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օրվան նվիրված միջոցառման 

 

20.06.2014թ. 

 

Հարգելի բուժաշխատողներ: 

 

Այսպիսի մեծ լսարանով մենք հանդիպել ենք մեկ տարի առաջ՝ դարձյալ ձեր 

մասնագիտական օրվա առիթով, որում, եթե հիշում եք, առավել շատ խոսվեց  

ծրագրերի իրականացման և անելիքների մասին:  

Այսօր, դարձյալ, ձեր մասնագիտական տոնն է, և օրն  ավելի տոնական է դառնում 

այն իրողությամբ, որ անցած մեկ տարում մարզի առողջապահության ոլորտում 

աննախադեպ բարեփոխումներ արձանագրվեցին: Շահագործման հանձնվեց 

Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգված ու նորովի վերազինված 

մասնաշենքը, կառուցվեցին Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման և 

Ախթալայի առողջության կենտրոնի շենքերը, վերանորոգվեց «Գուգարք» 

պոլիկլինիկայի ֆլյուրոգրաֆիական կաբինետը, շահագործման հանձնվեց 

Մեծավանի առողջության կենտրոնը և այլն: Մեծ գոհունակությամբ եմ նշում նաև, որ 

առողջապահության հիմնարկների շենքային  պայմանների և տեխնիկական 

միջոցների բարելավման գործընթացը շարունակվում է: Կառուցվում է Լեռնապատի 

առողջության կենտրոնի նոր շենքը, մեծածավալ շինաշխատանքներ են 

իրականացվում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի 

նոր մասնաշենքի կառուցման ուղղությամբ, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 

սկսելու Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ամբողջական համալիրի կառուցման 

աշխատանքները և այլն:  Այս ընթացքում մարզի բազմաթիվ մասնագետներ անցել 

են որակավորման դասընթացներ, բուժաշխատողների  շարքերը համալրվել են 

երիտասարդ կադրերով, ավելացել են նաև բուժհետազոտման և ախտորոշման  

մասնավոր ծառայությունները, որոնք իրենց հերթին նպաստում են մեր 

ազգաբնակչության բժշկական սպասարկման և առողջության պահպանման գործին:  

Ձեռքբերումների թվում պետք է դասել նաև այն, որ մարզի առողջապահության 

ոլորտին աջակցություն ցույց տալու նպատակով ստեղծվեց «Լոռու 

առողջապահություն» հիմնադրամը: 

Հարգելի բարեկամներ, բարեփոխումներն ու ձեռքբերումներն, իրոք, ակնհայտ են և 

նկատելի է նաև, որ դրանց արդյունքում է՛լ ավելի խորքային է դարձել 

ազգաբնակչության բուժզննման  ու ապաքինման գործը:  

Միաժամանակ, ուզում եմ ասել, որ ձեր շարքերում պարտքի և 

պատասխանատվության զգացմամբ աշխատող մասնագետների նվիրումն աննկատ 

չի մնում: Նրանք, ըստ արժանվույն, գնահատվում են և՛ հանրության և՛ 

իշխանությունների կողմից:  



Աննկատ չեն մնում նաև դեռևս լիովին արմատախիլ չարված առանձին երևույթներ 

ու դրանց հեղինակները, որոնց նկատմամբ առաջին հերթին անհաշտվողական 

պիտի լինեք դուք, քանզի բացասական երևույթները հեղինակազրկում են ձե՛ր 

համակարգը, ստվեր գցում ազնիվ աշխատողների ջանադիր ավանդի վրա: Մենք՝ 

բոլորս, մշտական պարտք և պատասխանատվություն ունենք մեր 

ազգաբնակչության առողջապահական անվտանգությունն ապահովելու գործում: 

Առողջապահական լավագույն բնական պայմաններ ունեցող Լոռիում, 

առողջապահության լավագույն ավանդույթներ ունեցող Լոռիում, իր 

բարեսրտությամբ, բարիկամեցողությամբ, սրտացավությամբ հայտնի Լոռիում, 

աններելի է, որ լոռեցին բողոքի իր առողջապահությունից, բողոքի իր բժշկից:  

Մենք, միասնաբար,  պարտավոր ենք Լոռու առողջապահությունը դարձնել առողջ, 

անթերի և օրինակելի: Ես հավատում եմ մեր միանպատակ միասնությանը:  

Շնորհավորում եմ Ձեր մասնագիտական տոնը, մաղթում քաջառողջություն և 

աշխատանքային հաջողություններ: 

 

 

 


