
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

27 դեկտեմբերի 2018թ. թիվ 429-Ա 
ՈՒՂԵԳՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետոթյան օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով, հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի 
«Բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում 
չընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ 
պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով 
բժշկական կազմակերպություններ ուղեգրող հանձնաժողովի ձևավորման և 
գործունեության մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» թիվ 457-Ա հրամանը՝ 

Ո ր ո շ ու մ    եմ. 
1. Լոռու մարզի պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող առողջապահական ընկերություններում բնակչության սոցիալապես 
անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում չընդգրկված անձանց 
պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով 
բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով բժշկական 
կազմակերպություններ ուղեգրելու համար, ըստ տարածաշրջանների, ստեղծել 
մշտական գործող հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ ուղեգրող հանձնաժողով)՝ 
համաձայն հավելվածի: 

2. Հանձնաժողովներին՝ 
ա/ գործունեությունը կազմակերպել Լոռու մարզում բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող պոլիկլինիկական կազմակերպություններում մշտական 
գործող ուղեգրող հանձնաժողովներին ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից 
յուրաքանչյուր տարվա համար հատկացված քվոտաների քանակի և առավելագույն 
գումարի սահմաններում:  

բ/ սահմանված կարգով, եռամսյակային պարբերականությամբ, ներկայացնել 
հաշվետվություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն և ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան: 

գ/ աշխատանքները կազմակերպել և որոշումները կայացնել Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 21-ի 
թիվ 457-Ա հրամանով սահմանված կարգով: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Լոռու մարզպետի 2018 թվականի մարտի 14-ի 
թիվ 75-Ա որոշումը: 

       ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Invalid signature

X

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 
 2018թ. դեկտեմբերի 27 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. դեկտեմբերի 27-ի 

թիվ 429-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ Ե Ր 

ուղեգրող հանձնաժողովների 

 

Ք. Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան  

 

«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ  

Սիլվա Նազարյան - հանձնաժողովի նախագահ, «Վանաձորի թիվ 1  

  պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Գոհար Դանիելյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Վանաձորի թիվ 1                                                                                      

  պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Արթուր Մխիթարյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության պետի ժ/պ 

Պարգև Թորոսյան - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի  

  տեղակալ  

Արմեն Ավետյան - Վանաձորի համայնքապետարանի   առանձնացված  

  ստորաբաժանում սոցիալական աջակցության    

  տարածքային բաժնի պետ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր- 

  պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության տնօրեն  

  կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն  

  իրականացնող բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

 

Ստեփանավանի տարածաշրջան 

 

«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

Վալիկո Չալաբյան - հանձնաժողովի նախագահ, Ստեփանավանի բժշկական    

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Իվետա Պետրոսյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Ստեփանավանի բժշկական    

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Ռուզաննա Պողոսյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  գլխավոր մասնագետ 

Ռուզաննա Գրիգորյան - Ստեփանավանի բժշկական   կենտրոն» ՓԲԸ-ի  

  ամբուլատոր-պոլիկլինիկական գծով պատասխանատու 

Արթուր Վարդանյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի Ստեփանավանի   սոցիալական  

  աջակցության տարածքային գործակալության պետի ժ/պ 



___________________  - Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր- 

  պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության տնօրեն  

  կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն  

  իրականացնող բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

 

Սպիտակի տարածաշրջան 

 

«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

Արսեն Մկրտչյան - հանձնաժողովի նախագահ, Սպիտակի բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Սիրանուշ Էտիբարյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Սպիտակի բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Ռուզաննա Պողոսյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  գլխավոր մասնագետ 

Արմեն Չոբանյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Սպիտակի բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Մարտին Հաջյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի Սպիտակի   սոցիալական  

  աջակցության տարածքային գործակալության պետի ժ/պ 

___________________  - Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր- 

  պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության տնօրեն  

  կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն  

  իրականացնող բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

 

Թումանյանի տարածաշրջան 

 

«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

Ստեփան Մոսինյան - հանձնաժողովի նախագահ, «Ալավերդու բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Սերոբ Նազարեթյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Ալավերդու բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ  

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Լուսինե Վարդանյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  պետ 

Հովիկ Ավետիսյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Ալավերդու բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Գայանե Իսոյան   - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի Թումանյանի   սոցիալական  

  աջակցության տարածքային գործակալության գլխավոր  

  մասնագետ 

 



___________________  - Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր- 

  պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության տնօրեն  

  կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն  

  իրականացնող բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

 

Տաշիրի տարածաշրջան 

 

«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

Գեորգի Իլոյան - հանձնաժողովի նախագահ, «Տաշիրի բժշկական կենտրոն»    

  ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Ալլա Մկրտչյան - հանձնաժողովի քարտուղար, «Տաշիրի բժշկական կենտրոն»    

  ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Լուսինե Վարդանյան - մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական  

  ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի  

  պետ 

Նորայր Ասլանյան - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ  

Աիդա Իսրայելյան - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի Տաշիրի   սոցիալական  

  աջակցության տարածքային գործակալության գլխավոր  

  մասնագետ 

___________________  - Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր- 

  պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության տնօրեն  

  կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

___________________  - Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն  

  իրականացնող բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

         ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ         Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


