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ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. 
մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման 
մասին» թիվ ՆՀ-728 հրամանագրի 1.24 կետով, հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 28-ի 
թիվ 617-Ա և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 2014 
թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 5-Ա «Նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և 
զինծառայողների շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման 
կարգը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինկոմիսարիատներին 
կցագրված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» համատեղ հրամանը՝ 

Կ ա ր գ ա դ ր ու մ    եմ. 
1. Վանաձոր քաղաքի պոլիկլինիկաներում զորակոչիկների կանխարգելիչ 

պատվաստումների իրականացման նպատակով ստեղծել աշխատանքային խմբեր՝ 
հաստատված տնօրենի հրամանով:  

Աշխատանքային խմբում պետք է ընդգրկված լինեն իմունոկանխարգելման 
կաբինետի բժիշկ իմունոլոգը, թաղամասային բժիշկները, որը միաժամանակ 
կփաստի պատվաստումներից հրաժարման դեպքերը, բժշկական 
հակացուցումները և համապատասխան մատյաններում գրանցումները կատարելու 
գործընթացը՝ զինկոմիսարիատի պատասխանատուի մասնակցությամբ: 

2. «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրենին՝  
Վանաձորի զինկոմիսարիատ ներկայացնել կանխարգելիչ 

պատվաստումների իրականացման ժամանակացույցը և ըստ ժամանակացույցի 
աշխատանքային խմբին ապահովել աշխատասենյակով, պատվաստանյութերով և 
անհրաժեշտ օժանդակ բժշկական պարագաներով: Աշխատանքներն իրականացնել 
«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»   
ՊՈԱԿ-ի «Լոռի» մասնաճյուղի հետ համատեղ: 

3. «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» և «Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա» 
ՊՓԲԸ-ների տնօրեններին՝ ըստ ժամանակացույցի, զորակոչիկների կանխարգելիչ 
պատվաստումներն իրականացնելու նպատակով, ապահովել կանխարգելիչ 



պատվաստումներ իրականացնող բուժքույրերի՝ Սուլիֆա Կախյանի և Անահիտ 
Քառյանի ներկայությունը «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում: 

4. «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրենին՝  
Ստեղծված աշխատանքային խմբի կազմում ընդգրկել նաև Գուգարքի 

տարածաշրջանում գործող առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների 
համապատասխան տնօրեններին /մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ/: 

5. Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի տարածաշրջանի զորակոչիկների 
կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման գործընթացի ընդհանուր 
մասնագիտական պատասխանատուներ նշանակել Լոռու մարզի գլխավոր 
մանկաբույժ Սոնյա Առուշանյանին, Գուգարքի տարածաշրջանի պատասխանատու 
մանկաբույժ Մարինե Ղազարյանին և «Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի 
մանկաբույժ Կարինե Բաղդասարյանին: 

6. «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն Վ.Աբովյանին՝  
1) Ըստ ժամանակացույցի ապահովել վերակենդանացման բրիգադի 

ներկայությունը «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում: 
2) Վանաձոր քաղաքում և Գուգարքի տարածաշրջանում իրականացնել 

/անկախ սպասարկման տարածքից/ հետպատվաստումային բարդությունների 
դեպքերի հետ կապված շտապ բուժօգնության կանչերի սպասարկումը և 
անհրաժեշտության դեպքում ապահովել հոսպիտալացումը: 

7. Վանաձոր քաղաքի պոլիկլինիկաների տնօրեններին՝ կանխարգելիչ 
պատվաստումների իրականացման ժամանակացույցին համապատասխան՝ 
յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքների ավարտից հետո ժամը 15:00-ին ներկայանալ 
կցագրված կազմակերպություն՝ սպասարկման տարածքի պատվաստված 
զորակոչիկների ցուցակներին ծանոթանալու և հետագա հսկողությունն 
իրականացնելու համար: 
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