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Ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ Լոռու մարզպետի  2015թ. առողջապահության 

բնագավառում կատարած աշխատանքների մասին տեղեկատվություն 

 

2015թ. ընթացքում Լոռու մարզում գործել են հետևյալ բուժհաստատությունները 
 

հ/հ բուժհաստատության տեսակը քանակը մահճակալ-
ների 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 - 432, միջին բուժաշխատողներ- 1013, այլ- 552 
ընդամենը՝ 1997 մարդ: 

2015թ. ընթացքում առողջապահության համակարգում նախատեսված  պետական 
պատվերի կատարողական աշխատանքների բազային ծավալը ներկայացվում է՝ 

 
Ընդունված կատարողականը ֆինանսավորվել է 100 %-ով: 
 

 Վճարովի ծառայության մուտքերը կազմել են՝ 
հազ.դրամ 

որից համավճարը՝ հազ.դրամ 

2014թ. 543 309.7 35 602.0 
2015թ 570 895.3 31 625.1 

 
Առողջապահության համակարգում ֆինանսավորումը շարունակվել է իրականացվել 

սահմանափակված բյուջեի ֆինանսավորման սկզբունքով: 

- 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: 

Պետական պատվերի բազային ծավալ 
 /հազար դրամ/ 

Կատարողական 
/հազար դրամ/ 

Ֆինանսավորում 
/հազար դրամ/ 

Հիվանդանոցային 1 562 238.4 1 552 718.2 1 552 718.2 
Արտահիվանդանոցային 2 187 595.2 2 165 098.0 2 165 098.0 

Ընդամենը 3 749 977.6 3 717 816.2 3 717 816.2 
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Ընթացքի մեջ է՝ 

-«Վանաձորի  բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցման շարունակական 
աշխատանքները, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 4.6 մլրդ դրամ, որից ծննդատան 
մասնաշենքի արժեքն է 1.1 մլրդ. դրամ, մնացած մասնաշենքի արժեքը՝ 3.5 մլրդ: 
2015թ.կատարվել են ավելի քան 950 մլն. դրամի աշխատանքներ: 

«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում իրականացվում է տուբերկուլոզի բաժանմունքի 
վերանորոգում «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի կողմից: Ծրագրի արժեքը 
կազմում է 7891,3 հազ.դրամ: 
Ավարտվել են՝ 

- «Ուռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի կառուցումը, 
այդ նպատակով Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ՀՀ առողջապահության 
նախարարության ԾԻԳ-ի կողմից տրամադրվել է ՝ շուրջ 60 մլն. դրամ:  

-«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ում  սեփական միջոցներով կատարվել է 
մասնակի վերանորոգում մոտ 7 800.0 հազ. դրամի չափով:   

-«Դիակոնիա» բարեգործական կազմակերպության կողմից «Դսեղի առողջության կենտրոն» 
ՓԲԸ-ին է տրամադրվել ավելի քան 3000.0 հազ. դրամ՝ հեռաբժշկության ներդրման 
նպատակով ձեռք են բերվել պլանշետներ և համակարգչային տեխնիկա: 
-Վանաձորի«Գուգարք» ԿՊ ՊՓԲԸ-ն ձեռք է բերել բժշկական սարքավորումներ և գույք՝ 
12170,0 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով, ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից տրամադրվել են 
բժշկական պարագաներ և գրասենյակային գույք՝ 1420.6հազ. դրամ արժեքով:  
- «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ն սեփական միջոցներով ձեռք է բերել նոր 
սոնոգրաֆիայի ապարատ և այլ սարքավորումներ՝ 6570,0 հազ. դրամ արժողությամբ, 
Կատարվել է ախտահանման 2 կաբինետների վերանորոգում՝  1 662, 7 հազ. դրամ 
արժեքով: Ընդամենը 8232.7 հազ. դրամ: 
-«Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ն իր միջոցներով  ձեռք է բերել  բժշկական 
սարքավորումներ՝ 1894,0 հազ.  դրամ արժեքով,  բարեկարգել է մուտքի 
աստիճանավանդակը, կառուցել է թեքահարթակ՝ 230,0  հազ.  դրամ արժեքով: Ընդամենը 
2124.0 հազ. դրամ: 
-«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն հիմնանորոգվելուց հետո սեփական միջոցների 
հաշվին լիզինգային ճանապարհով և շրջանակային համաձայնագրերով ձեռք է բերվել 
22826,1 հազ. դրամի բժշկական սարքավորումներ: Ոչ բժշկական նշանակության 
ներդրումների չափը կազմել է՝ 3522,5 հազ. դրամ: Ընդամենը՝ 26348,6 հազ. դրամ: 
- «Սպիտակի  բժշկական   կենտրոն» ՓԲԸ-ն    ձեռք  է  բերել  բժշկական սարքավորումներ/ 
իմունոֆերմենտային վերլուծիչի հավաքածու, սթրես տեստային համակարգ, հոլտեռ 
մոնիտոր/՝ 11488,0 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով: 
-«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն սեփական միջոցների հաշվին ձեռք է բերել 
շտապօգնության մեքենա և բժշկական սարքավորում՝ 7150,0 հազ. դրամ ընդհանուր 
արժեքով, կատարվել է պոլիկլինիկական մասնաշենքի մասնակի նորոգում՝ 200.0 դրամ 
արժեքով: Սեփական միջոցներով կոսմետիկ վերանորոգվել է Ուրասարի ԲՄԿ-ն՝ 120.0 
հազ.դրամ արժեքով,  կատարվել է շտապօգնության ավտոմեքենայի կապիտալ 
վերանորոգում՝ 360.0 հազ. դրամ արժեքով:  Ընդամենը 7.830.0 հազ. դրամ: 
-«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն սեփական միջոցների հաշվին ձեռք է բերել 
սարքավորումներ՝ 2050, 0 հազ.  դրամ ընդհանուր արժեքով, մասնակի վերանորոգվել է  
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ընկերության վիրահատական սրահը ՝ 222.5 հազ. դրամ,  և բարերարների հաշվին՝ մոտ 
120.0 հազ. դրամ: Ընդամենը 2392.5  հազ. դրամ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի գյուղապետարանի կողմից հատկացված 160.0 հազ. դրամով 
ձեռք է բերվել վիրաբուժական արտածծիչ: 
-«Դիակոնիա» բարեգործական կազմակերպության կողմից «Տաշիրի բժշկական կենտրոն»  
ՓԲԸ-ի մանկական պոլիկլինիկայի մասնաշենքում  նոր  պատուհաններ են տեղադրվել, անց 
է կացվել լոկալ ջեռուցման համակարգ՝ 4204.0 հազ.դրամ արժողությամբ:  
-«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն սեփական միջոցներով կատարել է 
կաթսայատան վերանորոգում, «Նարեկ» մասնաշենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում, 
լվացքատան վերանորոգում, ծննդատան ջեռուցման համակարգի վերանորոգում, 
հիմնական մասնաշենքի ջրագծերի վերանոնոգում՝ 12600,0 հազ. դրամ ընդհանուր 
արժեքով: Ձեռք է բերել բժշկական սարքավորումներ և համակարգչային տեխնիկա 
՝20483.0 հազ. դրամ ընդհանուր արժողությամբ: Ընդամենը 33083.0  հազ. դրամ: 
-«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից սեփական միջոցներով ձեռք է 
բերվել ԷՍԳ-ի նոր ապարատ 240,0 հազ.դրամ արժողությամբ, կատարվել է 192.0 հազ 
դրամի կոյուղու մասնակի վերանորոգում: Ընդամենը 432.0  հազ. դրամ: 
-«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում  սեփական միջոցներով 
կատարվել են մասնակի վերանորոգման և տեխնիկական հագեցման աշխատանքները՝ 
մոտ 1125.0 հազ.դրամ ընդհանուր արժողությամբ, ինչպես նաև 240.0 հազ դրամ արժեքով 
հակահրդեհային պարագաներ, համակարգչային հավաքածու 475.0 հազ. դրամ արժեքով : 
Ընդամենը 1840.0  հազ. դրամ: 
-«Մարգահովիտի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում փոխարինվել է շենքի դրսի դուռը, 
Կառուցվել է թեքահարթակ և այլ շինարարական աշխատանքներ՝ 160.0 հազ. դրամ 
արժողությամբ:    
-«Ջրաշենի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ը իր միջոցներով ձեռք է բերել ԷՍԳ- ի սարք՝ 
250.0 հազ. դրամ արժեքով: 
-«Շնողի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ը իր միջոցներով կատարել է մասնակի 
վերանորոգում՝ 301.0 հազ. դրամ, գույք՝ 200.0 հազ դրամ արժեքով: «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի 
միջոցներով վերանորոգվել է ամբուլատորիայի ջրամատակարարման համակարգը և 
կոյուղին: 

-Մարզի հինգերորդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում  վերանորոգվել է «Արևածագի 
ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կազմում գործող Կարմիր Աղեգու ԲՄԿ-ի սենյակը:  

Այսպիսով, առողջապահական ընկերությունների սեփական միջոցներով բնագավառում 
կատարվել է 97642.0 հազ դրամ ներդրում: 

-«Լոռու առողջապահություն» հիմնադրամը, որը ստեղծված է մարզի առողջապահության 
բնագավառին տարաբնույթ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 2015թ. մարզի վեց 
առողջապահական ընկերությունների տրամադրել է 11200.0 հազ. դրամ՝ գույք և բժշկական 
սարքավորումներ ձեռք բերելու, որը ներառված է առողջապահական ընկերությունների 
սեփական ներդրումների մեջ, հիվանդ կամ կարիքավոր բուժաշխատողների և 
քաղաքացիների աջակցման նպատակով 4010.0 հազ. դրամ,  և 632.0 հազ.դրամ՝ 
բուժաշխատողի օրվան նվիրված և այլ միջոցառումների կազմակերպման նպատակով: ՀՀ 
Լոռու մարզի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի միջև 
համագործակցության շրջանակներում Մարտակերտի հիվանդանոցին նվիրաբերվել է 
համակարգչային տեխնիկա՝ 376.0 հազ. դրամ արժեքով, «Հայաստան Համահայկական» 
հիմնադրամին՝ 100.0 հազ. դրամ: Ընդամենը հիմնադրամի կողմից կատարվել է 
ներդրում՝ 16318.0 հազար դրամ: 
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Այսպիսով, ընդհանուր ներդրումը կազմել է մոտ  113960.0 հազ. դրամի ներդրում: 
-Առողջապահական  ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից առաջնային օղակի բոլոր առողջապահական 
ընկերություններին տրամադրվել են համակարգչային հավաքածուներ՝ յուրաքանչյուրը 
373.3  հազ. դրամ արժողությամբ և բժշկական պարագաներ՝ ընդամենը 12992.9  հազ. 
դրամ: 
-Մի շարք առողջապահական ընկերություններում՝ «Ալավերդու ԲԿ», «Ստեփանավանի ԲԿ», 
«Տաշիրի ԲԿ», «Կուրթանի ԱԱՊԿ», «Աքորու ԱԱՊԿ», «Օձունի բժշկական ամբուլատորիա», 
«Արևածագի ԱԱՊԿ», «Գարգառի ԱԱՊԿ», «Գյուլագարակի ԱԱՊԿ»,  «Վարդաբլուրի ԲԱ», 
«Ագարակի ԱԱՊԿ», «Ախթալայի ԱԿ», «Ճոճկանի ԲԱ», «Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ»  
միջազգային բարեգործական կազմակերպության կողմից ստեղծված ծնողական կրթության 
կենտրոնները ամբողջությամբ կահավորվել են: Ընդհանուր վերանորոգումների արժեքը 
կազմել է 4794.3 հազ. դրամ, կահավորման և համակարգչային տեխնիկայով հագեցման 
արժեքը՝ 10359.8 հազ. դրամ: Ընդամենը 15154.1  հազ. դրամ: 
-Այսպիսով՝  միջազգային կազմակերպությունների, բարերարների կողմից կատարվել է 
շուրջ 31249.4 հազ. դրամի ներդրում: 
-2015թ մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված կարգով ապահովվել է 
բնակչության անվճար բուժօգնությունը, իրագործվել են պետական առողջապահական 
ծրագրեր: Մարզպետի կողմից տրամադրվել է շուրջ 100 միջնորդագրեր՝ սոցիալապես 
անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող 
անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով: Մարզից Երևան քաղաքի 
առողջապահական ընկերություններ են ուղեգրվել 29 հիվանդներ,  որոնք հիմնականում այն 
հիվանդներն են, որոնց բուժօգնությունը 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:  
2011-2015թթ. տվյալները, որը բերվում են ստորև, ցույց են տալիս, որ մեր մարզում առկա է 
շաքարային դիաբետով, հոգեկան հիվանդություններով, նորագոյացություններով, 
պարբերական  հիվանդություններով հիվանդացության աճ:  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Շաքարային դիաբետ 3581 3902 4013 4312 4748 

Նորագոյացություններ 2814 3004 3136 3289 3497 

Հոգեկան 
հիվանդություններ 

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

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

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

5062,  այդ 
թվում  588-ը 
նարկոլոգ. 
կաբ./ 

Սեռավարակներ 978 1312 1278 1197 1312 

Պարբերական 
հիվանդություններ 

394 420 442 491 502 

Տուբերկուլոզ 553 615 402 380 368 
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-MSF /բժիշկներ առանց սահմանի/ կազմակերպությունը 5-6 տարի է զբաղվում է Լոռու 
մարզի դեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժմամբ: Արդյունքում  
արձանագրվել է տուբերկուլոզով դիսպանսեր հիվանդների նվազեցում: 
-Լոռու մարզում հաշվառված և ծրագրային հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 60 
հիվանդներ: 
-ՀՀ առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգնության հանրապետական 
կենտրոնից մարզի համար ձեռք է բերվում մարդասիրական օգնության ճանապարհով մարզին 
հատկացված և կենտրոնացված գնումների միջոցով ձեռք բերված դեղորայքը: 

-Լոռու մարզում գործող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող համայնքային 
ենթակայության՝ 5 փակ բաժնետիրական ընկերությունները վերակազմավորվել են 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ ՀՈԱԿ-ների, իսկ մարզային 
ենթակայության 16 պետական փակ բաժնետիրական ընկերություններ՝ պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների՝ ՊՈԱԿ-ների:  
-AAHPO(Armenian Ameriqan Health Professionals Organization) կազմակերպությունը՝ 
համագործակցելով հայաստանի մանուկների հիմնադրամի(COAF) կազմակերպությունը 
կազմակերպել է 12 հոգուց բաղկացած ամերիկահայ բժիշկների այց  «Դսեղի առողջության 
կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ Դսեղի և հարակից համայնքների ազգաբնակչությանը անվճար 
բժշկախորհրդատվական ընդունելություն կազմակերպելու նպատակով: 

-Շարունակական բնույթ է կրել բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացը: 
Մարզից Մոսկվայում վերապատրաստում է անցել 2 բժիշկ, Կիևում՝ 1 բժիշկ: «Վորդ Վիժն 
Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 
առողջապահության 3 կազմակերպիչներ փորձի փոխանակման նպատակով այցելել են 
Գերմանիայի Դաշնություն: 
-Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի և «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի կողմից ՄԱԿ-
ի միացյալ մանկական հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է դասընթաց` 
մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար, որին  Լոռու մարզից մասնակցել են 5 
բժիշկներ, որոնք վերապատրաստվելուց հետո իրենք են անցկացրել վերապատրաստման 
դասընթացներ   «Զարգացման խանգարումներով երեխաների վաղ հայտնաբերման և վաղ 
միջամտության կազմակերպում» թեմայով, որին մարզից մասնակցել են Վանաձորի և 
Գուգարքի տարածաշրջանի 27 բժիշկները և 62  բուժքույրերը: 

-«Վորդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության 
նախաձեռնությամբ Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների համայնքների 
բուժքույրերի համար կազմակերպվել է դասընթացներ «Նորածին և վաղ տարիքի 
երեխաների բժշկական հսկողություն և սնուցում»   թեմայով: 

-«Նաիրի» Բկ-ի և Մոսկվայի ակնաբուժական ակադեմիայի կողմից կազմակերպվել է 
գիտապրակտիկ կոնֆերանս ակնաբույժների համար, որին մասնակցել են մարզի 
ակնաբույժները: 

-Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից Երևան քաղաքում 
կազմակերպվել է սիմպոզիում ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի մասնագետների 
մասնակցությամբ՝ «Երեխաների վիրուսային ինֆեկցիաների ժամանակակից 
մոտեցումները» թեմայով: 

-«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային 
համաձայնագրով ՀՀ առողջապահության նախարարության ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
հանրապետական կենտրոնում  և մարզի առողջապահական ընկերություններում 
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կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին 2015թ մասնակցել են մոտ 10 
բժիշկներ և4 բուժքույրեր:  

-Տարաբնույթ մասնագիտական վերապատրաստումների մարզից մասնակցել են ավելի քան 
32 բժիշկներ և 30 բուժքույրեր: 

-2015թ. հոկտեմբերի 8, 9-ին «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ –ի «Նարեկ» 
մասնաշենքում  ԱՄՆ-ի Ֆրեզնո քաղաքից ժամանած բժիշկները կատարել են 
բժշկախորհրդատվական ընդունելություն, որի ընթացքում հիվանդներին տրամադրվել են 
նաև անվճար դեղորայք և բժշկական պարագաներ:  
-Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ)  և ԱՄՆ ՄԶԳ 
համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Անցանկալի հղիությունների կանխարգելման 
նպատակով հակաբեղմնավորիչ ժամանակակից միջոցների մատչելիության ապահովում»  
ծրագրի շրջանակներում մարզի ծննդօգնություն և վերարտադրողական առողջության 
գործառույթ իրականացնող առողջապահական ընկերություններին տրամադրվել է 
համակարգիչներ՝ լոգիստիկ կառավարման տեղեկատվական համակարգում  ընդգրկվելու 
նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվելու են լոգիստիկ կառավարման 
տեղեկատվական համակարգի և էլեկտրոնային պահեստի կառավարման ուսուցման 
դասընթացներ:  
-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: 

- Զորակոչային և նախազորակոչային աշխատանքները մարզում ապահովում են 5 
տարածաշրջանային և 1 ստացիոնար /վիրաբուժական եւ թերապևտիկ պրոֆիլ/ բժշկական 
հանձնաժողովները: 
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: 
2015թ. զորակոչիկների պատվաստումներն ընթացել են բնականոն հունով: 
-Համաձայն «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, այլընտրանքային 
ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի որոշմամբ 2015 թվականի 
հունվարի 13-ից «Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ում երեք 
անձինք շարունակում են  իրականացնել այլընտրանքային ծառայություն:  
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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: 

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 մանկական մահացությունը կազմել է 3.8 պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը՝  9.3 պրոմիլե: 

2015թ. մարզում մանկական մահացությունը կազմել է 8.2 պրոմիլե, պերինատալ 
մահացությունը՝  13.3 պրոմիլե: 

 
2015թ. մարզում արձանագրվել է երեխայի 25 մեռելածին դեպք, 0-7 օրեկան երեխայի 14 
մահ, 0-1 տարեկան  երեխայի 3 ստացիոնար և 7 տնային մահ, 1-5 տարեկան երեխայի 0 
ստացիոնար և 1  տնային մահ/ : 
-2010-2015թթ. Լոռու մարզում ծնելիության, մահացության և բնական աճի ցուցանիշներ 
 

Լոռու մարզ Ծնելիություն Մահացություն Բնական աճ 

2010 
բացարձակ թիվ 3483 2905 

2.0 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 12.3 10.3 

2011 
բացարձակ թիվ 3123 2935 

0.7 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 11.1 10.4 

2012 
բացարձակ թիվ 3049 2789 

0.9 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 10.6 9.7 

2013 
բացարձակ թիվ 2919 2777 

0.6 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 12.5 11.9 

2014 
բացարձակ թիվ 3211 2644 

2.2 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 12.1 9.9 

2015 
բացարձակ թիվ 2931 2777 

0.6 պրոմիլե 
ըստ 1000 բնակչի 11.1 10.5 

 
-ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ վարչությունը իրականացրել է 
նաև հատուկ /առանձին/ և սոցիալական անապահով խմբերի քաղաքացիներին 
հանրապետության առողջարաններ ուղեգրման գործընթացը: 2015թ. «Ջերմուկ», «Արզնի», 
«Գանձաղբյուր», «ԱՍԱՐ» առողջարաններ են ուղեգրվել 21,  17,  88, 17   թվով  
քաղաքացիներ, իսկ «Արարատ» մոր և մանկան առողջարան՝ մինչև 18 տարեկան 2  երեխա: 

Ս/թ մարտ ամսից սկսած «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների վերահսկում և 
կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում մարզում կատարվել է գլյուկոզայի 
հետազոտություն 23723 մարդ, պապ-քսուք՝ 9168 մարդ, արյան գերճնշման հետազոտու-
թյուն՝ 28445 մարդ: Սոց. փաթեթով նախատեսված շահառուների 97.2 %ը հետազոտվել են 
մարզի բուժհաստատություններում: 
- 2015թ. բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել և հանդիսավորությամբ 
նշվել է մարզային նշանակության ամենամյա միջոցառում «Լավագույն բուժաշխատող» 
անվանակարգով: Մարզպետի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից ընտրվել և 
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պարգևատրվել են վեց լավագույն մասնագետներ, բազմաթիվ բուժաշխատողներ 
արժանացել են պատվոգրերի և շնորհակալագրերի: 
-Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացնող միջազգային 
կազմակերպությունների հետ ընթացել են սերտ համագործակցային աշխատանքներ, 
մասնավորապես՝ 
1.«Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 
Առողջության առաջնային  պահպանման բարեփոխումների /ԱԱՊԲ/ ծրագրերի հետ: 
2.«Գեդեոն Ռիխտեր», «Լե լաբողատուաղ Սերվիե», «Գրինդեքս» 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: Շարժական 
կլինիկան վերջացնելով Մարգահովիտ, Գուգարք, Դսեղ, Լեռնապատ, Գարգառ, 
Գյուլագարակ, Փամբակ համայնքների ազգաբնակչության ստոմատոլոգիական 
սպասարկումը, ներկայումս տեղակայված է Շահումյան համայնքում: Շարժական կլինիկան 
իր գործունեության սկզբից արդեն սպասարկել է շուրջ 1700 մարդ: 

-Մարզի տարածքում գործում են բուժական տարբեր թեքումներով հետևյալ կենտրոնները՝ 
1.Վանաձորում «Հովարդ Կարագյոզյան» բարեգործական ատամնաբուժական և 
ակնաբուժական կենտրոնը /սպասարկում է մանկական ազգաբնակչությանը/, տրամադրում 
ակնոցներ, լինզաներ, ատամի մածուկներ: 
2. 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/: 
-2015թ «Հայկական ակնաբուժական նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից 
Լոռու մարզում կատարվել է բնակչության զննում և սոցիալապաես անապահով 
բնակչության ակնաբուժական վիրահատություններ: Հետազոտվել է 7011 մարդ, պետական 
պատվերով վիրահատվել է 502 անձ, որից սոցիալապաես անապահով անձանց ցանկում 
չընդգրկված 30 մարդու հատկացվել է մարզպետի միջնորդություն, լազերային բուժում են 
ստացել 107 մարդ, հետազոտված և կարիք ունեցող հիվանդներին անվճար հատկացվել են  
736 ակնոցներ: 
-«Բաց հասարակություն» հկ-ի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն հոգեկան հիվանդների 
խնամք իրականացնելու նպատակով Սպիտակ քաղաքում հոգեկան առողջության կենտրոն 
ստեղծելու համար: 

 
 
Առողջապահության և սոցիալական 
Ապահովության վարչության պետ                                            Ս.Լամբարյան 
 


