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ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ  (COVID-19) ԴԵՄ  ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԻՑ

ՀԵՏՈ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՀԱԴ)  ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՊՇՌ) ՄԵԹՈԴՈՎ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության

սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2129-Ն

որոշումով հաստատված «2021-2025 թվականների իմունականխարգելման ազգային

ծրագիրը և իմունականխարգելման ազգային ծրագրի գերակա միջոցառումների

ցանկը» պետական ծրագիրը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 728-Լ որոշման հավելվածով

հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության

նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետով,

.

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ    ԵՄ`

1. Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և

կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

(այսուհետ՝ «ՀՎԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ) գլխավոր տնօրեն Արտավազդ

Վանյանին, սահմանված կարգով ապահովել.

1) կորոնավիրուսային հիվանդության  (COVID-19) դեմ  պատվաստումից հետո

առաջացած ՀԱԴ-երի՝ (թրոմբոցիտոպենիա, արյան մակարդելիության

խանգարումներ, արտահայտված հևոց, դժվարաշնչություն, ցավ կրծքավանդակի

շրջանում, կոմատոզ վիճակ, վերջույթների այտուց, վերջույթների ցիանոզ,

վերջույթների ցանավորում, ցավ հոդերում, այտուց հոդերում, գլխապտույտ,

խոսակցության խանգարում, հեմոռագիկ վասկուլիտի նշաններ, արտահայտված

տախիկարդիա, մարմնի թմրածություն, վերջույթների թուլություն, սուր շնչական ծանր



վարակի ախտանշաններ՝ մկանացավ, հոդացավ, ընդհանուր թուլություն, ինչպես նաև

պատվաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում 3 օր և ավելի տևող  ջերմության

բարձրացում և այլն) կորոնավիրուսային հիվանդության նկատմամբ  ՊՇՌ մեթոդով

հետազոտությունների  իրականացումը:

2. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների առողջապահության և

սոցիալական ապահովության վարչության պետերին, Երևանի քաղաքապետարանի

աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետ Կամսար Բաբինյանին

(համաձայնությամբ), բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող

կազմակերպությունների տնօրեններին, ապահովել.

1) Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումից հետո

առաջացած ՀԱԴ-երի (թրոմբոցիտոպենիա, արյան մակարդելիության

խանգարումներ, արտահայտված հևոց, դժվարաշնչություն, ցավ կրծքավանդակի

շրջանում, կոմատոզ վիճակ, վերջույթների այտուց, վերջույթների ցիանոզ,

վերջույթների ցանավորում, ցավ հոդերում, այտուց հոդերում, գլխապտույտ,

խոսակցության խանգարում, հեմոռագիկ վասկուլիտի նշաններ, արտահայտված

տախիկարդիա, մարմնի թմրածություն, վերջույթների թուլություն, սուր շնչական ծանր

վարակի ախտանիշներ՝ մկանացավ, հոդացավ, ընդհանուր թուլություն, ինչպես նաև

պատվաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում 3 օր և ավելի տևող  ջերմության

բարձրացում և այլն) կորոնավիրուսային հիվանդության նկատմամբ ՊՇՌ մեթոդով

հետազոտության համար նմուշառումը և նմուշի տեղափոխումը «ՀՎԿ ԱԶԳԱՅԻՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ:

3.  Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի

պետ Լիլիթ Բաբախանյանին՝ ապահովել.

1) Սույն հրամանի տեղադրումը առողջապահության նախարարության

պաշտոնական կայքում:

5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Առողջապահության

նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանին:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝                                                         Ա.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ


