




ՀՀ ԱՆ Հիվանդ� թյ� նների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 
կենտրոն ՊՈԱԿ-ը ձևավորվել է ՀՀ կառավար� թյան 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1134-Ն որոշմամբ: Այն իր գործ� նե� թյ� նը 
ծավալ� մ է հանրային առողջապահ� թյան, մասնավորապես՝ վարակիչ 
և ոչ վարակիչ հիվանդ� թյ� նների, թ� նավոր� մն երի կանխարգելման, 
այդ թվ� մ՝ իմ� նականխարգելման, լաբորատոր, ֆիզիկական գործոնների 
� ս� մն ասիր� թյան և այլ ոլորտներ� մ: 

Կենտրոնի կազմ� մ գործ� մ է Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոնը, որն 
իրականացն� մ է հետազոտ� թյ� ններ մանրէաբան� թյան, մակա բ� ծա-
բան� թյան, վիր� սաբան� թյան, թ� նաբան� թյան, քիմի այի, ճառա-
գայթաբան� թյան և այլ ոլորտներ� մ: Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոնի 
լաբորատորիաները ենթարկվ� մ են որակի արտաքին հսկող� թյան 
Առողջապահ� թյան Համաշխարհային Կազմակերպ�  թյան, Ռ� սաստանի 
Դաշն� թյան, Մեծ Բրիտանիայի, Բ� լղարիայի և այլ երկրների մի ջազգային 
ճանաչ� մ � նեցող ռեֆերենս կենտրոնների կողմի ց:

Ինչպես նաև գործ� մ է Ռես� րս գիտա� ս� մն ական կենտրոնը՝ իր 
� ս� մն  ական լաբորատորիայով, որը հագեցած է ժամանակակից սարքա-
վոր� մն երով, Էլեկտրոնային գրադարանով, համակարգչային և � ս� մն ա կան 
լսարաններով և դահլիճով: 

Կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետ� թյան ողջ տարածք� մ նաև մատ� ց� մ 
է ծառայ� թյ� ններ՝ պայմանագրային հիմ� նքներով:



Բժշկական օգն� թյ� ն 
և սպասարկ� մ՝ 
հիվանդանոց, 
պոլիկլինիկա, 

բժշկական 
ամբ� լատորիա, 

ստոմատոլոգիական, 
լաբորատոր-
ախտորոշիչ 

կազմակերպ� թյ� ններ

 Վարակի հսկող� թյան ծրագրերի մշակ� մ,

 վարակի հսկող� թյան գործընթացների, ընթացա-
կարգերի, այդ թվ� մ՝ մանրէազերծման և հիվանդների 
մե կ� սացման ստանդարտ ընթացակարգերի մշակ� մ,

 բ� ժանձնակազմի  � ս� ց� մ/խորհրդատվ� թյ� ն՝ իրա-
վա կան ակտերի, մշակված փաստաթղթերի ներդրման 
և սանիտարական նորմե րի պահանջների հարցերով,

 բժշկական թափոնների անվտանգ գործած� թյան՝ 
հավաքման, տեսակավորման, մակնշման, պահ-
ման տարածք տեղափոխման  իրավական ակտի և 
ստանդարտ ընթացակարգերի մշակ� մ և բ� ժանձ-
նակազմի  � ս� ց� մ/խորհրդատվ� թյ� ն՝ դրանց 
ներդրման հարցերով,

 բժշկական իրերից ախտահանման որակի, բժշկական 
իրերի  մանրէազերծման որակի, օդի, շրջակա մի ջա-
վայրի առարկաներից մանրէաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ գործող 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ ախտահանիչ նյ�  թերի 
քիմի ական հետազոտ� թյ� ն ակտիվ նյ� թի պար� -
նակ� թյան նկատմամբ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և կրծողազերծման 
աշխատանքների իրականաց� մ,

 բ� ժանձնակազմի  անվտանգ� թյան ապահովման, 
ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման 
թեմաներով բ� կլետների, պաստառների, հ� շա-
թերթերի մշակ� մ,

 բ� ժանձնակազմի  պարբերական բժշկական զնն� -
թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես մանրէա-
բանական և մակաբ� ծաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� ններ և մի ջամտ� թյ� ններ իրա կա-
նացնող կամ արյան կամ դրա բաղադ րիչների հետ 
առնչվող բ� ժաշխատողների հետազո տ�  թյ� ն՝ 
վիր� սային Բ,Ց հեպատիտների նկատմամբ։



Բժշկական օգն� թյ� ն 
և սպասարկ� մ՝ 
հիվանդանոց, 
պոլիկլինիկա, 

բժշկական 
ամբ� լատորիա, 

ստոմատոլոգիական, 
լաբորատոր-
ախտորոշիչ 

կազմակերպ� թյ� ններ

 Լաբորատորիաներ� մ որակի կառավարման համա-
կարգի մշակ� մ և ներդրման նախապատրաստ� մ 
(լաբորատոր փաստաթղթերի, սարքերի, նմ� շների, 
կադրերի, արտակարգ իրավիճակների, նյ� թերի մա-
տակարարման կառավարման գործընթացի կանո-
նակարգ� մ),

 մանրէաբանական, վիր� սաբանական, մակաբ� ծա-
բանական, շճաբանական (ներառյալ՝ ԷԼԱՅԶԱ), 
պոլիմե րազային շղթայական ռեակցիայի 
մե թոդներով ախտածինների, այդ թվ� մ՝ հատ� կ 
վտանգավոր, դժվար ախտորոշվող հար� ցիչների 
հետազոտ� թյ� ններ,  

 անձնակազմի  անվտանգ� թյան ապահով� մ՝ ախտա-
ծիններով վարակվել� ց, քիմի ական նյ� թերով 
աղտոտ վել� ց (կենսանվտանգ� թյան համակարգի 
ձևավոր� մ և  ներդր� մ),

 ախտածինների կ� լտ� րաների պաշտպան� թյան 
ապա հով� մ (կենսապահով� թյան համակարգի ձևա-
վոր� մ և ներդր� մ),

 լաբորատորիաներ� մ մասնագիտական պատրաստ-
ված� թյան ապահով� մ (որակի արտաքին հսկո-
ղ� թյ� ն), 

 մանրէաբանական, վիր� սաբանական, մակա բ� ծա-
բանական, շճաբանական (ներառյալ՝ ԷԼԱՅԶԱ), 
պոլիմե րազային շղթայական ռեակցիայի մե թոդներով 
մասնագետների գործնական պատրաստ� մ,



 Սննդի կառ� ցահատված� մ՝ սննդի պատրաստման, 
տեղափոխման և պահպանման պահանջների 
կատարման գնահատ� մ՝ գործող նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան,

 սննդային հ� մքի և պատրաստի արտադրանքի 
մանրէաբանական, քիմի ական, ճառագայթային 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 սննդի կառ� ցահատված� մ լվացման և 
ախտահանման որակի, ախտահանիչ նյ� թերի 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 Խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� նների), լողավազանի ջրի  և սա� նայի 
մանրէաբանական, մակաբ� ծաբանական, 
քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ ըստ նորմատիվային պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 լեգիոնելոզի նկատմամբ լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ օդափոխիչ 
սարքեր� մ,  լողավազան� մ և սա� նայի ջր� մ,

 հյ� րանոցի համարներ� մ, սննդի 
կառ� ցահատված� մ, ընդ� նարան� մ, 
լողավազան� մ, ցնց� ղարան� մ, սանհանգ� յց� մ, 
հանդերձարան� մ և հաճախորդի սպասարկման 
այլ տարածքներ� մ՝ ախտահանման 
որակի, ախտահանիչ նյ� թերի լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,



 սպասարկող անձնակազմի  պարբերական 
բժշկական զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ ներառյալ  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 սպասարկող անձնակազմի  � ս� ց� մ և 
խորհրդատվ� թյ� ն՝ սանիտարական 
օրենսդր� թյան պահանջների, ախտահանիչ 
նյ� թերի պատրաստման վերաբերյալ, սննդի 
պատրաստման և պահպանման հարցերով, 
անձանական հիգիենայի կանոննների՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների, 

 հաճախորդի սպասարկման բոլոր տարածքներ� մ՝ 
մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, աղմ� կի 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի 
իրականաց� մ ըստ նորմատիվային պահանջների և  
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 փակ շին� թյ� նների տարածքներ� մ (այդ թվ� մ՝ 
լողավազաններ� մ, մարզադահլիճներ� մ և 
այլն) վն ասակար և վտանգավոր գործոնների 
բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, 
աղմ� կի մակարդակի գործիքային չափ� մն երի, 
օդի քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ՝ հաճախորդների և աշխատողների 
առողջ� թյան և անվտանգ� թյան ապահովման 
նպատակով,

 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ հյ� րանոցային տնտես� թյան 
օբյեկտների և սպորտային-առողջարարական 
կազմակերպ� թյ� նների կառ� ցման և 
վերակառ� ցման նախագծերի վերաբերյալ 
խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ:



 Սենքերի, հաճախորդների սպասարկման 
առարկաների ախտահանման, բժշկական 
իրերի մանրէազերծման որակի, ախտահանիչ 
նյ� թերի լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային պահանջների 
և եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� նների) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական, քիմի ական, 
ճառագայթաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ:

 լեգիոնելոզի նկատմամբ լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ օդափոխիչ 
սարքեր� մ,  ցնց� ղներ� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� ններ և 
մատնահարդարների, ոտնահարդարների, 
դիմահարդարների և դաջվածքի մասնագետներին 
աշխատանքի ընդ� նվելիս տարեկան մե կ անգամ 
Հեպատիտ Բ և Ց նկատմամբ հետազոտ� թյ� ն՝ 
համաձայն ՀՀ կառավար� թյան 347-Ն որոշման,

 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն՝ 
սանիտարական օրենսդր� թյան պահանջների, 
ախտահանիչ նյ� թերի պատրաստման վերաբերյալ, 
անձնական հիգիենայի կանոննների՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների,



 փակ շին� թյ� նների տարածքներ� մ վն ասակար 
և վտանգավոր գործոնների բացահայտ� մ՝ 
մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, աղմ� կի 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի, օդի 
քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ՝ հաճախորդների և աշխատողների 
առողջ� թյան  և անվտանգ� թյան ապահովման 
նպատակով,

 Գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ գեղեցկ� թյան սրահների կառ� ցման 
և վերակառ� ցման նախագծերի վերաբերյալ 
խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ:

 Պատրաստվող դեղերի մանրէազերծման որակի 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ` 
ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 սենքերի, առարկաների ախտահանման, բժշկական 
իրերի մանրէազերծման որակի, ախտահանիչ 
նյ� թերի լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ,

 Խմե լ�  և թորած ջրի մանրէաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասանավորապես  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,



 անձնակազմի  � ս� ց� մ  սանիտարական 
օրենսդր� թյան՝ դեղերի պատրաստման և իրացման 
պահանջների պահպանման հարցերով,

 փակ շին� թյ� նների տարածք� մ վն ասակար 
և վտանգավոր գործոնների բացահայտ� մ՝ 
մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, աղմ� կի 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի, օդի 
քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի 
պահանջների և  եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ 
հաճախորդների և աշխատողների առողջ� թյան  և 
անվտանգ� թյան ապահովման նպատակով,

 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ դեղատներ և դեղատնային 
կրպակների կառ� ցման և վերակառ� ցման 
նախագծերի վերաբերյալ։

 Խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ տարող� -
թյ� ններից) մանրէաբանական, մակաբ� ծաբանական, 
քիմի ական և ճառագայթաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ, 

 օդափոխիչ սարքերի  լեգիոնելոզի նկատմամբ 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ, 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և կրծողազերծման 
աշխատանքների իրականաց� մ,

 կազմակերպ� թյան սննդի կառ� ցահատվածի, 
բժշկական սենյակի և մե կ� սարանի առարկաների 
ախտահանման, ախտահանիչ նյ� թերի լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 սննդի կառ� ցահատված� մ սննդի պատրաստման, 
տեղափոխման և պահպանման պահանջների 
կատարման գնահատ� մ՝ գործող նորմատիվային 
պահանջներին համապատասխան� թյան նպատակով,



 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ ներառյալ  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 անձնակազմի  խորհրդատվ� թյ� ն և � ս� ց� մ՝ 
անձնական հիգիենայի կանոննների, սննդի 
պատրաստման և պահպանման հարցերով՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների, 

 փակ շին� թյ� նների տարածք� մ վն ասակար 
և վտանգավոր գործոնների բացահայտ� մ՝ 
մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, աղմ� կի մակարդակի 
գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և  
եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ � ս� մն առ� ների և 
աշխատողների առողջ� թյան  և անվտանգ� թյան 
ապահովման նպատակով,

 խմբասենյակներ� մ, դահլիճ� մ, դասասենյակներ� մ, 
արհեստանոցներ� մ մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, 
աղմ� կի մակարդակի գործիքային չափ� մն երի  
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի 
պահանջների և  եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 գործող շինարարական և սանիտարական նորմե րի 
պահանջներին համապատասխանեցման նպատակով՝ 
նախադպրոցական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
կառ� ցման և վերակառ� ցման նախագծերի 
վերաբերյալ խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ:



 Լվացքի մե քենաներից, մաք� ր լվացքի 
պահման սենքի մակերեսներից ախտահանման 
որակի, ախտահանիչ նյ� թերի լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների,

 խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� ններից) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ,

 օդափոխիչ սարքերի, ցնց� ղների՝ լեգիոնելոզի 
նկատմամբ լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ և եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես 
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն՝ 
սանիտարական օրենսդր� թյան պահանջների, 
ախտահանիչ նյ� թերի պատրաստման վերաբերյալ,

 աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի մակարդակի գործիքային 
չափ� մն երի, օդի քիմի ական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և  եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ՝ աշխատողների առողջ� թյան  և 
անվտանգ� թյան ապահովման նպատակով,



 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ նախադպրոցական � ս� մն ական 
հաստատ� թյ� նների կառ� ցման և 
վերակառ� ցման նախագծերի վերաբերյալ 
խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ:



Արտադրական 
ձեռնարկ� թյ� ններ, 

այդ թվ� մ՝ 
հանքարդյ� նա-

բեր� թյ� ն

 Աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի և վիբրացիայի մակարդակի 
գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և  եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ՝ աշխատողների առողջ� թյան  և 
անվտանգ� թյան ապահովման նպատակով,

 ձեռնարկ� թյան ազդեց� թյան գոտ� մ շրջակա 
մի ջավայրի օբյեկտների՝ մթնոլորտային օդի, հողի, 
ջրային ռես� սների, տեղական արտադր� թյան 
պարենային հ� մքի և սննդամթերքի  քիմի ական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների, 

 խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� ններից) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական, քիմի ական, 
ճառագայթաբանական և թ� նաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ, 

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ ՀՀ 
կառավար� թյան 15.07.2004թ.  N1089-Ն որոշման 
պահանջների,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և կրծողազերծման 
աշխատանքների իրականաց� մ,

 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն՝ 
սանիտարական օրենսդր� թյան պահանջների 
պահպանման հարցերով,

 արտադրական և կենցաղային կեղտաջրերի 
մանրէաբանական, քիմի ական, ճառագայթաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ 
պահանջված ց� ցանիշների նկատմամբ,



Արտադրական 
ձեռնարկ� թյ� ններ, 

այդ թվ� մ՝ 
հանքարդյ� նա-

բեր� թյ� ն

Սննդարդյ� նա-
բեր� թյ� ն

 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ արտադրական ձեռնարկ� թյ� նների 
կառ� ցման և վերակառ� ցման նախագծերի 
վերաբերյալ խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ:

 Վտանգի վերլ� ծ� թյան և կրիտիկական կետերի 
հսկման համակարգի HACCP)  ներդրման վտանգի 
վերլ� ծ� թյ� ն, հսկման կրիտիկական կետերի 
որոշ� մ, կրիտիկական կետերի սահմանաչափերի 
սահման� մ, մոնիթորինգի համակարգի մշակ� մ, 
� ղղիչ գործող� թյ� նների և ներդրված համակարգի 
ստ� գման ընթացակարգերի մշակ� մ, բոլոր 
քայլերի և ընթացակարգերի փաստաթղթավոր� մ,

 պարենային  հ� մքի, սննդամթերքի  և պատրաստի 
կերակրատեսակների  մանրէաբանական, 
քիմի ական, ճառագայթաբանական  լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների,

 խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� ններից) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական, քիմի ական, 
ճառագայթաբական և թ� նաբանական  
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների 
և եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,



 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն՝ 
սանիտարական օրենսդր� թյան պահանջների 
պահպանման հարցերով,

 աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի, վիբրացիայի, 
էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակի 
գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ 
ըստ նորմատիվային փաստթաթղթերի 
պահանջների և  եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ 
աշխատողների առողջ� թյան  և անվտանգ� թյան 
ապահովման նպատակով,

 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ սննդարդյ� նաբեր� թյան 
ձեռնարկ� թյ� նների կառ� ցման և վերակառ� ցման 
նախագծերի վերաբերյալ խորհրդատվ� թյ� ն, 
փորձաքնն� թյան իրականաց� մ,

 ձեռնարկ� թյան ազդեց� թյան  գոտ� մ՝ 
մթնոլորտային օդի, հողի, ջրային ռես� րսների 
քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային պահանջների,

 արտադրական և կենցաղային կեղտաջրերի 
մանրէաբանական, քիմի ական, 
ճառագայթաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� ններ՝ պահանջված ց� ցանիշների 
նկատմամբ:

 Ոչ պարենային արտադրանքի  (շինանյ� թ, 
խաղալիք, կոսմե տիկ մի ջոց, կենցաղային քիմի այի 
մի ջոց, պոլիմե րային արտադրանք և այլ նյ� թերի 
արտադրանք և այլն) մանրէա բանական,  քիմի ական, 
թ� նաբանական և ճառագայթաբանական  
լաբորատոր  հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ 
ըստ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների,

Սննդարդյ� նա-
բեր� թյ� ն



 կենցաղային պայմաններ� մ արտադրանքի 
օգտագործման ժամանակ ֆիզիկական գործոնների՝ 
աղմ� կ, վիբրացիա, � լտրաձայն և այլն) 
գործիքային չափ� մն երի իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային պահանջների և եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ։

 խմե լ�  ջրի մանրէաբանական, քիմի ական, 
ճառագայթաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 ջրամատակարարաման համակարգերի օրվա 
կարգավորիչ ավազանների, ներքին ցանցի, 
կ� տակման տարող� թյ� նների ախտահանման 
աշխատանքների իրականաց� մ, 

 արտադրական և կենցաղային կեղտաջրերի 
մանրէաբանական, քիմի ական և 
ճառագայթաբանական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի և վիբրացիայի 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի, օդի 
քիմի ական լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների և  եզրակաց� թյան 
տրամադր� մ։



 Վտանգի վերլ� ծ� թյան և կրիտիկական կետերի 
հսկման համակարգի HACCP)  ներդրման 
նպատակով՝ վտանգի վերլ� ծ� թյ� ն, հսկման 
կրիտիկական կետերի որոշ� մ, կրիտիկական 
կետերի սահմանաչափերի սահման� մ, 
մոնիթորինգի համակարգի մշակ� մ, � ղղիչ 
գործող� թյ� նների և ներդրված համակարգի 
ստ� գման ընթացակարգերի մշակ� մ, բոլոր 
քայլերի և ընթացակարգերի փաստաթղթավոր� մ,

 պարենային հ� մքի, սննդամթերքի  և 
պատրաստի արտադրանքի մանրէաբանական, 
քիմի ական, ճառագայթաբանական  լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի  պահանջների,

 խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� ններից) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական, քիմի ական և 
ճառագայթաբանական  լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների և 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 անձնակազմի  պարբերական բժշկական 
զնն� թյ� նների իրականաց� մ՝ մասնավորապես  
մանրէաբանական և մակաբ� ծաբանական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նները,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և 
կրծողազերծման աշխատանքների իրականաց� մ,

 աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի և վիբրացիայի 
էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակի 
գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական 



 լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային պահանջների և  
եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ աշխատողների 
առողջ� թյան  և անվտանգ� թյան ապահովման 
նպատակով,

 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն՝ 
սանիտարական օրենսդր� թյան պահանջների 
պահպանման հարցերով:

 հանրային սննդի կազմակերպ� թյ� նների 
հաճախորդների սպասարկման սրահներ� մ 
մի կրոկլիմայի, լ� սավոր� թյան, աղմ� կի 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային պահանջների 
և  եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 գործող շինարարական և սանիտարական 
նորմե րի պահանջներին համապատասխանեցման 
նպատակով՝ հանրային սննդի 
կազմակերպ� թյ� նների կառ� ցման և 
վերակառ� ցման նախագծերի վերաբերյալ 
խորհրդատվ� թյ� ն, փորձաքնն� թյան 
իրականաց� մ։

 կանխարգելիչ պատվաստ� մն երի իրականաց� մ՝ 
Հեպատիտ Ա, Բ, կարմր� կ, կարմրախտ 
խոզ� կ, դիֆթերիա, փայտաց� մ, սեզոնային 
գրիպ, մե նինգակոկային և պնևմակոկային 
վարակներ (պատվաստ� մն երով կանխարգելվող 
հիվանդ� թյ� նների կանխարգել� մ),

 պատվաստվող անձանց պատվաստ� մն երի 
մի ջազգային վկայականի տրամադր� մ՝ մ� տքի 
երկրներ ներկայացնել�  համար։



 Վարակիչ հիվանդ� թյ� նների կանխարգելման 
վերաբերյալ զբոսաշրջային կազմակերպ� թյ� նների 
աշխատակիցների � ս� ց� մ՝ մի ջազգային 
վերապատրաստ� մն եր անցած մասնագետների 
կողմի ց,

 խորհրդատվ� թյան տրամադր� մ տարբեր 
երկրներ մե կնողներին տվյալ երկր� մ վարակիչ 
հիվանդ� թյ� ններով պայմանավորված 
համաճարակային իրավիճակի, պարտադիր և 
առաջարկվող պատվաստ� մն երի, հիվանդ� թյ� նների 
կանխարգելիչ բ� ժման վերաբերյալ,

 զբոսաշրջային կազմակերպ� թյ� ններին, 
ճանապարհորդներին հ� շաթերթերի, բ� կլետների 
տրամադր� մ,

 ճանապարհորդների շրջան� մ կանխարգելիչ 
պատվաստ� մն երի իրականաց� մ՝ Հեպատիտ 
Ա, Բ, կարմր� կ, կարմրախտ խոզ� կ, դիֆթերիա, 
փայտաց� մ, սեզոնային գրիպ, մե նինգակոկային 
և պնևմակոկային վարակներ (պատվաստ� մն երով 
կանխարգելվող հիվանդ� թյ� նների կանխարգել� մ),

 պատվաստվող անձանց՝ պատվաստ� մն երի 
մի ջազգային վկայականի տրամադր� մ՝ մ� տքի 
երկրներ ներկայացնել�  համար,

 Վարակիչ հիվանդ� թյ� ններով կասկածելի 
հիվանդների կենսաբանական նյ� թի (արյան, մե զի, 
թքի, խորխի և այլն) լաբորատոր հետազոտ� թյ� ն,

 քիմի ական գործոններով պայմանավորված 
կասկածելի հիվանդների կենսաբանական 
նյ� թի(մազերի, եղ� նգների, արյան, մե զի) քիմի ական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� ններ ծանր մե տաղների և 
մի կրոտարրերի նկատմամբ.

 ամառանոցներ� մ, բազմաբնակարան շենքեր� մ, 
առանձնատներ� մ, դրանց կից տարածքներ� մ, 
նկ� ղներ� մ մի ջատաբանական հետազոտ� թյ� ններ, 

Զբոսաշրջային 
կազմակերպ� -

թյ� ններ

Բնակչ� թյան հետ 
տարվող 

աշխատանք



 հայտնաբերված հոդվածոտանիների նմ� շների 
տեսակային պատկանել� թյան որոշ� մ, 
անհրաժեշտ� թյան դեպք� մ՝ նաև մի ջատազերծման 
աշխատանքների իրականաց� մ,

 բնակչ� թյան առողջ� թյան և անվտանգ� թյան 
ապահովման նպատակով՝ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ աղմ� կի, թրթռման 
մակարդակի գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ 
ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների,

 խորհրդատվ� թյ� ն՝ բնակչ� թյան առողջապահական 
ռիսկերի և հիվանդ� թյ� նների կանխարգելման 
հարցերի շ� րջ,

 իրազեկ� մ, բժշկահիգիենիկ կրթ� թյ� ն, առողջ 
ապրելակերպի քարոզչ� թյ� ն՝ առողջապահական 
թեմաներով:

 Գիտահետազոտական աշխատանքների պլանների 
մշակ� մ,

 գիտական հրապարակ� մն երի ձևակերպ� մ,

 գրախոսականների տրամադր� մ,

 գիտական աշխատանքների ձևակերպ� մ։

 Խմե լ�  ջրի (այդ թվ� մ՝ ջրի կ� տակիչ 
տարող� թյ� ններից) մանրէաբանական, 
մակաբ� ծաբանական սանիտարա-քիմի ական, 
ճառագայթային լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների 
իրականաց� մ՝ ըստ նորմատիվային փաստաթղթերի 
պահանջների և եզրակաց� թյան տրամադր� մ, 

 օդափոխիչ սարքերի լեգիոնելոզի նկատմամբ 
լաբորատոր հետազոտ� թյ� նների իրականաց� մ, 
եզրակաց� թյան տրամադր� մ,

 ախտահանման, մի ջատազերծման և կրծողազերծման 
աշխատանքների իրականաց� մ,

Բնակչ� թյան հետ 
տարվող 

աշխատանք

Գիտա-
հետազոտական և 
գիտա-կիրառական 

աշխատանքներ

Տրանսպորտային 
կազմակերպ� -

թյ� ններ 
(օդանավա կայաններ, 

երկաթգծի 
կայարաններ, 

մե տրոպոլիտեն, 
անձանց և բեռների 

հեռընթաց 
փոխադր� մն եր 
իրականացնող 
կազմակերպ� -

թյ� ններ)



Տրանսպորտային 
կազմակերպ� -

թյ� ններ 
(օդանավա կայաններ, 

երկաթգծի 
կայարաններ, 

մե տրոպոլիտեն, 
անձանց և բեռների 

հեռընթաց 
փոխադր� մն եր 
իրականացնող 
կազմակերպ� -

թյ� ններ)

 աշխատատեղեր� մ վն ասակար և վտանգավոր 
գործոնների բացահայտ� մ՝ մի կրոկլիմայի, 
լ� սավոր� թյան, աղմ� կի վիբրացիայի, 
էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակի 
գործիքային չափ� մն երի, օդի քիմի ական լաբորատոր 
հետազոտ� թյ� նների  իրականաց� մ՝ ըստ 
նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների 
և  եզրակաց� թյան տրամադր� մ՝ աշխատողների 
առողջ� թյան  և անվտանգ� թյան ապահովման 
նպատակով,

 իրազեկ� մ, բժշկահիգիենիկ կրթ� թյ� ն, առողջ 
ապրելակերպի քարոզչ� թյ� ն՝ առողջապահական 
թեմաներով,

 անձնակազմի  � ս� ց� մ և խորհրդատվ� թյ� ն 
վարակիչ հիվանդ� թյ� նների կանխարգելման 
թեմաներով։





Հիվանդ� թյ� նների վերահսկման եվրոպական կենտրոն

ԱՄՆ պաշտպան� թյան դեպարտամե նտի Սպառնալիքների նվազեցման 
գործակալ� թյ� ն
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