sampling studies: ‘‘STROBE-RDS’’ statement. J 
Clin Epidemiol. 2015 Dec;68(12):1463-71. 

33. Heckathorn D. Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden 
populations. Social Problems 1997; 44:174–199.  

34. Lisa G. Johnston, Katherine R. McLaughlin, Houssine El Rhilani, Amina Latifi, Abdalla 
Toufik, Aziza Bennani, Kamal Alami, Boutaina Elomari, and Mark S. Handcock. 
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Estimating the Size of Hidden Populations Using Respondent-driven Sampling Data. 
Case Examples from Morocco; Epidemiology 2015. 

35. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Fourth 
Edition. Geneva. Council for International Organizations of Medical Sciences  
(CIOMS); 2016. 

36. Guidelines for HIV mortality measurement. WHO; 2014 
37. Gglobal strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance.  

WHO; 2012. 
38. HIV drug resistance surveillance guidance – 2015 update. WHO; 2015. 
39. Guidelines on the public health response to pretreatment HIV drug resistance.  

WHO; 2017. 
40. Global action plan on HIV drug resistance 2017-2021. WHO; 2017. 
41. Surveillance of HIV drug resistance in adults receiving ART (acquired HIV drug 

resistance), WHO; 2014 
42. Supplement to the 2013 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for 

treating and preventing HIV infection. Geneva: World Health Organization;  
March 2014.  

43. ՀՀ-ում 2017-2021 թվականներին ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման պետական 
նպատակային ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման պլան` հաստատված ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 03.07.2017թ. N 2132-Ա հրամանով: 

44. Estimating HIV incidence using HIV case surveillance. UNAIDS/WHO Working Group 
on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, WHO; 2015. 

45. Technical update on HIV incidence assays for surveillance and monitoring purposes 
UNAIDS/WHO; 2015. 

46. Consolidated strategic information guide for HIV in the health sector. World Health 
Organization; 2015. 

47. Evaluating a national surveillance system. UNAIDS/WHO; 2013. 
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նախարարի 07.08.2017թ. N 2429-Ա հրամանով: 
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Հավելված 1 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՎԱԾ ԸՍՏ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 

1. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ինքնաթեստավորումը առաջարկվում է որպես լրացուցիչ 
մոտեցում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների շրջանակում (ուժեղ 
առաջարկ, ապացույցների միջին որակ): 

 
2. Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար 

կատարվում է ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերմանն ուղղված 
հետազոտություն (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ): 

 
3. ՄԻԱՎ վարակով մայրերից ծնված նորածինների երկրորդ վիրուսաբանական 

հետազոտությունը կատարվում է 4-6 շաբաթականում (ուժեղ առաջարկ, 
ապացույցների բարձր որակ): 

 
4. Ծնվելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում կատարված առաջին վիրուսաբանական 

հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում երեխան համարվում է 
ենթադրաբար ՄԻԱՎ-ով վարակված, և նրան պետք է անմիջապես տրամադրել 
ՀՌՎ բուժում (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ): 

 
5. 18 ամսականից մեծ երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի վերջնական ախտորոշման 

նպատակով կատարվում է շճաբանական հետազոտություն` ըստ մեծահա-
սակների համար կիրառվող ստանդարտ ախտորոշման ալգորիթմի (ուժեղ 
առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ): 
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Հավելված 2 

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման չափանիշներ 

Կլինիկական ախտորոշում՝ բացակայում է 

Լաբորատոր ախտորոշման չափանիշներ  

 Մեծահասակների և 18 ամսականից մեծ երեխաների մոտ 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների դրական արդյունք հաստատված 
իմունաբլոտի կամ Վեստերն Բլոտի մեթոդով՝ համաձայն 18 ամսականից մեծ 
երեխաների և մեծահասակների մոտ 
ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով հետազոտությունների 
ռազմավարության 

 Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ 
ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հետազոտությունների դրական 
արդյունք՝ համաձայն մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի 
ախտորոշման համար հետազոտությունների ռազմավարության  

 
ՄԻԱՎ վարակի դեպքի դասակարգում 

Կասկածելի՝ գոյություն չունի  

Հավանական՝ գոյություն չունի 

Հաստատված՝ լաբորատոր հաստատված դեպք 
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Հավելված 3 

ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A1 

 

A1 +  
Հենակետային 

լաբորատորիաներում 

 

A1 - 
Կարգավիճակ`  

ՄԻԱՎ-բացասական 

Եթե հնարավոր է 
կատարել A2  

 

A1+ A2+ 

 Հայտնել ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ 
 Ուղեգրել ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ (փորձանմուշը և 

հետազոտվողին) 

 

A1+ A2–  

 

Կրկնել A1 

 

Հայտնել ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ`  
հետագա քայլերը որոշելու համար 

 

A1+ A1+ 
 

A1+ A1– 

 

A1 + Ոչ  
հենակետային 

լաբորատորիաներում 
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Հավելված 4 

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (18 ԱՄՍԱԿԱՆԻՑ ՄԵԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2 

 

B1+ B2+ 
 

B1+ B2– 

 

B1+ B2+ 
 

B1+ B2–  B1– B2– 
Կարգավիճակ` ՄԻԱՎ-բացասական 

 

ՎԲ+ կամ ԻԲ+ 
 

Կարգավիճակ՝ ՄԻԱՎ-դրական 

ՎԲ - կամ ԻԲ - 
 

Կարգավիճակ՝ անորոշ  
 Կրկին հետազոտել արյան նոր նմուշով 14 օր հետո, եթե 

միայն B1-ը IV սերնդի թեստ է 
 Քննարկել ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ իրականացումը հնարավոր 

սուր ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշելու համար 
Կարգավիճակ՝ ՄԻԱՎ-բացասական, եթե ՎԲ-ն կամ ԻԲ-ն 
իրականացվել են B1-ից 14 օր հետո արյան նոր նմուշով 

 

B1– B2+  

Կարգավիճակ՝ անորոշ  
 Կրկին հետազոտել արյան 

նոր նմուշով ՄԻԱՎ 
վարակի ախտորոշման 
նպատակով 

 Կրկնել B1, B2 տեխնիկա-
կան սխալը հայտնաբերելու 
համար 

B1+ B2– B3– 
 

Կարգավիճակ՝ ՄԻԱՎ-բացասական, 
եթե B2-ը կամ B3-ը IV սերնդի թեստ են 
Կարգավիճակ՝ անորոշ  
 Կրկին հետազոտել արյան նոր 

նմուշով 14 օր հետո, եթե միայն B1-ը 
IV սերնդի թեստ էր 

 Քննարկել ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ* 
իրականացումը հնարավոր սուր  
ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշելու համար 

ՎԲ կամ ԻԲ անորոշ  
 

Կարգավիճակ՝ անորոշ, կրկին հետազոտել 
արյան նոր նմուշով 14 օր հետո 

 

B1 

 

B1 + B1 – 
Կարգավիճակ՝  

ՄԻԱՎ- բացասական 

Կրկնել B1 և B2 

 

B3 

 

B1+ B2– B3+ 

Հաստատող հետազոտություն 
Վեստերն Բլոտի կամ 
իմունաբլոտի միջոցով 

* ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի որոշում ՊՇՌ մեթոդով 



 

Հավելված 5 
ՄԻՆՉԵՎ 18 ԱՄՍԱԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դրական արդյունք 
Կարգավիճակը՝ ենթադրաբար 

վարակված 

Բացասական արդյունք 
Կարգավիճակը՝ ենթադրաբար 

չվարակված 

Առաջնորդվել ԻՖԱ-ի ալգորիթմով 18 ամսական հասակի դեպքում 

ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/Պ
ՇՌ+ 

Կարգավիճա-
կը՝ ենթադրա-
բար վարակ-

ված, սկսել ՀՌՎ 
բուժում 

Կրկնել Թեստ 3-ը ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ արյան 
նոր փորձանմուշով 

 
Կատարել ԻՖԱ թեստ 9 

ամսականում  

ԻՖԱ - 
Կարգավիճակը՝ 
ենթադրաբար 
չվարակված 

Թեստ 1+, Թեստ 2+, Թեստ 3+ 
Թեստ 1+, Թեստ 2-, Թեստ 3+ 
Թեստ 1-, Թեստ 2+, Թեստ 3+ 

Կարգավիճակը՝  
ՄԻԱՎ-ով վարակված 

Շարունակել ՀՌՎ բուժումը 

 
 

Թեստ 1+, 
Թեստ 2+, 
Թեստ 3-  
 

 
Թեստ 1-, Թեստ 2+, 

Թեստ 3-  
Թեստ 1+, Թեստ 2-, 

Թեստ 3- ԻՖԱ - 
Կարգավիճակը՝ 
ենթադրաբար 
չվարակված 

ԻՖԱ + 
Կատարել 

ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ 
ՊՇՌ 

ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇ
Ռ- 

Կարգա-
վիճակը՝ 

ենթադրաբար 
չվարակված 

ԻՖԱ + 
Շարունակել ՀՌՎ 

բուժումը 

Թեստ 1-,  
Թեստ 2-,  
Թեստ 3+  

Թեստ 1-,  
Թեստ 2-,  
Թեստ 3-  

Թեստ 3 ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ անմիջապես, արյան նոր փորձանմուշով 

 
Կատարել ԻՖԱ թեստ  

9 ամսականում  

Թեստ 3 ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ  

Թեստ 1 ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ* ծնվելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում  

Թեստ 1+,  
Թեստ 2+  

Շարունակել ՀՌՎ 
բուժումը 

Թեստ 2 ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ ծնվելուց 4-6 շաբաթ հետո 

Թեստ 1-, Թեստ 2+ 
Կարգավիճակը՝ 

ենթադրաբար վարակված 
Սկսել ՀՌՎ բուժում 

Թեստ 1-, Թեստ 2- 
Կերակրվում է կրծքով 

Սահմանել հսկողություն և կրծքով կերակրումը 
դադարեցնելուց առնվազն 6 շաբաթ հետո 

կատարել ՄԻԱՎ/ԴՆԹ/ՊՇՌ 

 
Թեստ 1+, Թեստ 

2-  

Թեստ 1-, Թեստ 2-  
Երբևէ կրծքով չկերակրված 

Կարգավիճակը՝ ենթադրաբար 
չվարակված 

 

Թեստ 1-  
Կարգավիճակը՝ ենթադրաբար չվարակված 

Թեստ 1+  
Կարգավիճակը՝ ենթադրաբար վարակված, սկսել ՀՌՎ բուժում 

* ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի որոշում ՊՇՌ մեթոդով 
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Հավելված 6 

ՈւՂԵԳԻՐ Հ. ___________  

ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻԱՎ-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
  

արյուն/արյան շիճուկ ուղարկող բուժհիմնարկի անվանումը 
 

Հ
եր

թ
ա

կա
ն 

հ.
 

Գ
րա

նց
մա

ն 
հ.

 

Անուն, ազգանուն, 
հայրանուն 

Սեռ 
Ծննդյան 

թիվ 

Անձնագրի 
սերիա, 
համար 

Հասցե Կոդ 
Արյուն 

վերցնելու 
օր 

Կլինիկական 
ախտորոշում* 

Հետազո-
տության 

պատասխան 

           
           
           
           
           
           

 

* Հղիների արյան ուղեգրման դեպքում սյունյակում անհրաժեշտ է կատարել նշում այն մասին, թե որերորդ հետազոտությունն է՝ «առաջնային, հղիության ժամկետ» և 
«կրկնակի, հղիության ժամկետ»:  

 
Ուղեգրող բուժհիմնարկի տնօրեն՝    

/ազգանուն, անուն/ /ստորագրություն/ 

 
« »  20 թ. Կ.Տ. 
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Հավելված 7 

ՈՒՂԵԳԻՐ Հ. __________  

ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն՝  Սեռ՝   

Ծննդյան թիվ՝  Ծածկագիր՝  Անձնագիր՝   

Հասցե՝     Նմուշառման ամսաթիվ՝ ______________ 

Կլինիկական ախտորոշում՝   

 
Իմունաֆերմենտային 

հետազոտություն 
I հետազոտություն II հետազոտություն 

Ամսաթիվը   
Թեստ համակարգը   
Սերիայի հ.   
Օպտիկական խտության (ՕԽ) 
հսկողությունը 

  

Օպտիկական խտության (ՕԽ) 
փորձանմուշը 

  

Արագ թեստավորում I հետազոտություն II հետազոտություն 
Ամսաթիվը   
Թեստ հավաքածուն   
Սերիայի հ.   

 
Ուղեգրող բուժհիմնարկ՝   
 
Հասցե՝   Հեռախոս՝   

(մարզ, բնակավայր, փողոց, շենք)        

 
Լաբորատորիայի վարիչ      

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) 
 
Տնօրեն      

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն) 

 
 « »  20 թ. Կ.Տ. 
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Հավելված 8 

ՇՏԱՊ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ*  
ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ 

« »  20 թ. հ.  
 
 

Ա.Ա.Հ.՝    
 
 
Փորձանմուշի հ.՝  Ծննդյան տարեթիվ՝   Սեռ՝   Ծածկագիր՝   
 
 
Լաբորատորիայի վարիչ՝    

 
 

* Լրացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի լաբորատոր ախտորոշման բաժնի կողմից և տրամադրվում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի 
համաճարակաբանական հսկողության բաժնին: 
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Հավելված 9 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ Հ. ______________  
(ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի) 

 
Ազգանուն, անուն, հայրանուն՝  

Սեռ՝ □ ար □ իգ  

Ծածկագիր՝   Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝   Քաղաքացիություն՝  

Հասցե՝ մարզ   □ քաղաք □ գյուղ   

Զբաղվածություն՝ 

□ սովորող □ միգրանտ □ չի աշխատում □ աշխատում է   

Ընտանեկան դրություն՝  

□ ամուրի □ ամուսնացած □ ամուսնալուծված □ այրի  

Հետազոտման պատճառ՝  

□ կարգավիճակի ճշտում □ կլինիկական ցուցում □ պարտադիր  

Գանգատներ՝  

  

 

Վարակման հավանական ուղիները 
Վարակման 

հավանական 
տեղը 

Ժամանակահատված/ 
ամսաթիվ 

Սեռական հարաբերություն ՄԻԱՎ վարակ 
ունեցողի կամ շճադրականի հետ 

  

Սեռական հարաբերություն անհայտ 
կարգավիճակով անձի հետ   

Հոմոսեքսուալ հարաբերություն   
Թմրամիջոցների ներարկային գործածում   
Պարենտերալ միջամտություններ բժշկական 
կազմակերպություններում    

Պարենտերալ միջամտություններ ոչ 
բժշկական հաստատություններում    

Արյան և դրա բաղադրամասերի ներարկում   
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մորից   

 
Կրած հիվանդությունները Հիվանդանալու ժամանակը 

Սեռավարակներ   
Պարենտերալ հեպատիտներ   
Տուբերկուլոզ  
Այլ հիվանդություններ  
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Ախտանշաններ Ի հայտ գալու ժամանակը 
Տենդ (անկանոն, անբացատրելի)  
Արտահայտված քրտնարտադրություն  
Ավշային հանգույցների մեծացում  
Մաշկային ցան  
Լուծ (1 ամսից ավելի)  
Քաշի կորուստ  
Այլ  

 

Հետազոտություն 
Ամսաթիվ Արդյունք 

1 2 3 1 2 3 
ԻՖԱ / 
արագ թեստ 

      

Իմունաբլոտ       
ՊՇՌ       

Տեղեկություններ կոնտակտավորների մասին 

Ա.Ա.Հ. Տարիք Հասցե 
Կոնտակտի բնույթը և 
մոտավոր ժամանակը 

    
    
    
    

Կոնտակտավորների լաբորատոր հետազոտություններ 

Ա.Ա.Հ. 
Կատարված 

հետազոտությունը 
Ամսաթիվ Արդյունք 

    
    
    
    

Հետևություններ կատարված համաճարակաբանական հետազոտությունից 

Վարակման 
մոտավոր 

ժամկետները 

Վարակման 
հավանական տեղը 

Վարակի փոխանց-
ման առավել 

հավանական ուղին 

Վարակմանը նպաս-
տող պայմանները, 

գործոնները 
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Այլ տեղեկություններ   
   
   
   
   
   
   
 
Հետազոտությունը կատարել է  
բժիշկ-համաճարակաբան՝   

(անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

  
« »  20   թ. 
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Հավելված 10 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ Հ. ___________  
(ՄԻԱՎ վարակով երեխայի) 

Ազգանուն,անուն, հայրանուն   
Սեռ՝ □ ար □ իգ Կոդ   Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝   Ծննդավայր՝   
Հասցե՝ մարզ   □ քաղաք □ գյուղ   
Կազմակերպված մանկական կոլեկտիվ հաճախելը՝  
□ հաճախում է   □ չի հաճախում 
Հետազոտման պատճառ՝  
□ Կարգավիճակի ճշտում □ Կլինիկական ցուցում □ Պարտադիր  
 
Ներկա առողջական վիճակը՝    

 
Տեղեկություններ երեխայի մասին 

Երեխան ծնվել է՝ □ հասուն □ անհաս □ երկվորյակներից  
Ծննդատանը՝ □ , □ տանը  
Ծննդաբերությունը՝ □ նորմալ □ ախտաբանական  
Վիրաբուժական միջամտություններ՝ □ ամնիոտոմիա □ էպիզիոտոմիա  
 □ կեսարյան հատում 
Անտրոպոմետ-
րիկ տվյալները 

ծնվելիս 

Կերակրումը 
(որ հասակից մինչև որ 

հասակը) 
Կրած 

հիվանդութ
յունները 

Ստացած 
կանխարգելիչ 

պատվաս-
տումները 

Հակառետրո-
վիրուսային 

 բուժում 
Քաշ Հասակ 

Կրծ-
քով 

Խառը 
Արհես-
տական

 
 

       

 

Ախտանշաններ Ի հայտ գալու ժամանակը 
Տենդ (անկանոն, անբացատրելի)  
Արտահայտված քրտնարտադրություն  
Ավշային հանգույցների մեծացում  
Ըմպանաբորբ (ֆարինգիտ)  
Մաշկային ցան  
Լուծ (1 ամսից ավելի)  
Քաշի կորուստ  
Այլ  
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Հետազոտություն 
Ամսաթիվ Արդյունք 

1 2 3 1 2 3 
ՊՇՌ       
ԻՖԱ /արագ թեստ       
Իմունաբլոտ       

 Ընտանիքի անդամների լաբորատոր հետազոտություններ 

Հ. Ա.Ա.Հ. 
Կատարված 

հետազոտությունը 
Ամսաթիվ Արդյունք 

     
     
     
     
     

Տեղեկություններ մոր մասին 

  
Ա.Ա.Հ. 

Տարիք 
ՄԻԱՎ-կարգավիճակը 

Վարքագծային 
գործոններ 

Հակառետրով
իրուսային 

բուժում 
Մինչև 

հղիությունը 
Հղիության 
ընթացքում 

 
 
 

     

 
Մայրն ունեցել է  հղիություն, որոնցից ավարտվել են ծննդաբերությամբ՝  

ժամանակին  , վաղաժամ  :  

Ծնվել է՝ կենդանի երեխա , մահացած պտուղ  :  

Ներկայումս երեխաների թիվն ընտանիքում՝ __________: 

 
Հետևություններ կատարված համաճարակաբանական հետազոտությունից 

 Վարակի փոխանցման առավել 
հավանական մեխանիզմը  

Վարակմանը նպաստող պայմանները, 
գործոնները 
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Այլ տեղեկություններ   
   
   
   
   
   
   
 
Հետազոտությունը կատարել է  
բժիշկ-համաճարակաբան՝   

(անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

  
« »  20   թ. 
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Հավելված 11 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ Հ. ___________  
(ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի) 

 
Ա.Ա.Հ.՝   Քաղաքացիություն՝   

Ծածկագիր՝                       Անձնագիր՝   

Հասցե՝ մարզ   □ քաղաք □ գյուղ   

 Հեռ.՝   

 

Հ
հե

րթ
ա

կա
ն 

հ.
 

Տա
րե

կա
ն 

հ.
 

Ծ
նն

դյ
ա

ն 
տ

ա
րե

թի
վ 

Ս
եռ

 

Մ
Ի

Ա
Վ

-ի
 

հա
ստ

ա
տ

մա
ն 

ա
մս

ա
թի

վ 

Տա
րի

քը
 Մ

Ի
Ա

Վ
-ի

 
ա

խ
տ

որ
ոշ

մա
ն 

ժա
մա

նա
կ 

Մ
Ի

Ա
Վ

-ի
 

հա
շվ

ա
ռմ

ա
ն 

ա
մս

ա
թի

վ 

ՁԻ
Ա

Հ
-ի

 
ա

խ
տ

որ
ոշ

մա
ն 

ա
մս

ա
թի

վ 

Տա
րի

քը
 Ձ

Ի
Ա

Հ
-ի

 
ա

խ
տ

որ
ոշ

մա
ն 

ժա
մա

նա
կ 

ՁԻ
Ա

Հ
-ի

 
հա

շվ
ա

ռմ
ա

ն 
ա

մս
ա

թի
վ 

Մ
ա

հվ
ա

ն 
ա

մս
ա

թի
վ 

Մ
ա

հվ
ա

ն 
հա

շվ
ա

ռմ
ա

ն 
ա

մս
ա

թի
վ 

 
            

 
ՎԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ 
 

□ Հոմոսեքսուալ հարաբերություն  □ Արյան փոխներարկում, օրգանների, 
հյուսվածքների, կենսաբանական 
հեղուկների փոխպատվաստում 

□ Հետերոսեքսուալ հարաբերություն 

□ Թմրամիջոցների ներարկային 
գործածում 

 □ Մորից երեխային 

□ Մասնագիտական վարակում  □ Այլ (նշել)  
 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Հետազոտություններ 
Ամսաթիվ Արդյունք 

1 2 3 1 2 3 
 ԻՖԱ/արագ թեստ        
 Իմունաբլոտ        
 ՊՇՌ        

 



57 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ 
 

□ Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ 
բժշկական 
կազմակերպություններում 

 □ Արտերկրում ախտորոշված և ՁԻԱՀ-ի 
ԿՀԿ-ում հաստատված 

□ Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ 
քրեակատարողական 
հիմնարկներում 

 □ Այցելուի նախաձեռնությամբ 

□ Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ 
ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում 

 □ Աութրիչ ծառայություններ 
տրամադրողների նախաձեռնությամբ 

 
Առաջնակի դիմելու հաստատություն՝   
 
Ախտորոշման պահին կլինիկական փուլը` □ I □ II □ III □ IV  
 
 
Հետազոտությունը կատարել է  
բժիշկ-համաճարակաբան՝   

(անուն, ազգանուն, հայրանուն) 

  
« »  20   թ. 

 
 



  

Հավելված 12 

ՁԵՎ 85 

  

Հավելված  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 

2015 թ. նոյեմբերի 27-ի 
N 3385-Ն հրամանի

  
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Ներկայացնում են 
1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարզային և 
Երևան քաղաքի մասնաճյուղերը ամսական հաշվետվությունը, մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հաջորդ ամսվա 5-ը, ներկայացնում են «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կենտրոնական ապարատ: Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կենտրոնական ապարատը ամսական հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրության 
ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի հաջորդ ամսվա 10-ը: 
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, մինչև 
հաջորդ տարվա փետրվարի 20-ը, հաշվետու ժամանակաշրջանի տարեկան ամփոփ հաշվետվությունները ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ս.Խ. 
Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Հանրապետական առողջապահական վերլուծական տեղեկատվական կենտրոն»: 
3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Հանրապետական 
առողջապահական վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնը» (տարեկան ամփոփը) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայություն՝ մինչև հաշվետու 
ժամանակաշրջանի հաջորդ տարվա մարտի 25-ը: 
4. Հաշվառման և հաշվետվության ենթակա հիվանդությունները համապատասխանում են Հիվանդությունների 10-րդ դասակարգչին և Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 19-ի թիվ 871-Ն հրամանին: 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Ներկայացվում է   

(անվանումը) 
Ով է ներկայացնում   

(անվանումը) 

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համար 

 /_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ / 

Կազմակերպաիրավական ձևը   

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը __/__/__/__/__/__/__/__/ 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը __/__/__/__/__/__/__/_ 

Ձև N 85 (ամսական, տարեկան)
  
Համաձայնեցված է՝ 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ՝ «03» 
նոյեմբեր 2015 թ. թիվ 32-Ա արձանագրային որոշմամբ 

Հաստատված է՝  
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի «27» նոյեմբեր 2015 թ. 
թիվ 3385-Ն հրամանով 

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական 
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ 
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում ևաղավաղումներ) 
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների 
համարառաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: 
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Մարզը   

Համայնքը   

Պետական գրանցման հասցեն    
(փոստային դասիչը) 

Գործունեության իրավաբանական  
հասցեն /գտնվելու վայրը/    

(փոստային դասիչը) 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն  @  
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Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  
  20 թ. 

  

  Ղեկավար
 

 Կատարող  Անուն, ազգանուն

 Հեռ.  Պաշտոն

  Ստորագրություն

  
Բաժին I. Հաշվետու ամսում/տարում արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, 

քիմիական թունավորումներ, ճառագայթային ախտահարումներ* 

Վարակիչ հիվանդության 
/սննդային թունավորման 

անվանումը 

Տողի 
համարը 

Ծածկա-
գիրն` 
ըստ  

ՀԴ 014-
2013 

(ՀՄԴ 10) 

Գրանցված
հիվան-
դության 
դեպքեր, 

ընդամենը

այդ թվում` 
Գրանցվել են հիվանդ-

ներ 
մահվան ելքով 

կա-
նանց 
մոտ 

Մինչև 18 
տարեկան
(17 տարե-

կան 11 
ամսական
29 օրա-

կան) 

նրանց
ից 

գյուղական 
բնակիչների 

մոտ 

0-2 
տա-

րեկան

3-6 
տարե-
կան 

ընդա-
մենը 

Մինչև 18 
տարեկան (17
տարեկան 11 
ամսական 29

օրական) 

 

Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Որովայնային տիֆ 1. A 01.0                 

Պարատիֆ Ա (A) 2. A 01.1,                 

Պարատիֆ Բ (B) 3. A 01.2,                 

Պարատիֆ Ց (C) 4. A 01.3                 

Չճշտված պարատիֆեր 5. A 01.4                 

Այլ սալմոնելոզային 
վարակներ 

6. A 02                 

Շիգելյոզ, այդ թվում` 7. A 03                 

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա 
դիզենտերիայով 

7.1 A 03.0                 

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա 
ֆլեքսներով 

7.2 A 03.1                 

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա 
բոիդիով 

7.3 A 03.2                 

շիգելյոզ` հարուցված շիգելա 
զոնեով 

7.4 A 03.3                 

այլ շիգելյոզ 7.5 A 03.8                 

չճշտված շիգելյոզ 7.6 A 03.9                 

Այլ մանրէային աղիքային 
վարակներ, այդ թվում` 

8. A 04                 

Էնտերոպաթոգեն վարակ` 
հարուցված էշերիխիա 
կոլիով 

8.1 A 04.0                 

Էնտերոտոքսիգեն վարակ` 
հարուցված էշերիխիա 
կոլիով 

8.2 A 04.1                 



61 

Էնտերոինվազիվ վարակ` 
հարուցված էշերիխիա 
կոլիով 

8.3 A 04.2                 

Էնտերոհեմոռագիկ վարակ` 
հարուցված էշերիխիա 
կոլիով 

8.4 A 04.3                 

Այլ աղիքային վարակներ` 
հարուցված էշերիխիա 
կոլիով 

8.5 A 04.4                 

Կամպիլոբակտերիոզ 8.6 A 04.5                 

Էնտերիտ` յերսինիա 
էնտերոկոլիտիկայից 
առաջացած 

8.7 A 04.6                 

Էնտերոկոլիտ` 
կլոստրիդիում դիֆիցիլիեից 
առաջացած 

8.8 A 04.7                 

Այլ ճշտված մանրէային 
աղիքային վարակներ 

8.9 A 04.8                 

Ռոտավիրուսային էնտերիտ 9. A 08.0                 

Նորվոլկ հարուցիչով 
հարուցված սուր 
գաստրոէնտերոպաթիա 

10. A 08.1                 

Ամեոբիազ 11. A 06                 

Այդ թվում՝ չճշտված 11.1 A06.9                 

Ժիարդիազ (լյամբլիոզ) 12. A 07.1                 

Բալանտիդիազ 13. A 07.0                 

Կրիպտոսպորիդիոզ 14. A 07.2                 

Ճշտված այլ աղիքային 
վարակներ 

15. A 07.8,  
A 08.5               

  

Չճշտված և ենթադրյալ 
աղիքային վարակներ 

16. A 04.9,  
A 07.9, 
A 09               

  

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ

Շնչառական օրգանների 
տուբերկուլոզ  
այդ թվում` 

17. A 15 - A 
16 

              

  
 
 
 

հաստատված 
մանրէաբանորեն կամ 
հյուսվածքաբանորեն 

17.1 A 15 

              

  

չհաստատված 
մանրէաբանորեն կամ 
հյուսվածքաբանորեն 

17.2 A 16 

              

  

Տուբերկուլոզային մենինգիտ 18. A 17.0 
(G01)               

  

Արտաթոքային 
տուբերկուլոզ 

19. A 17, A 
18, A 19               

  

ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ

Տուլարեմիա 20. A 21                 

Սիբիրյան խոց 21. A 22                 

Բրուցելոզ` առաջնակի 
հաստատված բոլոր ձևերը 

22. A 23,  
A 23.0,  
A 23.1,  
A 23.2,  
A 23.3, 
A 23.9               

  

Առաջնակի հայտնաբերված 
քրոնիկ բրուցելոզ 

23.                 
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Լեպտոսպիրոզ 24. A 27                 

ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լիստերիոզ 25. A 32                 

Նորածնի պրկախտ 
(փայտացում) 

26. A 33 
              

  

Մանկաբարձական 
պրկախտ (փայտացում) 

27. A 34 
              

  

Պրկախտ (փայտացում) 28. A 35                 

Դիֆթերիա 29. A 36                 

Կապույտ հազ / 
Հարկապույտ հազ 

30. A 37 (A 
37.0, 
37.1)               

  

Քութեշ 31. A 38                 

Մենինգակոկային վարակ` 
բոլոր ձևերը 

32. A 39 
              

  

Այլ մանրէային 
մենինգիտներ 

33. G 00 
              

  

Ստրեպտակոկային 
սեպտիցեմիա 

34. A 40 
              

  

Այլ սեպտիցեմիա 35. A 41                 

Գազային գանգրենա 36. A 48.0                 

Լեգիոնելոզ 37. A 48.1                 

Նորածինների մանրէային 
սեպսիս 

38. P 36 
              

  

Ներարգանդային 
հիվանդություններ 
նորածինների մոտ 

39.   

              

  

ՌԻԿԵՏՑԻՈԶՆԵՐ

Բծավոր տիֆ 40. A 75,  
A 76,  
A 77.  
A 78,  
A 79               

  

Համաճարակային բծավոր 
տիֆ 
այդ թվում` 

41. A 75.0 

              

  

Բրիլի հիվանդություն 41.1 A 75.1                 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 

Սուր պոլիոմիելիտ 42. A 80                 

Սուր թորշոմած կաթված 43. G 61.0                 

Կատաղություն 44. A 82                 

Կենդանիների կողմից 
տուժելու դեպքեր 

45. 
                

  

Վիրուսային չճշտված 
էնցեֆալիտ 

46. A 86               
  

Վիրուսային մենինգիտ 47. A 87                 

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 

Հերպես վիրուսից 
առաջացած վարակներ 

48. B 00 
              

Ջրծաղիկ 49. B 01     

Կարմրուկ 50. B 05     

Կարմրախտ 51. B 06     

Բնածին կարմրախտային 
համախտանիշ 

52. P 35.0 
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ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ

Վիրուսային հեպատիտներ, 
այդ թվում 

53. B 15- 19 
              

Սուր հեպատիտ Ա 53.1 B 15     

Սուր հեպատիտ Բ 53.2 B 16     

Սուր հեպատիտ Ց 53.3 B 17.1     

Սուր հեպատիտ Ե 62.4 B 17.2     

Չճշտված վիրուսային 
հեպատիտ 

53.5 B 19 
              

Համակցված սուր 
վիրուսային հեպատիտներ 

54. B 15,  
B 16,  
B17.1, 
B 17.2, 
B 17.8               

Առաջնակի հայտնաբերված 
քրոնիկ հեպատիտներ 

55. B18 
              

այդ թվում՝ առաջնակի 
հայտնաբերված քրոնիկ 
հեպատիտ Բ 

55.1 B18.0, 
B18.1 

              

այդ թվում՝ առաջնակի 
հայտնաբերված քրոնիկ 
հեպատիտ Ց 

55.2 B18.8 

              

Առաջնակի հայտնաբերված 
քրոնիկ համակցված 
վիրուսային հեպատիտներ 

56. 
  

              

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԻԱՎ վարակ 57. B 20-24     

ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպա-
տիտ B համակցված վարակ 

58.                 

ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպա-
տիտ C համակցված վարակ 

59.                 

ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ 
համակցված վարակ 

60.                 

ՄԻԱՎ/այլ հիվանդութուններ 
համակցված վարակ 

61.       

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ցիտոմեգալովիրուսային 
հիվանդություն / 

62. B 25     

Համաճարակային 
պարոտիտ 

63. B 26 
              

Վարակային մոնոնուկլեոզ 64. B 27     

Վիրուսային վարակ 
չճշտված տեղակայումով 

65. B 34 
              

ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պնևմոցիստոզ 66. B 59                 

Տոքսոպլազմոզ 67. B 58                 

Մալարիա, *** այդ թվում` 68. B 50- 
B 54               

  

մալարիա` հարուցված 
պլազմոդիում 
ֆալցիպարումով 

68.1 B50 

              

  

մալարիա` հարուցված 
պլազմոդիում վիվաքսով 

68.2 B 51 
              

  

մալարիա` հարուցված 
պլազմոդիում մալարիայով 

68.3 B52 
              

  

մակաբուծաբանորեն 
հաստատված մալարիայի 
այլ տեսակներ 

68.4 B53 
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Լեյշմանիոզներ, այդ թվում` 69. B 55                 

ընդերային 69.1 B 55.0                 

ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ

Շիստոսոմոզ 70. B 65                 

Այլ տրեմատոդոզներ 71. B 66                 

Էխինակոկոզ 72. B 67                 

Տենիոզ 73. B 68.0                 

Տենիարինխոզ 74. B 68.1                 

Ցիստիցերկոզ 75. B 69                 

Դիֆիլոբոթրիոզ 76. B 70.0                 

Հիմենոլեպիդոզ 77. B 71.0                 

Տրիխինելոզ 78. B 75                 

Անկիլոստոմիդոզ 79. B 76                 

Ասկարիդոզ 80. B 77                 

Տրիխոցեֆալոզ 81. B 79                 

Ստրոնգիլոիդոզ 82. B 78                 

էնտերոբիոզ 83. B 80                 

Չճշտված աղիքային 
հելմինթոզներ 

84. B 82.0 
              

  

Այլ հելմինթոզներ 85. B 83                 

ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ   

Ոջլոտություն 86. B 85                 

Քոս 87. B 86                 

ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ

Գրիպ` հարուցված այլ 
նույնականացրած գրիպի 
վիրուսով 

88. J 10 

              

  

Գրիպ թոքաբորբով, 
նույնականացրած գրիպի 
այլ վիրուսով 

89. J10.0 

              

  

Գրիպ` վիրուսը 
նույնականացրած չէ 

90. J 11 
              

  

Վիրուսային թոքաբորբ` այլ 
դասերում չդասակարգված 

91. J12,  
J12.0, 
J12.1, 
J12.2, 
J12.8,  
J12.9               

  

Թոքաբորբ` հարուցված թո-
քաբորբային ստրեպտոկով 

92. J13 
              

  

Թոքաբորբ` հարուցված 
հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով 
(Աֆանասև-Պֆեյֆերի 
ցուպիկով) 

93. J14 

              

  

Մանրէային թոքաբորբ` այլ 
դասերում չդասակարգված 

94. J15, J15.1 
J15.2, 
J15.3, 
J15.4, 
J15.5 
J15.6, 
J15.7, 
J15.8, 
J15.9               

  

Թոքաբորբ, առաջացած այլ 
վարակիչ հարուցիչներից, 
չդասակարգված այլ 
խորագրերում 

95. J16, J16.0 
J16.8 
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Թոքաբորբ, չճշտված 
հարուցչով 

96. J18,  
J18.0, 
J18.1, 
J18.2 
J18.8, 
J18.9               

  

ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ

Որովայնային տիֆի 
վարակակիրներ 

97. Z 22.0 
              

  

Ստամոքս-աղիքային այլ 
վարակիչ 
հիվանդությունների 
հարուցչի վարակակրություն 

98. Z 22.1 

              

  

Դիֆթերիայի տոքսիգեն 
շտամների մանրէակիրներ 

99. Z 22.2 
              

  

Մալարիայի 
մակաբուծակիրներ 

100. Z 22.8 
              

  

Մարդու իմունային 
անբավարարության` ՄԻԱՎ-
ի վարակակրություն 

101. Z 21 

              

  

Հեպատիտ Բ-ի 
վիրուսակրություն 

102.   
              

  

Հեպատիտ Ց-ի վիրոււսի 
հանդեպ հակամարմինների 
առկայությամբ անձինք 

103.   

              

  

ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Մանրէային սննդային 
թունավորումներ, այդ 
թվում՝ 

104. A 05 

              

  

ստաֆիլակոկային սննդային 
թունավորում 

104.1 A 05.0 
              

  

բոտուլիզմ 104.2 A 05.1                 

սննդային թունավորում` 
հարուցված կլոստրիդիում 
պերֆրինգենսով 

104.3 A 05.2 

              

  

սննդային թունավորումներ` 
հարուցված վիբրիո 
պարահեմոլիտիկուսով 

104.4 A 05.3 

              

  

սննդային թունավորումներ` 
հարուցված բացիլիուս 
ցերեուսով 

104.5 A 05.4 

              

  

մանրէային (բակտերիալ) 
ճշտված այլ սննդային 
թունավորումներ 

104.6 A 05.8 

              

  

սննդային թունավորում` 
չճշտված 

104.7 A 05.9 
              

  

Ոչ բժշկական 
նշանակության նյութերի 
թունավորումներ, 
այդ թվում՝ 

105. T 51-T 65 

              

  

ալկոհոլի թունավոր 
ազդեցություն 

105.1 T 51-
T51.8               

  

սպիրտ (ալկոհոլ)` չճշտված 105.2 T51.9                 

օրգանական լուծիչների, հա-
լոգենացված ալիֆատիկ և 
արոմատիկ ածխաջրածին-
ների, քայքայող նյութերի, 
մետաղների, այլ գազերի, 
ծխերի և գոլորշիների 
թունավոր ազդեցություններ 

105.3 
T 52,  
T 53,  
T 54,  
T 56, 
T 59 
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օճառների և լվացող 
նյութերի (դետերգենտներ) 
թունավոր ազդեցություններ 

105.4 T 55 

    

թունաքիմիկատների 
(պեստիցիդներ) թունավոր 
ազդեցություններ 

105.5 T 60 

    

ծովային սննդամթերքում 
պարունակվող վնասակար 
նյութերի թունավոր 
ազդեցություններ 

105.6 T 61 

    

այլ թունավոր նյութերի 
թունավոր ազդեցությունը, 
որոնք պարունակվում են 
ուտելի սննդային մթերքների 
մեջ այդ թվում` 

105.7 T 62 

    

սնկերում պարունակվող 
վնասակար նյութեր 

105.7.1 T 62.0 
    

հատապտուղներում պարու-
նակվող վնասակար նյութեր 

105.7.2 T 62.1 
    

այլ բույս(եր)ում կամ դրանց 
առանձին մասերում պարու-
նակվող վնասակար նյութեր 

105.7.3 T 62.2 

    

այլ ճշտված վնասակար 
նյութեր 

105.7.4 T62.8 
    

վնասակար նյութ` չճշտված 105.7.5 T 62.9     

նիտրատներից և 
նիտրիտներից առաջացած 
սննդային թունավորումներ 

105.8   

    

թունավոր կենդանիների 
հետ շփման հետևանքով 
առաջացած թունավոր 
ազդեցություններ 

105.9 T 63 

    

սննդային մթերքներ 
աղտոտող աֆլատոքսինի և 
այլ միկոտոքսինների 
թունավոր ազդեցություն 

105.10 T 64 

    

այլ և չճշտված նյութերի 
թունավոր ազդեցություններ 

105.11 T 65 
    

Դեղամիջոցներից, 
դեղորայքից և 
կենսաբանական 
նյութերից, այդ թվում՝ 

106. T36-T50 

    

թմրանյութերից և 
հոգեդիսլեպտիկներից 
(հալյուցինոգեններ) 

106.1 T40 

    

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 

Ճառագայթման ազդեցութ-
յան չճշտված հետևանքներ 
(ճառագայթային 
հիվանդություն) 

107. T 66 

    

Ջերմային այրվածքներ 108. T 20-T 31     

Lեյկեմիա 109. C91-C95     

Ճառագայթային 
գաստրոէնտերիտ և կոլիտ 

110. K52.0 
    

Ճառագայթային պնևմոնիտ 111. J 70.0     

Մաշկի և ենթամաշկային 
հյուսվածքի` ախտորո-
շումներ պայմանավորված 
ճառագայթմամբ 

112. L 55-L 59 

                

 

* Սյունակները լրացվում են վերջնական ախտորոշումների հիման վրա 
** Սյունակում հիվանդությունների մի քանի կոդերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ընդգծել համապատասխան կոդը, 

համակցված վարակների դեպքում հաշվառումը կատարվում է ըստ առանձին նոզոլոգիաների 
*** Ներառում են մալարիայի ախտադարձերը 
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Բաժին II. Ներհիվանդանոցային վարակներ* 

 Հիվանդության անվանում Տողի 
համարը 

Ծածկագիրն`
ըստ ՀԴ 014-

2013 
(ՀՄԴ 10) 

Գրանցված են 
հիվանդություններ,

ընդամենը 

տարիք 

Գրանցվել են 
հիվանդներ 

մահվան ելքով 

Մինչև 14 
տարեկան 

(13 տարեկան 
11 ամսական
29 օրական) 

14-ից բարձր 

Ա Բ Գ 1 2 3 4 

Վիրուսային և մանրէային 
թոքաբորբեր 

1 J 12-15         

Ստրեպտոկոկային 
սեպտիցեմիա 

2 A 40         

Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում 3 A 41         

Սեպսիս 4 A 41.8         

Գազային գանգրենա 5 A 48.0         

Մանրէային մենինգիտ, 
մենինգոէնցեֆալիտ և 
մենինգոմիելիտ 

6 G 00, G 04.2         

Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ 
չպարզաբանված 
էնցեֆալոմիելիտ 

7 G 04.9         

Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ 8 G 180         

Սուր պերիտոնիտ 9 K 65.0         

Օստիոմիելիտ 10 M 86         

Սեռական ուղիների և կոնքի 
օրգանների վարակային բար-
դություններով անբարեհաջող 
բժշկական ընդհատում 

11 M 007.0         

Վիրահատական վերքի 
եզրերի հեռացում- 

12 T 81.3         

Միջամտության հետ կապված 
վարակ 

13 T 81.4         

Սրտային և անոթային հար-
մարանքներով, իմպլան-
տանտներով և տրանս-
պլանտանտներով սրտի 
փականի պրոթեզավորման 
հետ կապված վարակ 

14 T 82.6, T 82.7         

Վարակներ` պայմանավորված 
միզասեռական համակարգի 
պրոթեզավորման հարմա-
րանքներով` իմպլանտանտ-
ներով և տրանս-
պլանտանտներով 

15 T 83.5, 83.6         

Վարակներ` պայմանավորված 
էնդոպրոթեզներով, ներքին 
ամրացնող/ֆիքսող/ հարմա-
րանքներով, ներքին պրո-
թեզային հարմարանքներով, 
իմպլանտներով և 
տրանսպլանտներով 

16 T 84.5, 84.6, 
84.7 

        

Անդամահատված վերջույթի 
վարակ 

17 T 87.4         

Այլ ներքին պրոթեզային 
հարմարանքներով, 
իմպլանտանտներով և 
տրանսպլանտանտներով 
պայմանավորված վարակներ 
և ռեակցիաներ 

18 T 85.7         
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Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի 
և բժշկական ներարկման հետ 
պայմանավորված վարակ 

19 T 80.2         

Սուր ցիստիտ 20 N 30.0         

Ուրետրալ թարախակույտ 21 N 34.0         

Միզուղիների անհայտ 
տեղակայման վարակներ 

22 N 39.0         

  

* Սյունակները լրացվում են վերջնական ախտորոշումների հիման վրա 
** Սյունակում հիվանդությունների մի քանի կոդերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ընդգծել համապատասխան կոդը, 

համակցված վարակների դեպքում հաշվառումը կատարվում է ըստ առանձին նոզոլոգիաների 
*** Սյունակներում լրացվում են միայն բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում անձի մոտ արձանագրված վարակիչ 

հիվանդության դեպքերը, որոնք առաջացել են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակեր-
պություններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու հետևանքով (ընդ որում՝ հաշվի է առնվում ոչ միայն 
հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում առաջացած հիվանդությունը, այլև դուրս գրումից հետո արձանագրված դեպքերը) 
  

Բաժին III. Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների* 

 
Հիվանդությունների 

անվանումը 

Տողի 
համարը 

Ծածկա-
գիրն` 

ըստ ՀԴ 
014-
2013 
(ՀՄԴ 

10) 

Գրանցված 
հիվանդութ-

յան 
դեպքեր, 

ընդամենը 

այդ թվում 

Գրանցվել 
են 

հիվանդներ
մահվան 

ելքով 

կա-
նանց
մոտ

մինչև 18 
տարեկան
(17 տարե-

կան 11 
ամսական

29 
օրական)

նրանցից գյուղական բնակիչների 
մոտ 

0-2 
տարեկան

3-6 
տարեկան

ընդամենը 

Մինչև 18 
տարեկան(17 
տարեկան 11 
ամսական 

29 օրական) 

Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8

Բնական ծաղիկ 113. B 03                 

Ատիպիկ 
թոքաբորբ 

114.   
              

  

Վիրուսի նոր 
ենթատեսակով 
(լոգոտիպով) 
հարուցված գրիպ 

115. 

  

              

  

Մերձարևելյան 
շնչառական 
համախտանիշ 
(MERSCoV) 

116. 

  

              

  

Թռչնի գրիպ 117.                   

Դեղին տենդ 118. A 90                 

Դենգեի տենդ 119. A 95                 

Մարբուրգի տենդ 120. A 98.3                 

Էբոլա տենդ 121. A 98.4                 

Խունինի տենդ 122. A 96.0                 

Մաչուպոյի տենդ 123. A 96.1                 

Լասսի տենդ 124. A 96.2                 

Խլնախտ 125. A 24.0                 

Մելիոիդոզ 126. A 24.1 
A 24.4               

  

Կապիկների ծաղիկ 127. B 04                 

Ռիֆտ հովտի տենդ 128. A 92.4                 

Ճապոնական 
էնցեֆալիտ, 
Մոծակային 
էնցեֆալիտ, 
Տզային էնցեֆալիտ 
Գարնանային-
ամառային 
էնցեֆալիտ 

129. 

A 83.0 
A 83  
A 84 

A 84.0 
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Մոծակային այլ 
վիրուսային էնցե-
ֆալիտներ 
Վիրուսային այլ 
էնցեֆալիտներ, 
որոնք դասակարգ-
ված չեն այլ 
խորագրերում 
Լիմֆոցիտար 
խորիոմենինգիտ 
Լեթարգիկ 
էնցեֆալիտ 
Արևմտյան Նեղոսի 
տենդ  
Ղրիմ-Կոնգոյան 
տենդ  
Օմսկի տենդ 

130. 

A 83.8 
A 85 

A 87.2 
A 92.3 
A 98.0 
A 98.1 

              

  

Հեմոռագիկ տենդ 
երիկամային 
համախտանիշով 
Այլ վիրուսային 
հեմոռագիկ 
տենդեր 

131. 

A 98.5 
A 98.8 

              

  

Լայմի 
հիվանդություն 

132. A 69.2 
              

  

Ժանտախտ 133. A 20                 

Խոլերայի վիբրիոն 
Օ1, բիովար 
խոլերա խոլերայից 
առաջացած 
խոլերա 

134. 

A 00.0 

              

  

Խոլերայի վիբրիոն 
Օ1, բիովար Էլ-
Տորից առաջացած 
խոլերա 

135. 

A 00.1 

              

  

Չճշտված խոլերա 136. A 00.9                 

Քյու տենդ 137. A 78                 

Կրեյցֆելդ-Յակոբի 
հիվանդություն 

138. A 81.0 
            

  
  

Օրնիթոզ / 
Պսիթակոզ 

139. A 70 
            

  
  

Լեպրա / Բոր 140. A 30                 

Էրիզիպելոիդ 141. A 26                 

Սուր հեպատիտ Դ 142.                   

Նոր 
միկրոօրգանիզմով 
հարուցված 
հիվանդություններ 
(նշել) 

143.   

              

  

  

* Լրացվում է այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է սույն բաժնում ամրագրված հիվանդության 
հաստատված դեպք 



 

  
Բաժին IV. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման 

 Հիվանդու-
թյունների 
անվանում 

Տողի 
հա-

մարը 

Դեպքերի թիվ 
Հոսպիտալացված

դեպքերի թիվ Սեռային կազմ Ըստ բնակավայրի Ըստ զբաղվածության 
Մահվան դեպքերի 

թիվ 

ընդա-
մենը 

այդ թվում` 
մինչև 18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 
29 օրա-

կան) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում` 
մինչև 18 

տարեկան 
(17 

տարեկան 
11 

ամսական 
29 

օրական) 

արական իգական քաղաքաբնակ գյուղաբնակ կազմակերպ անկազմակերպ

ընդամենը 

այդ թվում` 
մինչև 18 

տարեկան 
(17 

տարեկան 
11 

ամսական 
29 

օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում`
մինչև 18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 

29 
օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում`
մինչև 18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 

29 
օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում`
մինչև18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 

29 
օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում` 
մինչև 18 

տարեկան (17 
տարեկան 11 
ամսական 29 

օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում`
մինչև 18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 

29 
օրական) 

ընդա-
մենը 

այդ թվում`
մինչև 18 

տարեկան 
(17 տարե-

կան 11 
ամսական 

29 
օրական) 

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Սուր 
շնչառական 
վարակ 

144.       

Բոլոր տեսակի 
անգինաները 

145.       

Մաշկային 
ճանապարհով 
փոխանցվող 
հիվանդություն-
ներ` այդ թվում` 
տրիխոֆիթիա 
միկրոսպորիա 
ֆավուս 
քլամիդիային 
վարակ 
հերպեսային 
վարակ 
(հասարակ 
հերպես) 

146.       

Մարդու 
պապիլոմայի 
վիրուսային 
վարակ (B97.7) 

147.       

Սեռական 
ճանապարհով 
փոխանցվող 
հիվանդություն-
ներ` այդ թվում` 
սիֆիլիսի բոլոր 
ձևերը 
սուսանակ 
(A50-A64) 

148.       
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Հավելված 13 

 
ՁԵՎ 88 

Հավելված 
24. օգոստոսի 2017թ.-ի  

թիվ 39 – Ն հրամանի 
 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 88 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ  
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

 
 

Ներկայացվում է համաձայն`«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. 
օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «ժէ» ենթակետի, օրենքով 
սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման 
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի:
 
Ներկայացվում է 
 
 
Ով է ներկայացնում 

(անվանումը) 

Ձև N - 88
ամսական, եռամսյակային, տարեկան 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2017 
թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 17-Ա որոշմամբ 
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Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի  
գործակալությունում գրանցման համարը /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ / 
 
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը  /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ / 
 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը  /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ / 
 
Մարզը   /__ /__ / 
 
Գտնվելու վայրը 
 
Էլեկտրոնային փոստը 
 
 
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման 

համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում է իրավաբանական

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայակա

 

Հաստատված է՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 
2017թ. օգոստոսի 24-ի թիվ 39-Ն հրամանով 
 
Ներկայացվում է՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 
նախարարություն 

 

Ներկայացնում են՝ ամսական, եռամսյակային հաշվետվություն
 
 Մարզերի ՄԻԱՎ1-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները` 

ՁԻԱՀ2-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը, 
 Երևան քաղաքի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորա-

տորիաները` ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հաջորդ 
ամսվա 5-ը, 

 ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը` Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը եռամսյակի ավարտից 
հետո 20 օրվա ընթացքում ներկայացնում է եռամսյակային աճողական տվյալներ: 

 
Ներկայացնում են՝ տարեկան հաշվետվություն 
 

 Մարզերի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները` 
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հունվարի 10-ը, 

 Երևան քաղաքի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող 
լաբորատորիաները` ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև 
հունվարի 10-ը, 

 ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը` Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը` ըստ հաստատված 
ժամանակացույցի:

 

                                                 
1 Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս` այսուհետ ՄԻԱՎ 
2 Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ ՁԻԱՀ 
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ  
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

20_____ թվականի համար 

[1000]  
 

Ծ
ա

ծկ
ա

գի
ր 

 

Հետազոտվածներ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
դրական ՄԻԱՎ վարակ 

Ընդամենը 
այդ թվում 

իգական արական իգական արական 
իգական արական 

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 
100 Հետազոտված ՀՀ քաղաքացիներ – Ընդամենը        

այդ թվում` 
101 սեռական հարաբերություն ունեցածներ, այդ թվում՝        

101.1 ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ        
101.2 անհայտ կարգավիճակով անձի հետ        
102 թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ        
103 հոմո և բիսեքսուալներ        
104 սեռավարակներ ունեցողներ        
105 կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ        
106 միգրանտներ        

107 ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի 
ենթարկված անձինք 

       

108 դոնորներ        

109 հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ 
հետազոտվածներ)  

  X  X  X 

109.1 այդ թվում՝ 15 - 24 տարեկան   X  X  X 

109-Ա հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված 
հղիներ  

  X  X  X 

109-Բ հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք    X  X  X 
110 ռեցիպիենտներ        
111 զինծառայողներ        
112 քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ        

113 կլինիկական ցուցումներով հետազոտված 
մեծահասակներ, այդ թվում՝ 

       

113.1 տուբերկուլոզով պացիենտներ        
113.2 հեպատիտ Ց-ով պացիենտներ        
113.3 հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ        
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Ծ
ա

ծկ
ա

գի
ր 

 

Հետազոտվածներ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
դրական ՄԻԱՎ վարակ 

Ընդամենը 
այդ թվում 

իգական արական իգական արական 
իգական արական 

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 
113.4 այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված 

մեծահասակներ 
       

114 անանուն հետազոտվածներ        

115 
ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ 
ունեցածներ 

       

116 հետազոտված երեխաներ, այդ թվում՝        
116.1 ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ         
116.2 կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ        
117 այլ        

150 ՀՀ քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր 
քանակը 

   X X X X 

200 Հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիներ - Ընդամենը        

այդ թվում` 
201 սեռական հարաբերություն ունեցածներ այդ թվում՝        

201.1 ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ        
201.2 անհայտ կարգավիճակով անձի հետ        
202 թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ        
203 հոմո և բիսեքսուալներ        
204 սեռավարակներ ունեցողներ        
205 կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ        

207 ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի 
ենթարկված անձինք  

       

208 դոնորներ        

209 հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ 
հետազոտվածներ)  

  X  X  X 

209.1 այդ թվում 15 – 24 տարեկան   X  X  X 

209-Ա հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված 
հղիներ  

  X  X  X 

209-Բ հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք    X  X  X 
210 ռեցիպիենտներ        
211 զինծառայողներ        
212 քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ        
213 կլինիկական ցուցումներով հետազոտված        
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Ծ
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ծկ
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գի
ր 

 

Հետազոտվածներ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
դրական ՄԻԱՎ վարակ 

Ընդամենը 
այդ թվում 

իգական արական իգական արական 
իգական արական 

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 
մեծահասակներ, այդ թվում՝ 

213.1 տուբերկուլոզով պացիենտներ        
213.2 հեպատիտ Ց-ով պացիենտներ        
213.3 հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ        

213.4 այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված 
մեծահասակներ 

       

214 անանուն հետազոտվածներ        

215 
ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ 
ունեցածներ 

       

216 հետազոտված երեխաներ, այդ թվում՝        
216.1 ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ         
216.2 կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ         
217 այլ        

250 օտարերկրյա քաղաքացինների հետազոտությունների 
ընդհանուր քանակը 

   X X X X 

300 հետազոտվածների ընդհանուր թվաքանակը        
400 հետազոտությունների ընդհանուր քանակը    X X X X 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԸ,  
ՍԵՌԸ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ 

[2000] 

Տողի 
համարը Տարիք Ընդամենը 

Այդ թվում` ըստ բնակության վայրի 
Երևան ՀՀ այլ քաղաքներ ՀՀ գյուղեր

իգական արական իգական արական իգական արական
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7
1 մինչև 15     
2 15     
3 16     
4 17     
5 18     
6 19     
7 20     
8 21     
9 22     
10 23     
11 24     
12 25     
13 26     
14 27     
15 28     
16 29     
17 30     
18 31     
19 32     
20 33     
21 34     
22 35     
23 36     
24 37     
25 38     
26 39     
27 40     
28 41     
29 42     
30 43     
31 44     
32 45     
33 46     
34 47     
35 48     
36 49     
37 50     
38 51     
39 52     
40 53     
41 54     
42 55     
43 56     
44 57     
45 58     
46 59     

47 60 և 
ավելի 

    

48 Ընդամենը     
 

 
Գործադիր մարմնի ղեկավար   /ստորագրություն/  

/ազգանուն, անուն/ 
 

Կատարող   /ստորագրություն/  
/ազգանուն, անուն/ 

 

Հեռախոսահամար/ներ   « » 20   թվական 
 
Կ.Տ. (առկայության դեպքում) 
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Հավելված 14 

ՁԻԱՀ 
ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 
ՁԻԱՀ արձանագրվում է հաստատված ՄԻԱՎ վարակով մեծահասակների և 

երեխաների մոտ` կլինիկական կամ իմունաբանական չափանիշների հիման վրա 

 

Կլինիկական չափանիշներ մեծահասակների և երեխաների համար 

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական 4-րդ փուլին բնորոշ հիվանդություններ և տուբերկուլոզ  

 

Իմունաբանական չափանիշներ մեծահասակների և 5-ից բարձր տարիքի 

երեխաների համար 

CD4+ <200բջ/մկլ կամ CD4+ <15% 

 

Իմունաբանական չափանիշներ 5-ից ցածր տարիքի երեխաների համար 

11 ամսականից փոքր երեխաներ CD4+ <25%  

12-35 ամսական երեխաներ CD4+ <20%  

36-59 ամսական երեխաներ CD4+ <15% 
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Հավելված 15 

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ`  
ԸՍՏ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ (ԱՀԿ) 

Մեծահասակներ և դեռահասներ Երեխաներ* 

Կլինիկական 1-ին փուլ
1) Անախտանշան ընթացք 
2) Պերսիստվող գեներալիզացված 

լիմֆադենոպաթիա 

1) Անախտանշան ընթացք 
2) Պերսիստվող գեներալիզացված 

լիմֆադենոպաթիա 

Կլինիկական 2-րդ փուլ
3) Քաշի չափավոր (մինչև 10%) 

անբացատրելի կորուստ 
4) Վերին շնչուղիների կրկնվող 

վարակներ (սինուսիտ, անգինա, 
միջին ականջի բորբոքում, 
ֆարինգիտ) 

5) Գոտևորող որքին 
6) Անգուլյար խեյլիտ 
7) Բերանի խոռոչի կրկնվող խոցեր  
8) Քորվող պապուլոզ ցան 
9) Օնիխոմիկոզներ 
10) Սեբորեային դերմատիտ 

3) Անհայտ ծագման պերսիստվող 
հեպատոսպլենոմեգալիա 

4) Վերին շնչուղիների կրկնվող կամ քրոնիկ 
վարակներ (միջին ականջի բորբոքում, 
օտոռեա, սինուսիտ, տոնզիլիտ) 

5) Գոտևորող որքին 
6) Լնդերի գծավոր էրիթեմա 
7) Բերանի խոռոչի կրկնվող խոցեր 
8) Քորվող պապուլոզ ցան 
9) Օնիխոմիկոզներ 
10) Տարածուն (բազմաթիվ) գորտնուկներ 
11) Տարածուն կոնտագիոզ մոլյուսկ 
12) Հարականջային թքագեղձերի անբացատրելի 

մեծացում
Կլինիկական 3-րդ փուլ
11) Քաշի արտահայտված (10%-ից ավել)

անբացատրելի կորուստ  
12) Քրոնիկ (1 ամսից ավելի) 

անբացատրելի լուծ 
13) Անբացատրելի պերսիստվող տենդ 

(ընդմիջվող կամ մշտական, 1 ամսից 
ավելի) 

14) Պերսիստվող կանդիդոզային 
ստոմատիտ  

15) Բերանի խոռոչի մազավոր 
լեյկոպլակիա 

16) Թոքերի տուբերկուլոզ 
17) Ծանր բակտերիալ վարակներ (թոքա-

բորբ, պլևրայի էմպիեմա, թարախային
միոզիտ, ոսկրերի և հոդերի 
վարակներ, մենինգիտ, բակտերեմիա)

18) Սուր խոցանեկրոտիկ ստոմատիտ, 
գինգիվիտ կամ պերիոդոնտիտ 

19) Անբացատրելի սակավարյունություն 
(հեմոգլոբին <8գ%), նեյտրոպենիա 
(նեյտրոֆիլների քանակը <0,5x109լ), 
քրոնիկ թրոմբոցիտոպենիա 
(թրոմբոցիտների քանակը <50x109լ) 

13) Ստանդարտ բուժմանը դժվար ենթարկվող
միջին ծանրության անբացատրելի սնուցման 
խանգարումներ1 

14) Անբացատրելի քրոնիկ լուծ (14 օր և ավելի) 
15) Անբացատրելի պերսիստվող տենդ (37,50C բարձր,

մշտական կամ ընդմիջվող, մեկ ամսից ավելի) 
16) Պերսիստվող կանդիդոզային ստոմատիտ  

(6 շաբաթականից մեծ երեխաների մոտ) 
17) Բերանի խոռոչի մազավոր լեյկոպլակիա 
18) Տուբերկուլոզային լիմֆադենիտ, թոքերի 

տուբերկուլոզ 
19) Ծանր կրկնվող բակտերիալ թոքաբորբ 
20) Սուր խոցանեկրոտիկ գինգիվիտ կամ 

պերիոդոնտիտ 
21) Անբացատրելի սակավարյունություն 

(հեմոգլոբինը <80գ/լ), նեյտրոպենիա 
(նեյտրոֆիլների քանակը <0,5x109լ) կամ 
քրոնիկ թրոմբոցիտոպենիա (թրոմբոցիտների 
քանակը <50x109լ) 

22) Կլինիկորեն արտահայտված լիմֆոիդ 
ինտերստիցիալ թոքաբորբ 

23) ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված թոքերի 
քրոնիկ ախտահարումներ, ներառյալ 
բրոնխոէկտազները
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Մեծահասակներ և դեռահասներ Երեխաներ* 

Կլինիկական 4-րդ փուլ
20) ՄԻԱՎ կախեքսիա 
21) Պնևմոցիստային թոքաբորբ 
22) Կրկնվող ծանր բակտերիալ ծագման 

թոքաբորբ 
23) Հասարակ հերպեսի վիրուսով 

հարուցված քրոնիկ վարակ (բերանի, 
սեռական օրգանների, անոռեկտալ, 1 
ամսից ավել շարունակվող կամ 
ընդերային ցանկացած տեղակայման)

24) Կանդիդոզային էզոֆագիտ (կամ 
շնչափողի, բրոնխների կամ թոքերի 
կանդիդոզ)  

25) Արտաթոքային տուբերկուլոզ  
26) Կապոշիի սարկոմա 
27) Ցիտոմեգալովիրուսային վարակ 

(ռետինիտ կամ այլ օրգանների 
վարակ) 

28) Տոքսոպլազմոզ` ԿՆՀ-ի 
ախտահարմամբ 

29) ՄԻԱՎ էնցեֆալոպաթիա 
30) Արտաթոքային կրիպտոկոկոզ 

(ներառյալ մենինգիտը) 
31) Ատիպիկ միկոբակտերիաներով 

հարուցված դիսեմինացված 
վարակներ 

32) Հարաճող բազմօջախային 
լեյկոէնցեֆալոպաթիա 

33) Քրոնիկ կրիպտոսպորիդիոզ  
34) Քրոնիկ իզոսպորիազ 
35) Դիսեմինացված միկոզներ 

(արտաթոքային հիստոպլազմոզ, 
կոկցիդիոիդոզ) 

36) Գլխուղեղի լիմֆոմա կամ Բ բջջային 
ոչ Հոջկինի լիմֆոմա 

37) ՄԻԱՎ-նեֆրոպաթիա կամ ՄԻԱՎ- 
կարդիոմիոպաթիա կլինիկական 
դրսևորումներով 

38) Կրկնվող սեպսիս (ներառյալ 
սալմոնելոզայինը)  

39) Արգանդի վզիկի ինվազիվ քաղցկեղ  
40) Ատիպիկ դիսեմինացված լեյշմանիոզ

24) Ստանդարտ բուժմանը չենթարկվող 
անբացատրելի ծանր հյուծվածություն,  
աճի դանդաղում կամ սնուցման 
արտահայտված խանգարումներ2 

25) Պնևմոցիստային թոքաբորբ 
26) Կրկնվող ծանր բակտերիալ վարակներ` բացի 

թոքաբորբից (օրինակ՝ պլևրայի էմպիեմա, 
թարախային միոզիտ, ոսկրերի կամ հոդերի 
վարակներ, մենինգիտ) 

27) Քրոնիկ հերպես (դեմքի և բերանի խոռոչի կամ 
մաշկի 1ամսից ավելի կամ վիսցերալ` 
ցանկացած տեղակայության) 

28) Կանդիդոզային էզոֆագիտ (կամ շնչափողի, 
բրոնխների կամ թոքերի կանդիդոզ) 

29) Արտաթոքային տուբերկուլոզ 
30) Կապոշիի սարկոմա 
31) Ցիտոմեգալովիրուսային վարակ 1 

ամսականից մեծ երեխայի մոտ (ռետինիտ կամ 
այլ օրգանների վարակ)  

32) Տոքսոպլազմային էնցեֆալիտ (բացի 
նորածիններից) 

33) ՄԻԱՎ էնցեֆալոպաթիա 
34) Արտաթոքային կրիպտոկոկոզ, ներառյալ 

մենինգիտը 
35) Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիաներով 

հարուցված դիսեմինացված վարակ 
36) Հարաճող բազմաօջախային 

լեյկոէնցեֆալոպաթիա 
37) Քրոնիկ կրիպտոսպորիդիոզ (լուծի 

համախտանիշի հետ) 
38) Քրոնիկ իզոսպորիոզ 
39) Դիսեմինացված խորը միկոզ (արտաթոքային 

հիստոպլազմոզ, կոկցիդիոիդոմիկոզ, 
պենիցիլիոզ) 

40) Գլխուղեղի լիմֆոմա կամ Բ-բջջային ոչ 
Հոջկինի լիմֆոմա 

41) ՄԻԱՎ-նեֆրոպաթիա կամ ՄԻԱՎ- 
կարդիոմիոպաթիա 

* Երեխա` մինչև 15 տարեկան 
1 Միջին ծանրության սնուցման խանգարում մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ` համաձայն Z-սանդղակի քաշի և 

հասակի հարաբերակցությունը 2-ից ցածր կամ ուսի կիսաշրջագիծը`115-125մմ 
2 Սնուցման արտահայտված խանգարում մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ` համաձայն Z-սանդղակի քաշի և 

հասակի հարաբերակցությունը մինչև 3 կամ ուսի կիսաշրջագիծը`մինչև 115մմ



 

Հավելված 16 

ԿՏՐՈՆ 

Ուղղորդման կտրոն
հետազոտությանը մասնակցելու համար 

 
Հասցե  
Հեռ.  

(կարող եք զանգահարել հանդիպման համար նախապես 
պայմանավորվելու համար) 

 

Նույնականացման համար  
Աշխատանքային ժամեր. երկուշաբթի-ուրբաթ, 9:00-17:00 
 

Վավերականության ժամկետ   
 

Ձեր առողջությունը պահպանելու համար
Եկե՛ք մասնակցելու հետազոտությանը այս կտրոնով և եթե 
համապատասխանում եք հետազոտության մեջ ընդգրկվելու 
չափանիշներին, Դուք կստանաք _____ դրամ 
փոխհատուցում` հարցազրույցի և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և հետազոտություն անցնելու համար:  
 

Կտրոնը չի ընդունվի հետևյալ դեպքերում`  
 ծրագիրն ունի բավարար չափով մասնակիցներ,  
 կտրոնը պատռված է, կեղծված կամ անընթեռնելի,  
 կտրոն ներկայացնողն արդեն իսկ մասնակցել է 

հետազոտությանը նմանատիպ կտրոնով: 
Վճարման կտրոն

խրախուսում ստանալու համար 
  

Հասցե 
Հեռ. 
Դուք կստանաք խրախուսում յուրաքանչյուր անձի համար, որին 
կուղղորդեք և կներգրավեք հետազոտության մեջ:  
Նույնականացման համար  
Խնդրում ենք նախապես զանգահարել և ներկայանալ այս կտրոնով 
խրախուսում ստանալու համար: 
Խրախուսման տրամադրման օրն ու ժամը   

Կտրոնը չի ընդունվի հետևյալ դեպքերում՝  
 ծրագիրն ունի բավարար չափով մասնակիցներ, 
 կտրոնը պատռված է, կեղծված կամ անընթեռնելի:  
 

Դուք կստանաք փոխհատուցում, եթե յուրաքանչյուր անձ, 
որին ընդգրկել եք՝  
 համապատասխանում է հետազոտությանն ընդգրկվելու 

չափանիշներին,  
 չի մասնակցել հետազոտությանը նմանատիպ կտրոնով, 
 մասնակցել է հետազոտության բոլոր փուլերին: 
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Հավելված 17 

ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ*  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ 
ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

Անհամապատասխանության կոդերը 
1 2 3 4 5 

Ընտրանքային 
խմբի 

ներկայացուցիչ 
չէ 

Ընտրանքային խմբի 
ներկայացուցիչ է, 
սակայն վերջին 3 

ամսվա ընթացքում չի 
դրսևորել խմբին 

հատուկ ռիսկային 
վարքագիծ 

18 
տարեկանից 

փոքր է 

Այլ բնակավայ-
րից է 

Այլ պատճառ 
(նշել) 

 

Հ. 
Վերցված 
կտրոնի 
համարը 

Ամսաթիվ 

Անհամա-
պատաս-

խանության 
պատճառը՝ 
ըստ կոդի 

Անհամա-
պատաս-

խանության 
այլ պատճառ 

Ստորագրություն 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

* Լրացվում է սկրիների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը 
մասնակցելու չափանիշներին:  
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Հավելված 18 

ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ*  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ 
ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

Անհամապատասխանության կոդերը 
1 2 3 4 5 

Ընտրանքային 
խմբի 

ներկայացուցիչ 
չէ 

Ընտրանքային խմբի 
ներկայացուցիչ է, 
սակայն վերջին 12 

ամսվա ընթացքում չի 
դրսևորել խմբին 

հատուկ ռիսկային 
վարքագիծ 

18 
տարեկանից 

փոքր է 

Այլ բնակավայ-
րից է 

Այլ պատճառ 
(նշել) 

 

Հ. 
Վերցված 

կտրոնի համարը 
Ամսաթիվ 

Անհամա-
պատաս-

խանության 
պատճառը՝ 
ըստ կոդի 

Անհամա-
պատաս-

խանության 
այլ պատճառ 

Ստորագրություն 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

* Լրացվում է սկրիների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը 
մասնակցելու չափանիշներին:  
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Հավելված 19 

ՁԵՎ* 

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

Անհամապատասխանության կոդերը 
1 2 3 4 5 

Ընտրանքային 
խմբի 

ներկայացուցիչ 
չէ 

18 տարեկանից  
փոքր է 

49 
տարեկանից 

մեծ է 

Այլ բնակա-
վայրից է 

Այլ պատճառ 
(նշել) 

 

Հ. 
Վերցված 
կտրոնի 
համարը 

Ամսաթիվ 

Անհամապա-
տասխանութ-

յան պատճառը՝ 
ըստ կոդի 

Անհամապատաս
խանության այլ 

պատճառ 
Ստորագրություն 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      

* Լրացվում է սկրիների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը 
մասնակցելու չափանիշներին:  
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Հավելված 20 

ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ *  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հրաժարվելու պատճառների կոդերը 
1 2 3 4 5 6 

Չի տալիս 
հետազոտու-

թյանը 
մասնակցելու 

համաձայ-
նություն 

Չի ցանկանում 
մասնակցել 

հարցազրույցին 

Վախենում է 
բացահայտ-
ված լինելուց 

Ժամանակ 
չունի** 

Չի ցանկանում 
անցնել արյան 
հետազոտու-

թյուն 

Այլ 
պատճառ 

(նշել) 

 

Հ. 
Վերցված 

կտրոնի համարը 
Ամսաթիվ 

Հրաժարվելու 
պատճառը՝ 
ըստ կոդի 

Հրաժարվելու 
այլ պատճառ 

Ստորագրություն 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

*  Լրացվում է սկրիների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք համապատասխանում են հետազոտությանը 
մասնակցելու չափանիշներին, սակայն հրաժարվել են մասնակցել հետազոտությանը:  

 ** Սկրիները պետք է փորձի պարզել՝ արդյոք տվյալ անձնավորությունը ցանկություն կունենա վերադառնալու ավելի 
ուշ: Եթե այո, ապա նա պետք է պահի վերջինիս կտրոնը առանձին ծրարի մեջ և պայմանավորվի հարցազրույցի 
օրվա և ժամի համար:  
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Հավելված 21 

ՁԵՎ 

Կտրոնի համարը՝       
 

 
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային 

հետազոտություններին մասնակցության վերաբերյալ գրավոր տեղեկացված 
համաձայնության 

 
Ծանոթանալով հետազոտությունն իրականացնող աշխատակիցների կողմից ինձ 

տրամադրված տեղեկատվությանը, հետազոտության նպատակներին, ինչպես նաև այն 
ընթացակարգերին, որոնցով պետք է անցնի մասնակիցը համաձայնության դեպքում ՝ 
որոշել եմ մասնակցել նշված հետազոտություններին: 

Ես գիտակցում եմ հետազոտությանը մասնակցելու օգուտները, բոլոր հնարավոր 
վտանգներն ու հետևանքներն ինձ համար: Տեղեկացված եմ, որ ցանկացած պահի, 
առանց որևէ բացատրության, կարող եմ դադարեցնել իմ մասնակցությունը 
հետազոտությանը:  

Ինձ բացատրվել է, որ ինքնությունս բացահայտող որևէ տվյալ չի գրառվելու թե´ 
հարցաթերթիկի լրացման, թե´ արյան փորձանմուշի հետազոտության ժամանակ:  

Ըստ այդմ՝ տալիս եմ իմ գրավոր տեղեկացված համաձայնությունը՝ մասնակցելու 
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություններին:  
 
 
Մասնակցի ստորագրություն՝   
 
Աշխատակցի ստորագրություն՝   
              
 
Ամսաթիվ՝   
 



 

Հավելված 22 

ՀՍԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ* 

Տեղամաս ներկայանալու ամսաթիվը  
 
Տեղամաս մտնելու ժամը  

 
Տեղամասից դուրս գալու ժամը   

 
Կտրոնի համարը   

 

 
 Ստորագրություն 
Համապատասխանում է հետազոտության մասնակցության 
չափանիշներին 

 այո  ** ոչ  

Տվել է տեղեկացված համաձայնություն  այո  ***ոչ  
Լրացվել է հարցաթերթիկ   այո  ոչ  
Տրամադրվել է խորհրդատվություն  այո  ոչ  
Վերցվել է արյուն  այո  ոչ  
Իրականացվել է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն 
արագ թեստավորման մեթոդով 

 այո  ոչ  

Վերցվել է հեշտոցային քսուք  այո  ոչ  
Տրամադրվել են կտրոններ նոր մասնակիցների 
հավաքագրման համար  

 այո  ոչ  

Տրամադրվել է առաջնային խրախուսում  այո  ոչ  
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Տրամադրվել է երկրորդային խրախուսում 
1-ին մասնակցի համար  այո  ոչ  
2-րդ մասնակցի համար  այո  ոչ  
3-րդ մասնակցի համար  այո  ոչ  
Այլ նշումներ  

* Տրամադրվում է սկրիների կողմից: Լրացվում է հետազոտության ընթացքում անձնակազմի անդամների կողմից, որոնք 
  համապատասխան վանդակում կատարում են նշում և ստորագրում: 
** Եթե ոչ, ապա լրացվում է հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին անհամապատասխանության ձևաթուղթը: 
*** Եթե ոչ, ապա լրացվում է հետազոտությանը մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառների վերաբերյալ ձևաթուղթը: 

87 
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Հավելված 23 

ՁԵՎ* 

ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ և ՎԱՐՄԱՆ 

Սերմի համարը՝   
 

 Ուղեգրման կտրոնների համարները  

Հ. Ամսաթիվ Կտրոնի համար Կտրոն 1 Կտրոն 2 Կտրոն 3 

 
     

* Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից ամեն օր յուրաքանչյուր սերմի համար  
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Հավելված 24 

ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ* 

Կտրոնի համարը՝       
 
Հարցազրույցի ամսաթիվ՝   
 
1**. Առաջին անգա՞մ եք եկել խրախուսում ստանալու:  

  Եթե «այո», շարունակե՛ք: 
 Եթե «ոչ», պատասխանե՛ք հարցերին մասնակցի վերջին այցից անցած 

ժամանակահատվածի համար:  

2**. Քանի՞ կտրոն եք բաժանել   ( եթե > 0, լրացրե՛ք կտրոնի մերժման 
հարցաշարը) 
3**. Քանի՞ մարդ հրաժարվեց ընդունել կտրոնները   (եթե 0, մի՛ լրացրեք 

մնացած հարցաշարը, եթե 
>0, շարունակե՛ք) 

 
Հ. 
 

Հարց*** Հարցի պատասխաններ 

Պատասխաններ 
յուրաքանչյուր անձի 

համար, որը հրաժարվել 
է ընդունել կտրոնը  

1. Ինչպիսի՞ 
հարաբերությունների մեջ 
եք այդ անձի հետ 
 
(նշել միայն մեկը) 
 
 

ա. անծանոթ, առաջին անգամ 
եք հանդիպում 

բ. մեկը, որին գիտեք, բայց 
մտերիմ չեք 

գ. մտերիմ ընկեր, մեկը, որին 
շատ լավ եք ճանաչում 

դ. սեռական զուգընկեր 
ե. ընտանիքի անդամ կամ 

հարազատ 
զ. դիլեր 

անձ 1  
անձ 2  
անձ 3  
անձ 4  
անձ 5  
անձ 6 

2. Որքա՞ն ժամանակ եք 
ճանաչում այդ անձին 
 

ա. 6 ամսից քիչ 
բ. 6 ամսից 1 տարի 
գ. 1-2 տարի 
դ. 3-6 տարի 
ե. 6 տարի և ավելի 

անձ 1  
անձ 2  
անձ 3  
անձ 4  
անձ 5  
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*    Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից: 
** Այս տեղեկատվությունը հավաքագրվում է դեմառդեմ վերադարձող ընդգրկողներից ամեն անգամ, երբ գալիս են 

ստանալու խրախուսում: 
*** Հարցաշարը լրացվում է յուրաքանչյուր կտրոն մերժողի համար:  

 
Հ. 
 

Հարց*** Հարցի պատասխաններ 

Պատասխաններ 
յուրաքանչյուր անձի 

համար, որը հրաժարվել 
է ընդունել կտրոնը  

3. Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ այդ 
անձը հրաժարվեց ընդունել 
կտրոնը  
 
(Մի՛ ընթերցեք: Հարցրե՛ք 
յուրաքանչյուր անձի 
համար, որոնք 
հրաժարվեցին ընդունել 
կտրոնը) 

 

ա. շատ զբաղված էր  
բ. արդեն ուներ կտրոն/ 

մասնակցել էր 
հետազոտությանը  

գ. ԿՍԿ/ԹՆՕ/ՏՍՏ չէր  
դ. 18 տարեկանից փոքր էր  
ե. չէր տրամադրել կոմերցիոն 

սեռական ծառայություններ/ 
չէր ներարկել 
թմրամիջոցներ/ սեռական 
հարաբերություններ չէր 
ունեցել տղամարդու հետ  

զ. վախենում է բացահայտվել 
որպես ԿՍԿ/ ԹՆՕ/ ՏՍՏ  

է. տեղամասը շատ հեռու է/ 
հարմար չէ  

ը. հետաքրքրված չէ 
թ. խրախուսումը համարժեք չէ 

տրամադրված ժամանակին 

անձ 1  
անձ 2  
անձ 3  
անձ 4  
անձ 5  
անձ 6  



 

Հավելված 25 

ՁԵՎ* 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

 
Սերմի համարը՝   Ամսաթիվ՝   

(հետազոտության մեջ «սերմի» ներգրավման) 

 

Կտրոնի 
համարը 

Առաջնային խրա-
խուսման տրա-

մադրման 
ամսաթիվը 

Առաջնային 
վճարման 
գումարը 

Երկրորդային խրա-
խուսման տրամա-
դրման ժամկետը 

Տրամադրված 
կտրոնների 
համարները 

Երկրորդային 
խրախուսման 
տրամադրման 

ամսաթիվը 

Երկրորդային 
վճարման 
գումարը 

    1)   
2)   
3)   

*  Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից ամեն օր յուրաքանչյուր սերմի համար:  
** Առաջնային խրախուսման տրամադրման ամսաթիվը պետք է համապատասխանի մասնակցի հետազոտություններն անցնելու ամսաթվին: 
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Հավելված 26 

ՁԵՎ 

ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ 

  քաղաք 
 

Հ. 
Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամսա-
թիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ 

Կարո՞ղ է 
ընդգրկվող

ը 
մասնակցել 
հետազո-

տությանը: 

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Բուժաշ-
խատողի 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից 
Լրացվում է 
բուժաշխա-

տողի կողմից 

Տա-
րիք 

Օգտագոր-
ծե՞լ եք նե-
րարկային 

թմրամիջոց-
ներ վերջին 
3 ամիսների 
ընթացքում 

Ի՞նչ 
թմրա-

միջոց եք 
օգտա-
գործել 
վերջին 
անգամ 

Որքա՞ն 
եք վճարել 

վերջին 
չա-

փաբաժնի 
(դոզա) 
համար 

Դուք նկատե՞լ 
եք ընդգրկ-
վողի մոտ 

ներարկման 
հետքեր 

այո ոչ այո ոչ այո ոչ 
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
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Հ. 
Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամսա-
թիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ 

Կարո՞ղ է 
ընդգրկվող

ը 
մասնակցել 
հետազո-

տությանը: 

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Բուժաշ-
խատողի 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից 
Լրացվում է 
բուժաշխա-

տողի կողմից 

Տա-
րիք 

Օգտագոր-
ծե՞լ եք նե-
րարկային 

թմրամիջոց-
ներ վերջին 
3 ամիսների 
ընթացքում 

Ի՞նչ 
թմրա-

միջոց եք 
օգտա-
գործել 
վերջին 
անգամ 

Որքա՞ն 
եք վճարել 

վերջին 
չա-

փաբաժնի 
(դոզա) 
համար 

Դուք նկատե՞լ 
եք ընդգրկ-
վողի մոտ 

ներարկման 
հետքեր 

այո ոչ այո ոչ այո ոչ 
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
    1 2   1 2 1 2    
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Հավելված 27 

ՁԵՎ 

ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ 

  քաղաք 
 

Հ. 
Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամսաթիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ 

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից 

Տա-
րիք 

Դուք տրամա-
դրե՞լ եք կոմեր-
ցիոն սեռական 

ծառայություններ 
վերջին 3 ամիս-
ների ընթացքում 

Նշե՛ք վայրե-
րը, որտեղ 

տրամադրում 
եք կոմերցիոն 

սեռական 
ծառայություն-

ներ 

Որքա՞ն 
արժե Ձեր 
տրամադ-

րած ծառա-
յությունը 

մեկ ժամում 
(ՀՀ դրամ) 

Որքա՞ն 
հաճախորդ 

եք 
ունենում 
մեկ օրվա 

ընթացքում 

Կարո՞ղ է 
ընդգրկ-

վողը 
մասնակցել 
հետազո-
տությանը 

այո ոչ այո ոչ 
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   

94 



 

Հ. 
Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամսաթիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ 

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից 

Տա-
րիք 

Դուք տրամա-
դրե՞լ եք կոմեր-
ցիոն սեռական 

ծառայություններ 
վերջին 3 ամիս-
ների ընթացքում 

Նշե՛ք վայրե-
րը, որտեղ 

տրամադրում 
եք կոմերցիոն 

սեռական 
ծառայություն-

ներ 

Որքա՞ն 
արժե Ձեր 
տրամադ-

րած ծառա-
յությունը 

մեկ ժամում 
(ՀՀ դրամ) 

Որքա՞ն 
հաճախորդ 

եք 
ունենում 
մեկ օրվա 

ընթացքում 

Կարո՞ղ է 
ընդգրկ-

վողը 
մասնակցել 
հետազո-
տությանը 

այո ոչ այո ոչ 
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
    1 2    1 2   
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Հավելված 28 

ՁԵՎ 

ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ 

  քաղաք 
 

Հ/
h 

Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամ-
սաթիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից

Տա-
րիք 

Դուք ունեցե՞լ եք
սեռական 

հարաբերություն-
ներ տղամարդ 

զուգընկերոջ հետ 
վերջին 12 ամիսն-
երի ընթացքում:

Որտե՞ղ 
եք սովո-
րաբար 
գտնում 

տղամարդ 
զուգըն-
կերներ 

Ձեզ դու՞ր են 
գալիս ընդու-
նող սեռական 
հարաբերու-

թյուններ 
տղամարդու 

հետ 

Ձեզ դու՞ր են
գալիս ներ-
թափանցող 
սեռական 

հարաբերութ-
յուններ տղա-
մարդու հետ

Կարո՞ղ է 
ընդգրկ-

վողը 
մասնակցել 
հետազո-
տությանը 

այո ոչ այո ոչ այո ոչ այո ոչ
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
   1 2 1 2 1 2 1 2
    1 2  1 2 1 2 1 2   
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Հ/
h 

Նույնակա-
նացման 
համար 

Ամ-
սաթիվ 

Ընդգրկման չափանիշներ

Պատ-
ճառը 

Սկրիների 
ստորա-

գրություն 

Լրացվում է սկրիների կողմից

Տա-
րիք 

Դուք ունեցե՞լ եք
սեռական 

հարաբերություն-
ներ տղամարդ 

զուգընկերոջ հետ 
վերջին 12 ամիսն-
երի ընթացքում:

Որտե՞ղ 
եք սովո-
րաբար 
գտնում 

տղամարդ 
զուգըն-
կերներ 

Ձեզ դու՞ր են 
գալիս ընդու-
նող սեռական 
հարաբերու-

թյուններ 
տղամարդու 

հետ 

Ձեզ դու՞ր են
գալիս ներ-
թափանցող 
սեռական 

հարաբերութ-
յուններ տղա-
մարդու հետ

Կարո՞ղ է 
ընդգրկ-

վողը 
մասնակցել 
հետազո-
տությանը 

այո ոչ այո ոչ այո ոչ այո ոչ
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
    1 2  1 2 1 2 1 2   
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Հավելված 29 

ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

Ցուցումներ: Սկրիները պետք է լրացնի սույն սկրինինգային հարցաշարը առաջին 
այցի ժամանակ հարցման տեղամաս եկող յուրաքանչյուր մասնակցի համար:  

Բարև Ձեզ: Իմ անունն է : Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել 
Ձեզ հետազոտությանը մասնակցելուն ժամանակ տրամադրելու համար: Մինչև մենք 
կսկսենք հետազոտությունը, ես պետք է պարզեմ, թե արդյոք Դուք համապա-
տասխանում եք ընդգրկման չափանիշներին: Եթե համապատասխանեք մասնակ-
ցության չափանիշներին, ես կներկայացնեմ հետազոտության մանրամասները: Գաղտ-
նիությունը կպահպանվի և հետազոտության արդյունքները Ձեզ հետ որևէ կերպ չեն 
կապվի: Կա՞րող եմ սկսել:  

 
1. Ամսաթիվ  
2. Կտրոնի համար  
3. Տվյալ մասնակիցը սե՞րմ է  ☐ այո ☐ ոչ  Եթե «այո», անցե՛ք 

հարց  
6-ին 

4. Մասնակիցն ունի՞ վավեր կտրոն  ☐ այո ☐ ոչ  Եթե «ոչ», չի 
համապատաս-
խանում  
մասնակցության 
չափանիշներին 

5. Արդեն մասնակցել ե՞ք այս 
հետազոտությանը 

☐ այո ☐ ոչ  Եթե «այո», չի 
համապատաս-
խանում  
մասնակցության 
չափանիշներին 

6. Քանի՞ տարեկան եք հիմա  
(լրացած տարիքը) 

18- 49 տարեկան 
☐ այո ☐ ոչ  

Եթե <18 կամ >49, 
չի համապատաս-
խանում 
մասնակցության 
չափանիշներին 

7. Ո՞ր քաղաքում եք Դուք ներկայումս 
ապրում  

 

հետազոտության անց-
կացման տեղամասերից որևէ 
մեկը  
☐ այո ☐ ոչ 

Եթե «ոչ», չի 
համապատաս-
խանում մասնակ-
ցության  
չափանիշներին  
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8. Ե՞րբ եք վերջին անգամ մեկնել 
արտերկիր  

վերջին տարում 
☐ այո ☐ ոչ 

Եթե «ոչ», չի 
համապատաս-
խանում մասնակ-
ցության չափանիշ-
ներին 

9. Որքա՞ն ժամանակ եք եղել 
արտերկրում վերջին տարվա 
ընթացքում  

երեք ամիս և ավելի  
☐ այո ☐ ոչ 

Եթե «ոչ», չի համա-
պատասխանում 
մասնակցության 
չափանիշներին 

10. Հիշե՛ք, որ Ձեր պատասխանների 
գաղտնիությունն ապահովվում է և 
այն մարդը, ով տվել է Ձեզ կտրոն, 
չի իմանա Ձեր պատասխանի 
մասին: Ինչ-որ մեկը Ձեզ ստիպե՞լ է 
մասնակցել այս հետազոտությանը 
հակառակ Ձեր կամքին 

☐ այո ☐ ոչ 
☐ չի պատասխանել 

Եթե «այո», չի 
համապատաս-
խանում մասնակ-
ցության չափանիշ-
ներին 

11. Ինչպե՞ս եք ստացել այս կտրոնը  ☐ ծանոթից  
☐ գտա/գնեցի/ 
փոխանակեցի  

Եթե «գտա/գնեցի/ 
փոխանակեցի», չի 
համապատասխա-
նում մասնակցութ-
յան չափանիշներին

12. Ինձ հետաքրքիր չէ այդ անձի 
անունը: Ու՞մից եք ստացել այս 
կտրոնը  

☐ ընկերոջից/ծանոթից  
☐ անծանոթից 

Եթե «անծանոթից, 
չի համապատաս-
խանում 
մասնակցության 
չափանիշներին 

13. ՍԿՐԻՆԵՐ: Վստա՞հ եք մասնակցի 
պատասխանների ճշգրտությանը 

☐ վստահ եմ 
☐ վստահ չեմ 

Եթե «վստահ եմ», 
անցե՛ք հարց 15-ին 

14. ՍԿՐԻՆԵՐ: Նշե՛ք, թե ինչու վստահ 
չեք  

☐ 18 տարեկանից ցածր է 
☐ միգրանտ չէ  
☐ չի ապրում 
հետազոտության 
տեղամասում  
☐ այլ ________________ 

Լրացուցիչ 
նշումներ 

15. ՍԿՐԻՆԵՐ: Արդյո՞ք մասնակիցը 
գտնվում է թմրամիջոցների կամ 
ալկոհոլի ազդեցության տակ, ինչը 
կարող է անդրադառնալ տեղեկաց-
ված համաձայնություն տալու կամ 
հարցաշարը լրացնելցու վրա 

☐ այո 
 

☐ ոչ Եթե «այո», չի 
համապատաս-
խանում մասնակ-
ցության չափա-
նիշներին 
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16. ՍԿՐԻՆԵՐ: Արդյո՞ք մասնակիցը 
ունի հոգեկան առողջության հետ 
կապված խնդիրներ և չի կարող 
տալ տեղեկացված համաձայ-
նություն կամ լրացնել հարցաշարը  

☐ այո 
 

☐ ոչ Եթե «այո», չի հա-
մապատասխանում 
մասնակցության 
չափանիշներին 

17. ՍԿՐԻՆԵՐ: Արդյո՞ք մասնակիցը 
համապատասխանում է 
ընդգրկման չափանիշներին 
(ստուգել անձնագրի կնիքով) 

 

☐ այո 
 

☐ ոչ Եթե «ոչ», չի 
համապատաս-
խանում մասնակ-
ցության չափանիշ-
ներին 

Անհատական սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հարցեր (չի կարող լինել 0) 
18. Ձեր բնակավայրում ապրող 18-49 

տարեկան արական սեռի որքա՞ն 
սեզոնային աշխատանքային 
միգրանտներ եք ճանաչում, որոնք 
ճանաչում են Ձեզ, և որոնք եղել են 
արտերկրում աշխատելու 
նպատակով 3 կամ ավելի ամիս, 
բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս, 
վերջին տարվա ընթացքում  

 Օգնել հարցեր 
տալով  

19. Նրանցից քանի՞սն են ապրում 
հարցման տեղամասում 

 Այս թիվը չպետք է 
գերազանցի հարց 
18-ի պատասխանը 

20. Նրանցից քանիսի՞ն եք տեսել 
վերջին  
1 ամսվա ընթացքում 

 Այս թիվը չպետք է 
գերազանցի հարց 
19-ի պատասխանը 

Գրեք 20-րդ հարցի պատասխանը հսկման թերթիկում 
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Հավելված 30 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

Կտրոնի համարը՝     
 
Մաս 1. Անհատական սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
101 Ձեր բնակավայրում ապրող 18 տարեկանից 

բարձր տարիքի որքա՞ն թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործողի եք ճանաչում, 
որոնք ճանաչում են Ձեզ, և որոնք օգտագործել 
են թմրամիջոց ներարկային ճանապարհով 
վերջին երեք ամիսների ընթացքում 

  
 
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0  

102 Նրանցից քանիսի՞ն եք տեսել վերջին  
1 ամսվա ընթացքում 

  
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0  

 
Մաս 2. Մասնակից – հավաքագրող հարաբերություններ 

Հ. Հարց Պատասխան 
201 Ինչպե՞ս կբնորոշեիք Ձեր հարաբերությունները

Ձեզ հավաքագրող անձի հետ 
ԱՅՍ ԱՆՁԸ ՍԵՐՄ Է 1

 ընկեր 2 
 գործընկեր 3 
 միասին եք բնակվում 4 
 հարևան 5 
 մոտ ազգական 6 
 բարեկամ 7 
 ծանոթ 8 
 չի պատասխանել 99 

202 Ինչու՞ եք վերցրել կտրոնը և համաձայնել
մասնակցելու այս հետազոտությանը  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

դրամական խրախուսում 
ստանալու համար 1 
 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

հետազոտվելու համար 2 
 այլ հետազոտությունների  

համար  3 
 ընկերոջ խնդրանքով 4 
 հետազոտությունը հետաքրքրեց 5 
 պարզապես կար ազատ 

ժամանակ 6 
 այլ (նշել)____________ 97 
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Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ 
Հ. Հարց Պատասխան Անցում 

301 Տարիքը    
 
 չի պատասխանել 99 

 

302 Սեռը  արական 1 
 իգական 2 
 չի պատասխանել 99 

 

303 Ծննդավայրը  Հայաստանի 
Հանրապետություն 1 
 Ռուսաստանի Դաշնություն  2 
 Վրաստան 3 
 այլ 97 
 չի պատասխանել 99 

 

304 Կրթությունը  դպրոցում չի սովորել 1 
 թերի հիմնական 2 
 հիմնական 3 
 թերի ավագ դպրոց 4 
 ավագ դպրոց 5 
 միջին մասնագիտական 6 
 թերի բարձրագույն 7 
 բարձրագույն 8 
 չի պատասխանել 99 

 

305 Ընտանեկան կարգավիճակը  ամուրի 1 
 ամուսնացած 2 
 ամուսնալուծված 3 
 քաղաքացիական 

ամուսնություն 4 
 այրի 5 
 չի պատասխանել 99 

 

306 Ներկայումս ապրո՞ւմ եք սեռական 
զուգընկերոջ հետ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

307 Ո՞րն է Ձեր եկամտի հիմնական 
աղբյուրը 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

 եկամուտ չունի  1 
 լրիվ դրույքով աշխատանք 2 
 կես դրույքով աշխատանք 3 
 կենսաթոշակ 4 
 արտաքին օգնություն 5 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
308 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 

բացակայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 401
→ 401

309 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ 
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, որտե՞ղ եք եղել  

 Հայաստան-այլ մարզ  1 
 Ռուսաստան  2 
 Ուկրաինա  3 
 այլ (նշել)    97 
 չի պատասխանել 99 

 

310 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ 
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ առանց 
պահպանակի 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

311 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բա-
ցակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, 
օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ ներար-
կային ճանապարհով ուրիշի ներարկիչով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

312 Աշխատելու նպատակով եղե՞լ եք արտ-
երկրում 3 կամ ավելի ամիս,բայց ոչ 
ավելի, քան 12 ամիս վերջին տարվա 
ընթացքում  

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք 
հասկանում ենք ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք 
մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն 
հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են 
հեշտոցային և անալ հարաբերությունները: 
401 Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական 

հարաբերություններ  
 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

  
→ 501 

402 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
սեռական հարաբերություն ունեցել 

  
 չի պատասխանել 99 

 

403 Քանի՞ զուգընկեր եք ունեցել վերջին 
մեկ տարվա ընթացքում 

  
 չի պատասխանել 99 

 

404 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն-
ներ վերջին 30 օրվա ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

  
→ 406 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
405 Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագոր-

ծե՞լ եք պահպանակ սեռական վերջին 
հարաբերության ժամանակ 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

406 Քանի՞ մշտական զուգընկեր եք ունեցել
վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
Մշտական զուգընկեր. զուգընկեր, որը 
Ձեր ամուսինը կամ կինն է (անկախ 
նրանից՝ քաղաքացիական, թե գրանց-
ված ամուսնության մեջ եք) կամ ընկե-
րը/ընկերուհին, որի հետ Դուք ունեցել եք 
մշտական սեռական հարաբերություն-
ներ ամենաքիչը 3 ամիս  

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 411 
 
 չի պատասխանել 99 

 

407 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր
մշտական զուգնկերների հետ մոտ քանի՞ 
սեռական հարաբերություն եք ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

408 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում քանի՞
անգամ եք պահպանակ օգտագործել 
բոլոր մշտական զուգնկերների հետ սե-
ռական հարաբերությունների ժամանակ 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

409 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ի՞նչ
հաճախականությամբ եք օգտագործել 
պահպանակ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերություններ 
ունենալիս 

միշտ 1 
 երբեմն 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 411

410 Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ
ամեն անգամ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերություններ 
ունենալիս  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այնքան էլ հասանելի չէ 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել այն 6 
 վստահում եմ  

զուգընկերոջս 7 
 չգիտեմ պահպանակի օգտա-

գործման արդյունավետության 
մասին 8 
 օգտագործում եմ հղիության  

կանխարգելման համար 9 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
411 Քանի՞ պատահական զուգընկեր եք 

ունեցել վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում 
Պատահական զուգընկեր. զուգընկեր, 
որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (ան-
կախ նրանից՝ քաղաքացիական ամուս-
նություն է, թե գրանցված ամուսնութ-
յուն) կամ ընկերը/ ընկերուհին չէ  

 
  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 417 
 
 չի պատասխանել 99 

 

412 Պատահական զուգընկերոջ հետ 
սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

413 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր 
պատահական զուգնկերների հետ մոտ 
քանի՞ սեռական հարաբերություն եք 
ունեցել 

 
  
 
 չի պատասխանել 99 

 

414 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր 
պատահական զուգընկերների հետ սե-
ռական հարաբերությունների ժամանակ 
քանի՞ անգամ եք պահպանակ 
օգտագործել 

 
  
 
 չի պատասխանել 99 

 

415 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
պատահական զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ 
օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 ոչ միշտ 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 417 

416 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք  

բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջը 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ  

զուգընկերոջս 7 
 չգիտեմ պահպանակի օգտա-

գործման արդյունավետության 
մասին 8 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 օգտագործում եմ միայն հղիութ-

յան կանխման նպատակով  9 
 այլ (նշել)    97  
 չի պատասխանել 99 

417 Երբևէ օգտվե՞լ եք կոմերցիոն 
սեռական ծառայություններից 
 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 419

418 Վերջին անգամ կոմերցիոն սեռական
ծառայություններից օգտվելիս 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

419 Երբևէ ստացե՞լ եք գումար կամ
նվերներ սեռական հարաբերության 
դիմաց  
(ՄԻԱՅՆ ԿԻՆ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ) 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 501

420 Վերջին անգամ, երբ ստացել եք
գումար կամ նվերներ սեռական 
հարաբերության դիմաց, օգտագործե՞լ 
եք պահպանակ  
(ՄԻԱՅՆ ԿԻՆ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ) 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 5. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: 
Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե´ք, որ բոլոր հարցվողներին 
տրվում են նույն հարցերը: 
501 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 

ալկոհոլ պարունակող խմիչք 
 երբեք 1 
 ամիսը մեկ անգամ կամ քիչ 2 
 ամիսը 2-4 անգամ 3 
 շաբաթը 2-3 անգամ 4 
 շաբաթը 4 կամ ավելի անգամ 5 
 չի պատասխանել 99 

→ 504 

502 Քանի՞ բաժին ալկոհոլ 
պարունակող խմիչք եք 
օգտագործում սովորաբար 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

503 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 
6 կամ ավելի բաժին ալկոհոլ 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

 երբեք 1 
 ամիսը մեկ անգամից քիչ 2 
 ամիսը մեկ անգամ 3 
 շաբաթը մեկ անգամ 4 
 ամեն օր կամ համարյա ամեն օր 5 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
504 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 

թմրամիջոց գործածել 
  
 չի պատասխանել 99 

 

505 Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել 
առաջին անգամ 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 
 

 կանեփ/մարիխուանա  
(պլան, անաշա, հաշիշ) 1 
 տրանկվիլիզատորներ կամ 

սեդատիվ միջոցներ (դիազեպամ, 
վալիում, սեդուքսեն, տրանկվին, 
լորազեպամ, տազեպամ, 
օքսազեպամ)  2 
 էքստազի 3 
 ցնդող նյութեր  

(սոսինձ, ացետոն) 4 
 ամֆետամիններ 5 
 կոաքսիլ 6 
 հերոին 7 
 մեթադոն 8 
 կոկաին 9 
 չերնյաշկա 10 
 դեզոմորֆին (բենզին) 11 
 ցավազրկողներ 12 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

506 Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել 
վերջին տարվա ընթացքում  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

 կանեփ/մարիխուանա  
(պլան, անաշա, հաշիշ) 1 
 տրանկվիլիզատորներ կամ 

սեդատիվ միջոցներ (դիազեպամ, 
վալիում, սեդուքսեն, տրանկվին, 
լորազեպամ, տազեպամ, 
օքսազեպամ) 2 
 էքստազի 3 
 ցնդող նյութեր (սոսինձ,  

ացետոն) 4 
 ամֆետամիններ 5 
 կոաքսիլ 6 
 հերոին 7 
 մեթադոն 8 
 կոկաին 9 
 չերնյաշկա 10 
 դեզոմորֆին (բենզին) 11 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 ցավազրկողներ 12 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 
507 Ո՞ րերկրում եք առաջին անգամ 

գործածել թմրամիջոց 
 
 

 Հայաստան 1 
 Ռուսաստան 2 
 Ուկրաինա 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

 

508 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
թմրամիջոց գործածել ներարկային 
ճանապարհով 

 
  
 չի պատասխանել 99 

 

509 Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել 
ներարկային ճանապարհով 
առաջին անգամ օգտագործելիս 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 հերոին 1 
 չերնյաշկա 2 
 դեզոմորֆին (բենզին) 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

510 Ո՞ րերկրում եք առաջին անգամ 
օգտագործել թմրամիջոց 
ներարկային ճանապարհով 

 Հայաստան 1 
 Ռուսաստան 2 
 Ուկրաինա 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

511 Վերջին 3 ամսվա ընթացքում 
օգտագործե՞լ եք նշված նյութերից 
որևէ մեկը ներարկային 
ճանապարհով  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 հերոին 1 
 չերնյաշկա 2 
 դեզոմորֆին (բենզին)  3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

512 Օգտագործե՞լ եք արդյոք 
ներարկային թմրամիջոցներ 
վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

  
→ 515 

513 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 
քանի՞ անգամ եք ներարկային 
ճանապարհով թմրամիջոց 
օգտագործել 

  
 
 չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Հաջորդ մի քանի հարցերը վերաբերում են թմրամիջոցների ներարկային 
օգտագործման պարագաներին և դրանց օգտագործմանը: «Թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործման պարագաներն» են ասեղները և ներարկիչները, 
թմրամիջոցի պատրաստման ժամանակ օգտագործվող տարողությունները, 
գդալները, ֆիլտրերը: «Համատեղ օգտագործում» ասելով` նկատի ունենք 
ներարկային օգտագործման այնպիսի պարագաների ( ասեղներ կամ 
ներարկիչներ ) օգտագործում, որոնք արդեն իսկ օգտագործվել են մեկ ուրիշի (այդ 
թվում Ձեր զուգընկերոջ) կողմից, ինչի մասին Դուք գիտեք կամ կասկածում եք: 

 

514 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 
օգտագործե՞լ եք արդյոք  
ընդհանուր ներարկման 
պարագաներ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

515 Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշի կող-
մից պատրաստված թմրամիջոց 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

516 Միջինը մեկ ամսվա ընթացքում 
քանի՞ հոգու հետ եք ներարկային 
ճանապարհով թմրամիջոցներ 
օգտագործել համատեղ 

 
  
 
 չի պատասխանել  99 

 

517 Միջինը մեկ ամսվա ընթացքում 
թմրամիջոցների ներարկային 
համատեղ օգտագործման քանի՞ 
դեպք եք ունեցել  

 
  
 
 չի պատասխանել  99 

 

518 Թմրամիջոցի յուրաքանչյուր 
ներարկման ժամանակ 
օգտագործո՞ւմ եք նոր, միանվագ 
ներարկիչ 

 ամեն անգամ 1 
 երբեմն 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել  99 

→ 523 

519 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 
թմրամիջոց ներարկելիս 
օգտագործե՞լ եք արդյոք ոչ ստերիլ 
պարագաներ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

520 Թմրամիջոցների վերջին 
ներարկային օգտագործման 
ժամանակ օգտագործե՞լ եք ստերիլ 
ասեղ և ներարկիչ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

521 Որքա՞ն հաճախ եք ախտահանում 
ասեղները և ներարկիչները մինչ 
թմրամիջոց ներարկելը 

 այո, միշտ ախտահանում եմ 1 
 երբեմն եմ ախտահանում 2 
 երբեք չեմ ախտահանում 3 
 չի պատասխանել  99 

  
 
→ 523
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
522 Ինչպե՞ս եք ախտահանում 

ասեղները և ներարկիչները  
 լվանում եմ ջրով 1 
 եռացնում եմ 2 
 ախտահանում եմ  

սպիրտով կամ յոդով 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

523 Վերջին 1 ամսվա ընթացքում 
ունեցե՞լ եք մաշկի հետ կապված 
խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, 
ցավ, վարակ) թմրամիջոցի 
ներարկման տեղում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

524 Ցանկացե՞լ եք երբևիցե բուժվել 
թմրամիջոցի ներարկային 
օգտագործումից 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 531 

525 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
դիմե՞լ եք բժշկի թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործումից 
բուժվելու համար (բացի մեթադո-
նային փոխարինող բուժումից) 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 528 

526 Ինչի՞ պատճառով եք դիմել բժշկի  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 

 դադարեցնելու օգտագործումը 1 
 գերդոզավորման պատճառով 2 
 մաշկային վարակների  

պատճառով 3 
 այլ վարակների պատճառով 4 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

527 Ինչպիսի՞ն է եղել բուժումը 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 գրանցված 1 
 անանուն 2 
 չի պատասխանել 99 

 

528 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
դիմե՞լ եք բժշկի մեթադոնային 
փոխարինող բուժում ստանալու 
համար 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 530 

529 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
ստացե՞լ եք մեթադոնային 
փոխարինող բուժում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

→ 531 
→ 531 

530 Բացատրե´ք՝ ինչու չեք դիմել 
բժշկի մեթադոնային փոխարինող 
բուժում ստանալու համար 

 չեմ վստահում բժիշկներին 1 
 չեմ հավատում բուժման 

հաջողությանը 2 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 չեմ հավատում, որ կպահպանվի  

գաղտնիությունը 3 
 ֆինանսական խնդիրներ ունեմ 4 
 ինձ հիվանդ չեմ համարում 5 
 չի պատասխանել  99 

531 Երբևիցե ունեցե՞լ եք ոստիկանու-
թյան հետ խնդիրներ թմրամիջոց-
ների օգտագործման պատճառով 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 536 

532 Ինչպիսի՞ խնդիրներ եք ունեցել
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

վարչական տույժ 1 
 ձերբակալվել եմ 2 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

→ 536 
→ 533 
→ 536 

533 Օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ
բանտում 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 536 

534 Օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ
բանտում ներարկման 
ճանապարհով  

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 536 

535 Օգտագործե՞լ եք ընդհանուր 
ներարկման պարագաներ 
բանտում 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

536 Երբևէ ունեցե՞լ եք թմրամիջոցնե-
րից գերդոզավորում այն աստիճա-
նի, որ կորցրել եք գիտակցությունը 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

 
Մաս 6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
601 Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

մասին 
 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

602 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
մասին 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ 
 

 ընտանիքում 1 
 ընկերներից/ծանոթներից 2 
 ԶԼՄ-ներից 3 
 դպրոցում 4 
 սոցիալական աշխատողներից 5 
 բուժաշխատողներից 6 
 խորհրդատվական 

ծառայություններից 7 
 այլ (նշել)   97  
 չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
603 Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր՝ 

ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 
հավանականությունը 

 շատ հավանական է 1 
 քիչ հավանական է 2 
 բացառվում է 3 
 չի պատասխանել  99 

 

604 Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության 
դեպքում որտեղ կարող եք 
հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

605 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
Ձեզ տրամադրվե՞լ են 
պահպանակներ (օրինակ` աութրիչ 
ծառայություններում կամ 
հասարակական 
կազմակերպությունում) 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

606 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
Ձեզ տրամադրվե՞լ են մանրէազերծ 
ներարկիչներ և ասեղներ (օրինակ` 
աութրիչ աշխատողների, 
«հավասարը հավասարին» 
մեթոդով ուսուցանողների կողմից 
կամ ներարկիչների փոխանակման 
ծրագրերի միջոցով) 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

607 Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ 
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խոր-
հրդատվություն և հետազոտություն 
տրամադրող ծառայությունները 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

 

608 Երբևէ հետազոտվե՞լ եք արդյոք 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 701 
 

609 ՎԵրջին 12 ամիսների ընթացքում 
հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
→ 701 
 

610 Իմացե՞լ եք արդյոք 
հետազոտության արդյունքների 
մասին 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 701 
 

611 Ինչպիսի՞ն է եղել հետազոտության 
արդյունքը 

 դրական  1 
 բացասական  2 
 չգիտեմ  3 
 չի պատասխանել 99 
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Մաս 7. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 
գնահատելու համար հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
701 Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման 

վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով 
չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություններ ունենալով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

704 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի 
կծելու միջոցով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

708 Հնարավո՞ր է արդյոք ՄԻԱՎ-ով վարակվել՝ 
օգտագործելով ներարկման ասեղը, որն արդեն 
օգտագործված է եղել 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 
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Մաս 8. Խմբի չափի գնահատման հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

801 Ստացե՞լ եք մեթադոնային փոխարինող բուժում 
«տվյալ տարվա» ընթացքում 
 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

802 Դիմե՞լ եք բժշկի՝ թմրամիջոցներից 
կախվածությունից բուժվելու համար (բացի 
մեթադոնային փոխարինող բուժումից) «տվյալ 
տարվա» ընթացքում 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99 

803 Ինչպիսի՞ն էր այդ բուժումը 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 գրանցված 1
 անանուն 2
 չի պատասխանել 99 

804 Ստացե՞լ եք ներարկիչներ «տվյալ տարվա» 
ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում 
(նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

805 Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» 
ընթացքում «---» ՀԿ-ի կողմից Երևանում 
(նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

806 Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ 
տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ 
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, 
Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

807 Ենթարկվե՞լ եք վարչական տույժի «տվյալ 
տարվա» ընթացքում 
 

 այո 1
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

808 Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում 
«----» ՀԿ-ի աութրիչ աշխատողների կողմից 
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, 
Վանաձորում): 

Հարցազրուցավար: Եթե ինչ-որ մեկը վստահ չէ, 
տրամադրե՛ք ավելի շատ տեղեկատվություն, և 
եթե դեռ վստահ չեն, ցու՛յց տվեք առարկան 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99 

809 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ 
օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք 
ունեցող մարդկանց առավելագույն թիվը  
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Հ. Հարց Պատասխան 
810 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 

քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ 
օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք 
ունեցող մարդկանց նվազագույն թիվը 

 
  

811 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ 
օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք 
ունեցող մարդկանց միջին թիվը 

 
  

812 Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 
201__թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, 
հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել 
հարցազրույց)  

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99

 
 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 31 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԿՍԿ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

Կտրոնի համարը՝     
 
Մաս 1. Անհատական սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
101 Ձեր բնակավայրում ապրող 18 տարեկանից բարձր 

որքա՞ն ԿՍԿ եք ճանաչում, որոնք ճանաչում են 
Ձեզ, և որոնք շարունակում են մինչ օրս 
տրամադրել սեռական ծառայություններ գումարի 
կամ այլ հատուցման դիմաց 

 
  
 
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0 

102 Նրանցից քանիսի՞ն եք տեսել վերջին 1 ամսվա 
ընթացքում 

  
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0 

 
Մաս 2. Մասնակից - հավաքագրող հարաբերություններ 

Հ. Հարց Պատասխան 
201 Ինչպե՞ս կբնորոշեիք Ձեր հարաբերությունները 

Ձեզ հավաքագրող անձի հետ 
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 
 

 ԱՅՍ ԱՆՁԸ ՍԵՐՄ Է 1 
 ընկեր 2 
 գործընկեր 3 
 միասին եք բնակվում 4 
 հարևան 5 
 մոտ ազգական 6 
 բարեկամ 7 
 ծանոթ 8 
 չի պատասխանել 99 

202 Ինչու՞ եք վերցրել կտրոնը և համաձայնել 
մասնակցելու այս հետազոտությանը  
 
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

 դրամական խրախուսում 
ստանալու համար 1
 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

հետազոտվելու համար 2
 այլ հետազոտությունների  

համար  3
 ընկերոջ խնդրանքով 4
 հետազոտությունը 

հետաքրքրեց 5
 պարզապես կար ազատ 

ժամանակ 6
 այլ (նշել)____________ 97
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Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ 
Հ. Հարց Պատասխան Անցում 

301 Տարիքը   
 չի պատասխանել 99 

 

302 Ծննդավայրը  Հայաստանի Հանրապետություն  1 
 Ռուսաստանի Դաշնություն 2 
 Վրաստան 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

303 Կրթությունը 
 
 

 դպրոցում չի սովորել 1 
 թերի հիմնական 2 
 հիմնական 3 
 թերի ավագ դպրոց 4 
 ավագ դպրոց 5 
 միջին մասնագիտական 6 
 թերի բարձրագույն 7 
 բարձրագույն 8 
 չի պատասխանել  99 

 

304 Ընտանեկան կարգավիճակը  ամուրի 1 
 ամուսնացած 2 
ամուսնալուծված 3 
 քաղաքացիական ամուսնություն 4 
 այրի 5 
 չի պատասխանել  99 

 

305 Ներկայումս ապրու՞մ եք սեռական 
զուգընկերոջ հետ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

306 Ո՞րն է Ձեր եկամտի հիմնական 
աղբյուրը 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 եկամուտ չունի  1 
 լրիվ դրույքով աշխատանք  2 
 կես դրույքով աշխատանք 3 
 կենսաթոշակ  4 
 արտաքին օգնություն  5 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

307 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
բացակայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

  
→ 401 
→  401 

308 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ 
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, որտե՞ղ եք եղել 

 Հայաստան- այլ մարզ  1 
 Ռուսաստան  2  
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 
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309 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ 
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, ունեցե՞լ եք սեռական հարա-
բերություններ առանց պահպանակի 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

310 Աշխատելու նպատակով եղե՞լ եք 
արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս, 
բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիսվերջին 
տարվա ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

311 Վճարովի սեռական 
ծառայություններ տրամադրելու 
նպատակով եղե՞լ եք արտերկրում 3 
կամ ավելի ամիս,  
բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս, վերջին 
տարվա ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք 
հասկանում ենք՝ ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք 
մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն 
հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են 
հեշտոցային և անալ հարաբերությունները: 
401 Ո՞ր տարիքում եք ունեցել առաջին 

սեռական հարաբերությունը 
  
 չի պատասխանել 99 

 

402 Ո՞ր տարիքից եք սկսել տրամադրել 
վճարովի սեռական ծառայություններ 

  
 չի պատասխանել 99 

 

403 Որտե՞ղ եք սովորաբար/կամ առավել 
հաճախ հանդիպում կամ գտնում 
հաճախորդներ  
 

 հանգստի տանը, մերսման 
սրահում, շոգեբաղնիքում 
(սաունա)  1 
 հյուրանոցում, սրճարանում,  

ռեստորանում,  
գիշերային ակումբում  2 
 հասարակական վայրերում` 

փողոց,  
զբոսայգի  3 
 հեռախոսով,  

ինտերնետով 4  
 միջնորդի միջոցով  5 
 այլ (նշել)__________  97 
 չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
404 Որտե՞ղ եք սովորաբար/կամ առավել 

հաճախ տրամադրում կոմերցիոն 
սեռական ծառայություններ  

 հանգստի տանը, մերսման 
սրահում  1 
 հյուրանոցում, սրճարանում,  

ռեստորանում,  
գիշերային ակումբում  2 
 հասարակական վայրերում` 

փողոց,  
զբոսայգի  3 
 տանը  4 
 մեկ ուրիշի տանը  5 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

405 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ 
եք սեռական հարաբերություն ոչ 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ 
Ոչ կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, 
որի հետ սեռական հարաբերությունների 
դիմաց հատուցում չի ստացվել 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 415 

406 Քանի՞ ոչ կոմերցիոն զուգընկեր եք 
ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 412 
 
 չի պատասխանել 99 

 

407 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր ոչ 
կոմերցիոն զուգնկերների հետ մոտ քա-
նի՞ սեռական հարաբերություն եք 
ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

408 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ 
անգամ եք պահպանակ օգտագործել ոչ 
կոմերցիոն զուգընկերների հետ սեռա-
կան հարաբերությունների ժամանակ 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

409 Քանի՞ ոչ կոմերցիոն զուգընկեր եք 
ունեցել վերջին մեկ շաբաթվա 
ընթացքում 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 412 
 չի պատասխանել 99 

 

410 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր 
ոչ կոմերցիոն զուգնկերների հետ մոտ 
քանի՞ սեռական հարաբերություն եք 
ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
411 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 

քանի՞ անգամ եք պահպանակ 
օգտագործել ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերների հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

412 Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

413 Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերությունների 
ժամանակ ի՞նչ հաճախականությամբ եք 
Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 
պահպանակ օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 համարյա ամեն անգամ 2 
 երբեմն 3 
 երբեք 4 
 չի պատասխանել 99 

→ 415

414 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում ոչ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ  
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ  

ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ խնդրել 

օգտագործել 6 
 վստահում եմ 7 
 չգիտեմ պահպանակի  

օգտագործման արդյու 
նավետության մասին 8 
 օգտագործում եմ միայն 

հղիության կանխման  
նպատակով  9 
 այլ    97 
 չի պատասխանել 99 

 

415 Քանի՞ հաճախորդ եք ունեցել վերջին 
մեկ ամսվա ընթացքում 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 421 
 
 չի պատասխանել 99 

 

416 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր 
հաճախորդների հետ մոտ քանի՞ 
սեռական հարաբերություն եք ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
417 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ 

անգամ եք պահպանակ օգտագործել 
բոլոր հաճախորդների հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ  

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

418 Քանի՞ հաճախորդ եք ունեցել վերջին 
մեկ շաբաթվա ընթացքում 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 421 
 
 չի պատասխանել 99 

 

419 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր 
հաճախորդների հետ քանի՞ սեռական 
հարաբերություն եք ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

420 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 
քանի՞ անգամ եք պահպանակ 
օգտագործել բոլոր հաճախորդների հետ 
սեռական հարաբերությունների 
ժամանակ  

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

421 Հաճախորդի հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ 
Ձեր հաճախորդը) օգտագործե՞ լ եք 
պահպանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

422 Հաճախորդի հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ ի՞նչ 
հաճախականությամբ եք Դուք (կամ Ձեր 
հաճախորդը) պահպանակ օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 համարյա ամեն անգամ 2 
 երբեմն 3 
 երբեք 4 
 չի պատասխանել 99 

→ 424 

423 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում հաճախորդի հետ 
սեռական հարաբերությունների 
ժամանակ 
 (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք  

բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ հաճախորդին 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ 

հաճախորդներիս 7 
 չգիտեմ պահպանակի 

օգտագործման արդյունա-
վետության մասին 8 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 օգտագործում եմ միայն 

հղիության կանխման  
նպատակով  9 
 այլ    97 
 չի պատասխանել 99 

424 Դուք ունեցե՞լ եք անալ սեռական 
հարաբերություն վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 նմանատիպ հարաբե-

րություններ չեմ ունենում 3 
 չի պատասխանել 99 

  
 
 
→ 426 

425 Օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 
անալ հարաբերության ժամանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

426 Դուք ունեցե՞լ եք օրալ սեռական 
հարաբերություն վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 նմանատիպ  

հարաբերություններ չեմ 
ունենում 3 
 չի պատասխանել 99 

 
 
 
 
→ 501

427 Օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 
օրալ հարաբերության ժամանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 5. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: 
Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե´ք, որ բոլոր հարցվողներին 
տրվում են նույն հարցերը: 
501 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 

ալկոհոլ պարունակող խմիչք 
 երբեք  1 
 ամիսը մեկ անգամ  

կամ քիչ  2 
 ամիսը 2-4 անգամ  3 
 շաբաթը 2-3 անգամ  4 
 շաբաթը 4 կամ ավելի  

անգամ  5 
 չի պատասխանել  99 

 

→ 505

502 Քանի՞ բաժին ալկոհոլ պարունակող 
խմիչք եք օգտագործում սովորաբար 

  
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
503 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 6 կամ 

ավելի բաժին ալկոհոլ 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 երբեք  1 
 ամիսը մեկ անգամից քիչ  2 
 ամիսը մեկ անգամ  3 
 շաբաթը մեկ անգամ  4 
 ամեն օր կամ համարյա  

ամեն օր  5 
 չի պատասխանել  99 

 

504 Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ ալկոհոլի 
ազդեցության տակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

505 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց 
 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 601

506 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
թմրամիջոց օգտագործել 

  
 չի պատասխանել 99 

 

507 Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություն որևէ թմրամիջոցի 
ազդեցության տակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չեմ հիշում 3 
 չի պատասխանել 99 

 

508 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք 
թմրամիջոցներ ներարկային 
ճանապարհով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 601

509 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
թմրամիջոց օգտագործել ներարկային 
ճանապարհով 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
601 Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  այո 1 

 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

Գոնորեան, քլամիդիոզը, սիֆիլիսը, սեռական հերպեսը, գորտնուկները, տրիխոմոնիազը, 
հեպատիտներ Բ-ն և Ց-ն սեռավարակներ են 
602 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  

 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
 

 ընտանիքում 1 
 ընկերներից/ծանոթներից 2 
 ԶԼՄ-ներից 3 
 դպրոցում 4 
 սոցիալական 

աշխատողներից 5 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 բուժաշխատողներից 6 
 խորհրդատվական 

ծառայություններից 7 
 չի պատասխանել 99 

603 Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր 
վարակվելու հավանականությունը 

 բարձր 1 
 միջին 2 
 վտանգ չկա 3 
 չի պատասխանել 99 

 

604 Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում 
որտեղ կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

605 Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ տրա-
մադրվե՞լ են պահպանակներ (օրինակ` 
աութրիչ ծառայություններում կամ 
հասարակական կազմակերպությունում) 

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 

606 Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ ՄԻԱՎ 
վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն 
և հետազոտություն տրամադրող 
ծառայությունները 

 այո
 ոչ
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99 

 

607 Երբևէ հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  
 

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 
→ 611

608 ՎԵրջին 12 ամսվա ընթացքում 
հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 
→ 611

609 Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության 
արդյունքների մասին 

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 
→ 611

610 Ինչպիսի՞ն է եղել հետազոտության 
արդյունքը 

 դրական 
 բացասական 
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

 

611 Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների 
բորբոքումներ, սեռական օրգանների 
շրջանում գորտնուկներ վերջին 12 
ամիսների ընթացքում  

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 
  
 

612 ՎԵրջին 12 ամսվա ընթացքում 
հետազոտվե՞լ եք արդյոք 
սեռավարակների վերաբերյալ  

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

  
→ 701
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
613 Որտե՞ղ եք հետազոտվել սեռավարակների 

վերաբերյալ 
 մաշկավեներաբանական 

դիսպանսերում
 մասնավոր կլինիկայում 
 պոլիկլինիկայում 3
 այլ   
 չի պատասխանել 99 

 

614 Վերջին 12 ամսվա ընթացքում 
ախտորոշվե՞լ է Ձեզ մոտ որևէ 
սեռավարակ  

 այո
 ոչ
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 7. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

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

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

704 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու 
միջոցով 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 
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Մաս 8. Խմբի չափի գնահատման հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

801 Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» 
ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում 
(նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99

802 Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ 
տարվա» ընթացքում «-----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ 
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99

803 Հետազոտվե՞լ եք սեռավարակների վերաբերյալ 
«տվյալ տարվա» ընթացքում 
 «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ Երևանում (նմանապես` 
Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99

804 Ենթարկվե՞լ եք վարչական տույժի «տվյալ 
տարվա» ընթացքում 
 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99

805 Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում 
«-----» ՀԿ-ի աութրիչ աշխատողների կողմից 
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ  3
 չի պատասխանել 99

806 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի 
կոմերցիոն սեռական ծառայություններ 
տրամադրող կանանց առավելագույն թիվը 

  
  

807 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի 
կոմերցիոն սեռական ծառայություններ 
տրամադրող կանանց նվազագույն թիվը 

  
  

808 Ըստ Ձեզ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի 
կոմերցիոն սեռական ծառայություններ 
տրամադրող կանանց միջին թիվը 

  
  

809 Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 
201_թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, 
հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել 
հարցազրույց)  

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99

 
Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 32 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ՏՍՏ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

Կտրոնի համարը՝     
 

Մաս 1. Անհատական սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

101 Ձեր բնակավայրում ապրող 18 տարեկանից բարձր 
որքա՞ն տղամարդկանց հետ սեռական 
հարաբերություն ունեցող տղամարդ եք ճանաչում, 
որոնք ճանաչում են Ձեզ, և որոնք ունեցել են 
սեռական հարաբերություններ տղամարդկանց 
հետ վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում 

 
  
 
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0 

102 Նրանցից քանիսի՞ն եք տեսել վերջին 1 ամսվա 
ընթացքում 

  
ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԼԻՆԵԼ 0 

 
Մաս 2. Մասնակից – հավաքագրող հարաբերություններ 

Հ. Հարց Պատասխան 
201 Ինչպե՞ս կբնորոշեիք Ձեր հարաբերությունները

Ձեզ հավաքագրող անձի հետ (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 

ԱՅՍ ԱՆՁԸ ՍԵՐՄ Է 1
 ընկեր 2
 գործընկեր 3
 միասին եք բնակվում 4
 հարևան 5
 մոտ ազգական 6
 բարեկամ 7
 ծանոթ 8
 չի պատասխանել 99 

202 Ինչու՞ եք վերցրել կտրոնը և համաձայնել
մասնակցելու այս հետազոտությանը  
 
(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

դրամական խրախուսում
ստանալու համար 1
 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

հետազոտվելու համար 2
 այլ հետազոտությունների 

համար  3
 ընկերոջ խնդրանքով 4
 հետազոտությունը  

հետաքրքրեց  5
 պարզապես կար ազատ 

ժամանակ 6
 այլ (նշել)   97 
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Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ 
Հ. Հարց Պատասխան Անցում 

301 Տարիքը   
 չի պատասխանել 99 

 

302 Ծննդավայրը  Հայաստանի Հանրապետություն  1 
 Ռուսաստանի Դաշնություն  2 
 Վրաստան  3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

303 Կրթությունը   դպրոցում չի սովորել 1 
 թերի հիմնական 2 
 հիմնական 3 
 թերի ավագ դպրոց 4 
 ավագ դպրոց 5 
 միջին մասնագիտական 6 
 թերի բարձրագույն 7 
 բարձրագույն 8 
 չի պատասխանել 99 

 

304 Ընտանեկան կարգավիճակը  ամուրի 1 
 ամուսնացած 2 
 ամուսնալուծված 3 
 քաղաքացիական ամուսնություն4 
 այրի 5 
 չի պատասխանել 99 

 

305 Ներկայումս ապրու՞մ եք սեռական 
զուգընկերոջ հետ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

306 Ո՞րն է Ձեր հիմնական եկամտի 
աղբյուրը 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

 եկամուտ չունի  1 
 լրիվ դրույքով աշխատանք  2 
 կես դրույքով աշխատանք  3 
 կենսաթոշակ  4 
 արտաքին օգնություն  5 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

307 Վերջին 1 տարվա ընթացքում բացա-
կայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ ամիս 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 311 
→ 311 

308 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ 
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, որտե՞ղ եք եղել 

 Հայաստան- այլ մարզ  1 
 Ռուսաստան  2 
 Ուկրաինա  3 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 այլ (նշել)  97 
 չի պատասխանել 99 

309 Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ
բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ 
ամիս, ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ առանց 
պահպանակի 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

310 Աշխատելու նպատակով եղե՞լ եք
արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս,բայց 
ոչ ավելի, քան 12 ամիս, վերջին 
տարվա ընթացքում 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

311 Ինչպե՞ս կբնորոշեք Ձեր 
սեռականությունը 

տղամարդ 1 
 կին  2 
 տրանսգենդեր 3 

 

312 Ինչպե՞ս կբնորոշեք Ձեր սեռական
կողմնորոշումը 

հոմոսեքսուալ 1 
 բիսեքսուալ  2 
 հետերոսեքսուալ  3 
 տրանսգենդեր/ սեքսուալ  4 
 այլ (նշել)____________ 97 

 

313 Ո՞ր սեռի ներկայացուցիչներն են
ավելի շատ Ձեզ գրավում 

միայն կամ մեծ մասամբ 
տղամարդիկ  1 
 հավասարապես  

տղամարդիկ և կանայք  2 
 մեծ մասամբ կանայք  3 
 ոչ ոք  4 
 չգիտեմ  5 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք 
հասկանում ենք ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք 
մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն 
հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են 
անալ հարաբերությունները (հեշտոցային և անալ հարաբերությունները կանանց հետ): 
401 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 

սեռական հարաբերություն ունեցել  
  
 չի պատասխանել 99 

 

402 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
անալ սեռական հարաբերություն ունե-
ցել արական սեռի զուգընկերոջ հետ 

  
 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
403 Ինչպիսի՞ն է Ձեր դերը արական սեռի 

զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ 

 ակտիվ 1 
 պասիվ 2 
 և´ ակտիվ, և´ պասիվ 3 
 չի պատասխանել 99 

 

404 Մեկ ամսվա ընթացքում միջինը քանի՞ 
արական սեռի զուգընկեր եք ունենում 

 
  
 չի պատասխանել 99 

 

405 Ե՞րբ եք վերջին անգամ անալ 
սեռական հարաբերություններ ունեցել 
արական սեռի զուգընկերոջ հետ 
 
ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 
 

 այս շաբաթվա ընթացքում  1 
 այս ամսվա ընթացքում  2 
 վերջին 3 ամիսների  

ընթացքում  3 
 վերջին 6 ամիսների  

ընթացքում  4 
 6 ամսից մինչև 1 տարի  5 

 

406 Դուք (կամ Ձեր արական սեռի 
զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ վերջին անալ սեռական 
հարաբերության ժամանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

407 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում միջինը 
քանի՞ անալ սեռական 
հարաբերություն եք ունեցել արական 
սեռի զուգընկերոջ հետ 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵ՛Ք ՀԱՐՑ 411 
 
 չի պատասխանել 99 

 

408 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ 
անգամ եք պահպանակ օգտագործել 
արական սեռի զուգընկերոջ հետ անալ 
սեռական հարաբերությունների 
ժամանակ 

 
  
 
 չի պատասխանել 99 

 

409 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 
միջինը քանի՞ անալ սեռական 
հարաբերություն եք ունեցել արական 
սեռի զուգընկերոջ հետ 

  
 
ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 411 
 
 չի պատասխանել 99 

 

410 Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 
քանի՞ անգամ եք պահպանակ 
օգտագործել արական սեռի 
զուգընկերոջ հետ անալ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 
 

 
  
 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
411 Դուք օգտագործե՞լ եք պահպանակ

օրալ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 

այո 1 
 ոչ 2 
 նմանատիպ հարաբերութ-

յուններ չեմ ունենում 3 
 չի պատասխանել 99 

 

412 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
ունեցե՞լ եք արական սեռի մշտական 
զուգընկեր 
Մշտական զուգընկեր- զուգընկերներ, 
որոնց հետ ունեցել եք սեռական 
հարաբերություններ առնվազն 3 
ամիսների ընթացքում 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 416 

413 Արական սեռի մշտական զուգընկերոջ
հետ վերջին անալ սեռական հարաբե-
րության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր 
զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

414 Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական
սեռի մշտական զուգընկերոջ հետ անալ 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ 
օգտագործել 

ամեն անգամ 1 
 ոչ միշտ 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 416 

415 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք
օգտագործում արական սեռի 
մշտական զուգընկերոջ հետ անալ 
սեռական հարաբերության ժամանակ  
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ զուգընկերներիս 7 
 չգիտեմ պահպանակի օգտա-

գործման արդյունավետության 
մասին 8 
 այլ (նշել)  97 
 չի պատասխանել 99 

 

416 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
ունեցե՞լ եք ոչ մշտական կամ 
պատահական արական սեռի 
զուգընկեր 
Ոչ մշտական կամ պատահական 
զուգընկեր. զուգընկերներ, որոնց հետ 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 420 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
չունեք երկարատև կապ, լավ չեք
ճանաչում կամ ունենում եք 
հարաբերություններ մեկ կամ մի քանի 
անգամ: Չեն ներառում կոմերցիոն 
սեռական հարաբերությունները  

417 Ոչ մշտական կամ պատահական 
արական սեռի զուգընկերոջ հետ 
վերջին սեռական հարաբերության 
ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

418 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ոչ 
մշտական կամ պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ որքա՞ն 
հաճախ եք պահպանակ օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 ոչ միշտ 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 420 

419 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում ոչ մշտական կամ 
պատահական արական սեռի 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ զուգընկերներիս 7 
 չգիտեմ պահպանակի  

օգտագործման  
արդյունավետության մասին 8 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

420 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում օգտ-
վե՞լ եք տղամարդու կողմից տրամա-
դրվող վճարովի սեռական ծառայութ-
յուններից  
Կոմերցիոն սեռական հարաբերություն-
ներ, որոնց դիմաց Դուք վճարել եք 
գումար 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

  
→ 424 

421  Դուք (կամ Ձեր արական սեռի 
զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ վերջին անգամ, երբ 
օգտվել եք կոմերցիոն սեռական 
ծառայություններից 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
422 Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական 

սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջ ծառա-
յություններից օգտվելիս որքա՞ն 
հաճախ եք պահպանակ օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 ոչ միշտ 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 424 

423 Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում արական սեռի 
կոմերցիոն զուգընկերոջ 
ծառայություններից օգտվելու 
ժամանակ 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ զուգընկերներիս 7 
 չգիտեմ պահպանակի 

օգտագործման արդյունա-
վետության մասին 8 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

424 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Դուք 
տրամադրե՞լ եք կոմերցիոն սեռական 
ծառայություններ տղամարդ 
զուգընկերոջը  

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 428 

425  Դուք (կամ Ձեր արական սեռի 
զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ վերջին անգամ, երբ 
տրամադրել եք կոմերցիոն սեռական 
ծառայություններ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

426 Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական 
սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջը ծառա-
յություններ տրամադրելիս որքա՞ն 
հաճախ եք պահպանակ օգտագործել 

 ամեն անգամ 1 
 ոչ միշտ 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 428 

427 Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում արական սեռի 
կոմերցիոն զուգընկերոջը 
ծառայություններ տրամադրելիս 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

 շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ  

զուգընկերներիս 7 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
 չգիտեմ պահպանակի օգտա-

գործման արդյունավետության 
մասին 8 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

428 Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ իգական սեռի 
զուգընկերոջ հետ  
Հարցեր իգական սեռի զուգընկերների 
հետ սեռական վարքագծի մասին 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 501 

428 Վերջին սեռական հարաբերության
ժամանակ իգական սեռի զուգընկերոջ 
հետ օգտագործե՞լ եք պահապանակ  

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

429 Ինչպիսի՞ հաճախականությամբ եք
օգտագործել պահպանակ իգական 
սեռի զուգընկերոջ հետ 
 

միշտ 1 
 երբեմն 2 
 երբեք 3 
 չի պատասխանել 99 

→ 501 

430 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք
օգտագործում իգական սեռի 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

շատ թանկ է 1 
 ամաչում եմ գնել 2 
 դժվար է օգտագործել 3 
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 
 նվազեցնում է հաճույքը 5 
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6 
 վստահում եմ զուգընկերներիս 7 
 չգիտեմ պահպանակի օգտա-

գործման արդյունավետության 
մասին 8 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 5. Լուբրիկանտներ և պահպանակներ 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
501 Օգտագործու՞մ եք քսուքներ 

/լուբրիկանտներ տղամարդ 
զուգընկերոջ հետ անալ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

502 Ի՞նչ տեսակի լուբրիկանտներ եք
օգտագործում ամենից հաճախ 
արական սեռի զուգընկերոջ հետ անալ 
սեռական հարաբերության ժամանակ 

ջրային հիմքով 1 
 յուղային հիմքով  2 
 այլ (նշել)    
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
503 Երբևիցե ունեցե՞լ եք Ձեր կամքին 

հակառակ սեռական հարաբերություն-
ներ արական սեռի զուգընկերոջ հետ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

  
→ 601 

504 Արական սեռի զուգընկերոջ հետ Ձեր 
առաջին անալ սեռական 
հարաբերությունը եղե՞լ է Ձեր կամքին 
հակառակ  

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 6. Խարան և խտրականություն 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
601 Երբևէ հանդիպե՞լ եք խտրական 

վերաբերմունքի՝ կապված Ձեր 
սեռական կողմնորոշման հետ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

602 Ու՞մ կողմից են եղել խտրական 
վերաբերմունքի դրսևորումները 
 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

 ընտանիք 1 
 իրավապահ մարմիններ 2 
 ընկերներ 3 
 գործընկերներ 4 
 անծանոթ 5 
 բուժաշխատող 6 
 ուսուցիչ/դասախոս 7 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

603 Դուք ունեցե՞լ եք սեռական 
կողմնորոշման հետ կապված 
խնդիրներ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 

604 Ինչպիսի՞ն են եղել Ձեր սեռական 
կողմնորոշման հետ կապված 
հիմնական խնդիրները 

 հոգեբանական 1 
 ֆիզիկական 2 
 սոցիալական 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել  99 

 

605 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում դիմե՞լ 
եք օգնության (ՀԿ-ներ, 
իրավաբանական ծառայություններ, 
մարդու իրավունքների պաշտպանի 
գրասենյակ) սեռական կողմնորոշման 
հետ կապված խնդիրների պատճառով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 
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Մաս 7. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան Անցում 

Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործման 
վերաբերյալ: Խնդրում ենք, վստա´հ եղեք, որ գաղտնիությունն ապահովված է, որովհետև 
մենք չգիտենք Ձեր անունը: Հիշե´ք, որ բոլոր հարցվողներին ուղղվում են նույն հարցերը, և 
մենք չենք պատրաստվում տարանջատել Ձեզ մյուսներից: 
701 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 

ալկոհոլ պարունակող խմիչք 
 երբեք  1 
 ամիսը մեկ անգամ կամ քիչ  2 
 ամիսը 2-4 անգամ 3 
 շաբաթը 2-3 անգամ  4 
 շաբաթը 4 կամ ավելի անգամ  5 
 չի պատասխանել  99 

→ 705 

702 Քանի՞ բաժին ալկոհոլ պարունակող 
խմիչք եք օգտագործում սովորաբար 

  
 չի պատասխանել 99 

 

703 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 6 
կամ ավելի բաժին ալկոհոլ 

 երբեք  1 
 ամիսը մեկ անգամից քիչ  2 
 ամիսը մեկ անգամ  3 
 շաբաթը մեկ անգամ  4 
 ամեն օր կամ համարյա  

ամեն օր  5 
 չի պատասխանել  99 

 

704 Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ ալկոհոլի 
ազդեցության տակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չեմ հիշում 3 
 չի պատասխանել 99 

 

705 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց  
 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 801 

706 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
թմրամիջոց օգտագործել 

  
 չի պատասխանել 99 

 

707 Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ թմրանյութի 
ազդեցության տակ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չեմ հիշում 3 
 չի պատասխանել 99 

 

708 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամի-
ջոցներ ներարկային ճանապարհով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 801 

709 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
թմրամիջոց օգտագործել ներարկային 
ճանապարհով 

  
 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
710 Օգտագործե՞լ եք արդյոք ներարկային 

թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99  

 

711 Թմրամիջոցների ներարկային վերջին 
օգտագործման ժամանակ Դուք 
օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և 
ներարկիչ 

 այո  1 
 ոչ  2 
 չի պատասխանել  99 

 

 
Մաս 8. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
801 Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  այո 1 

 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

Գոնորեան, քլամիդիոզը, սիֆիլիսը, սեռական հերպեսը, գորտնուկները, տրիխոմոնիազը, 
հեպատիտներ Բ-ն և Ց-ն սեռավարակներ են 
802 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  

 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 ընտանիքում 1 
 ընկերներից/հասակա-

կիցներից 2 
 ԶԼՄ-ներից 3 
 դպրոցում 4 
 սոցիալական 

աշխատողներից 5 
 բուժաշխատողներից 6 
 խորհրդատվական  

ծառայություններից 7 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

803 Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով կամ 
սեռավարակներով Ձեր վարակվելու 
հավանականությունը 

 շատ հավանական է 1 
 քիչ հավանական է 2 
 բացառվում է 3 
 չի պատասխանել 99 

 

804 Դուք գիտե՞ք այնպիսի տեղ, որտեղ 
ցանկության դեպքում կարող եք 
հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 

805 Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ 
տրամադրվե՞լ են պահպանակներ 
(օրինակ աութրիչ ծառայություններում 
կամ հասարակական 
կազմակերպությունում) 

 այո 1 
 ոչ  2 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան Անցում 
806 Երբևէ հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի

վերաբերյալ  
 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 810 

807 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում
հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 810 

808 Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության
արդյունքների մասին 

այո 1 
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 810 

809 Ինչպիսի՞ն էր հետազոտության
արդյունքը 

Դրական 1 
 Բացասական  2 
 Չգիտեմ  3 
 չի պատասխանել 99 

 

810 Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների
բորբոքում, արտադրություն վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում 
 

այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

 
→ 812 

811 Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկել, երբ
հիվանդացել եք 

այցելել եմ հիվանդանոց (պո-
լիկլինիկա, այլ բուժհաստա-
տություն) 1 
 ինքնաբուժում 2 
 ոչինչ չեմ արել 3 
 այլ (նշել)   97 
 չի պատասխանել 99 

 

812 Ախտորոշվե՞լ եք որևէ սեռավարակով
վերջին տարվա ընթացքում 

այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 9. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
903 Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը 

լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված 
 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

904 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու 
միջոցով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

 
Մաս 10. Խմբի չափի գնահատման հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
1001 Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» 

ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում 
(նմանապես` Գյումրիում, Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99

1002 Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ 
տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ 
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, 
Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99

1003 Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում 
«-----» ՀԿ-ի աութրիչ աշխատողների կողմից  
Երևանում (նմանապես` Գյումրիում, 
Վանաձորում) 

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99

1004 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քա-
ղաքում ապրող 18 և ավելի տարիքի տղամարդ-
կանց հետ սեռական հարաբերություններ 
ունեցող տղամարդկանց առավելագույն թիվը 

 
  

 

1005 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քա-
ղաքում ապրող 18 և ավելի տարիքի տղամարդ-
կանց հետ սեռական հարաբերություններ 
ունեցող տղամարդկանց նվազագույն թիվը 
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Հ. Հարց Պատասխան 
1006 Ըստ Ձեզ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 

քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի 
տղամարդկանց հետ սեռական 
հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց 
միջին թիվը 

  
  

 

1007 Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 
201_թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, 
հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել 
հարցազրույց)  

 այո 1
 ոչ 2
 չգիտեմ 3
 չի պատասխանել 99

 
 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 33 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ  
Հ. Հարց Պատասխան 

101 Տարիքը  
 չի պատասխանել 99 

102 Սեռը արական 1
 իգական 2 
 չի պատասխանել 99 

103 Կրթությունը 
 

թերի միջնակարգ 1
 միջնակարգ 2 
 միջին մասնագիտական 3 
 թերի բարձրագույն 4 
 բարձրագույն 5 
 չի պատասխանել 99 

104 Ընտանեկան կարգավիճակը ամուրի 1
 ամուսնացած 2 
 ամուսնալուծված 3 
 քաղաքացիական ամուսնություն 4 
 այրի 5 
 չի պատասխանել 99 

 
Մաս 2.  Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր  

Հ. Հարց Պատասխան 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի և կենցաղավարության 
վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամա-
նակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահ-
պանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: 
Սեռական հարաբերությունները ներառում են օրալ, հեշտոցային և անալ 
հարաբերությունները: 

201 Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական 
հարաբերություններ  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին: 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99

202 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
սեռական հարաբերություն ունեցել 

  
 չի պատասխանել 99

203 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն-
ներ վերջին 30 օրվա ընթացքում 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին: 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99
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Հ. Հարց Պատասխան 
204 Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 

օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99

205 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
ունեցե՞լ եք պատահական զուգընկեր 
(պատահական զուգընկերն այն զուգ-
ընկերն է, որը Ձեր ամուսինը/կինը չէ) 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 210 հարցին: 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99

206 Եթե «այո», քանի՞ պատահական 
զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում 

  
 
 չի պատասխանել  99

207 Պատահական զուգընկերոջ հետ 
վերջին սեռական հարաբերության 
ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99

208 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 
պատահական զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ 
օգտագործել 
Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 210 
հարցին: 

 ամեն անգամ  1
 ոչ միշտ  2
 երբեք  3
 չի պատասխանել  99

209 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 
օգտագործում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ (հնարավոր 
է մի քանի պատասխան) 

 շատ թանկ է  1
 ամաչում եմ գնել  2
 դժվար է օգտագործել  3
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել  4
 նվազեցնում է հաճույքը  5
 ամաչում եմ զուգընկերոջը  

խնդրել օգտագործել  6
 վստահում եմ զուգընկերոջս  7
 չգիտեմ պահպանակի օգտագործման  

արդյունավետության մասին  8
 օգտագործում եմ միայն հղիության 

կանխման նպատակով  9
 չի պատասխանել  99

210 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն 
հաճախ եք պահպանակ օգտագործել 
Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 212 
հարցին: 

 ամեն անգամ  1
 ոչ միշտ  2
 երբեք  3
 չի պատասխանել  99
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Հ. Հարց Պատասխան 
211 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք 

օգտագործում (հնարավոր է մի քանի 
պատասխան) 

 շատ թանկ է  1
 ամաչում եմ գնել  2
 դժվար է օգտագործել  3
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել  4
 նվազեցնում է հաճույքը  5
 ամաչում եմ զուգընկերոջը  

խնդրել օգտագործել  6
 վստահում եմ զուգընկերոջս  7
 չգիտեմ պահպանակի օգտագործման  

արդյունավետության մասին  8
 օգտագործում եմ միայն  

հղիության կանխման նպատակով  9
 չի պատասխանել  99

212 Ըստ Ձեզ՝ քրեակատարողական 
հիմնարկներում գտնվողների ո՞ր մասն 
է սեռական հարաբերություն ունենում 
այլ ազատազրկվածների հետ 
Եթե «չգիտեմ», անցե՛ք 214 հարցին 

 բոլորը  1
 մեծամասնությունը  2
 կեսը  3
 համարյա ոչ ոք  4
 չգիտեմ  5
 չի պատասխանել  99

213 Ի՞նչ եք կարծում, նրանց ո՞ր մասն է 
պահպանակ օգտագործում այլ 
ազատազրկվածների հետ սեռական 
հարաբերությունների ժամանակ 

 բոլորը  1
 մեծամասնությունը  2
 կեսը  3
 համարյա ոչ ոք  4
 չգիտեմ  5
 չի պատասխանել  99

214 Ի՞նչ եք կարծում, քրեակատարողական 
հիմնարկում գտնվող անձն 
անհրաժեշտության դեպքում կարո՞ղ է 
ձեռք բերել պահպանակ 

 այո  1
 ոչ  2
 չի պատասխանել  99

215 Ո՞րերորդ անգամ եք գտնվում 
քրեակատարողական հիմնարկում 

 առաջին  1
 երկրորդ  2
 երրորդ և ավելի  3
 չի պատասխանել  99

216 Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ գտնվում եք 
քրեակատարողական հիմնարկում 

տարի [ I ] 
ամիս [ I ] 
 չի պատասխանել  99 

217 Վերջին 6 ամսվա ընթացքում 
օգտագործե՞լ եք ուրիշի ածելին 
(սափրիչը)  

 այո  1 
 ոչ  2 
 չի պատասխանել  99 
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Մաս 3.  Թմրամիջոցների գործածմանն առնչվող հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: 
Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցման 
ենթարկվողներին տրվում են նույն հարցերը: 
301 Երբևիցե գործածե՞լ եք թմրամիջոց

 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին 

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

302 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ
թմրամիջոց գործածել  չի պատասխանել 99 

303 Ունեցե՞լ եք երբևէ սեռական 
հարաբերություն որևէ թմրամիջոցի 
ազդեցության տակ 

այո 1
 ոչ  2 
 չեմ հիշում  3 
 չի պատասխանել  99 

304 Երբևիցե գործածե՞լ եք թմրամիջոցներ
ներարկային ճանապարհով 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին  

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

305 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամի-
ջոց գործածել ներարկային ճանապարհով  չի պատասխանել  99 

306 Գործածե՞լ եք արդյոք ներարկային
թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա 
ընթացքում 

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

Հաջորդ մի քանի հարցերը վերաբերում են թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
պարագաներին և դրանց օգտագործմանը: «Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
պարագաներն» են՝ ասեղներ և ներարկիչներ, թմրամիջոցի պատրաստման ժամանակ 
օգտագործվող տարողություններ, գդալներ, ֆիլտրեր: «Համատեղ օգտագործում» ասելով՝ 
նկատի ունենք ներարկային օգտագործման այնպիսի պարագաների (ասեղներ կամ 
ներարկիչներ) օգտագործում, որոնք արդեն իսկ օգտագործվել են մեկ ուրիշի (այդ թվում Ձեր 
զուգընկերոջ) կողմից, ինչի մասին Դուք գիտեք կամ կասկածում եք: 
307 Թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործո՞ւմ եք

միանվագ ներարկիչներ 
այո 1

 ոչ 2
 չի պատասխանել  99

308 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ
եք արդյոք ընդհանուր ներարկման 
պարագաներ 

այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել  99

309 Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշի կողմից
պատրաստված թմրամիջոց 

այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել  99

310 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում թմրամիջոց
ներարկելիս օգտագործե՞լ եք արդյոք ոչ 
ստերիլ պարագաներ 

այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել  99
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Հ. Հարց Պատասխան 
311 Թմրամիջոցների վերջին ներարկային

օգտագործման ժամանակ օգտագործե՞լ եք 
ստերիլ ասեղ և ներարկիչ 

այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել  99

312 Ախտահանու՞մ եք ասեղները և
ներարկիչները մինչ թմրամիջոց ներարկելը 
 
Եթե «երբեք» կամ «օգտագործում եմ միայն 
միանվագ ներարկիչներ և ասեղներ», 
անցե՛ք 317 հարցին 

այո, միշտ ախտահանում եմ 1
 երբեմն եմ ախտահանում 2
 երբեք չեմ ախտահանում 3
 օգտագործում եմ միայն միանվագ 

ներարկիչներ և ասեղներ 4
 չի պատասխանել 99

313 Ինչպե՞ս եք ախտահանում ասեղները և
ներարկիչները 

լվանում եմ ջրով 1
 եռացնում եմ 2
 ախտահանում եմ սպիրտով  

կամ յոդով  3
 այլ   4
 չի պատասխանել 99

314 Ի՞նչ եք կարծում, անհրաժեշտության դեպքում
քրեակատարողական հիմնարկում գըտնվող 
անձը կարո՞ղ է ձեռք բերել թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործման պարագաներ 

այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել  99

315 Ձեր կարծիքով՝ քրեակատարողական
հիմնարկներում գտնվողների ո՞ր մասն է 
թմրամիջոց գործածում 

բոլորը 1
 մեծամասնությունը  2 
 կեսը  3 
 համարյա ոչ ոք  4 
 չգիտեմ  5 
 չի պատասխանել  99 

 
Մաս 4.  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր  

Հ. Հարց Պատասխան 
401 Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին այո 1

 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

402 Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր
վարակվելու հավանականությունը 

շատ հավանական է 1
 քիչ հավանական է 2 
 բացառվում է 3 
 չի պատասխանել 99 

403 Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ
տրամադրվե՞լ են պահպանակներ  

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

404 Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ ՄԻԱՎ
վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն 

այո 1
 ոչ 2 
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Հ. Հարց Պատասխան 
և հետազոտություն տրամադրող
ծառայությունները 

չգիտեմ 3
 չի պատասխանել  99 

405 Վերջին 12 ամսվա ընթացքում
հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ  
Եթե «ոչ» կամ «չեմ ցանկանում 
պատասխանել», անցե՛ք 501 հարցին 

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել 99 

406 Եթե հետազոտվել եք ՄԻԱՎ-ի
վերաբերյալ, ի՞նչ ձևով է դա եղել 

կամավոր 1
 պարտադիր  2 
 այլ    3 
 չի պատասխանել  99 

407 Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության
արդյունքների մասին 

այո 1
 ոչ 2 
 չի պատասխանել  99 

 
Մաս 5.  ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր  
Հ. Հարց Պատասխան 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

504 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով 
մոծակի կծելու միջոցով 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
506 Հնարավո՞ր է արդյոք ՄԻԱՎ-ով 

վարակվել՝ օգտագործելով ներարկման 
ասեղը, որն արդեն օգտագործված է եղել 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

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

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել  99 

 
 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 34 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Մաս 1.  Ժողովրդագրական բնութագրիչներ 
Հ. Հարց Պատասխան 

101 Տարիքը    
102 Սեռը  արական 1

 իգական 2 
103 Բնակավայրը  քաղաք 1

 գյուղ 2 
104 Կրթությունը  թերի միջնակարգ 1

 միջնակարգ 2
 միջին մասնագիտական 3
 թերի բարձրագույն 4
 բարձրագույն 5 

105 Ընտանեկան կարգավիճակը  չամուսնացած 1
 ամուսնացած 2
 ամուսնալուծված 3
 քաղաքացիական  

ամուսնություն 4
 այրի 5 

 
Մաս 2.  Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք 
հասկանում ենք, թե որքան են այդ հարցերն անձնական, բայց միաժամանակ ցանկանում 
ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն 
հարցերն ուղղվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: Սեռական հարաբերություն-
ները ներառում են հեշտոցային և անալ հարաբերությունները: 
201 Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական 

հարաբերություններ 
Եթե «ոչ», անցե´ք 301 հարցին: 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

202 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական 
հարաբերություն ունեցել 

  
 
 չի պատասխանել 99

203 Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ առաջին սեռական հարաբերության 
ժամանակ 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99
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Հ. Հարց Պատասխան 
204 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ 

վերջին 30 օրվա ընթացքում 
 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

205 Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ սեռական վերջին հարաբերության 
ժամանակ 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

206 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք 
պատահական զուգընկեր (պատահական 
զուգընկեր. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ 
կինը չէ (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական, թե 
գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ 
ընկերուհին չէ) 
Եթե «ոչ», անցե´ք 211 հարցին: 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

207 Եթե «այո», քանի՞ պատահական սեռական 
զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում 

  
 չի պատասխանել 99

208 Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ 
Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

209 Վերջին 1 տարվա ընթացքում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության 
ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ 
օգտագործել 
Եթե «ամեն անգամ», անցե´ք 211 հարցին: 

 ամեն անգամ 1
 ոչ միշտ 2
 երբեք 3
 չի պատասխանել 99

210 Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում 
պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 

 շատ թանկ է 1
 ամաչում եմ գնել 2
 դժվար է օգտագործել 3
 այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4
 նվազեցնում է հաճույքը 5
 ամաչում եմ զուգընկերոջը 

խնդրել օգտագործել 6
 վստահում եմ զուգընկերոջս 7
 չգիտեմ պահպանակի  

գտագործման արդյունավե-
տության մասին 8
 օգտագործում եմ միայն հղի-

ության կանխման նպատակով  9
 այլ (նշել)    97 
 չի պատասխանել 99
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Հ. Հարց Պատասխան 
211 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ 

եք պահպանակ օգտագործել 
 
Եթե «ամեն անգամ», անցե´ք 301 հարցին 

 ամեն անգամ 1
 ոչ միշտ 2
 երբեք 3
 չի պատասխանել 99

212 Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում 
(հնարավոր է մի քանի պատասխան) 

 շատ թանկ է 1
 ամաչում եմ գնել 2
 դժվար է օգտագործել 3
 այդքան էլ հեշտ  

չէ ձեռք բերել 4
 նվազեցնում է հաճույքը 5
 ամաչում եմ զուգընկերոջս 

խնդրել օգտագործել 6
 վստահում եմ զուգընկերներիս 7
 չգիտեմ պահպանակի  

օգտագործման 
արդյունավետության մասին 8
 օգտագործում եմ միայն հղի-

ության կանխման նպատակով  9
 այլ (նշել)    97 
 չի պատասխանել 99 

 
Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: 
Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցման 
ենթարկվողներին տրվում են նույն հարցերը: 
301 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց 

Եթե «ոչ», անցե´ք 401 հարցին: 
 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99 

302 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց 
օգտագործել 

  
 չի պատասխանել 99 

303 Կյանքի ընթացքում օգտագործե՞լ եք նշված 
թմրամիջոցներից որևէ մեկը (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 

 կանեփ/մարիխուանա  
(պլան, անաշա, հաշիշ) 1
 տրանկվիլիզատորներ 

(դիազեպամ, տազեպամ) 2
 էքստազի 3
 ցնդող նյութեր (սոսինձ,  

ացետոն) 4
 ամֆետամիններ 5
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Հ. Հարց Պատասխան 
 կոաքսիլ 6
 հերոին 7
 մեթադոն 8
 կոկաին 9
 չերնյաշկա 10
 դեզոմորֆին (բենզին)  11
 ցավազրկողներ 12
 այլ   97
 չի պատասխանել 99 

304 Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ 
ներարկային ճանապարհով 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99 

305 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց 
օգտագործել ներարկային ճանապարհով 

  
 
 չի պատասխանել 99 

 
Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
401 Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  այո 1

 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

402 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին 
(հնարավոր է մի քանի պատասխան) 

 ընտանիքում 1
 ընկերներից/հասակակից 

ներից 2
 ԶԼՄ-ներից 3
 դպրոցում 4
 սոցիալական աշխատողներից 5
 բուժաշխատողներից 6
 խորհրդատվական  

ծառայություններից 7
 համացանց (ինտերնետ) 8
 այլ    97
 չի պատասխանել 99

403 Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր 
վարակվելու հավանականությունը 

 շատ հավանական է  1
 քիչ հավանական է  2
 բացառվում է  3
 չի պատասխանել 99

404 ՎԵրջին 12 ամսվա ընթացքում հետազոտվե՞լ եք 
արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ  

 այո 1
 ոչ 2
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Հ. Հարց Պատասխան 
Եթե «ոչ» կամ «չեմ ցանկանում 
պատասխանել», անցե´ք 501 հարցին 

 չի պատասխանել 99

405 Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության 
արդյունքների մասին 

 այո 1
 ոչ 2
 չի պատասխանել 99

 
Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

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

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

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

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

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

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

504 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի 
կծելու միջոցով 
 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

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

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

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

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

 

 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 35 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ  

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
101 Տարիք   

□ չի պատասխանել 99 
 

102 Սեռ  □ արական 1 
□ իգական 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

103 Բնակության վայր □ քաղաք 1 
□ գյուղ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

104 Կրթություն 
 

□ թերի միջնակարգ 1 
□ միջնակարգ 2 
□ միջին մասնագիտական 3 
□ թերի բարձրագույն  4 
□ բարձրագույն 5 
□ չի պատասխանել 99 

 

105 Ընտանեկան կարգավիճակ □ ամուրի  1 
□ ամուսնացած 2 
□ ամուսնալուծված 3 
□ քաղաքացիական  
ամուսնություն  4 
□ այրի  5 
□ չի պատասխանել 99 

 

106 Ընդհանուր քանի՞ տարի եք աշխատել 
արտերկրում տարեկան առնվազն 3 
ամիս ժամանակահատվածով  

  
 
□ չի պատասխանել 99 

 

107 Վերջին 3 տարիների ընթացքում առա-
վել հաճախ ո՞ր երկրում եք աշխատել 
առնվազն 3 ամիս կամ ավելի  

  
 
□ չի պատասխանել 99 

 

108 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ 
բնակավայրում եք աշխատել 3 ամիս 
կամ ավելի ժամանակով 

□ մեծ քաղաք 1 
□ քաղաք 2 
□ գյուղ 3 
□ քիչ բնակեցված  4 
□ չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
109 Վերջին 1 տարվա ընթացքում 

արտերկրում աշխատելու ժամանակ 
ի՞նչ բնակավայրում եք ապրել 3 ամիս 
կամ ավելի  

□ մեծ քաղաք 1 
□ քաղաք 2 
□ գյուղ 3 
□ քիչ բնակեցված  4 
□ չի պատասխանել  99 

 

110 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ 
աշխատանք եք կատարել 3 ամիս կամ 
ավելի ժամանակով աշխատելիս 

□ շինարարություն  1 
□ գյուղատնտեսություն  2 
□ առևտուր  3 
□ ծառայությունների ոլորտ  4 
□ այլ    97 
□ չի պատասխանել   99 

 

111 Ձեր զուգընկերն ուղեկցու՞մ է Ձեզ, երբ 
գնում եք արտերկիր՝ աշխատելու  

□ այո 1 
□ ոչ   2 
□ չամուսնացած   3 
□ չի պատասխանել   99 

 

 
Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր  

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք 
հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում 
ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն 
հարցերն ուղղվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: Երբ մենք խոսում ենք 
սեռական հարաբերությունների մասին, մենք նկատի ունենք օրալ, հեշտոցային և անալ 
սեռական հարաբերությունները: 
201 Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական 

հարաբերություններ  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 301

202 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
սեռական հարաբերություն ունեցել 

  
□ չի պատասխանել 99 

 

203 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն 
վերջին 30 օրվա ընթացքում  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 205

204 Դուք կամ Ձեր զուգընկերն 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 
30 օրվա ընթացքում ունեցած վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

 



155 

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
Մշտական զուգընկեր, զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինն է (անկախ նրանից 
քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնության մեջ եք) կամ ընկերը/ընկերուհին, որի հետ 
Դուք ունեցել եք մշտական սեռական հարաբերություններ ամենաքիչը 3 ամիս: 
205 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն

մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին 
մեկ տարվա ընթացքում  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 218 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել  99 

 
→ 218

206 Եթե «այո», քանի՞ մշտական  
զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա 
ընթացքում  

 
□ չի պատասխանել  99 

 

207 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած
մշտական զուգընկերներից քանի՞ սն 
են եղել արտերկրում  

  
 

 

208 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած
մշտական զուգընկերներից քանի՞սն են 
եղել Հայաստանում  

  
 

 

209 Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերութ-
յուն եք ունեցել մեկ մշտական զուգըն-
կերոջ հետ վերջին տարվա ընթացքում 

 
□ չի պատասխանել  99 

 

210 Քանի՞ անգամ եք օգտագործել
պահպանակ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերության ժա-
մանակ վերջին տարվա ընթացքում  

  
 
□ չի պատասխանել  99 

 

211 Մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին
սեռական հարաբերության ժամանակ 
Դուք կամ Ձեր զուգընկերը 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել  99 

 

212 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել
պահպանակ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերության ժա-
մանակ վերջին տարվա ընթացքում  
 
Եթե «միշտ», անցե՛ք 214 հարցին 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել  99 

  
→ 214

213 Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ
ամեն անգամ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերություններ 
ունենալիս (հնարավոր է մի քանի 
պատասխան) 
  

□ շատ թանկ է 1 
□ ամաչում եմ գնել 2 
□ դժվար է օգտագործել 3 
□ այնքան էլ հասանելի չէ 4 
□ նվազեցնում է հաճույքը 5 
□ ամաչում եմ զուգընկերոջս 
խնդրել օգտագործել այն 6 
□ վստահում եմ զուգընկերոջս 7 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
□ չգիտեմ պահպանակի օգտա-
գործման արդյունավետության 
մասին 8 
□ օգտագործում եմ հղիության  
կանխարգելման համար 9 
□ այլ   10  
□ չի պատասխանել 99 

214 Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ 
Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ Հայաստանում մշտական 
զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
 
Եթե Հայաստանում մշտական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 216 
հարցին 

□ այո  1 
□ ոչ  2 
□ Հայաստանում մշտական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի ունեցել  3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
→ 216

215 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ի՞նչ 
հաճախականությամբ եք օգտագործել 
պահպանակ մշտական զուգընկերոջ 
հետ Հայաստանում սեռական 
հարաբերություն ունենալիս 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

 

216 Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ 
Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ արտերկրում մշտական 
զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
Եթե արտերկրում մշտական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 218 
հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ արտերկրում մշտական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի ունեցել  3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
→ 218

217 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
արտերկրում ի՞նչ 
հաճախականությամբ եք օգտագործել 
պահպանակ մշտական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերություն 
ունենալիս 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
Պատահական զուգընկեր, զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ նրանից 
քաղաքացիական ամուսնություն է, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ 
ընկերուհին չէ: 
218 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն 

պատահական զուգընկերոջ հետ 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում  
 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 231 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 231

219 Եթե «այո», քանի՞ պատահական 
զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա 
ընթացքում  

  
 
չի պատասխանել 99 

 

220 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած 
պատահական զուգընկերներից 
քանի՞սն են եղել արտերկրում  

  
 

 

221 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած 
պատահական զուգընկերներից 
քանի՞սն են եղել Հայաստանում 

  
 

 

222 Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերութ-
յուն եք ունեցել մեկ պատահական 
զուգընկերոջ հետ վերջին տարվա 
ընթացքում  

 
  
 
չի պատասխանել 99 

 

223 Քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահ-
պանակ պատահական զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերության ժա-
մանակ վերջին տարվա ընթացքում  

 
  
 
չի պատասխանել 99 

 

224 Պատահական զուգընկերոջ հետ 
վերջին սեռական հարաբերության 
ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերն 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ  

 
  
 
չի պատասխանել 99 

 

225 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել 
պահպանակ պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ վերջին 
տարվա ընթացքում  
 
Եթե «միշտ», անցե՛ք 227 հարցին 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

→ 227

226 Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ 
ամեն անգամ պատահական 

□ շատ թանկ է 1 
□ ամաչում եմ գնել 2 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություններ ունենալիս  
(հնարավոր է մի քանի պատասխան)  

□ դժվար է օգտագործել 3 
□ այնքան էլ հասանելի չէ 4 
□ նվազեցնում է հաճույքը 5 
□ ամաչում եմ խնդրել 
զուգընկերոջից  
օգտագործել այն 6 
□ վստահում եմ  
զուգընկերոջս 7 
□ չգիտեմ պահպանակի 
օգտագործման 
արդյունավետության  
մասին 8 
□ օգտագործում եմ հղիության 
կանխարգելման համար  9 
□ այլ   10  
□ չի պատասխանել 99 

227 Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ 
Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահ-
պանակ Հայաստանում պատահական 
զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
Եթե Հայաստանում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական հարա-
բերություն չի ունեցել, անցե՛ք 229 
հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ Հայաստանում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
արաբերություն չի ունեցել  3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
 
 
→ 229

228 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 
Հայաստանում ի՞նչ հաճախականութ-
յամբ եք օգտագործել պահպանակ 
պատահական զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություն ունենալիս 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

 

229 Վերջին տարվա ընթացքում արտերկ-
րում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտա-
գործե՞լ եք պահպանակ պատահական 
զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
Եթե արտերկրում պատահական զուգ-
ընկերոջ հետ սեռական հարաբերութ-
յուն չի ունեցել, անցե՛ք 231 հարցին 

□ այո   1 
□ ոչ   2 
□ արտերկրում պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի  
ունեցել    3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
 
 
→ 231
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
230 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

արտերկրում ի՞նչ հաճախա-
կանությամբ եք օգտագործել 
պահպանակ պատահական 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն ունենալիս 

□ միշտ   1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 

Կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, որին Դուք գումար եք վճարել սեռական հարաբերության 
համար: 
231 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն 

կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին 
մեկ տարվա ընթացքում  
 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 244 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 244

232 Եթե «այո», քանի՞ կոմերցիոն 
զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա 
ընթացքում  

  
□ չի պատասխանել 99 

 

233 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած 
կոմերցիոն զուգընկերներից քանի՞սն 
են եղել արտերկրում 

  
 

 

234 Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած 
կոմերցիոն զուգընկերներից քանի՞սն 
են եղել Հայաստանում 

  
 

 

235 Միջինը քանի՞ սեռական 
հարաբերություն եք ունեցել մեկ 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին 
տարվա ընթացքում  

 
  
 
□ չի պատասխանել 99 

 

236 Քանի՞ անգամ եք օգտագործել 
պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերության ժա-
մանակ վերջին տարվա ընթացքում  

  
 
 
□ չի պատասխանել 99 

 

237 Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
Դուք կամ Ձեր զուգընկերն 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

238 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել
պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերության 
ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում  
Եթե «միշտ», անցե՛ք 240 հարցին 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

→ 240



160 

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
239 Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ

ամեն անգամ կոմերցիոն զուգընկերոջ 
հետ սեռական հարաբերություններ 
ունենալիս  
(հնարավոր է մի քանի պատասխան) 

□ շատ թանկ է 1 
□ ամաչում եմ գնել 2 
□ դժվար է օգտագործել 3 
□ այնքան էլ հասանելի չէ 4 
□ նվազեցնում է հաճույքը 5 
□ ամաչում եմ խնդրել զուգըն-
կերոջս օգտագործել այն 6 
□ վստահում եմ զուգընկերոջս 7 
□ չգիտեմ պահպանակի օգտա-
գործման արդյունավետության 
մասին 8 
□ օգտագործում եմ հղիության 
կանխարգելման համար  9 
□ այլ ____________   10  
□ չի պատասխանել 99 

 

240 Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ
Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք 
պահպանակ Հայաստանում կոմեր-
ցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ 
Եթե Հայաստանում կոմերցիոն զուգ-
ընկերոջ հետ սեռական հարաբերութ-
յուն չի ունեցել, անցե՛ք 242 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ Հայաստանում կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություն չի ունեցել  3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
 
→ 242

241 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
Հայաստանում ի՞նչ հաճախականու-
թյամբ եք օգտագործել պահպանակ 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռա-
կան հարաբերություն ունենալիս 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 

242 Վերջին տարվա ընթացքում արտերկ-
րում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտա-
գործե՞լ եք պահպանակ կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
Եթե արտերկրում կոմերցիոն զուգըն-
կերոջ հետ սեռական հարաբերություն 
չի ունեցել, անցե՛ք 244 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ արտերկրում կոմերցիոն 
զուգընկերոջ հետ  
սեռական հարաբերություն  
չի ունեցել  3  
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
 
 
→ 244

243 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
արտերկրում ի՞նչ հաճախականութ-
յամբ եք օգտագործել պահպանակ 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություն ունենալիս 

□ միշտ 1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք 3 
□ չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
244 Երբևէ ունեցե՞լ եք անալ 

հարաբերություն տղամարդու հետ  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 301

245 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտ-
երկրում աշխատելիս ունեցե՞լ եք անալ 
հարաբերություն տղամարդու հետ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

246 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
տղամարդու հետ անալ սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

 
Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
Կցանկանայինք որոշ հարցեր տալ թմրամիջոցների օգտագործման առնչությամբ: 
Հավատացնում ենք Ձեզ, որ գաղտնիությունը լիովին ապահովված է: Հիշեցնենք, որ նույն 
հարցերը տրվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: 
301 Երբևէ օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ 

 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 401

302 Քանի՞ տարեկան էիք, երբ առաջին 
անգամ օգտագործեցիք թմրամիջոցներ 

  
□ չի պատասխանել 99 

 

303 Երբևէ օգտագործե՞լ եք ներարկային 
թմրամիջոցներ  
 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 401

304 Դուք օգտագործու՞մ եք միանգամյա նե-
րարկիչներ թմրամիջոցներ ներարկելիս 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

305 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում համա-
տեղ օգտվե՞լ եք թմրամիջոցների նե-
րարկման պարագաներից (ասեղներ, 
ներարկիչներ, թմրամիջոցների պատ-
րաստման և պահման միջոցներ, 
ֆիլտրեր)  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

306 Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշների 
կողմից պատրաստված թմրամիջոցներ 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
307 Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում

օգտագործե՞լ եք ոչ ստերիլ պարագա-
ներ (ասեղներ, ներարկիչներ, 
թմրամիջոցների պատրաստման և 
պահման միջոցներ, ֆիլտրեր)  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

308 Վերջին անգամ թմրամիջոց 
ներարկելիս օգտագործե՞լ եք ստերիլ 
ասեղ և ներարկիչ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

309 Ախտազերծու՞մ եք ասեղները և
ներարկիչները մինչ օգտագործելը  
 
Եթե պատասխանել է՝ «երբեք», կամ 
«օգտագործում եմ միայն միանգամյա 
ասեղներ և ներարկիչներ», անցե՛ք 311 
հարցին 

□ այո, միշտ  1 
□ երբեմն  2 
□ երբեք  3 
□ օգտագործում եմ միայն 
միանգամյա ասեղներ և 
ներարկիչներ  4 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
→ 311
 
 
→ 301

310 Եթե «այո» կամ «երբեմն», ապա ի՞նչ
ձևով եք դա անում  

 
 

311 Վերջին 1 ամսում ունեցե՞լ եք մաշկային
խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, ցավ, 
բորբոքում) թմրամիջոցի ներարկման 
տեղում  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 

 
Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր  

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
401 Լսե՞լ եք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին □ այո 1 

□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
 

402 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
մասին (հնարավոր է մի քանի 
պատասխան) 

□ ընտանիք  1 
□ ընկերներ/հասակակիցներ 2 
□ զանգվածային լրատվամի-
ջոցներ  3 
□ դպրոց 4 
□ սոցիալական/ ռողջապա-
հական աշխատողներ  5 
□ խորհրդատվական 
ծառայություններ  6 
□ չեմ լսել 7 
□ չի պատասխանել  99 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
403 Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեր՝ ՄԻԱՎ-ով 

վարակվելու հավանականությունը 
□ բարձր 1 
□ միջին 2 
□ վտանգ չկա 3 
□ չի պատասխանել  99 

 
 

404 Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության 
դեպքում որտեղ կարող եք 
հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

405 Դուք հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում  
 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
→ 409

406 Վերջին տարվա ընթացքում որտե՞ղ եք 
անցել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին 
հետազոտությունը  

□ ՀՀ 1 
□ արտերկիր 2 
□ չի պատասխանել  99 

 

407 Ստացե՞լ եք արդյոք վերջին տարվա 
ընթացքում Ձեր վերջին 
հետազոտության արդյունքները  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

408 Ստացե՞լ եք արդյոք 
խորհրդատվություն վերջին տարվա 
ընթացքում Ձեր վերջին 
հետազոտության ժամանակ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 
 

409 Ունեցե՞լ եք սեռական 
օրգանների/անալ շրջանի 
բորբոքումներ, անսովոր 
արտադրություն և/կամ գորտնուկներ 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 

410 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ձեզ 
մոտ ախտորոշվե՞լ է որևէ սեռավարակ 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 
 
 

411 Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ 
վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
(օրինակ աութրիչ աշխատողների 
կողմից կամ ՀԿ-ում)  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

412 Ի՞նչ միջոցով եք փորձում պաշտպանել 
Ձեզ սեռական ճանապարհով 
փոխանցվող հիվանդություններից 
(հնարավոր է մի քանի պատասխան)  

□ օգտագործում եմ  
պահպանակ  1  
□ սեռական հարաբերություններ  
չեմ ունենում  2 
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Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
 □ սեռական հարաբերություններ 

եմ ունենում միայն վստահելի 
զուգընկերների հետ  3 
□ ունեմ մշտական  
զուգընկերներ (երկրորդ 
ընտանիք)  4 
□ այլ   5  
□ չի պատասխանել 99 

 
Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր  
Հ. Հարց Պատասխան 

501 Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով
վարակման վտանգը՝ ունենալով սեռա-
կան հարաբերություններ միայն մեկ չվա-
րակված հավատարիմ զուգընկերոջ հետ  

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

502 Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով
վարակման վտանգը՝ օգտագործելով 
պահպանակներ  

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

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

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

504 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով
մոծակի կծելու միջոցով 

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

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

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

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

□ այո 1
□ ոչ 2 
□ չգիտեմ 3 
□ չի պատասխանել  99 

 

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
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Հավելված 36 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

Նշե՛ք համապատասխան պատասխանները յուրաքանչյուր հարցի համար 
 

Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ 

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
112 Տարիք   

 
□ չի պատասխանել 99 

 

113 Սեռ  □ արական 1 
□ իգական 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

114 Բնակության վայր □ քաղաք 1 
□ գյուղ 2 
□ չի պատասխանել 99 

 

115 Կրթություն 
 

□ թերի միջնակարգ 1 
□ միջնակարգ 2 
□ միջին մասնագիտական 3 
□ թերի բարձրագույն  4 
□ բարձրագույն 5 
□ չի պատասխանել 99 

 

116 Ընտանեկան կարգավիճակ □ ամուրի  1 
□ ամուսնացած 2 
□ ամուսնալուծված 3 
□ քաղաքացիական 
ամուսնություն  4 
□ այրի  5 
□ չի պատասխանել 99 

 

117 Ընդհանուր քանի՞ տարի եք աշխատել 
արտերկրում տարեկան առնվազն 3 
ամիս ժամանակահատվածով  
 

  
 
□ չի պատասխանել 99 

 

118 Վերջին 3 տարիների ընթացքում 
առավել հաճախ ո՞ր երկրում եք  
աշխատել առնվազն 3 ամիս կամ ավելի  

  
 
 
□ չի պատասխանել 99 

 



166 

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
119 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ 

բնակավայրում եք աշխատել 3 ամիս 
կամ ավելի ժամանակով 

□ մեծ քաղաք 1 
□ քաղաք 2 
□ գյուղ 3 
□ քիչ բնակեցված  4 
□ չի պատասխանել 99 

 

120 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ 
բնակավայրում եք ապրել 3 ամիս կամ 
ավելի աշխատելու ժամանակ 

□ մեծ քաղաք 1 
□ քաղաք 2 
□ գյուղ 3 
□ քիչ բնակեցված  4 
□ չի պատասխանել 99 

 

121 Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ 
աշխատանք եք կատարել 3 ամիս կամ 
ավելի ժամանակով աշխատելիս 

□ շինարարություն   1 
□ գյուղատնտեսություն  2 
□ առևտուր  3 
□ ծառայությունների ոլորտ  4 
□ այլ __________________  97 
□ չի պատասխանել   99 

 

122 Ձեր զուգընկերն ուղեկցու՞մ է Ձեզ, երբ 
գնում եք արտերկիր՝ աշխատելու  

□ այո 1 
□ ոչ   2 
□ չամուսնացած   3 
□ չի պատասխանել  99 

 

 
Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր  

Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: 
Մենք հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ 
ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահ-
պանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: 
Երբ մենք խոսում ենք սեռական հարաբերությունների մասին, մենք նկատի ունենք 
օրալ, հեշտոցային և անալ սեռական հարաբերությունները: 

Հ Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
201 Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական 

հարաբերություններ  
 
Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել  99 

 
→ 301

202 Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ 
սեռական հարաբերություն ունեցել 

  
 
□ չի պատասխանել  99 
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Հ Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
203 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն 

վերջին 30 օրվա ընթացքում  
Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին 

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել  99 

 
→ 205

204 Դուք կամ Ձեր զուգընկերը 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 
30 օրվա ընթացքում ունեցած վերջին 
սեռական հարաբերության ժամանակ  

□ այո 1 
□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել   99 

 

Մշտական զուգընկեր Հայաստանում և արտերկրում. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը 
կամ կինն է (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնության մեջ եք) 
կամ ընկերը/ընկերուհին, որի հետ Դուք ունեցել եք մշտական սեռական 
հարաբերություններ ամենաքիչը 3 ամիս  

Հ. Հարց 
Հայաս-
տանում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

205 Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն մշտական 
զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում  
 
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 212 հարցին  

այո
 ոչ

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
→ 212

206 Եթե «այո», քանի՞ մշտական զուգընկեր եք ունեցել 
վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

 
  

 
99 

 
  

 
99 

 

207 Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք 
ունեցել բոլոր մշտական զուգընկերների հետ 
վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

 
  

 
99 

 
  

 
99 

 
 

208 Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ 
բոլոր մշտական զուգընկերների հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա 
ընթացքում  

չի պատասխանել

 
  

 
 

99 

 
  

 
 

99 

 

209 Մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր 
զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո
ոչ

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 
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Հ. Հարց 
Հայաս-
տանում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

210 Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ 
մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա 
ընթացքում 
Եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 212 հարցին 

միշտ
երբեմն 
երբեք

չի պատասխանել

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
 
 
→  212

211 Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ 
մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 
 
Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ տարբերակներ 
կա՞ն  

 շատ թանկ է
ամաչում եմ գնել

 դժվար է օգտագործել 
այնքան էլ հասանելի չէ 

 նվազեցնում է հաճույքը
ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 

վստահում եմ զուգընկերոջս
չեմ վստահում պահպանակների 

արդյունավետությանը 
օգտագործում եմ հղիության 

կանխարգելման համար 
 այլ 

չի պատասխանել

 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
10  

99 

 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
10  

99 
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Պատահական զուգընկեր. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ 
նրանից քաղաքացիական ամուսնություն է, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ 
ընկերուհին չէ  

Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտ-
երկրում 

Բաց 
թողնել 

212  Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն
պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 219 հարցին  

այո
ոչ

 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
 
→ 219

213  Եթե «այո», քանի՞ պատահական զուգընկեր եք
ունեցել վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել
 

99 

  
 

99 

 

214  Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք
ունեցել բոլոր պատահական զուգընկերների հետ 
վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

  
 

99 

 
  

 
99 

 
 

215  Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահ-
պանակ բոլոր պատահական զուգընկերների հետ 
սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին 
տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

  
 
 

99 

 
  

 
 

99 

 

216  Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական
հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր 
զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ  

այո
ոչ

 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 

 

217  Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ
պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա 
ընթացքում 
Եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 219 հարցին 

միշտ
երբեմն 
երբեք

չի պատասխանել

 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
 
→ 219
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտ-
երկրում 

Բաց 
թողնել 

218  Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն 
անգամ պատահական զուգընկերոջ հետ 
սեռական հարաբերություններ ունենալիս 
(հնարավոր է մի քանի պատասխան) 
 
Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ 
տարբերակներ կա՞ն  
  

 շատ թանկ է
ամաչում եմ գնել

 դժվար է օգտագործել 
այնքան էլ հասանելի չէ 

 նվազեցնում է հաճույքը
ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 

վստահում եմ զուգընկերոջս
Չեմ վստահում պահպանակների 

արդյունավետությանը 
օգտագործում եմ հղիության 

կանխարգելման համար 
  այլ 

չի պատասխանել

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 

10  
99 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
10  

99 

 

Կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, որին Դուք գումար եք վճարել սեռական 
հարաբերության համար  

Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտ-
երկրում 

Բաց 
թողնել 

219  Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն 
կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 226 հարցին  

այո
ոչ

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
 
→ 226 

220  Եթե «այո», քանի՞ կոմերցիոն զուգընկեր եք 
ունեցել վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

  
 

99 

  
 

99 

 

221  Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք 
ունեցել բոլոր կոմերցիոն զուգընկերների հետ 
վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

 
  

 
99 

 
  

 
99 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտ-
երկրում 

Բաց 
թողնել 

222  Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել 
պահպանակ բոլոր կոմերցիոն զուգընկերների 
հետ սեռական հարաբերության ժամանակ 
վերջին տարվա ընթացքում  

չի պատասխանել

 
  

 
 

99 

 
  

 
 

99 

 

223  Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր 
զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

այո
ոչ

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 

 

224  Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ կո-
մերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբե-
րության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում 
Եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 226 հարցին 

միշտ
երբեմն 
երբեք

չի պատասխանել

 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
1 
2 
3 

99 

 
 
 
 
→ 226

225  Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն 
անգամ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական 
հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 
Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ 
տարբերակներ կա՞ն  

 շատ թանկ է 
   ամաչում եմ գնել

 դժվար է օգտագործել 
այնքան էլ հասանելի չէ 

 նվազեցնում է հաճույքը
ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել 

օգտագործել այն վստահում եմ զուգընկերոջս
չեմ վստահում պահպանակների 

արդյունավետությանը 
օգտագործում եմ հղիության 

կանխարգելման համար 
  այլ 

չի պատասխանել

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
10  

99 

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 

10  
99 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտ-
երկրում 

Բաց 
թողնել 

226  Երբևէ ունեցե՞լ եք անալ հարաբերություն 
տղամարդու հետ  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
→ 301

227  Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տղամարդու 
հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ 
օգտագործե՞լ եք պահպանակ 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 

 
Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր 

Կցանկանայինք որոշ հարցեր տալ թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: 
Հավատացնում ենք Ձեզ, որ գաղտնիությունը լիովին ապահովված է: Հիշեցնենք, որ 
նույն հարցերը տրվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին: 

Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

301  Երբևէ օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 
 
 
→ 401

302  Եթե «այո», քանի՞ տարեկան էիք, երբ առաջին 
անգամ օգտագործեցիք թմրամիջոցներ 

չի պատասխանել

 
  

99 

 
  

99 

 

303  Երբևէ օգտագործե՞լ եք ներարկային 
թմրամիջոցներ  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
→ 401

304  Դուք օգտագործ՞ել եք միանգամյա ներարկիչներ 
վերջին վեց ամսվա ընթացքում թմրամիջոցներ 
ներարկելիս 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

Եթե 2 դեպքում էլ «չեմ ներարկել վերջին վեց 
ամսվա ընթացքում», անցե՛ք 401 հարցին 

չեմ ներարկել թմրամիջոցներ վերջին վեց 
ամսվա ընթացքում 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 

0 
1 
2 

99 

 
 
 

0 
1 
2 

99 

→ 401
 

305  Վերջին վեց ամսվա ընթացքում համատեղ 
օգտվե՞լ եք թմրամիջոցների ներարկման 
պարագաներից (ասեղներ, ներարկիչներ, 
թմրամիջոցների պատրաստման և պահման 
միջոցներ, ֆիլտրեր) 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
 
1 
2 

99 

 

306  Վերջին վեց ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք 
ուրիշների կողմից պատրաստված թմրամիջոցներ 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
 

307  Վերջին վեց ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք 
ոչ ստերիլ պարագաներ (ասեղներ, ներարկիչներ, 
թմրամիջոցների պատրաստման և պահման 
միջոցներ, ֆիլտրեր) 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
1 
2 

99 

 

308  Վերջին անգամ թմրամիջոց ներարկելիս 
օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ  

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 

309  Ախտազերծե՞լ եք ասեղները և ներարկիչները մինչ 
օգտագործելը վերջին վեց ամսվա ընթացքում 

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

310  Վերջին 6 ամսում ունեցե՞լ եք մաշկային 
խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, ցավ, բորբոքում) 
թմրամիջոցի ներարկման տեղում  

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 

 
Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր  

Հ. Հարց Պատասխան 
Բաց 

թողնել 
401 Լսե՞լ եք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին □ այո 1 

□ ոչ 2 
□ չի պատասխանել  99 

 
 

402 Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին 
(հնարավոր է մի քանի պատասխան) 

□ ընտանիք  1 
□ ընկերներ/ 
հասակակիցներ 2 
□ զանգվածային 
լրատվամիջոցներ  3 
□ դպրոց 4 
□ սոցիալական/ առողջա-
պահական աշխատողներ  5 
□ խորհրդատվական 
ծառայություններ  6 
□ չեմ լսել 7 
□ չի պատասխանել  99 

 

403 Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեր ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու հավանականությունը 

□ բարձր 1 
□ միջին 2 
□ վտանգ չկա 3 
□ չի պատասխանել 99 

 
 

 
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունը Հայաստանում և արտերկրում  

Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

404 Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում որտեղ 
կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ  

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

405  Երբևէ հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 
 
 
→ 409

406 Դուք հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին 
12 ամիսների ընթացքում  
Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին  

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
 
→ 409

407 Ստացե՞լ եք արդյոք վերջին տարվա ընթացքում Ձեր 
վերջին հետազոտության արդյունքները 

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 

408 Ստացե՞լ եք խորհրդատվություն վերջին տարվա 
ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվելիս  

 այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 

409 Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների/անալ շրջանի 
բորբոքումներ, անսովոր արտադրություն և/կամ 
գորտնուկներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում  

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 

410 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ձեզ մոտ 
ախտորոշվե՞լ է որևէ սեռավարակ 

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
1 
2 

99 

 
 
1 
2 

99 

 
 
 

411 Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ վերջին 12 
ամիսների ընթացքում (օրինակ՝ աութրիչ 
աշխատողների կողմից կամ ՀԿ-ում) 

այո
 ոչ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 

99 

 
 
 
1 
2 

99 
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Հ. Հարց 
Հայաստ
անում 

Արտերկ-
րում 

Բաց 
թողնել 

412 Ինչպե՞ս եք փորձում պաշտպանվել 
սեռավարակներով վարակվելուց (հնարավոր է մի 
քանի պատասխան) 

օգտագործում եմ պահպանակներ 
չեմ ունենում սեռական հարաբերություններ 

սեռական հարաբերություններ եմ ունենում միայն 
վստահելի զուգընկերների հետ 
ունեմ մշտական զուգընկերներ 

(երկրորդ ընտանիք) 
 այլ

չի պատասխանել

 
 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
5   
99 

 

 
Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը 

գնահատելու համար հարցեր  
Հ. Հարց Պատասխան 

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

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99

502 Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման
վտանգը՝ օգտագործելով պահպանակներ  

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99

503 Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի
կծելու միջոցով 

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99

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

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99

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

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99

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

□ այո 1
□ ոչ 2
□ չգիտեմ 3
□ չի պատասխանել 99
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Մաս 6. Խմբի չափի գնահատման հարցեր 
Հ. Հարց Պատասխան 

601 Ստացե՞լ եք կախազարդ 201_թ. աութրիչ 
աշխատողի կողմից  
Հարցազրուցավար: Եթե վստահ չեն, ապա 
տվե՛ք ավելի շատ տեղեկատվություն, և եթե 
դեռ վստահ չեն, ցու՛յց տվեք առարկան 

 այո 1 
 ոչ 2 
 չգիտեմ 3 
 չի պատասխանել 99 

602 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 
տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ 
ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում 
գտնված միգրանտների առավելագույն թիվը  

 
 

  

603 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 
տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ 
ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում 
գտնված միգրանտների նվազագույն թիվը  

 
 

  

604 Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր 
քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 
տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ 
ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում 
գտնված միգրանտների միջին թիվը  
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Հավելված 37 

ՀՌՎ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԻԱՎ-Ի ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ԿԱՆԽՄԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ (ՎԿՑ) 

 

N Ցուցանիշ 
Թիրախային 
ցուցանիշներ 

ԱՀԿ* 

1.  
ՀՌՎ դեղերի ժամանակին ստացումը 
Մինչ ՀՌՎ դեղերի ստացված նախորդ չափաբաժնի 
ավարտը դեղեր ստացած պացիենտների տոկոսը 

Կարմիր` < 80% 
Դեղին` 80 - 90% 
Կանաչ` > 90% 

2.  

ՀՌՎ բուժման անընդհատությունը 
ՄԻԱՎ վարակով մեծահասակների և երեխաների տոկոսը, 
որոնք շարունակում են ստանալ ՀՌՎ բուժում այն սկսելուց 
12 ամիս անց 

 
Կարմիր` < 75% 
Դեղին` 75 - 85% 
Կանաչ` > 85% 

3.  
 ՀՌՎ դեղերի անխափան մատակարարումը  
Տարվա (12 ամիսների) ընթացքում ՀՌՎ դեղերի անխափան 
մատակարարման ամիսների տոկոսը 

 
Կարմիր` < 100% 
Կանաչ` 100% 

4.  
ՀՌՎ բուժման նշանակման մոտեցումները 
Մեկ կամ երկու ՀՌՎ դեղերով բուժում ստացող 
պացիենտների տոկոսը 

 
Կարմիր` > 0% 
Կանաչ` 0% 

5.  

ՎԾ-ի ճնշվածությունը 
ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների 
տոկոսը, որոնք ունեն ՎԾ-ի չհայտնաբերվող մակարդակ 
բուժում սկսելուց 12 ամիս անց 

 
Կարմիր` < 70% 
Դեղին` 70 - 85% 
Կանաչ` > 85% 

* Կարմիր` ցածր ցուցանիշ, թիրախայինից ցածր, դեղին` չափավոր, սակայն թիրախայինից ցածր ցուցանիշ, 
կանաչ` գերազանց ցուցանիշ, թիրախն իրականացված է: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ  

ՀՐԱՄԱՆ 
 

«15»   մարտ   2018թ.                                                            No 673 - Ա   
 
 

«ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ» 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի  
ԹԻՎ 1527-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 

 
 Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» 

ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 

օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կանոնադրության 8-րդ կետի «ա» և 12-րդ կետի 

«դ» ենթակետերը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

1.  Հաստատել. 

«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության» ուղեցույցը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 1527-Ա հրամանը։ 

 
 

Լ.ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ 
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