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ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ԵՎ 

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ  
ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՍՏԱՑՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ՀՀ ԼՈՌՈՒ 
ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 27-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով 
և  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» թիվ ՆՀ-728 
հրամանագրի 1.17 կետի «ա» ենթակետով,  Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1717-Ն որոշմամբ 
հաստատված ցանկերում ընդգրկված հիվանդների դեղապահովումը 
կանոնակարգելու և Լոռու մարզի առողջապահական կազմակերպությունների 
համար պետության կարիքների համար ձեռք բերվող և մարդասիրական 
օգնության ճանապարհով ստացվող դեղորայքի ստացման, պահպանման և 
բաշխման աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով՝ 

Ո ր ո շ ու մ    եմ. 
1. Ստեղծել Լոռու մարզի առողջապահական կազմակերպությունների 

համար պետության կարիքների համար ձեռք բերվող և մարդասիրական 
օգնության ճանապարհով ստացվող դեղորայքի ստացման, պահպանման և 
բաշխման աշխատանքները կազմակերպող հանձնաժողով՝ համաձայն 
հավելվածի: 

2. Հանձնաժողովին՝  
1) ապահովել պետության կարիքների համար ձեռք բերված դեղերի 

ստացումը ՀՀ առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական 
օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից՝ ՀՀ առողջապահության 
նախարարի  հրամանից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
ինչպես նաև՝ դրանց տեղափոխումը և ներմարզային բաշխումը:  

 2) պարբերաբար ուսումնասիրել ստացված դեղերի մնացորդները և 
ավելցուկի դեպքում իրականացնել  ներմարզային վերաբաշխում: 



 

3) յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող 15-օրյա ժամկետում ՀՀ 
առողջապահության նախարարություն ներկայացնել առողջապահական 
ընկերություններից հավաքագրված դեղերի եռամսյակային ծախսի, մնացորդի և 
հաշվառված հիվանդների քանակի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն: 

3. ՀՀ Լոռու մարզի առողջապահական կազմակերպությունների 
տնօրեններին՝ 

յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող 7-օրյա ժամկետում ՀՀ Լոռու 
մարզպետարան ներկայացնել դեղերի եռամսյակային ծախսի, մնացորդի և 
հաշվառված հիվանդների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ համաձայն 
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012թ. ապրիլի 27-ի թիվ 926-Ա հրամանով 
հաստատված հավելվածների: 

4. ՀՀ առողջապահության նախարարությունից հատկացվող դեղորայքի 
ստացման պարտականությունները դնել «Լոռու մարզային 
հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ի տնօրենի վրա:  

5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել մարզպետարանի 
աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության 
վարչության պետ Ս.Լամբարյանի վրա:  

6. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Լոռու մարզպետի 2011 թվականի փետրվարի 
10-ի թիվ 27-Ա որոշումը: 

 

 
 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ          Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
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