
COVID-19-ի արձագանքման
աշխատանքներում ներգրավված
անձանց անվտանգության
ապահովում
• Ձեռք է բերվել և բժշկական
հաստատություններին տրամադրվել
28 000 անհատական պաշտպանիչ
հագուստ և 20 000 բժշկական
դիմակներ։

Թեստավորման կարողության
ընդլայնում
• Մատակարարվել է 20 000 թեստեր,
ինչը հնարավորություն է տվել
թեստավորումն իրականացնել ավելի
արդյունավետ և արագ՝ թեստերի
քանակն օրական 2000-ից
դարձնելով 4000։

Հիվանդի խնամքի համար
անհրաժեշտ պարագաների
մատակարարում
• Տրամադրվել է 100 թթվածնի
խտացուցիչ, որոնք կօգնեն շնչել 
ծանր ախտանիշներ ունեցող 
հիվանդներին։
� Տրամադրվել է 20 էլեկտրասրտա-

� Տրամադրվել է 11 պացիենտի
մոնիտոր՝ նախատեսված հիվանդների՝
կենսական նշանակության տվյալների
գրանցման համար:

Տվյալների հավաքագրման և
հաշվառման գործընթացի
բարելավում
• Վիրուսի տարածումը, մահացության
ցուցանիշը և հիվանդանոցների
զբաղվածությունն ավելի լավ վերահսկե-
լու համար Առողջապահության
նախարարությանն է տրամադրվել
առողջապահական տվյալները
վիզուալիզացիայի տեխնոլոգիայի
միջոցով հետևելու ճանապարհային
քարտեզ։
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28 000
անհատական
պաշտպանիչ
հագուստ
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20 000
բժշկական դիմակ

20 000
թեստ

20
էլեկտրասրտագրության
սարք

100
թթվածնի խտացուցիչ
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11
պացիենտի մոնիտոր

ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է ՝
գրության սարքեր,որոնց միջոցով
վերահսկվում է հիվանդների 
սրտի աշխատանքը։

Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում,
Վրաստանում, Մոլդովայի Հանրապետությունում և Ուկրաինայում, Եվրոպական միության
և ԱՀԿ-ի Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից իրականացվում է €30.5 մլն
ֆինանսավորմամբ և երկու տարի տևողությամբ ծրագիր։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ



Ռիսկերի մասին հաղորդակցութ-
յուն և հասարակության
ներգրավում
• Ընթացքի մեջ են ռիսկերի 
վերաբերյալ իրազեկման գործողութ-
յուններ, որոնք օգնում են բարձրաց-
նել հասարակության հետևողակա-
նությունը COVID-19-ի կանխարգելիչ 
միջոցառումներին։ Նախաձեռնվել է 
ուսումնասիրություն՝ ավելի լավ 
հասկանալու հասարակության 
ունեցած գիտելիքները, ռիսկերի
մասին պատկերացումները և վար-
քագիծը, COVID-19-ի դեմ պատվաստ-
ման նկատմամբ վստահությունը։
• Տպագրվել և բժշկական
կենտրոններին են բաժանվել 4 700
պաստառներ դիմակների ճիշտ կրման
և հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ
կիրառման վերաբեյալ։ 
Վարակի կանխարգելում և
վերահսկողություն
� Առողջության առաջնային պահպան-
ման օղակի 230 և հիվանդանոցում 
բժշկական օգնություն տրամադրող
50 բժիշկներ անցել են վարակի կան
խարգելման և վերահսկման միջոցա-
ռումների վերաբերյալ վերապատ-
րաստում։
• Գնահատում է իրականացվել 4
հիվանդանոցներում, և ներկայացվել 
են առաջարկություններ վարակի 
կանխար գելման և վերահսկման 
միջոցառումների բարելավման
վերաբերյալ։

Առողջապահության առաջնային
պահպանման օղակ
• Մշակվել և Առողջապահության 
նախարարության կողմից հաստատ-
վել են յոթ վարակիչ հիվանդություն-
ների, ներառյալ COVID-19-ի, 
կառավարմանն ու բուժմանն 
ուղղված ուղեցույցներ։
� Իրականացվում է առաջնային 
պահպանման օղակի 1600 բժիշկների
համար նախատեսված վերապատ-
րաստման դասընթացներ վարակիչ 
հիվանդությունների կառավարմանն 
ու բուժման վերաբերյալ։

230

առողջության 
առաջնային պահպան-
ման օղակի բժիշկ

1600

բուժաշխատող
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Սույն հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Բովանդակության համար 
պատասխանատվություն է կրում Առողջապահության hամաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակը, և 
պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները։


