
Հավելված 1. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2015թ. փետրվարի 18-ի 

թիվ 36-Ա որոշման 

 

«Հավելված 1. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2014թ. ապրիլի 23-ի 

թիվ 152-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԻԿՆԵՐԻ, ԶՈՐԱԿՈՉԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ  

ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Ս.Լամբարյան - հանձնաժողովի նախագահ, Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ,  

  պատասխանատու համակարգող  

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Ռ.Պողոսյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի գլխավոր  

  մասնագետ 

Ա.Խաչիկյան  - «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի թերապևտ, Վանաձորի  

  զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական հանձնաժողովի  

  ավագ բժիշկ 

Մ.Սարուխանյան - ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի  

  առողջապահական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի  

  պետ /համաձայնությամբ/ 

Ա.Հովհաննիսյան - «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային  

  կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Լոռի» մասնաճյուղի տնօրեն /համաձայնությամբ/ 

 

Ք.ՎԱՆԱՁՈՐ ԵՎ ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

Ս.Նազարյան  - «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն, պատասխանատու  

  համակարգող  

Մ.Սիմոնյան  - «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն  

Ն.Քոչարյան  - «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն  

Գ.Դանիելյան  - «Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրենի 

պարտականությունները կատարող 

Զ.Մարգարյան        - «Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Վ.Աբովյան          - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն  

Ա.Մանուչարյան - Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն  

Լ.Բաղդասարյան - «Շահումյանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Ա.Հակոբյան  - «Վահագնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ա.Նազարյան  - «Մարգահովիտի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ա.Քոչարյան  - «Լեռնապատի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

 



Ա.Խաչիկյան  - «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի թերապևտ, Վանաձորի  

  զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական հանձնաժողովի  

  ավագ բժիշկ 

Մ.Ղազարյան  - «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի փոխտնօրեն, Գուգարքի  

  տարածաշրջանի պատասխանատու մանկաբույժ 

 

ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

Ա.Մկրտչյան  - «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն,  

   պատասխանատու համակարգող  

Ա.Մոսինյան  - «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանկաբույժ, Սպիտակի  

  տարածաշրջանի պատասխանատու մանկաբույժի պաշտոնակատար 

Վ.Յարմալոյան - «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի համաճարակաբան 

Հ.Գրիգորյան  - «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի վիրաբույժ, Սպիտակի  

  զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական հանձնաժողովի  

  ավագ բժիշկ 

Մ.Լամբարյան - «Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ա.Թոսունյան  - «Ջրաշենի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ա.Սահակյան  - «Արևաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

 

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

Ռ.Կոծինյան - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն,  

  պատասխանատու համակարգող  

Ն.Սուքիասյան - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի իմունաբան 

Ռ.Պապյան  - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի թերապևտ,  

  Ստեփանավանի զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական  

  հանձնաժողովի ավագ բժիշկ 

Ս.Մարգարյան - «Ուռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Ս.Մամաջանյան - «Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Ջ.Բրուտյան  - «Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Ա.Հովսեփյան  - «Գարգառի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Ա.Ղարաջյան  - «Վարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրեն,  

  «Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն»  

  ՓԲԸ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

Ս.Մոսինյան  - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն, պատասխանատու         

  համակարգող  

Ա.Ղալայան  - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանկաբույժ, Թումանյանի  

  տարածաշրջանի պատասխանատու մանկաբույժ 

Ս.Քառյան  - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հոգեբույժ, Թումանյանի  

  զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական հանձնաժողովի  

  ավագ բժիշկ 

 

Ա.Մոսինյան  - ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի  



  առողջապահական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի  

  բժիշկ-հիգիենիստ /համաձայնությամբ/ 

Ա.Հակոբյան  - «Աքորու առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Օ.Գևորգյան  - «Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  տնօրեն 

Կ.Ազարյան  - «Ախթալայի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ս.Աբգարյան  - «Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ս.Վարոսյան  - «Թումանյանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ն.Գրիգորյան  - «Ճոճկանի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ա.Նալբանդյան - «Օձունի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Հ.Առաքելյան  - «Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

 

ՏԱՇԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

Վ.Չալաբյան  - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն, պատասխանատու  

  համակարգող  

Ն.Պետրոսյան - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի մանկաբույժ, Տաշիրի  

  տարածաշրջանի պատասխանատու մանկաբույժ 

Հ.Խռոյան  - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի իմունաբան 

Ժ.Ամբարջանյան - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի թերապևտ, Տաշիրի   

  զինվորական կոմիսարիատին կից գործող բժշկական հանձնաժողովի  

  ավագ բժիշկ 

Ա.Չոբանյան  - «Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն»: 

 

 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

       ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ        Ա.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
 


