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2014թ. առողջապահության բնագավառում կատարած աշխատանքների մասին 

տեղեկատվություն 

 

2014թ. ընթացքում Լոռու մարզում գործել են հետևյալ բուժհաստատությունները 
 

հ/հ բուժհաստատության տեսակը քանակը մահճակալների 
թիվը 

1. հիվանդանոց 1 45 
2. բժշկական կենտրոններ  5 400 
3. դիսպանսեր 1 35 
4. առողջության կենտրոն  1 10 
5. պոլիկլինիկաներ                  5  
6. Լոռու մարզային արյան 

փոխներարկման կայան 
1  

7. առողջության առաջնային 
պահպանման կենտրոններ 

22 (որից 
համայնքային 
ենթակայության՝  5) 

 

8. բուժակմանկաբարձական կետեր 91 Ընդամենը՝  490 
 

Մարզում աշխատում են՝ բժիշկներ-423, միջին բուժաշխատողներ-1014, այլ-545 
ընդամենը՝ 1982 մարդ: 

01.12.2014թ. ընթացքում առողջապահության համակարգում ֆինանսավորումը 
շարունակվել է իրականացվել սահմանափակված բյուջեի ֆինանսավորման սկզբունքով: 

2014թ.Բազային ծավալ հազ.դրամ Կատարողական  Ֆինանսավորում 

Հիվանդանոցային՝  1 691 250.9 1 504 193.3 1 504 268.6 

Արտահիվանդանոցային՝  1 886 314.6 1 723 355.2 1 723 355.2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  3 577 565.5 3 227548.5 3227623.8 

 

 

 

2014թ. առ 01.12.22014թ. վճարովի ծառայությունների մուտքերը կազմել են 472367.2 հազ 
դրամ, համավճարների մուտքերը՝ 30532.0: 

- Առողջապահական ընկերություններում բացառված են աշխատավարձերի և սոց. 
վճարների գծով պարտքերը,  դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձերը վճարվել են ընթացիկ 
տարում: 

- Մարզպետարանի ենթակայության բաժնետիրական ընկերությունների ծախսերի 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պետական պատվերի ֆինանսավորումն ստանալուց եւ 
վճարումները կատարելուց հետո յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ կրեդիտորական 
պարտքերը չեն գերազանցում տվյալ եռամսյակի համար մարզպետարանի կողմից 
հաստատված նախահաշվային գումարի մեկ երրորդը: 
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Ընթացքի մեջ է՝ 

- «Վանաձորի  բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցման շարունակական 
աշխատանքները: 

-«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում հակատուբերկուլյոզային 
բաժանմունքի համար առանձնացված կիսանկուղային հարկից շուրջ 100մ2 տարածքի 
վերակառուցումը՝ սանիտարական նորմերին համապատասխան /4-5 կաբինետներ,  
առանձին մուտք, պատուհանների փոխում/: Աշխատանքները իրականացվում է 
տուբերկուլյոզի ազգային ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ առողջապահության 
նախարարության Գլոբալ հիմնադրամի կողմից՝ 7.328.000 դրամ արժողությամբ: 
Ավարտվել են՝ 

2014թ «Ալավերդու բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ –ի ամբուլատոր մասը վերանորոգվել և 
վերազինվել է Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «Առողջապահական 
համակարգի արդիականացում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: Հիմնանորոգման 
համար ԾԻԳ-ի կողմից կատարվել է ներդրում 474.408.4 հազ.դրամ, գույքի և 
սարքավորումների վերազինման համար կատարվել է 162.278.3 հազ դրամի չափով, իսկ 
3.650.7  ներդրումը կատարվել է «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ –ի -ի ֆինանսական 
միջոցներից: 
-«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի դիահերձարանի շենքը կառուցվել է: 
Աշխատանքները կատարվել են Հայաստանի սոցիալական ներդրումների միջոցներով, որի 
պայմանագրային գումարը կազմում է 76.646.2 հազ դրամ, ընկերության ֆինանսական 
միջոցներից կատարվել է ներդրում 8.208.8 հազ.դրամ: Մնում է գույքով և պարագաներով 
հագեցման  գործընթացը:  
- Ամբողջությամբ կոսմետիկ վերանորոգվել է «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-
ի հիվանդանոցային մասնաշենքը՝ ներկվել են բոլոր բաժանմունքները և 
հիվանդասենյակները վերանորոգվել են հատակի վնասված մասերը/մոտ 600 կգ ներկ 
բժշկական կենտրոնին է նվիրաբերել Ստեփանավանի քաղաքապետը/: Պոլիկլինիկական 
մասնաշենքում հիմնովին վերանորոգվել են  մայրության դպրոցը, կանանց 
կոնսուլտացիայի բժիշկների սենյակները Վորլդ Վիժն  միջազգային  կազմակերպության 
աջակցությամբ:  
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն», «Վանաձորի թիվ  4 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ների 
կանանց կոնսուլտացիաներում ստեղծվել են կոլպոսկոպիայի կաբինետներ, որը 
վերանորոգվել և հագեցվել է Վորլդ Վիժն միջազգային 
 կազմակերպության  աջակցությամբ:  
Ամբողջությամբ հիմնանորոգվել են «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 
կազմում գործող Կաթնաղբյուրի և ՈՒրասարի բուժակ-մանկաբարձական կետերը : 
Մի շարք առողջապահական ընկերություններում /«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» 
«Սպիտակի բժշկական կենտրոն», «Ալավերդու բժշկական կենտրոն», «Տաշիրի բժշկական 
կենտրոն», «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա», «Վանաձորի թիվ  4 պոլիկլինիկա», 
«Վահագնիի առողջության կենտրոն», «Դսեղի առողջության կենտրոն», «Օձունի 
բժշկական ամբուլատորիա», «Մարգահովիտի առողջության կենտրոն», «Աքորու ԱԱՊԿ» 
ՓԲԸ-ներ/  ստեղծվել են «ծնողական կրթության կենտրոն»-ներ,  որոնք ամբողջությամբ 
վերանորոգվել և կահավորվել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան 
գրասենյակի կողմից /ՅՈՒՆԻՍԵՖ/ և «մայրության դպրոցներ»՝ որոնք ամբողջությամբ 
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վերանորոգվել և կահավորվել են «Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական 
կազմակերպության կողմից :   
-«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջոցներով վերանորոգվել  և  կահավորվել  է   
իր կազմում գործող Նոր Խաչակապի ԲՄԿ-ն՝ մոտ  1մլն. դրամի  սահմաններում: 
Վերանորոգվել  է   հիվանդանոցի  դիահերձարանը, որի  վրա   ծախսվել  է  մոտ 300.000 
դրամ: 
- Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ՀՀ առողջապահության նախարարության 
ԾԻԳ-ի կողմից կառուցվել է «Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի շենքը՝48 մլն. 
դրամ արժողությամբ: 
«Փարոս» հիմնադրամի կողմից «Կուրթանի ԱԱՊԿ» ՓԲԸում կատարվել է հիմնանորոգում՝ 
մոտ 6.500.000 դրամ արժողությամբ: Համայնքը կատարել է ներդրում 10 %-ի չափով: 
-«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում  սեփական միջոցներով 
կատարվել է տանիքի վերանորոգում` 120.000 դրամի չափով:   
-«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում  առողջության 
կենտրոնի միջոցներով անց է կացվել հակահրդեհային անվտանգության SOS համակարգ, 
որի արժեքը կազմում է  450.000 դրամ: 
ՀՀ առողջապահության նախարարության ԾԻԳ-ի կողմից «Մեծ Պարնիի առողջության 
կենտրոն» և«Դսեղի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ներին տրամադրվել են մեկական շտապ 
բուժօգնության մեքենաներ: 
Շնողի համայնքապետարանի և «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք է բերվել և անհատույց 
օգտագործման տրամադրվել «Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» ՊՓԲԸ-ին շտապ 
բուժօգնության մեքենա: 
Ընթացիկ տարում մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված կարգով 
ապահովվել է բնակչության անվճար բուժօգնությունը, իրագործվել են պետական 
առողջապահական ծրագրեր: Մարզպետի կողմից տրամադրվել է շուրջ 108 միջնորդագիր՝ 
սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում 
գտնվող անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով: Մարզից Երևան քաղաքի 
առողջապահական ընկերություններ են ուղեգրվել 18 հիվանդներ,  որոնք հիմնականում այն 
հիվանդներն են, որոնց բուժօգնությունըը մարզում կազմակերպել հնարավոր չէր /տվյալ 
ծառայության բացակայություն կամ մասնագիտացված բուժօգնության կազմակերպում/: 

- Ոլորտում բնակչության առողջական վիճակը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշներ են 
հիվանդացությունը և մահացությունը: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես 
հանրապետությունում, այնպես էլ մարզում դեռեւս բարձր են հիվանդացության 
մակարդակները: Վերջին տարիներին տարբեր հիվանդություններով հիվանդացությունը 
ենթարկվել է էական ներկառուցվածքային և քանակական փոփոխությունների:  
2010-2014թթ. տվյալները, որը բերվում են ստորև, ցույց են տալիս, որ մեր մարզում առկա է 
շաքարային դիաբետով, հոգեկան հիվանդություններով, նորագոյացություններով, 
պարբերական  հիվանդություններով հիվանդացության աճ:  
MSF /բժիշկներ առանց սահմանի/ կազմակերպությունը 4-5 տարի է զբաղվում է Լոռու 
մարզի դեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժմամբ: Արդյունքում  
արձանագրվել է տուբերկուլոզով դիսպանսեր հիվանդների նվազեցում: 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Շաքարային դիաբետ 3414 3581 3902 4013 4312 

Նորագոյացություններ 2754 2814 3004 3136 3289 

Հոգեկան 
հիվանդություններ 

4568 4126 4792 
/այդ թվում 592-ը 
նարկոլոգ. կաբ./ 

4500,  այդ 
թվում 596 -ը 
նարկոլոգ. 
կաբ./ 

5000,  այդ 
թվում  655-ը 
նարկոլոգ. 
կաբ./ 

Սեռավարակներ 1128 978 1312 1278 1197 

Պարբերական 
հիվանդություններ 

355 394 420 442 491 

Տուբերկուլոզ 419 553 615 402 380 
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-Լոռու մարզում հաշվառված և ծրագրային հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 46 

հիվանդներ՝ 40 քվոտայի պայմաններում: 
- Մարզային ենթակայության առողջապահական հաստատությունների տնօրենների 
մրցույթները իրականացվում են գործող կարգի համաձայն /ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 
2011թ. թիվ 992-Ն որոշում/: 

Ընթացիկ տարում 19 առողջապահական ընկերությունների  տնօրենների թափուր 
պաշտոնների համար անց են կացվել մրցույթներ՝ տնօրենների ընտրություն, 18 տնօրեններ 
վերընտրվել են, «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ- ում նշանակվել է նոր տնօրեն: 
Նրանց հետ կնքվել են աշխատանքային պայմանագրեր: 
- Ներկայումս առողջապահական բնագավառի բժշկական անձնակազմի /բժիշկ, բուժքույր/ 
ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով: Անց են կացվել 9 մրցույթներ,  որոնց 
մասնակցել են առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 
ներկայացուցիչները: Մրցույթի անցկացման համար կիրառվում է համակարգչային 
ծրագիրը: Մրցույթների թափանցիկությունը ապահովվում է լրատվության ակտիվ 
մասնակցությամբ: 
-  Ի կատարումն ՀՀ Կառավարության 2008թ. հունիսի 19-ի թիվ 24 արձանագրային որոշման 
և  համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008թ. նոյեմբերի 18-ի թիվ 1661-Ա 
հրամանի, Լոռու մարզում շարունակվել են ԱԱՊ որակի բարելավմանն ուղղված 
աշխատանքները: 

-Լոռու մարզում գործում են իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող համայնքային 
ենթակայության՝ 5 փակ բաժնետիրական ընկերությունները: Աշխատանքներ են տարվում 
համայնքային ենթակայության պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ ՀՈԱԿ-ների վերակազմավորման 
համար:  
- Պարբերաբար ՀՀ առողջապահության նախարարություն է ներկայացվել Լոռու մարզի 
առողջապահական ընկերություններին անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկը: ՀՀ 
ԱՆ-ի հետ համագործակցության արդյունքում ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ 
երկարաժակետ գործուղումներով Լոռու մարզ են գործուղվել բժիշկներ: 

-Շարունակական բնույթ է կրել բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման 
գործընթացը: Մարզից վերապատրաստում են անցել Մոսկվայում՝ 1 և Սանկտ Պետերբուրգում՝  
2  բժիշկներ: 
- «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում 2014թ. ընթացքում   Մ.Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարանի մասնագետների կողմից տեղում կազմակերպվել է 
բուժքույրական ողջ անձնակազմի վերապատրաստումը, վերապատրաստվել են նաև բոլոր 
մանկաբարձ-գինեկոլոգները: 

-Լոռու մարզ գործուղված, ինչպես նաև ոչ տեղաբնակ նոր նշանակված բժիշկ-
մասնագետների բնակարանային կարիքները լուծելու հարցում ցուցաբերվում է նյութական 
և կենցաղային հետևողական աջակցություն /«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-
ում աշխատանքի են ընդունվել 2, «Ալավերդու բժշկական կենտրոն», «Սպիտակի 
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ներում 1 ական սիրիահայ բժիշկներ/: 
 
«Հայ–ամերիկյան առողջության կենտրոն» հիմնադրամը «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» 
ՓԲԸ-ին է նվիրաբերել մահճակալներ և բժշկական պարագաներ, իսկ ՁԻԱՀ-ի 
կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը՝ համակարգչային հավաքածու: 
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-Լոռու մարզի շտապ բուժօգնության ծառայություն իրականացնող առողջապահական 
կազմակերպություններին ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից «Աջակցություն շտապ-բուժօգնության ծա-
ռայություններին» ծրագրով տրամադրվել է համակարգչային հավաքածու և պլանշետ: 

- «Լոռու առողջապահություն» հիմնադրամը, որը ստեղծված է մարզի առողջապահության 
բնագավառին տարաբնույթ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 2014թ. «Վանաձորի 
թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ին տրամադրել 300.000 դրամ՝ գույք և բժշկական 
սարքավորումներ ձեռք բերելու, 2.253.000 մլն դրամ՝ 23 հիվանդ բուժաշխատողների 
բուժօգնության, 668.000 դրամ բուժաշխատողի օրը տոնական միջոցառման անցկացման 
նպատակով: 
Երևան և Վանաձոր քաղաքներում ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի և Համաշխարհային բանկի 
ֆինանսավորմամբ «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում», «Արգանդի 
պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելում», «Սկրինինգային հետազոտություններ ԱԱՊ 
օղակում» և այլ թեմաներով: Ամբուլատոր բուժօգնություն իրականացնող 
առողջապահական ընկերություններին ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից տրամադրվել են 71 
գլյուկոմետրեր մարզի բոլոր առողջապահական ընկերություններից /մանկաբարձ-
գինեկոլոգ, թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ, բժիշկ լաբորանտ, էնդոկրինոլոգ, մանկաբույժ/ 
բժիշկների համար անցել են կացվել վերապատրաստման ուսուցողական դասընթացներ:  

ԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և «Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային 
բարեգործական կազմակերպության կողմից մարզում կազմակերպվել են դասընթացներ 
«Վաղ տարիքի երեխաների սնուցման», «Առողջ երեխաների հսկողություն, երեխայի աճ և 
զարգացում», «Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում» թեմաներով 
վերապատրաստման դասընթացներ բժիշկների, բուժքույրերի և համայնքի ակտիվ 
անդամների համար: 
 - «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային 
համաձայնագրով ՀՀ առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
հանրապետական կենտրոնում  և մարզի առողջապահական ընկերություններում 
կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին 2014թ մասնակցել են մոտ 60 
բժիշկներ և բուժքույրեր: 

-Տուբերկուլոզի ազգային ծրագրի շրջանակներում տարբեր թեմաներով վերապատրաստվել 
են  9 բժիշկներ և 33 բուժքույրեր: 

- Մարզում կազմակերպվել են «Բաց դռների օր» միջոցառումներ հետևյալ առաջատար 
կլինիկաների և բժշկական կենտրոնների մասնագետների մասնակցությամբ՝ մարտի 8-ից-
ապրիլի 7-ը մարզում կազմակերպված «Բաց դռների օր» միջոցառումներին հետևյալ 
առաջատար կլինիկաների և բժշկական կենտրոնների մասնագետների մասնակցությամբ՝ 
«Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և 
գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ»,  Մ.Հերացու անվան «Թիվ 1 
համալսարանական կլինիկա»,  Ֆանարջյանի անվան «Ուռուցքաբանության ազգային 
կենտրոն»: 
Լոռու մարզպետը մայրության և գեղեցկության տոնին այցելել և ֆինանսական 
խրախուսանքի է արժանացրել զույգ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ սիրիահայ 
ընտանիքի և և եռյակի ծննդյան կապակցությամբ՝ մեկ այլ ընտանիքի: 
-«Էրեբունի» բժշկական կենտրոննի առաջատար մասնագետների կողմից մարզի 
բժիշկների համար կազմակերպվել են կոնֆերանսներ, իսկ բնակչության համար՝ անվճար 
բժշկախորհրդատվական ընդունելություն: 
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«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի և ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից 25.09.2014թ  ստորագրվել 
է փոխըմբռնման հուշագիր: Այս հուշագրի շրջանակներում արդեն կազմակերպվել են ըստ 
մասնագիտությունների վերապատրաստման դասընթացներ «Էրեբունի» բժշկական 
կենտրոնում, ծանր հիվանդների կոնսուլտացիա և անվճար տեղափոխում: «Ալավերդու 
բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն արդեն կազմակերպել է «հեռուստաբժշկություն», որի շնորհիվ 
ևս հնարավորություն է ընձեռնվել տեղի բժիշկներին ծանր և հրատապ դեպքերում 
խորհրդակցել  «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետների հետ՝ 
հիվանդի բուժման տակտիկայի, տեղափոխման անհրաժեշտության և այլ հարցերով: 
-ՀՀ առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգնության հանրապետական 
կենտրոնից մարզի համար ձեռք է բերվում մարդասիրական օգնության ճանապարհով մարզին 
հատկացված և կենտրոնացված գնումների միջոցով ձեռք բերված դեղորայքը: 

ՀՀ առողջապահության նախարարը ընթացիկ տարում երկու անգամ այցելել է ՀՀ Լոռու 
մարզ, եղել առանձին առողջապահական կազմակերպություններում, ծանոթացել այդ 
ընկերությունների աշխատանքի հետ: Մարզկենտրոնում նախարարը հանդիպել է 
առողջապահական կազմակերպությունների տնօրենների հետ՝ բնագավառում լուծում 
պահանջող հարցերին ծանոթանալու և լուծում տալու նպատակով: 
ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ուսումնասիրվում է անպտղության 
տարածվածությունը ՀՀ ում՝ մասնավորապես Լոռու մարզում: Այդ կապակցությամբ 
առաջին փուլով կազմակերպվել է Լոռու մարզում հաշվառված անպտուղ կանանց անվճար 
լաբորատոր հետազոտություններ՝ հորմոնների և ինֆեկցիաների որոշումով: Երկրորդ 
փուլով նախատեսվում է անցկացնել անվճար արտամարմնային բեղմնավորում: 
Կազմակերպվել և կանոնակարգվել են նաև մի շարք հանրապետական սեմինար-
խորհրդակցություններին Լոռու մարզից համապատասխան մասնագետների 
մասնակցության գործընթացը: 

- Ուսումնասիրվել են Լոռու մարզի բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 
հաստիքացուցակների և մատուցվող վճարովի ծառայությունների գները, կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ և հաստատվել: 

- Կանոնակարգվել է Լոռու մարզի բուժկանխարգելիչ հաստատությունների տարեկան 
վիճակագրական հաշվետվությունների նախնական ստուգման և 2015թ. մարզի պետական 
պատվեր հավակնող մարզային և համայնքային ենթակայության, ինչպես նաև մասնավոր 
առողջապահական ընկերությունների բժշկական օգնության և սպասարկման պետական  
պատվերի տեղադրման հայտերի նախնական վերլուծություն, գործող  կարգին 
համապատասխանություն, այնուհետեւ ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
ներկայացնելու գործընթացը: 

- Մարզպետարանի ներքին աուդիտի և առողջապահության բաժինների կողմից 
իրականացվել են ֆինանսա-տնտեսական և մասնագիտական ուսումնասիրություններ: 

-Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի 
թիվ 881-Ն որոշման և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1769-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի Լոռու մարզի  13 առողջապահական 
ընկերություններում գործում է կորպորատիվ կառավարման համակարգը: 
- Զորակոչային և նախազորակոչային աշխատանքները մարզում ապահովում են 5 
տարածաշրջանային և 1 ստացիոնար /վիրաբուժական եւ թերապևտիկ պրոֆիլ/ բժշկական 
հանձնաժողովները: 
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Համաձայն ՀՀ ԱՆ28.03.2014թ. թիվ 617-Ա  և ՀՀ ՊՆ 01.04.2014թ.թիվ 5-Ա համատեղ 
հրամանի և ՀՀ ԱՆ 13.05.2014թ. թիվ 1014-Ա հրամանի Լոռու մարզում 
նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և զինծառայողների շրջանում կանխարգելիչ 
պատվաստումների գործընթացը իրականացվել է ըստ կցագրված 
բուժհաստատություննների ցանկի՝ Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի տարածաշրջանի 
համար՝  «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում, տարածաշրջանների համար՝ 
համապատասխան տարածաշրջանային բժշկական կենտրոններում: Մարզում 
նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և զինծառայողների շրջանում կանխարգելիչ 
պատվաստումների իրականացման նպատակով մարզպետի որոշմանբ ստեղծվել են 
կանխարգելիչ պատվաստումների միջոցառումները համակարգող մարզային և 
տարածաշրջանային հանձնաժողովներ և նշանակվել տարածաշրջանային 
պատասխանատու համակարգողներ: Աշխատանքներն ավելի արդյունավետ 
կազմակերպելու նպատակով Վանաձոր քաղաքում և տարածաշրջանային 
պոլիկլինիկաներում ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր: 
Համաձայն «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, այլընտրանքային 
ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի որոշմամբ 2014 թվականի 
հունվարի 13-ից «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում երեք 
անձինք  իրականացնում են այլընտրանքային ծառայություն:  
- Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության 27.06.2008թ. «Ծննդօգնության 
պետական հավաստագրի ներդրման գործընթացի մոնիթորինգի մասին» թիվ 927-Ա 
հրամանի ըստ պահանջվող ձևի յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն է ներկայացվել Լոռու մարզի բուժհաստատություններից հավաքագրվող 
տվյալներ ծնունդների վերաբերյալ: 
Ձեզ եմ ներկայացնում Լոռու մարզում գրանցված ծնունդների վերջին երեք տարվա 
դինամիկան 
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Ծնունդ 

 

3049 2919 2330 

 
«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը 
ընթացիկ տարում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ստացել է երկրորդ 
մակարդակ: 
- Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 14.12.2009թ. թիվ 2001-Ա հրամանի 
հավելվածների  «Արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ ախտորոշման, բուժման եւ 
կանխարգելման» ազգային ծրագրի շրջանակներում և 15 տարեկան հետազոտված 
աղջիկների թվի, հայտնաբերված ախտաբանությունների և իրականացված 
միջոցառումների մասին, հավաքագրվել և ՀՀ առողջապահության նախարարություն են 
ներկայացվել եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ: 

2010թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է  10.9   պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը ՝ 14.9  պրոմիլե: 

2011թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 9.6 պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը՝  13.1 պրոմիլե: 
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2012թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 5.6 պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը՝  14.4 պրոմիլե: 

2013թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 6.0 պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը՝  11.3 պրոմիլե: 
2014թ. մարզում արձանագրվել է երեխայի 24 մեռելածին դեպք, 0-6 օրեկան երեխայի 5 մահ, 
0-1 տարեկան  երեխայի 6 ստացիոնար և 5 տնային մահ, 1-5 տարեկան երեխայի 7 
ստացիոնար և 1 տնային մահ/ : 
 

 
 

Նախորդ տարիների հետ համեմատած նվազել է մանկական մահացությունը: Ակնհայտ է 
միջազգային համագործակցությամբ իրականացված նպատակային ծրագրերի 
արդյունավետությունը: 
 
 
2009-2014թթ. Լոռու մարզում ծնելիության, մահացության և բնական աճի ցուցանիշներ 
 

Լոռու մարզ Ծնելիություն Մահացություն Բնական աճ 

2009 բացարձակ թիվ 3366 2682  2.4 ըստ 1000 բնակչի 11.9 9.5 

2010 բացարձակ թիվ 3483 2905  2.0 ըստ 1000 բնակչի 12.3 10.3 

2011 բացարձակ թիվ 3123 2935 0.7 ըստ 1000 բնակչի 11.1 10.4 

2012 բացարձակ թիվ 3049 2789 0.9 ըստ 1000 բնակչի 10.6 9.7 

2013 բացարձակ թիվ 2919 2777 0.6 ըստ 1000 բնակչի 12.5 11.9 

2014 բացարձակ թիվ    ըստ 1000 բնակչի   
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Առ 01.10.2014թ Լոռու մարզում արձանագրվել է կազմել է՝ 2330 ծնունդ, 2106 մահ: 

 

 
 

-Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապա-
հովության վարչությունում գործող /0322/ 2-33-99 հեռախոսահամարով թեժ գծի մասին 
իրազեկում բնակչությանը և համայնքների ղեկավարներին /համապատասխան 
հայտարարություն տպագրվել է մարզային լրագրում, հայտարարվել մարզխորհրդի 
ժամանակ/, տեքստը տեղադրվել է մարզպետարանի կայք-էջում,  մարզի 
առողջապահական ընկերություններում տեսանելի վայրում փակցված են թեժ գծի 
հեռախոսահամարը՝ ազգաբնակչության կողմից բարձրացված հարցերին արագ 
արձագանքելու նպատակով: 

- Մի շարք առողջապահական ընկերություններ բացել են ինտերնետային կայք-էջեր, 
որտեղ արտացոլված են ընկերությունների ողջ գործունեությունն ու աշխատանքի ծավալը: 

-ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ վարչությունը իրականացրել 
է նաեւ հատուկ /առանձին/ և սոցիալական անապահով խմբերի քաղաքացիներին 
հանրապետության առողջարաններ ուղեգրման գործընթացը: 2014թ. «Ջերմուկ», «Արզնի», 
«Գանձաղբյուր», «Ասար» առողջարաններ են ուղեգրվել 14,  20,  և 60,  26  թվով  
քաղաքացիներ, իսկ «Արարատ» մոր և մանկան առողջարան՝ մինև 18 տարեկան 4  երեխա: 

Ուղեգրերը հիմնականում տրամադրվել են ՀՀ Լոռու մարզի երկրապահ 
կամավորականների միության անդամներին, մարզի հաշմանդամների տարբեր 
կազմակերպությունների անդամներին: 
-2014թ. բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել և հանդիսավորությամբ 
նշվել է մարզային նշանակության ամենամյա միջոցառում «Լավագույն բժիշկ» 
անվանակարգով: Մարզպետի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից ընտրվել և 
պարգևատրվել են վեց լավագույն մասնագետներ, բազմաթիվ բուժաշխատողներ 
արժանացել են պատվոգրերի և շնորհակալագրերի: Երևան քաղաքում հանդիսավոր 
պայմաններում Համազգային վստահության խորհրդի կողմից «Ալավերդու բժշկական 
կենտրոն» ՓԲԸ-ն «Տարվա լավագույն հիվանդանոց» անվանակարգում ստացել է «Հուսո 
աստղ» մրցանակը: 

7. Մարզպետի անմիջական միջնորդությամբ որոշ համայնքապետարաններ 
կատարել են ներդրումներ՝ իրենց տարածքի բժշկական հաստատությունների 
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կրեդիտորական պարտքերը մարելու և այլ գործառույթներ իրականացնելու նպատակով՝ 
մոտ 6.900.000 դրամ գումարով: 

-Վերահսկվել է մարզի առողջապահական ընկերություններում 
սանիտարահիգիենիկ, հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների 
իրականացումը, ինչպես նաև բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության 
ոլորտին առնչվող հարցերի լուծումը: 

-Մարզում ծագած հակահամաճարակային լուծում պահանջող խնդիրների վերաբերյալ 
օպերատիվ կարգով հրավիրվում են խորհրդակցություններ՝ շահագրգիռ կողմերի, ոլորտի 
պատասխանատուների մասնակցությամբ: Ցուցաբերվել է աջակցություն մարզում  
հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների իրականացմանը՝ վարակիչ և 
ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով: 
- Աշխարհում Էբոլա վիրուսով հարուցված հիվանդությամբ համաճարակային լարված 
իրավիճակը հիմք ընդունելով և հանրապետության ազգաբնակչության շրջանում 
հիվանդության դեպքերի հետագա առաջացումը և տարածումը կանխարգելելու 
նպատակով` ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 
կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Լոռու մարզային կենտրոնում 
կազմակերպված խորհրդակցությանը և ուսումնական վարժանքին մասնակցել են մարզի 
գրեթե բոլոր մասնագիտությամբ բժիշկներ:Նրանք ստացել են համապատասխան 
մեթոդական ցուցումներ անհրաժեշտության դեպքում իրենց վրա դրված 
պարտականությունները ճիշտ և պատշաճ կատարելու համար: 
- Մարզի գլխավոր մասնագետները կատարել են ուսումնասիրություններ՝ցուցաբերելով 
մեթոդական աջակցություն, տարածաշրջանային առողջապահական ընկերություններում, 
վեր են հանել առկա բացթողումները և թերությունները: Կազմակերպվել է 
խորհրդակցություն՝ հանձնարարվել է առողջապահական ընկերությունների տնօրեններին 
շտկել տեղ գտած թերությունները հետագայուն դրանք բացառելու նպատակով: 

- Մարզպետի ուշադրության կենտրոնում է նաև դպրոցական և նախադպրոցական 
հաստատություններում ջերմային ռեժիմի և կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանման 
գործընթացը: 
Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացնող միջազգային 
կազմակերպությունների հետ ընթացել են սերտ համագործակցային աշխատանքներ, 
մասնավորապես՝ 

-«Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության, ԱՄՆ 
ՄԶԳ-ի Առողջության առաջնային  պահպանման բարեփոխումների /ԱԱՊԲ/ ծրագրերի 
հետ: 
«Վորդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը սերտ 
համագործակցում է հատկապես Ստեփանավանի և Ալավերդու տարածաշրջանների 
առողջապահական հաստատությունների հետ: Կազմակերպության կողմից որոշ 
առողջապահական ընկերությունների հատկացվել են դեղորայք և բժշկական պարագաներ, 
գույք: 
-ՄՕԶ- մարզի  մի շարք առողջապահական ընկերություններին հատկացվել է դեղորայք, 
բժշկական նշանակության ապրանքներ. 
-«Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամը, որը 
գործում է Սպիտակ քաղաքում բժշկական պարագաներ և գույք է հատկացրել մարզի մի 
շարք բուժհաստատությունների: 
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 -«Հիպոկրատ» հունական հիմնադրամի կողմից մարզի առողջապահական 
ընկերություններին հատկացվել է դեղորայք, հիմնադրամին կից գործում է շարժական 
բժշկական խումբ, որը սպասարկում է Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղական 
համայնքների բնակչությանը: 
-«Ամքոր»կազմակերպության կողմից մարզի մի շարք առողջապահական 
ընկերություններին հատկացվել է դեղորայք, բժշկական նշանակության պարագաներ. 
- «Գեդեոն Ռիխտեր», «Լե լաբողատուաղ Սերվիե», «Դենկ Ֆարմա» և «Ալպեն Ֆարմա 
Գրուպ» դեղագործական ֆիրմաները մարզում կազմակերպել են սեմինարներ, որոնց 
մասնակցել են մարզի գրեթե բոլոր մասնագիտությամբ բժիշկներ: 

- Լոռու մարզին  Ֆրանսահայ բժիշկների միության Փարիզի մասնաճյուղի կողմից 2011թ. 
տրամադրվեց շարժական ստոմատոլոգիական կլինիկա, որի միջոցով անվճար 
ստոմատոլոգիական բուժօգնություն և սպասարկում կստանա մարզի 0-18  և 60-ից բարձր 
տարիքի ողջ ազգաբնակչությունը: Շարժական կլինիկան հերթականությամբ կկայանվի 
մարզի բոլոր պոլիկլինիկաներում, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններում 
և ամբուլատորիաներում՝ սպասարկելով նաև նրանց կազմի մեջ գտնվող բուժակ 
մանկաբարձական կետերի սպասարկման տարածքի ազգաբնակչությանը: Ներկայումս 
շարժական կլինիկան վերջացնելով Մարգահովիտ, Գուգարք, Դսեղ, Լեռնապատ 
համայնքների ազգաբնակչության ստոմատոլոգիական սպասարկումը, տեղակայվել է 
Գարգառ համայնքում՝ միաժամանակ սպասարկելով հարակից համայնքների 
ազգաբնակչությանը: Շարժական կլինիկան իր գործունեության սկզբից արդեն սպասարկել 
է շուրջ 1280 մարդ: 
Մարզի տարածքում գործում են բուժական տարբեր թեքումներով հետևյալ կենտրոնները՝ 

-Վանաձորում «Հովարդ Կարագյոզյան» բարեգործական ատամնաբուժական և 
ակնաբուժական կենտրոնը /սպասարկում է մանկական ազգաբնակչությանը/, 
տրամադրում ակնոցներ, լինզաներ, ատամի մածուկներ: 
-Սպիտակում՝ Ավետարանչական եկեղեցու հովանավորությամբ գործող «Հույս 
Հայաստանին» և «Ֆրանսահայ միության» մանկական բժշկական կենտրոնները, 
/իրականացնում են մինչեւ 15 տարեկան երեխաների անվճար ստոմատոլոգիական 
օգնություն, հատկացվում է անվճար դեղորայք/: 
-2014թ ապահովվել է մարզի ՔՊ բժշկական ծառայության մասնակցությունը մարզային 
փրկարարական վարչության կողմից կազմակերպված հրամանատարա-շտաբային, 
շտաբային տարբեր թեմաներով կազմակերպված ուսումնավարժություններին՝ 
տարածաշրջանների բժշկական ծառայության պետերի, մարզի բժշկական ծառայության 
ղեկավար կազմի պատրաստականությունը ստուգելու և կատարելագործելու նպատակով: 

 

 
Առողջապահության և սոցիալական 
ապահովության վարչության պետ                                            Ս.Լամբարյան 
 
Առողջապահության բաժնի պետ   Լ.Վարդանյան 


