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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ           

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

0010, Վազգեն Սարգսյան 3/8 , հեռ. 010-594015 
 

Ne___________________________ 

    «____» __________________ 20  թ.                                                                         

 

ՀՀ ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԽՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ՏԻԿԻՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ 

 

  

Հարգելի՛ տիկին Հարությունյան, 

Ի պատասխան Ձեր՝ 2020 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 20-18 էլեկտրոնային եղանակով ՀՀ 

արդարադատության նախարարություն ներկայացված հրատապ հաշվետվության՝ հայտնում 

ենք, որ «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ)՝ ՀՀ ԱՆ 

քրեակատարողական հիմնարկներում տեղակայված ստորաբաժանումների կողմից 

ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ՝ ազատազրկված անձանց մոտ և 

առհասարակ քրեակատարողական հիմնարկներում COVID-19 համավարակի տարածումը 

կանխարգելելու ուղղությամբ: 

Այսպես, դեռևս ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2020 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 3-Լ հրամանի 

համաձայն՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց և 

դատապարտյալների շրջանում գրիպի և սուր շնչառական վիրուսային վարակների 

կանխարգելման նպատակով ՊՈԱԿ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներին հրահանգվել է 

սահմանափակել կալանավորված անձանց և դատապարտյալների շփումը ակնհայտ հիվանդ 

այցելուների հետ, ինչպես նաև խստացնել հսկողությունը սանիտարահակահամաճարակային 

ռեժիմի պահպանման նկատմամբ: Հանձնարարվել է նաև իրականացնել վիրուսային 

վարակների վերաբերյալ  բժշկահիգիենիկ գիտելիքների տարածում և առողջ ապրելակերպի 

վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ: 

ՊՈԱԿ-ի դեղորայքային ապահովման պատասխանատուին հանձնարարվել է 

ստորաբաժանումները ապահովել անհրաժեշտ ախտահանիչ նյութերով, դեղերով և այլ 

պարագաներով: 

2020 թվականի մարտի 13-ին ՊՈԱԿ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներին 

հանձնարարվել է առավելագույնս սահմանափակել քրեակատարողական հիմնարկներում 

գտնվող հիվանդների տեղափոխումը քաղաքացիական բժշկական հաստատություններ՝ այն 

իրականացնելով միայն անհետաձգելի սուր պաթոլոգիաների և հիվանդի կյանքին սպառնացող 

վտանգի դեպքերում:  
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ՊՈԱԿ-ի ստորաբաժանումներում մինչև 2020 թվականի ապրիլի 15-ը դադարեցվել է 

ստոմատոլոգիական ծառայություն իրականացնող բժշկական կաբինետների գործունեությունը, 

ինչի արդյունքում մատուցվում է միայն անհետաձգելի ստոմատոլոգիական բուժօգնություն: 

Ի թիվս այլնի, հարկ է նշել, որ հնարավոր հիվանդների մեկուսացման նպատակով 

նախատեսվում է ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկի 

երկու մասնաշենքերի շքամուտքում հրատապ կարգով կառուցել վարակազերծման և 

ախտահանման համար նախատեսված  նախասրահ: Բացի այդ, նախատեսվել է ՀՀ ԱՆ 

«Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենքերը 

(սկզբնական շրջանում` երկուսը, իսկ վատագույն սցենարի դեպքում` բոլոր մասնաշենքերը) 

հատկացնել առավել ռիսկային համարվող ազատազրկվածներին և հիվանդներին` մյուսներից 

անջատ պահելու համար։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում ներկայումս ՀՀ ԱՆ 

«Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկի տուբերկուլոզային և 

նարկոլոգիական մասնաշենքերն ամբողջության դատարկ են և կարող են օգտագործվել 

բացառապես որպես կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման կարանտինային գոտի: 

Առանձնացված 2 մասնաշենքում հնարավոր կլինի տեղակայել մինչև 150 մահճակալ:  

Միևնույն ժամանակ, քրեակատարողական հիմնարկներում նոր կորոնավիրուսային 

վարակի ախտանշաններ ունեցող ազատությունից զրկված անձանց մեկուսացման համար 

առանձնացվել են առնվազն 1-ական խցեր։ Բացի այդ, երկարաձգվել է կարանտինային բաժնում 

պահելու օրերի թիվը՝ 7-ից դառնալով 14 (հիվանդացության նշանների բացահայտման 

հնարավոր օրերի թվով): 

Աշխատակիցների իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով. 

1) Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտեի հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն 

ուղեցույց մշակելու և այն աշխատակիցներին տրամադրելու վերաբերյալ. 

2) Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտեի հետ իրականացված բանակցությունների հիման 

վրա մշակվել են իրազեկման թերթիկներ (այս պահին հայերեն 2550 օրինակներն են, 60 

ազդագիր, շուտով կտպագրվեն նաև պարսկերեն, ռուսերեն, իսպաներեն և անգլերեն 

տարբերակները). 

3) ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն 

ՊՈԱԿ-ի բուժանձնակազմին էլեկտրոնային հաղորդակցության եղանակներով 

վերապատրաստելու վերաբերյալ: 

Ընդհանուր առմամբ 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսից առ այսօր ՊՈԱԿ-ը 

քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց և դատապարտյալների 

շրջանում վիրուսային վարակների կանխարգելման նպատակով տարբեր 

կազմակերպություններից ձեռք է բերել և ստացել՝  

1. 10.12.2019թ. Ձեռնոցներ վիրաբուժական՝ 2159 հատ. 

2. 11.12.2019թ. Աբակտերիլ՝ 2100 հաբ. 

3. 18.12.2019թ. Ջերմաչափ սնդիկային՝ 180 հատ. 

4. 27.12.2019թ. Բժշկական հագուստ՝ 100 հատ. 

5. 24.12.2019թ. Ձեռնոցներ՝ 400 տուփ (40000 հատ). 

6. 24.12.2019թ. Լեյկոսեպտ  1 լ՝  9 հատ. 

7. 24.12.2019թ. Էթանոլ 1 լ` 103 հատ. 

8. 24.12.2019թ. Դիմակներ բժշկ` 5000 հատ. 

9. 24.12.2019թ. Դիասպրեյ 750 մլ` 6 հատ. 

10. 24.12.2019թ. Լիզոֆորմին 1 լ` 60 հատ. 
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11. 11.03.2020թ. Հեղուկ օճառ  1լ՝ 170 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

12. 11.03.2020թ. Օճառ՝ 5000 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

13. 11.03.2020թ. Ախտահանիչ հեղուկ՝ 23 լ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

14. 11.03.2020թ. Ձեռնոցներ զննման՝ 7200 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

15. 11.03.2020թ. Ջերմաչափ ԱԳՎ էլեկտրոնային՝ 4 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

16. 11.03.2020թ. Ալկոհոլի բարձիկներ՝ 4000 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

17. 11.03.2020թ.- Աբակտերիլ լ-թ -1լ՝ 4 հատ. 

18. 19.03.2020թ.- Լեյկոսեպտ  5 լ՝ 18 հատ. 

19. 19.03.2020թ.- Հեղուկ օճառի դիսպենսեր՝ 15 հատ. 

20. 19.03.2020թ.- Աբակտերիլ հաբ.300՝ 14 տուփ. 

21. 23.03.2020թ.- Ջերմաչափ էլ. Սիթիզեն՝ 14 հատ: 

Համապատասխանաբար վերոնշյալ պաշտպանիչ միջոցները և բժշկական պարագաները 

բաշխվել են ՊՈԱԿ-ի՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում տեղակայված բոլոր 

ստորաբաժանումների միջև։ 

Այս համատեքստում ստորև ներկայացնում ենք միայն ՊՈԱԿ-ի՝ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» 

քրեակատարողական հիմնարկում տեղակայված ստորաբաժանմանը տրամադրված բժշկական 

պարագաների ցուցակը. 

1. 24.12.2019թ. Լեյկոսեպտ 1 լ՝ 1 հատ. 

2. 24.12.2019թ. Լիզոֆորմին 1 լ՝ 1 հատ. 

3. 20.01.2020թ. Ձեռնոցներ վիրաբուժական՝ 70 հատ. 

4. 20.01.2020թ. Ջերմաչափ սնդիկային՝ 15 հատ. 

5. 24.01.2020թ. Դիասպրեյ 750 մլ՝ 1 հատ. 

6. 11.03.2020թ. Ձեռնոցներ զննման՝ 1500 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

7. 11.03.2020թ. Ախտահանիչ հեղուկ՝ 5 լ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

8. 11.03.2020թ. Հեղուկ օճառ  1լ՝ 60 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

9. 11.03.2020թ. Օճառ՝ 1600 հատ (ԿԽՄԿ օգնություն). 

10. 11.03.2020թ. Աբակտերիլ՝ 30 հաբ. 

11. 18.03.2020թ. Բժշկական սպիրտ՝ 2 լիտր. 

12. 19.03.2020թ. Լեյկոսեպտ  5 լ՝ 1 հատ. 

13. 19.03.2020թ. Հեղուկ օճառի դիսպենսեր՝ 1 հատ. 

14. 26.03.2020թ. Ջերմաչափ էլ. Սիթիզեն՝ 1 հատ. 

15. 26.03.2020թ. Աբակտերիլ հաբ. 300՝ 1 տուփ. 

16. 26.03.2020թ. Բժշկական սպիրտ՝ 2 լիտր. 

17. Պարբերաբար տրամադրվել են ձեռնոցներ՝ 18 տուփ և բժշկական եռաշերտ դիմակ՝ 550 

հատ։ 

Վերոգրյալ բոլոր նյութերի և պարագաների տրամադրման վերաբերյալ առկա են 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի համար ռենտգեն 

սարքի ձեռքբերման առաջարկին՝ հարկ է նշել, որ նկատի ունենալով սարքի բարձր շուկայական 

արժեքը և ՊՈԱԿ-ի ռեսուրսների սղությունը, ՊՈԱԿ-ը դիմել է ՀՀ առողջապահության 

նախարարության Գլոբալ հիմնադրամի ծրագրերի համակարգման գրասենյակին՝ ՀՀ ԱՆ 

«Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված անսարք ռենտգեն համալիրը 

ապամոնտաժելու, վերանորոգելու և ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում 

տեղադրելու խնդրանքով։ Հարցը գտնվում է քննարկման փուլում: 



4 
 

 

 

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ, 

        ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝          

ՆԱՐԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կատարող` Միշա Խուդավերդյան 

Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական 

քաղաքականության մշակման վարչություն 

Հեռ. 594-021 


