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1. Ներածություն 
Նոր կորոնավիրուսը (SARS-CoV-2) և դրա հարուցած հիվանդությունը (COVID-19) 

մարդկությանը կանգնեցրեց մեծագույն մարտահրավերի առջև, քանի որ համավարակը 

մարդկային կորուստների հետ մեկտեղ առաջացրել է աննախադեպ տնտեսական ծախսեր: 

COVID-19-ին դիմակայելը բոլոր երկրների կառավարությունների հիմնական 

առաջնահերթություն է դարձել: 

Վրաստանը համավարակի զսպման համար սկսեց նախապատրաստվել վաղ փուլում: 

Երկրի կառավարության կողմից 2020 թվականի գարնանը ձեռնարկված զսպման 

միջոցառումները և ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը 

մեղմացրել են COVID-19-ի հետ կապված բացասական հետևանքները, ինչը 

հնարավորություն է տվել մայիսից մեղմացնել սահմանափակող միջոցառումները: Տարբեր 

գործոնների ազդեցության ներքո, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա միտմանը 

համահունչ, սեպտեմբերին Վրաստանում ինտենսիվորեն սկսվեց նոր կորոնավիրուսային 

վարակների և նոր դեպքերի աճը, ինչը հանգեցրեց համավարակի զանգվածային 

տարածմանը ամբողջ հանրապետությունում: Հաճախականության աճման հետ մեկտեղ 

համաճարակաբանական հսկողության կարևոր պարամետրերի (ներառյալ 

վերարտադրության ինդեքսը, մահացության մակարդակը բնակչության մեկ շնչի հաշվով, 

թեստավորման դրականությունը) և հիվանդանոցային ռեսուրսների օգտագործման 

առումով Վրաստանը հասավ տագնապալի մակարդակի, որից հետո Վրաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը աշնան վերջին կանխարգելման և կայունացման 

համար կրկին պարտադիր դարձրեց որոշակի արգելող միջոցառումները, ընդլայնեց 

նպատակային սահմանափակումները։ Համաճարակի կառավարման այս մոտեցումն տվյալ  

պահին ամենաարդյունավետն է, բայց այն որպես բեռ է ընկնում երկրի տնտեսության վրա, 

խափանում է կրթության ոլորտի բնականոն գործունեությունը և խոչընդոտում   երկրի 

հետագա զարգացումը։ Դեկտեմբերի դրությամբ, Վրաստանում հաստատված դեպքերի 

մակարդակը կազմում էր 5834/100,000 բնակչի հաշվով, իսկ վարակված բնակչության 

գնահատված մակարդակը 15% էր: Առողջացածների մակարդակը 89% է, իսկ 

մահացությունը՝ 1%: COVID-19-ն աշնանը երկրում դարձել է մահացության հիմնական 

պատճառը, իսկ 2020 թվականի համար այն կլինի մահացության չորրորդ առաջատար 

պատճառը: 

  

Առկա իրավիճակի կայունացման և ավելի շատ կյանքեր փրկելու համար, մինչև 

կստեղծվի COVID-19-ի դեմ էթիոտրոպիկ (հիվանդության պատճառների վերացման վրա 

ազդող)  դեղամիջոց, օպտիմալ լուծումը կլինի COVID-19-ի դեմ անվտանգ և արդյունավետ 

պատվաստանյութերի ներդրումն ու վարչարարությունը, ինչն, ի վերջո, համաճարակի 

կանխման կարևորագույն նախապայմանն է։1  

Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստումների քաղաքականության ձևավորումը և 

իրականացումը դյուրացնելու նպատակով ստեղծվել է Վրաստանում COVID-19-ի 

պատվաստումների իրականացման միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողով՝  

Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, 

                                                             
1 Leung, K., Wu, J.T., Liu, D., & Leung, G.M. First -wave COVID-19 transmissibility and severity 

in China outside Hubei after control measures, and second -wave scenario planning: a 

modeling impact assessment. Lancet 395, 1382-1393 (2020). 
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առողջապահության և սոցապահովման նախարարի նախագահությամբ2։ 

Պատվաստումների ներդրման ծրագրի պատրաստումը համակարգում է ՀՎՀԱԱԿ-ն: 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ գործընթացին ներգրավվեց փորձագետների 

խումբ: Որպես ուղեցույց օգտագործվել է ԱՀԿ-ի առաջարկած մեթոդական փաստաթուղթը:3 

Տարբեր թեմատիկ ոլորտներում ութ տեխնիկական աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել: 

Խմբերում ընդգրկված են ոլորտի փորձագետներ, առողջապահության ոլորտի տարբեր 

կառույցների ներկայացուցիչներ, ծառայություններ մատուցողներ: Համապարփակ 

խորհրդատվությունների և քննարկումների արդյունքում պատրաստվել է սույն 

փաստաթուղթը, որն ուղեցույցի դեր է կատարում COVID-19-ի պատվաստումների 

ներդրման գործընթացում։ 

Պատվաստումների իրականացման պլանը նախանշում է անհրաժեշտ 

գործողությունները, պարտականությունները և ֆինանսական կարիքները, որոնք 

անհրաժեշտ են երկրում գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու համար։ Ելնելով 

անընդհատ փոփոխվող իրավիճակից, որ կապված է աշխարհում պատվաստանյութերի 

փորձարկում-գրանցման և արտադրության, բաշխման ու մատակարարման հետ, 

Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստանյութերի ներդրման ազգային ծրագիրը 

պարբերաբար կփոփոխվի, և պլանը կհարմարեցվի նոր տեղեկություններին։  

 

 

2. Իմունացման պետական  ծրագիրը Վրաստանում 

Վրաստանում իմունացման պետական ծրագիրը ապահովում է անվճար 

պատվաստումներ իմունացման օրացույցով և համաճարակաբանական ցուցանիշով 

սահմանված պատվաստանյութերով: Պատվաստումը կարգավորվում է «Հանրային 

առողջության մասին» Վրաստանի օրենքով4 և ենթաօրենսդրական ակտերով:5 Ծրագիրն 

ավանդաբար ունի լավ պահպանված սառը շղթայի ցանց, մշտադիտարկման և վերահսկման 

համակարգ: Պատվաստումներով բնակչության ներառման մակարդակը 

պատվաստանյութերի մեծամասնության համար բարձր է, չնայած որոշ հակագեներ հետ են 

մնում ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ երկրի տարեկան նպատակներից (95%): Սրա 

պատճառներն են. մասնավոր հաստատությունների պակաս հետաքրքրությունը 

պատվաստումներով, աշխատակազմի ցածր մոտիվացիան, աշխատանքային 

ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցը, անբավարար հաղորդակցությունն 

առաջնային առողջապահական հաստատությունների և հանրային առողջապահական 

                                                             
2 Վրաստանի կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 2459 հրամանագիր  

«Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստումների իրականացման միջգերատեսչական 

համակարգող հանձնաժողովի ստեղծման մասին»: 
3 Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID -19 vaccines. 

Geneva: World Health Organization; 2020 (WHO/2019-nCoV/NDVP/2020.1). Licence: CC 

BY-NC-SA 3.0 IGO. 
4 Վրաստանի օրենք «Հանրային առողջության մասին» (ընդունվել է՝ 27/06/2007): 
4«Պրոֆիլակտիկ պատվաստումների ազգային օրացույցի՝ այն վարակիչ 

հիվանդությունների  ցանկը, որոնց համար պարտադիր են պրոֆիլակտիկ 

պատվաստումները, պրոֆիլակտիկ պատվաստումների անցկացման տարիքային 

ցուցանիշների, ժամկետների և իմունացման կառավարման կանոնների հաստատման 

մասին» Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, 

առողջապահության և սոցապահովման նախարարի 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ի 

№01-60/ն հրաման։  
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ծառայությունների միջև, ծնողների կողմից պատվաստումների նկատմամբ դիմադրական 

վերաբերմունքը (հատկապես մեծ քաղաքներում) և այլ գործոններ: 

2013 թվականից պետական ծրագրի շրջանակներում, նախապես ընտրված ռիսկային 

խմբերում և համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) 

հանձնարարականների, իրականացվում է սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումը։ 

Տարեցտարի պատվաստանյութերի գնումների թիվն ավելանում է, և ընդլայնվում է 

պատվաստված առաջնահերթ ռիսկային խմբերի ցուցակը: 2020/21 թթ․ սեզոնի համար 

ծրագրի շրջանակներում երկիր է ներկրվել 235,000 դեղաչափ գրիպի դեմ պատվաստանյութ 

և սույն թվականի հունվարի 6-ի դրությամբ պատվաստումների ներգրավման ցուցանիշը 75% 

է:  

  

Իմունացման ազգային ծրագրի կարողություններն ու ռեսուրսներն արտացոլված են 

COVID-19-ի դեմ պատվաստումների ներդրման սույն ծրագրում և օպտիմալ կերպով 

կօգտագործվեն պատվաստումների արշավը երկրի տարածքում համատարած դարձնելու 

համար,  իսկ պատվաստանյութերի ծրագրի առկա թերությունները և հասարակության 

վերաբերմունքը սովորական պատվաստանյութերի նկատմամբ նախատեսված են այս 

ներդրման ծրագրի ծառայությունների մատուցման և հաղորդակցության ռազմավարության 

մասերում:  
 

3. COVID19-ի թեկնածու և թույլատրված պատվաստանյութեր  
  

Հաշվի առնելով, որ ակնկալվող COVID-19-ի պատվաստանյութերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը մշտապես փոփոխական է․ ամեն օր թարմացվում է, իսկ 

պատվաստանյութերի առաքման ժամկետը նույնպես փոփոխական է, գործող ծրագիրը 

հիմնվում է (մեծ մասամբ) այն իրողության վրա, որ գոյություն ուներ 2021 թվականի մարտի 

19-ի դրությամբ, և դիտարկում է հետևյալ պատվաստանյութերի ներդրման 

հնարավորությունը. 

 

 

Աղյուսակ 1. Թեկնածու պատվաստանյութերի վերլուծում 2021 թվականի մարտի 19-ի 

դրությամբ 6 
 

Արտադրող 

ընկերություն 

Պատվաստանյութի 

տեաակը 

Անհրաժեշտ 

դեղաչափերը 

և 

ժամանակային 

միջակայքը  

Դեղաչափ/ 

ծավալ 
Զարգացման փուլ 

Սպասվելիք կամ 

ստացած 

թույլտվություն   

BioN-Tech/  

Pfizer  
mRNA  

2 դեղաչափ, 0-

21 օր 

1 դեղաչափ = 

0.3 մլIM 

  

Թույլատրվում է 

օգտագործել․ 

Շվեյցարիա, 

Բահրեյն, 

Բրազիլիա, Նոր 

Զելանդիա, 

Սաուդյան Արաբիա 

 

2020 թվականի 

դեկտեմբեր 

                                                             
6 https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/  տեղեկատվություն 2021 թվականի 

մարտի 19։  

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
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Անհետաձգելի 

թույլտվություն. 

Միացյալ 

Թագավորություն, 

ԱՄՆ, Կանադա, 

Եվրամիություն, 

Իսրայել, Նորվեգիա, 

Իսլանդիա և այլ 

երկրներ 

Moderna/  

Lonza  
mRNA 

2 դեղաչափ, 0-

28 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

Թույլատրվում է. 

Շվեյցարիայում: 

Անհետաձգելի 

թույլտվություն. 

ԱՄՆ, 

Եվրամիություն, 

Միացյալ 

Թագավորություն, 

Նորվեգիա, 

Իսլանդիա, Իսրայել 

և այլ երկրներ 

  

2020 թվականի 

դեկտեմբեր 

Oxford/  

Astra-Zeneca  

Ոչ ռեպլիկացիոն 

վիրուսի վեկտոր  

(1-) 2 

դեղաչափ  

0, 28 օր  

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

Անհետաձգելի 

թույլտվություն․ 

Եվրամիություն, 

Միացյալ 

Թագավորություն, 

ԱՄՆ, Ավստրալիա, 

Նորվեգիա, 

Իսլանդիա, 

Արգենտինա, Չիլի, 

Բրազիլիա, 

Հնդկաստան և այլ 

երկրներ 

2021 թվականի 

հունվար 

Sinopharm 
Ինակտիվացված 

վիրուս 

2 դեղաչափ, 0-

14 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

Թույլատրվում է. 

Չինաստանում 

Անհետաձգելի 

թույլտվություն. 

Պերու, Արգենտինա, 

Բահրեյն, 

Արաբական 

Միացյալ 

Էմիրություններ, 

Հորդանան, 

Եգիպտոս 

2020 թվականի 

դեկտեմբերին 

գրանցում է 

ստացել Միացյալ 

Էմիրություններում  

J&J/Janssen  
Ոչ ռեպլիկացիոն 

վիրուսի վեկտոր  

(1-)2 դեղաչափ  

0, 56 օր  

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

Անհետաձգելի 

թույլտվություն․ 

ԱՄՆ, Միացյալ 

Թագավորություն, 

Բահրեյն, 

Արգենտինա, 

Բրազիլիա, Բելգիա, 

Կոլումբիա, այլ 

2021 թվական 

SP/GSK  Ռեկոմբինանտ 
2 դեղաչափ, 0-

28 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 
3-րդ փուլ․ ԱՄՆ  2021 թվական 

Sinovac Biotech 

Co., Ltd 

Ինակտիվացված 

վիրուս 

2 դեղաչափ, 0-

14 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

Թույլատրվում է. 

Չինաստան  

Անհետաձգելի 

թույլտվություն. 

2021 թվական 
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Չիլի, Թուրքիա, 

Ինդոնեզիա, 

Բրազիլիա և այլ 

երկրներ  

Novavax 

Վիրուսի 

սպիտակուցի 

բաղադրիչ  

2 դեղաչափ, 0-

21 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 

3-րդ փուլ. Միացյալ 

Թագավորություն, 

ԱՄՆ, Մեքսիկա, 

Պուերտո Ռիկո 

2021 թվական 

Serum Institute of 

India 

Վիրուսի 

սպիտակուցի 

բաղադրիչ  

2 դեղաչափ, 0-

28 օր 

1 դեղաչափ 

=0.5ml IM 
½ փուլ․Ավստրալիա 2021 թվական 

Bharat Biotech 
Ինակտիվացված 

վիրուս 

2 դեղաչափ, 0-

28 օր 
 

3-րդ փուլ․ 

անհետաձգելի 

թույլտվություն. 

Հնդկաստան, Իրան, 

Զիմբաբվե 

Bharat Biotech 

 
 

Ներկայացված պատվաստանյութերից. Pfizer / BionTech, Moderna AztraZeneca- ն և 

Johnson & Johnson-ն արդեն լիազորված են ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից (և այլ վստահելի 

կարգավորողների կողմից) և թույլատրված են ԱՀԿ-ի անհետաձգելի օգտագործման 

ցուցակում7, տվյալ պատվաստանյութերը որոշ երկրներում թույլատրված են օգտագործման 

համար, իսկ երկրների մի մասում ունեն միայն անհետաձգելի օգտագործման8 

թույլտվություն։ 

Նշենք նաև, որ աղյուսակում տրված պատվաստանյութերի մեծ մասի պահման ռեժիմը 

2-80C է, բացառությամբ Pfizer/BionTech-ի և Moderna-ի, որոնք պահվում են 

համապատասխանաբար՝                 -700C և -200C ջերմաստիճանում: Հետևաբար, սույն ծրագիրը 

կառուցված է  հետազոտության արդյունքում բարձր արդյունավետություն ունեցող  

թեկնածու պատվաստանյութերի պոտենցիալ երեք ջերմաստիճանային ռեժիմ ունեցող 

պատվաստանյութերի օգտագործման վրա: Հաշվի առնելով ուլտրասառը շղթայի 

անհրաժեշտությունը և համապատասխան նյութատեխնիկական դժվարությունների 

պատճառով Pfizer/BionTech պատվաստանյութի, ինչպես նաև Moderna-ի օգտագործումը 

հիմնականում սահմանաչափված քանակությամբ, գերակա խմբերի համար քննարկված է 

կազմակերպված օգտագործման համար: Այս երկու պատվաստանյութերի հնարավոր 

առավելագույն դեղաչափերի քանակը սահմանվել է միայն բնակչության առաջին 3% -ի 

                                                             
7 Անհետաձգելի օգտագործման ցուցակում ներառման կարգը Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված ընթացակարգ է` 

առողջապահական արտակարգ իրավիճակներում նոր կամ չլիցենզավորված 

արտադրանքների (պատվաստանյութերի, բուժիչ թերապիաների և ախտորոշման 

միջոցների) օգտագործման համար:   Emergency use listing procedure (who.int) . 
8 Անհետաձգելի օգտագործման թույլտվությունն այն մեխանիզմն է, որը երկրի 

կարգավորող մարմիններն օգտագործվում են արտակարգ իրավիճակներում․ օրինակ՝ 

որպեսզի համավարակի պայմաններում  նպաստեն դեռևս չգրանցված 

պատվաստանյութի կամ այլ բուժման միջոցի հասանելիությունը, ինչն անհրաժեշտ է 

հիվանդության բուժման համար կամ նրա տարածումը դադարեցնելու համար։ Նման 

թույլտվությունը տրվում է միայն այն դեպքում, եթե այլընտրանք չկա, և կոնկրետ 

արտադրանքը բավարարում  է կարգավորողի ստանդարտ 

պահանջները`անվտանգության և արդյունավետության տեսանկյունից: 

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-

vaccines-explained. 

https://www.who.int/publications/m/item/emergency-use-listing-procedure#:~:text=Emergency%20Use%20Listing%20(EUL)%20procedure,Ebola%20outbreak%20of%202014%2D2016.
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համար, այսինքն`առաջնահերթ խմբերի ընդգրկման համար: 2021 թվականի առաջին 

եռամսյակից հնարավոր կլինի ստանալ 2-80C պատվաստանյութեր, որոնք ամբողջովին 

հարմարեցված են Վրաստանի սառնարանային, սառը շղթայի և այլ լոգիստիկ 

համակարգերին: 

 Թեկնածու պատվաստանյութեր ընտրելիս՝ երկիրն առաջնորդվում է հետևյալ 

չափանիշներով. ա) պատվաստանյութերի մշակման/լիցենզավորման փուլը և շուկայում 

թույլտվություն ստանալու սպասվող ժամկետները, բ) պատվաստանյութի համար 

պահանջվող ջերմաստիճանային ռեժիմը և պահանջները (համալիրությունը-բարդությունը) 

սառը շղթայի նկատմամբ, գ) կոնկրետ պատվաստանյութի հնարավոր գրանցման 

ժամկետները խիստ կարգավորող մարմինների կողմից, դ) պատվաստանյութի 

առկայությունը COVAX հարթակում9 և ե) որոշակի պատվաստանյութի նկատմամբ 

բնակչության հնարավոր բացասական վերաբերմունքի ռիսկը՝ ըստ արտադրողի և 

արտադրող երկրի, այլ երկրներում լայնածավալ պատվաստումների ծրագրերում 

պատվաստանյութի անվտանգության/ կողմնային երևույթների հաճախականության, 

տարածվածության, հիվանդացության ծանրության մասին նոր ապացույցների հավաքման։  

 

4․ Կարգավորող միջավայր 

Առկա իրողությունը պատվաստանյութերի արագ ներդրման առումով պահանջում է 

երկրի կարգավորող միջավայրի և Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված 

անձանց, աշխատանքի, առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարության 

(այսուհետ՝ Նախարարություն) այլ համապատասխան կառույցների լիարժեք 

պատրաստվածություն՝ ներմուծման գործընթացը սահուն իրականացնելու համար։ 

Վրաստանի օրենսդրության համաձայն, Վրաստանի շուկայում դեղագործական 

արտադրանքի գրանցման երկու եղանակ կա:10  Ճանաչման ռեժիմի կիրառման հիմքը 

հանդիսանում է այլ երկրի կամ միջպետական դեղագործական արտադրանքը կարգավորող 

պետական մարմնի տարբերակումը`ըստ վստահելիության, սեփական շուկաներում միայն 

բարձրորակ դեղագործական արտադրանք մուտք գործելու հնարավորության: 

Մասնավորապես, այլ երկրի կամ միջպետական դեղագործական արտադրանքը 

կարգավորող պետական մարմնի կողմից  դեղագործական արտադրանքի նկատմամբ իր 

վերահսկողության տակ գտնվող շուկաներ ներս թողնելու համար  անվտանգության, 

արդյունավետության և որակի պահանջները միակողմանիորեն ընդունում է Վրաստանը և 

չի կատարում նույն կամ նման պահանջների նկատմամբ դեղագործական արտադրանքի 

անվտանգության, արդյունավետության, որակի և թերապևտիկ արդյունավետության 

սահմանման նպատակով կրկնական փորձաքննություն։    

Հուսալի կարգավորող մարմինները (Դեղերի եվրոպական գործակալությունը և 37 

երկրների կարգավորողները), 11 ընթացակարգի համար պահանջվող ժամանակը (15 

                                                             
9 https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard տեղեկությունը վերցված է 2021 

թվականի մարտի 19-ի դրությամբ։  
10 Վրաստանի օրենք «Դեղերի և դեղագործական գործունեության մասին»: 
11 Վրաստանի կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի №188 որոշում «Այլ 

երկրների կամ միջպետական դեղագործական արտադրանքի կարգավորող պետական 

մարմինների ցանկը սահմանելու մասին»։ 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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աշխատանքային օր), գրանցման կանոններն ու պայմանները12 սահմանվում են 

ենթաօրենսդրական ակտերով: 

Դեղագործական արտադրանքի պետական գրանցման ազգային ռեժիմով գրանցման 

կարգը և պայմանները նախատեսում են դեղագործական արտադրանքի գրանցման 

փաստաթղթերի վարչական և գիտատեխնիկական փորձաքննություն: 13 

Իմունոկենսաբանական դեղամիջոցների (ներառյալ պատվաստանյութերը) գրանցման 

ընթացակարգերի համար սահմանվում է եռամսյա ժամկետ: Ռեժիմի պայմաններից ոչ մեկը 

չի նախատեսում անհետաձգելի իրավիճակներ և դրա համար սահմանված 

արտոնություններ: 

Վրաստանի օրենսդրությունը սահմանում է դեղագործական արտադրանքի Վրաստանի 

շուկայում տեղադրելու համար ռեժիմների բացառիկ դեպքերը,14 երբ այսպես կոչված 

դեղագործական արտադրանքին տրվում է միանվագ գրանցում հատուկ պայմաններում 

(տարերային աղետ, բնակչության զանգվածային վնասում, համաճարակ, հազվագյուտ 

հիվանդություն) մարդասիրական նպատակներով, ինչպես նաև այլ առանձնահատուկ 

պետական շահերի առկայության դեպքում՝ Նախարարության համաձայնությամբ։ Տվյալ 

եղանակով դեղագործական արտադրանքի ներմուծման կարգը սահմանված է նորմատիվ 

հրամանով:15 Նշված եղանակով դեղագործական արտադրանք ներմուծելու ժամանակը 

(պահանջվող փաստաթղթերի առկայության դեպքում) սովորաբար սահմանափակվում է մի 

քանի օրով: Ըստ այդմ, Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստանյութի օգտագործման 

թույլտվությունը դեղագործական արտադրանքի Վրաստանի շուկայում  տեղի կունենա 

մեկանգամյա գրանցման կարգով, նրանից հետո, երբ պատվաստանյութը կստանա կամ 

վստահելի կարգավորողի թույլտվություն կամ կընդգրկվի ԱՀԿ արտակարգ սպառման 

ցուցակում: 

Մեկանգամյա գրանցման և ներմուծման-մաքսազերծման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը նախապես կներկայացվեն համապատասխան գերատեսչություններին, 

ինչը նվազագույնի է հասցնում մաքսայինում դեղագործական արտադրանքի ուշացումը: 

Պատվաստանյութ գնողը կարգավորում է մաքսայինի հետ կապված պաշտոնական 

հարցերը (փաստաթղթերի ներկայացում, մաքսազերծում, պահեստավորում, լոգիստիկա 

                                                             
12 «Վրաստանի շուկայում դեղագործական արտադրանքի՝ Ճանաչման ռեժիմով պետական 

գրանցման ժամանակ, ինչպես նաև Վրաստանի դեղագործական շուկայում արդեն 

գրանցված դեղագործական արտադրանքի տարբեր փաթեթավորում-մակնշումով թույլ 

տալու դեպքում համապատասխան այլ երկրի կամ միջպետական դեղագործական 

արտադրանքի  կարգավորողը պետական մարմնի կողմից իր վերահսկողության տակ 

գտնվող շուկաներում   թույլ տալու իսկության փաստի վերստուգման կարգի և 

պայմանների սահմանման մասին» Վրաստանի աշխատանքի, առողջապահության և 

սոցիալական հարցերի նախարարի 2009 թ. հոկտեմբերի 23-ի №344/Ն հրաման: 
13 Վրաստանի օրենք «Դեղերի և դեղագործական գործունեության մասին»: (1111 հոդված)։ 
14 Վրաստանի օրենք «Դեղերի և դեղագործական գործունեության մասին»: (1113 հոդված)։ 
15 «Առանձնահատուկ հանգամանքներում (բնական աղետ, բնակչության զանգվածային 

վնաս, համաճարակ, հազվագյուտ հիվանդություն) մարդասիրական նպատակներով, 

ինչպես նաև այլ հատուկ պետական շահերի առկայության դեպքում, Վրաստանի 

գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, առողջության և 

սոցիալական հարցերի նախարարության համաձայնությամբ Վրաստանի շուկայում 

թույլտվության իրավունք չունեցող դեղագործական արտադրանքի թույլտվության 

ռեժիմների շրջանցմամբ, ոչ առևտրային նպատակով ներմուծման կարգի 

հաստատման մասին» Վրաստանի աշխատանքի, առողջության և սոցիալական 

հարցերի նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի 13-ի №327 / ն հրաման:  
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նշանակման վայր)՝ մինչև բեռի ներկրումը գրանցման կամ բացառությամբ կարգով 

ներմուծման համար: Հաստատումից հետո փաստաթղթերը վերբեռնվում են Եկամուտների 

ծառայության հարթակում, փաստաթղթերը անմիջապես քննարկվում են, և բեռը երկիր 

մուտք գործելուց ոչ ուշ, քան 24 ժամ անց տեղադրվում է ՀՎՀԱԱԿ-ի կենտրոնական 

պահեստում: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ պատվաստանյութերի սրվակների և փաթեթավորման 

միասնական ձևաչափի և բովանդակության վերաբերյալ համընդհանուր համաձայնություն 

գոյություն չունի, սակայն ԱՀԿ-ն արդեն մշակել է պատվաստանյութերի մակնշման 

նպատակով երկրորդային փաթեթավորման միասնական մոդել, որը կօգտագործվի COVAX-

ի կողմից:16 Արտադրողների կողմից նախատեսված չեն լինի նաև երկրների պահանջները 

փաթեթավորման և մակնշման վերաբերյալ: Վրաստանի օրենսդրությունը չի 

սահմանափակում դեղագործական արտադրանքի ընդունումը, որի փաթեթավորումը 

վրացերեն չի ներկայացվում, բայց պահանջում է վրացերեն թարգմանել փաստաթղթերը 

(ծանոթագրություն): Արտակարգ իրավիճակից ելնելով՝ վրացական կողմը 

պատասխանատու կլինի ծանոթագրությունը վրացերեն թարգմանելու համար: 

Նրա նախատեսմամբ, որ արտադրողների համար հասանելի չի լինի 

ապահովագրությունը, որը կպաշտպանի արտադրողին պատվաստանյութի օգտագործման 

արդյունքում առաջացած հնարավոր վնասի համար պատասխանատվության ռիսկերից, 

արտադրողները յուրաքանչյուր երկրից պահանջում են ստանձնել այդ 

պատասխանատվությունը և այդպիսով ապահովագրել արտադրողին: Վերոնշյալ պահանջը 

բավարարելու համար Վրաստանի խորհրդարանը 2021 թվականի հունվարի 28-ին 

փոփոխություն կատարեց «Հանրային առողջության մասին»17 Վրաստանի օրենքում: 

Օրենսդրական փոփոխության համաձայն, պետությունը պատասխանատու է Վրաստանում 

COVID-19-ի պատվաստանյութի օգտագործման արդյունքում առաջացած հնարավոր վնասի 

համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վնասը պատճառվում է ա) ներմուծողի կողմից 

թույլ տրված սխալով, բ) բժշկական անձնակազմի կամ բժշկական հաստատության կողմից 

թույլ տված սխալով, և գ) դեղագործական արտադրանք արտադրողի կողմից, երբ 

արտադրողի հետ ձևակերպված պայմանագիրը սահմանում է նրա 

պատասխանատվությունը:  

 

 

 

 

Աղյուսակ 1. Գնահատել պատվաստանյութը երկիր ներմուծելու համար կարգավորող 

միջավայրը և հարակից կարիքները  

Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Կարգավիճակ 

Կարգավորման միջավայր  արտադրողին 

պատասխանատվությունից ազատելու 

մասին 

Անհրաժեշտություն կա  Օրենսդրական 

փոփոխությունն 

իրականացվել է 2021 

թվականի հունվարին 

Պատվաստանյութի ծանոթագրության 

թարգմանություն վրաց լեզվով  

Անհրաժեշտություն կա Պատվաստանյութի 

ընտրությունից հետո 

իրականացնում է գնորդը 

Թրեյնինգներ Անհրաժեշտություն չկա  

                                                             
16 https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19/covid-19-model-

packaging. 
17 Վրաստանի «Հանրային առողջության մասին օրենք»: Վրաստանի օրենսդրական 

տեղեկատու, №26, 11.07.2007 թ., հոդ. 244 
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Էլեկտրոնային համակարգեր Անհրաժեշտություն չկա  

Ստանդարտ գործառնական 

ընթացակարգեր/ մեթոդաբանական 

առաջարկություններ 

Անհրաժեշտություն չկա  

 

  



 

 

  12 

 

 

 
  

5. Պատվաստումների ծրագրի կազմակերպական կառուցվածքը և համակարգումը 
COVID-19-ի դեմ պատվաստումների ներդրման արդյունավետությունը կախված կլինի 

նախատեսվող գործողությունների իրականացման կառավարման-համակարգման մասին 

որոշում կայացնողների բոլոր մակարդակներից: Ինչպես նշվեց վերևում, երկրում ստեղծվել 

է Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստումների ներդրման միջգերատեսչական 

համակարգող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ծրագրի մշակման, դրա կիրարկման 

համակարգումն ու   մոնիտորինգը (Աղյուսակ 2)։  
 

Աղյուսակ 1. Գնահատել պատվաստանյութը երկիր ներմուծելու համար կարգավորող 

միջավայրը և հարակից կարիքները  

Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Կարգավիճակ 

Կարգավորման միջավայր  արտադրողին 

պատասխանատվությունից ազատելու 

մասին 

Անհրաժեշտություն կա  Օրենսդրական 

փոփոխությունն 

իրականացվել է 2021 

թվականի հունվարին 

Պատվաստանյութի ծանոթագրության 

թարգմանություն վրաց լեզվով  

Անհրաժեշտություն կա Պատվաստանյութի 

ընտրությունից հետո 

իրականացնում է գնորդը 

Թրեյնինգներ Անհրաժեշտություն չկա  

Էլեկտրոնային համակարգեր Անհրաժեշտություն չկա  

Ստանդարտ գործառնական 

ընթացակարգեր/ մեթոդաբանական 

առաջարկություններ 

Անհրաժեշտություն չկա  
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 Աղյուսակ 3-ը և Նկար 1-ը ներկայացնում են պատվաստումների ներդրման 

բաղադրիչները, պատվաստումների համար պատասխանատու կողմերը, որոշումների 

կայացման և իրականացման մակարդակները: 

 

Աղյուսակ 3. Պատվաստումների ներդրման բաղադրիչները և պատասխանատու կողմերը  
Բաղադրիչ Պատասխանատու կողմը 

Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի 

կիրարկման համակարգում և մշտադիտարկում 

Միջգերատեսչային համակարգող հանձնաժողով 

Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի 

պատրաստման գործընթացի ապահովում 

ՀՎՀԱԱԿ, դոնորների աջակցությամբ 

Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի 

պատրաստում 

Տեխնիկական աշխատանքային խմբեր  

Առաջնահերթ խմբերի համար հանձնարարականների 

քննարկում  

Իմունացման ազգային փորձագետների 

տեխնիկական կոմիտե (NITAG) 

Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի 

հաստատում 

Կառավարություն 

Պատվաստանյութերի գնում  Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված 

անձանց, աշխատանքի, առողջապահության և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն 

Օժանդակ նյութերի գնում  ՀՎՀԱԱԿ  

Պատվաստանյութերի թույլտվություն շուկայում  Բժշկական և դեղագործական գործունեության 

կարգավորման գործակալություն/ 

Նախարարության համապատասխան 

հանձնաժողով18 

Իմունացման ծառայության գնում 

բուժհաստատություններից  

ՀՎՀԱԱԿ  

Թրեյնինգ և կենտրոնական վերահսկողություն  ՀՎՀԱԱԿ  

Վերահսկողություն տեղերում  Մունիցիպալ հանրային առողջության կենտրոններ  

Պատվաստանյութերի պահպանում, նյութա-

տեխնիկական ապահովում, կենտրոնական 

ՀՎՀԱԱԿ  

Պատվաստանյութերի պահպանում, նյութա-

տեխնիկական ապահովում մարզային մակարդակում  

ՀՎՀԱԱԿ-ի վարչություններ և մարզային բաժիններ  

Պատվաստանյութերի նյութա-տեխնիկական 

ապահովում մունիցիպալ մակարդակում  

Մունիցիպալ հանրային առողջության կենտրոններ  

Պատվաստվելիք կոնտինգենտի մոբիլիզացման 

համակարգում  

Տեղական իշխանություն, բժշկական ծառայություն 

մատուցողներ, արտակարգ իրավիճակների 

համակարգման և անհետաձգելի օգնության 

կենտրոնի շրջանային ծառայություններ  

Օգնություն ծառայության կազմակերպմանը  Տեղական իշխանություն 

Պատվաստվելիք կոնտինգենտի պատվաստում 

շարժական բրիգադներով  

Մունիցիպալ հանրային առողջության կենտրոններ 

և ծառայություն մատուցողներ փուլերով 

Պատվաստվելիք կոնտինգենտի պատվաստում Ծառայություն մատուցողներ 

Հաղորդակցության ռազմավարության իրականացում  Բոլոր մակարդակներ 

Պատվաստանյութի կողմնային էֆեկտների 

մոնիտորինգ  

Բժշկական և դեղագործական գործունեության 

կարգավորման գործակալություն 

ՀՎՀԱԱԿ, ծառայություն մատուցողներ 

Մշտադիտարկում և գնահատում ՀՎՀԱԱԿ  

Միջազգային համակարգում և կոոպերացիա Կառավարություն, դոնորներ, գործընկերներ  

 

                                                             
18 Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, 

առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարի 2009 թվականի հոկտեմբերի  

13-ի №327/ն հրամանով։  
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Տեղերում պատվաստվելիք կոնտինգենտի պլանավորման, մոբիլիզացման և 

ծառայությունների մատուցման կազմակերպման գործում առանձնահատուկ 

կարևորություն է շնորհվում տեղական իշխանությունների ներգրավվածությանը։ 

Մասնավորապես, տեղական իշխանությունը պետք է նպաստի COVID-19-ի 

պատվաստումների կատարմանն  իր տարածքում և, այդ նպատակով, միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի մարզային շտաբի հետ համաձայնեցնելով, պետք է մշակի և հաստատի 

պատվաստումների իրականացման տեղական պլան, որը պետք է ներառի առնվազն 

հետևյալ բաղադրիչները. 

  

  Ծառայությունն իրականացնելու ուղղությամբ․  

o լրացուցիչ պատվաստումների տարածքների տրամադրում՝ զանգվածային 

պատվաստումների կենտրոններ ստեղծելու համար (անհրաժեշտության 

դեպքում), 

o ընտրված պատվաստող միավորների ապահովում որակյալ ինտերնետ 

կապով,  

o կամավորների  մոբիլիզացում պատվաստող բրիգադների համար 

(անհրաժեշտության դեպքում), 

  Պատվաստվելիք կոնտինգենտի մոբիլիզացման ուղղությամբ. 

o բնակչության որոշակի խմբերի համար պատվաստում ստանալու համար 

փոխադրումների ապահովում`աշխարհագրական հասանելիությունը 

բարձրացնելու նպատակով,  

o տեղաշարժման սահմանափակում ունեցող անձանց պատվաստման 

ծառայություններ ստանալու աջակցություն՝ այդ անձանց ցուցակների 

նախապես ձևավորմամբ,  

o կամավորներին մոբիլիզացում՝ բնակչության իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու համար, 

o բնակչությանը մոբիլիզացնելու համար կապի բոլոր հնարավոր միջոցների 

օգտագործում: 
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Նկար 1. Որոշումների կայացման և իրականացման մակարդակներ  
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6. Ռեսուրսներ և ֆինանսավորում 
Վրաստանում համավարակի ընթացքում COVID-19-ի պատվաստումը անվճար 

հասանելի կլինի Վրաստանի քաղաքացիների համար: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են 

COVID-19-ի պատվաստանյութերի ներդրման համար անհրաժեշտ ծրագրի բաղադրիչները, 

ֆինանսավորման աղբյուրները և ընթացիկ կարգավիճակը ֆինանսական ապահովման 

տեսանկյունից։ 

 

Աղյուսակ 2. Պատվաստման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ և դրանց ընթացիկ 

կարգավիճակը  

Բաղադրիչ 

Ֆինանսական 

անհրաժեշտությունը 

հաշվարկված է  

Ֆինանսավորման 

աղբյուրները 

Ապահովում օրվա 

դրությամբ  

Պատվաստանյութեր և 

օժանդակ նյութեր  

Այո Պետական բյուջե Մասնակի 

Սառը շղթա  Այո (լրացուցիչ ռեսուրսներ 

չեն պահանջվում) 

_ _ 

Լոգիստիկա Այո Պետական բյուջե Մասնակի 

Ծառայություն Այո Պետական բյուջե Գումարները 

տրամադրված են 

Թրեյնինգներ, 

վերահսկողություն 

Այո Դոնորային  Մասամբ 

հայթայթված 

Տեղեկատվական 

համակարգ 

Այո Պետական բյուջե 

կամ դոնորային 

Գումարները 

տրամադրվելու են 

Պահանջի ստեղծում և 

հաղորդակցություն  

Այո Դոնորային և 

պետական բյուջե 

Մասամբ 

հայթայթված 

Փոխհատուցումներ՝ 

իմունացման հետ 

կապված վնասի դեպքում  

Ոչ  Պետական բյուջե, 

օրենդրությամբ 

սահմանված 

կարգով 

 

COVID-19-ի 

պատվաստման 

պատրաստվածության 

ապահովում 

Այո Դոնորային աջակցություն (Ասիական 

զարգացման բանկ, Համաշխարհային 

բանկ, ԱՀԿ) 

 

 

Պահանջվող ֆինանսական միջոցներ 

COVID-19-ի պատվաստանյութի ներդրման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները ներառում են ինչպես պատվաստանյութերի և օժանդակ նյութերի գնումների 

ծախսերը, այնպես էլ գործառնական ծախսերը: Հաշվարկվել են միայն COVAX հարթակի 

կողմից երաշխավորված պատվաստանյութի 1,484,400 դեղաչափի ներդրման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսները, ինչպես նաև բոլոր առաջնահերթ խմբերի 

(նկարագրված է փաստաթղթում ստորև) ամբողջությամբ ներգրավելու համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական կարիքները, և ամբողջությամբ այն ֆինանսական ռեսուրսը, ինչը չափահաս 

բնակչության (>18 տարեկանից բարձր) 60 %-ի ներառման համար է պահանջվում: 

Ֆինանսական կարիքները ըստ իմունացման ծրագրի բաղադրիչների ամփոփված են ստորև: 

(Աղյուսակ 5):  
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Աղյուսակ 3․ COVID-19-ի պատվաստանյութի ներդրման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրսներ՝ ըստ բաղադրիչների   

Բաղադրիչի 

անվանումը 

Միայն COVAX-ով 

երաշխավորված դեղաչափերով 

ընդգրկման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրս  

Բոլոր առաջնահերթ խմբերի 

ընդգրկման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրս  

Ամբողջությամբ չափահաս 

բնակչությանը 60%-ով 

ներգրվման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրս * 

Նվազագ․ գինը 

(լարի) 

Առավել․ գինը 

(լարի) 

Նվազագ․ 

գինը (լարի) 

Առավել․ 

գինը 

 (լարի) 

Նվազագ․ 

գինը (լարի) 

Առավել․ 

գինը 

 (լարի) 

Պատվաստանյութեր 18,075,539 44,767,084 23,794,534 80,906,555 48,456,260 141,985,429 

Ներարկիչներ և այլ 

օժանդակ նյութեր  

1,847,586 

 

1,847,586 

 

2,439,291 

 

2,566,744 

 

4,960,082 

 

5,087,534 

 

Ծառայությունների 

տրամադրում 

3,208,259 3,280,891 4,457,048 4,555,951 8,834,300 9,034,300 

Թրեյնինգներ 24,927 24,927 24,927 24,927 34,900 34,900 

Պատվաստանյութերի 

լոգիստիկա/ 

մատակարարում 

82,040 82,040 113,975 113,975 164,085 164,085 

Տեղեկատվական 

համակարգ** 

60,900 60,900 84,605 84,605 167,695 167,695 

Պատվաստման 

գործընթացի 

վերահսկողություն և 

մոնիտորինգ  

26,746 26,746 37,156 37,156 53,500 53,500 

Պահանջի ստեղծում և 

հաղորդակցություն  

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

1,662,800 

 

Ընդամենը բյուջեն 24,988,797 51,752,974 32,614,336 89,952,713 64,333,622 158,190,243 

* Այս փուլում ֆինանսական հաշվարկները չեն նախատեսում զանգվածային 

պատվաստումների կենտրոնների ստեղծման և գործարկման ծախսերը, ինչպես նաև չեն 

նախատեսված պատվաստումների կառավարման հատուկ միջգերատեսչական խմբի 

ստեղծման և գործարկման ծախսերը: Այս հաշվարկները կկատարվեն ավելի ուշ: 

** Տեղեկատվական համակարգի ֆինանսական ռեսուրսները նախատեսված են միայն 

լրացուցիչ անձնակազմի (թեժ գծերի անխափան աշխատանքի համար) անհրաժեշտ 

ծախսերը և չեն ներառում անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցությունը էլեկտրոնային 

մոդուլի համար նոր ծրագրակազմ մշակելու կամ գոյություն ունեցածի կատարելագործման 

համար անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակությունը։  

Ինչպես երևում է աղյուսակից, ընդհանուր ֆինանսական կարիքների 72%-ից մինչև 89%-

ը պատվաստանյութերի գնումներին է բաժին ընկնում։ Ծառայությունների մատուցումը թվով 

երկրորդ ամենամեծ ֆինանսական բաղադրիչն է, որի բաժնեմասը կազմում է ընդհանուր 

բյուջեի 6%-ից մինչև 13%-ը: 

COVID-19-ի պատվաստանյութը ներդնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրսները հաշվարկելու համար մշակվել է չորս սցենար, որը նախատեսում է երկրում 

տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի ներդրում։ Այս սցենարները սխեմատիկորեն տրված 

են Աղյուսակ 6-ում: 

Չափահաս բնակչության 60%-ն ընդգրկելու և պատվաստանյութերի կորուստի 

նախատեսմամբ, ընդհանուր առմամբ 3,979,327 դեղաչափ է անհրաժեշտ: Այսօրվա 

դրությամբ, Վրաստանը 2021 թվականի համար COVAX հարթակից երաշխավորած ունի 

1,484,400 չափաբաժին, չնայած դրան, ֆինանսական ռեսուրսները հաշվարկվել են 

պատվաստանյութերի 3,979,327 դեղաչափերի համար` ենթադրելով, որ երկիրը կկարողանա 

լրացուցիչ 2,494,927 դեղաչափեր ներմուծել այլընտրանքային աղբյուրներից: 
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Աղյուսակ 4․ Սցենարներ  

 

- Սցենար 1․ Երկիրը է մտնում Pfizer/BioNTech պատվաստանյութի 200, 000 դեղաչափ, 

COVAX պլատֆորմից AstraZeneca պատվաստանյութի 1,484,400 դեղաչափ և 

լրացուցիչ երկիրը ներկրում է պատվաստանյութերի դեղաչափերի այն 

քանակություն, որ անհրաժեշտ է >18 տարեկանից բարձր բնակչության 60% -ը 

ընդգրկելու համար: Այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ երկիր է ներկրվում 

պատվաստանյութերի 3,979,327 դեղաչափ: 

- Սցենար 2. Երկիրը ներմուծում է Moderna պատվաստանյութի 200,000 դեղաչափ, 

COVAX պլատֆորմից AstraZeneca-ի 1,484,400 դեղաչափ և լրացուցիչ 

պատվաստանյութի դեղաչափերի այնպիսի քանակ, որ պահանջվում է չափահաս 

բնակչության 60%-ի ընդգրկման համար (պատվաստանյութի ընդհանուր 3,979,327 

դեղաչափ): 

- Սցենար 3. Երկիրը ստանում է ցանկացած 2-80 ջերմաստիճանային ռեժիմի 

պատվաստանյութի 200, 000 դեղաչափ19, COVAX պլատֆորմից AstraZeneca-ի 

1,484,400 դեղաչափ և լրացուցիչ այլ աղբյուրներից ևս AstraZeneca-ի 

պատվաստանյութ     (ընդհանուր առմամբ 3,979,327 դեղաչափ): 

- Սցենար 4. Միայն AstraZeneca պատվաստանյութն է երկիր մտնում՝ ամբողջ 

առաջնահերթ խմբերը և բնակչության լրացուցիչ խմբերն ամբողջությամբ ընդգրկելու 

համար (ընդհանուր առմամբ պատվաստանյութերի 3,979,327 դեղաչափ)։ 

Իմունացման ծրագրի բոլոր բաղադրիչների ֆինանսական կարիքների հաշվարկման 

մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև մանրամասն հաշվարկներն ըստ սցենարների բերված 

են №1 հավելվածում: 

  

 

 7. Գերակա խմբերը և պատվաստումների ռազմավարությունը 

Համաձայն միջազգային հանձնարարականների և երկրի համաճարակաբանական 

առանձնահատկությունների, 2021 թվականի համար Վրաստանում ընտրվել են 

բնակչության թիրախային խմբերը, որոնք փուլ առ փուլ կներառվեն ծրագրում (տե՛ս 

Աղյուսակ 7): Խմբերի ընտրությունը հիմնվում էր ETAGE-ի20 հանձնարարականների վրա և 

                                                             
19 Պայմանականորեն վերցված է բարձր գներով պատվաստանյութ՝ լրացուցիչ 

ֆինանսական ռեսուրսները պատկերավորելու համար, չնայած հնարավոր է ներմուծել 

ցանկացած այլ գին ունեցող 2-80C պատվաստանյութ, որը կստանա ԱՀԿ-ի 

հաստատումը:  
20 European Technical Advisory Group of Experts on Immunization - Եվրոպայի իմունիզացիայի գծով փորձագետների 

խորհրդատվական խումբ  
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հիմնականում ուղղված է եղել կենսական նշանակություն ունեցող առողջապահական 

ծառայությունների պահպանմանը և բարձր ռիսկային խմբերի հիվանդացության և 

մահացության նվազեցմանը: Ընտրված խմբերը քննարկվել են և առաջարկվել Վրաստանի 

իմունացման ազգային փորձագետների տեխնիկական կոմիտեի կողմից, 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ին: 21 Պատվաստանյութերի մատչելիության բարձրացման հետ մեկտեղ 

պատվաստված բնակչությունն ընդլայնվելու է՝ հասնելով հասուն բնակչության 60%-ի 

նպատակին22: 

Ընտրելուց հետո թիրախային խմբի փուլերով ընդգրկման պլանը հիմնվում է 

պատվաստանյութերի առաքման կողմնորոշիչ օրացուցային ժամանակացույցի և 

դեղաչափերի քանակների վրա։ Ըստ ներմուծված դեղաչափերի և ընդգրկումների՝ սպասելի 

է նշված թիրախային խմբերի, դրանց քանակությունների և հաջորդականության 

ձևափոխում,  դրա փուլերի օրացուցային հերթագայությամբ՝ առանց ամենաբարձր ռիսկ 

ունեցող խմբերի համար պատվաստանյութի հասանելիությունը խափանելու,   համաձայն 

Վրաստանում COVID-19-ի ներդրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

հանձնարարականի, Վրաստանի գրավյալ տարածքների, աշխատանքի, 

առողջապահության և սոցիալական հարցերի   նախարարի անհատական վարչաիրավական 

ակտով։    

 

Աղյուսակ 5․ Բնակչության թիրախային խմբեր, դրանց չափը և ընդգրկման փուլայնությունը  

Փուլեր 
Առաջնահերթ խմբեր և 

հերթականություն  

Թիրախային 

բնակչություն* 

Խմբի 

ընդգրկման 

թիրախը 

(%) 

Ընդամենը 

պատվաստվելիք 

կոնտինգենտի 

քանակը * 

Ia 
Առաղջապահության հատվածի 

աշխատողներ  
64,051 65% 41,633 

Ia 

Երկարատև խնամքի 

հաստատության շահառուներ և 

անձնակազմ  

2,600 60% 1,560 

Ia >75  226,800 60% 136,080 

Ib 65-74 329,183 60% 197,510 

IIa 
Հիմնական ծառայություններ 

մատուցողներ և այլ ռիսկ-խմբեր **  
210,700 60% 126,420 

IIa 55-64 478,400 60% 287,040 

IIb 
18-54 քրոն․ հիվանդություն ունեցող 

անձինք  
89,400 60% 53,640 

Գումարը (բարձր ռիսկ և էսենցիալ խմբեր)   843,883 

III  Բնակչության այլ խմբեր 1,410,452 60% 846,271 

 Դիվանագիտական կորպուս*** 1,060 100% 1,060 

Ընդամենը գումարը  1,691,214 

                                                             
21 Վրաստանում իմունիզացիայի գծով փորձագետների տեխնիկական հանձնաժողովի հանդիպման 

արձանագրություն,12․ 12․ 2020։ 

 
22 Վրաստանի չափահաս բնակչությունը (>18 տարեկան և բարձր) կազմում է 2,834,600։ 

Աղբյուրը՝ Վրաստանի վիճակագրության ազգային ծառայություն։  
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Չափահաս բնակչության % 60% 

 

Ծանոթություն* Աղյուսակ 7-ում տրված պատվաստվելիք կոնտինգենտը հաշվարկվում 

է ընդգրկման ցուցանիշներով: Առաջին փուլում նախատեսված է ամենաբարձր ռիսկի 

մեծահասակ բնակչության նախնական ընդգրկում, իսկ այնուհետև՝ բարձր ռիսկի չափահաս 

բնակչության և հիմնական ծառայություններ մատուցող (այսպես կոչված՝ էսենցիալ) խմբերի 

ընդգրկում՝ ծրագրի աստիճանական ընդլայնմամբ։  

** Այլ ռիսկային խմբերը ներառում են սհու անձինք, մարզիկներ, ովքեր նախատեսում են 

մասնակցել միջազգային մրցաշարերի: 

*** Դիվանագիտական կորպուսի և նրանց ընտանիքի անդամների պատվաստումները 

կիրականացվեն Վրաստանի բնակչության առաջնահերթություններին համապատասխան: 

Երրորդ փուլում սահմանված է այլ չափահաս բնակչության 60% -ով ընդգրկում։ 

  

 2021 թվականին իրականացվելիք սահմանված թիրախային խմբերի պատվաստման 

ընդգրկումը պահանջում է երկրի իմունացման առկա համակարգի թողունակության գրեթե  

քառապատկում, ինչը համակարգը լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնեցնում։ Ըստ 

այդմ, ընտրված խմբերը պատշաճ կերպով ընդգրկելու համար սահմանվել է պատվաստման 

ընդլայնման եռափուլ ռազմավարություն, որը, մի կողմից՝ հիմնվում է (ա) ընտրված 

թիրախային խմբերի և դրանց չափի, մի կողմից՝ (բ) բնակչության բնակավայրի խտության, և, 

երրորդ կողմից՝ գ) համակարգի թողունակության փուլերով աճի, այսինքն՝ 

համապատասխան հաստատությունների ներուժի փուլերով զարգացման, կադրերի 

պատրաստման և իմունացման ծրագրի մեջ փուլերով ներգրավման։  

 

 

Նկար 2. Պատվաստման ընդլայնման եռափուլ ռազմավարություն  
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COVID-19-ի պատվաստման փուլային զարգացումը, նախատեսում է նաև 

պատվաստանյութերի առաքման առաջին փուլում ավելի բարդ պատվաստանյութերի 

օգտագործման հնարավորություն, որոնք ունեն սառը շղթայի բարդ պահանջներ (-70 - 200C), 

եթե երկիրը կանգնած է նման ընտրության առջև: Պլանավորման նպատակներով որոշվել է, 

որ նման պատվաստանյութի քանակը չի գերազանցի չափահաս բնակչության այն քանակը, 

որ անհրաժեշտ է չափահաս բնակչության 3%-ն ընդգրկելու համար, այսինքն`≈ 200,000 

դեղաչափ: Հետևաբար, առաջին փուլում պատվաստվելու են միայն առաջնահերթ խմբերը 

(առողջապահության ոլորտում աշխատող անձինք, երկարաժամկետ խնամքի 

հաստատությունների բնակիչներ ու սպասարկող անձնակազմեր և 75 տարիքային խմբից 

բարձր): 

Pfizer պատվաստանյութի դեպքում պատվաստանյութը բաժանվում է երեք 

պահեստներից (Թբիլիսի, Քութաիսի, Բաթումի) ամեն շաբաթ23 և առաքվում է 

շրջկենտրոններում ընտրված մեկ (բացառիկ դեպքերում՝ առավելագույնը երկու) 

հիվանդանոցային հաստատություն։   Այս որոշումը հիմնված է (ա) պատվաստանյութի 

փաթեթավորման առանձնահատկությունների վրա, այսինքն ՝ տուփի մեջ կա 5 

դեղաչափանոց 195 սրվակ կամ ընդհանուր 975 դեղաչափ, որը (բ) կարող է  օգտագործվել -

800C-ից հալվելուց հետո առավելագույնը 5 օրվա ընթացքում։24 Հետևաբար, պատվաստման 

կետերը կմատակարարվեն ամեն շաբաթ և առանձին կետին կմատակարարվի 975 

դեղաչափի հավասար ծավալներ (կամ կվերափաթեթավորվի ավելի փոքր 

չափաբաժիններով), ինչը հաստատության առջև խնդիր է դնում պատվաստել օրական 

համապատասխան քանակի մարդ: Լրիվ փաթեթստանալու դեպքում հաստատությունը 

պետք է պատվաստի առնվազն 230-240 մարդու, և դրա համար անհրաժեշտ կլինի, որ 

հաստատությունում աշխատի 6-7 պատվաստանող բրիգադ: Այս պատվաստման կետերում 

տեղի կունենա պատվաստման ենթակա կոնտինգենտի պլանաչափ մոբիլիզացում-

ներգրավում՝ հանրային առողջապահության ղեկավարի և համայնքապետարաններում 

տեղակայված բժշկական հաստատությունների ակտիվ ներգրավմամբ: Առանձին 

մունիցիպալիտետը կմշակի պատվաստվելիք կոնտինգենտի պատվաստումների 

օրացուցային ժամանակացույցը և կոնտինգենտը ներգրավելու համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները: Կախված պատվաստանյութի նյութատեխնիկական բնութագրերից՝ 

բժշկական անձնակազմի և երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունների բնակիչների և 

անձնակազմի պատվաստումներից հետո/զուգահեռ, հնարավոր է, պլանավորվի որոշակի 

էսենցիալ ծառայությունների ներկայացուցիչների պատվաստում։  

  

 Moderna պատվաստանյութի դեպքում պատվաստանյութը Թբիլիսիի և մարզային 

պահեստներից առաքվում է մունիցիպալ հանրային առողջապահական կենտրոններին,  

որտեղ հնարավոր է այդ պատվաստանյութերը պահել -200C ջերմաստիճանում: Այստեղից 

ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր հաստատություն մատակարարվում է պատվաստումների 

4-շաբաթյա պաշար, քանի որ պատվաստանյութը հալվելուց հետո 2-80C ջերմաստիճանում 

պահվում է 30 օր: Այս դեպքում առաջին թիրախը կլինեն բժշկական հաստատությունները և 

նրանց աշխատակազմը, որին կհետևեն երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունների 

բնակիչները և աշխատակիցները և 75+ բնակչությունը: Պատվաստումների կազմակերպման 

պատասխանատվությունը կրելու են շրջանում ընտրված հաստատությունները, իսկ 

                                                             
23 Ամեն շաբաթ է մատակարարվելու, քանի որ պատվաստանյութը հալվելուց հետո,   2-80C-

ում դրա պահման առավելագույն ժամկետը 5 օր է։   
24 Այս  5 օրվանից մեկ օրը անհրաժեշտ կլինի մինչև պատվաստման կետ 

պատվաստանյութը  հասցնելուն, հետևաբար՝ պատվաստումներ անելու համար միայն 

4 օր է մնում։   
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պատվաստվելիք կոնտինգենտի պլանաչափ մոբիլիզացում-ներգրավումը կհանձնարարվի 

մունիցիպալիտետի ղեկավարությանը, հանրային առողջապահության ղեկավարին՝ 

մունիցիպալիտետում տեղակայված բժշկական հաստատությունների ակտիվ 

ներգրավմամբ: Առանձին մունցիպալիտետներ կմշակեն և կիրականացնեն պատվաստվելիք 

կոնտինգենտի պատվաստումների օրացուցային ժամանակացույցը և կոնտինգենտը 

ներգրավելու համար անհրաժեշտ միջոցառումները:  

Ըստ այդմ, առաջին փուլում և կախված պատվաստանյութի տեսակից, 

պատվաստումները կիրականացվեն նախ՝ առողջապահության ոլորտի համար, և դրանից 

հետո միայն կներառվեն այլ առաջնահերթ խմբեր: 

Պատվաստումների ընդլայնման երկրորդ փուլում՝ մունիցիպալիտետի մակարդակով, 

ծրագրի մեջ կներառվեն ինչպես իմունացման մասնակից, այնպես էլ ոչ մասնակից 

հաստատությունները (եթե այդ հաստատությունները համաձայնեն մասնակցել), իսկ 

երրորդ փուլը ենթադրում է թիրախային բնակչության պատվաստում ավելի ընդլայնված 

ցանցով և մեծ քաղաքներում զանգվածային պատվաստումների կենտրոնների 

կազմակերպմամբ։   

 

Երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունների բնակիչների և դրանց 

աշխատակիցների, ինչպես նաև տեղաշարժման սահմանափակում ունեցող անձնանց 

պատվաստելու նպատակով բոլոր շրջանների մակարդակով բժշկական կազմակերպության 

և հանրային առողջության կենտրոնների համակարգված աշխատանքի միջոցով կստեղծվեն 

և կհամալրվեն շարժական բրիգադներ։ Մունիցիպալիտետի ղեկավարությանը 

հանձնարարվելու է պատրաստել այս կոնտինգենտի ցուցակները, որը պետք է ժամանակին 

տրամադրվի շարժական բրիգադներին:  

 

8. COVID-19-ի պատվաստման ծառայության տրամադրման կազմակերպում  

2021 թվականին երկրի չափահաս բնակչության 60%-ին պատվաստելու համար 

անհրաժեշտ կլինի քառապատկել իմունացման ծառայություններ մատուցող ցանցի ներուժը: 

Եթե այսօրվա դրությամբ համակարգը 12 ամսվա ընթացքում միջին հաշվով կատարում է մեկ 

միլիոն պատվաստում-այց, ապա COVID-19-ի պատվաստումների համար միայն 2021 

թվականին մոտավորապես 7-8 ամիսների ընթացքում պետք է անցկացվի հավելյալ (քանի որ 

շարունակվում է սովորական պատվաստումները) 3.4 միլիոն պատվաստում-այց։ Այսօրվա 

դրությամբ իմունացման ծրագրին մասնակցում է 351 իրավաբանական և 929 ֆիզիկական 

անձ, հիմնականում գյուղական բժիշկներ (տե՛ս Նկար 3): Հետևաբար, առկա 

կարողությունները մեծացնելու և միևնույն ժամանակ դրանք արդյունավետ օգտագործելու 

համար նախատեսվում է հետևյալը. 

Նկար 3. Իմունացման ցանցի 

ընդլայնման ծրագիր  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իմունացմանն այսօր
մասնակցող ԱԱ
կենտրոններ

Շարժական բրիգադներ

Հիվանդանոցային և այլ
բուժհաստատություններ

(սեփական
անձնակազմին

պատվաստելու համար )

Մասնավոր և
ապահովագրական

ընկերությունների ցանց

+ 

զանգվածային
պատվաստման
կենտրոններ
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 (ա) Իմունացման առաջին փուլում բժշկական անձնակազմի պատվաստման համար  

ներգրավված կլինեն բոլոր բժշկական հաստատությունները, անկախ իմունացման ծրագրին 

նրանց մասնակցությունից (բացի Pfizer պատվաստանյութի ներկրման դեպքից, երբ 

պատվաստումները միայն դրա համար հատուկ ընտրված հիվանդանոցային 

հաստատություններում կանցկացվեն մունիցիպալ մակարդակում և մեծ քաղաքներում 

մեկից ավելի հաստատություններում): Այն հաստատությունները, որոնք չեն մասնակցում 

իմունացման ծրագրին, կգրանցվեն որպես իմունացման ծառայություններ մատուցող: 

(բ) Նույն փուլում հանրային առողջապահական կենտրոնների և ընտրված 

բուժհաստատության համատեղ ջանքերով կստեղծվեն շարժական 

բրիգադներ`երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունների բնակիչներին և անձնակազմին 

պատվաստելու համար (առաջին փուլում) և ծրագրի ընդլայնմանը զուգահեռ՝ տանը գտնվող 

և ընդլայնման փուլին համապատասխան ոչ շարժական՝ տանը գտնվող կոնտինգենտի 

պատվաստում։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է ստեղծել 70 բրիգադ (յուրաքանչյուր 

մունիցիպալիտետի և 5-ը՝ քաղաք Թբիլիսիի համար): Շարժական բրիգադը համալրվելու է 

բժշկով, բուժքրոջով և վարորդով և հագեցած կլինի համապատասխան սարքավորումներով 

(մանրամասները տե՛ս ռեսուրսների բաժնում): 

 (գ) COVID-19-ի իմունացման ծրագրի ընդլայնման հաջորդ փուլում բնակչության և այլ 

թիրախային խմբերին պատվաստելու համար հիմնական բեռը կվերցնեն մունիցիպալ 

կենտրոններում տեղակայված և սովորական պատվաստմանը մասնակցող բժշկական 

հաստատությունները (առանց գյուղական բժիշկների ներգրավման): Ավելացված ծավալը 

հաղթահարելու և   կազմակերպության ցանկության դեպքում այս   հաստատություններում 

կստեղծվեն լրացուցիչ պատվաստող բրիգադներ և պատվաստման կաբինետներ, ինչպես 

նաև կավելացվի այն մասնավոր և ապահովագրական ընկերությունների ԱԱ ցանցը, որոնք 

այսօր չեն մասնակցում իմունացման ծրագրին: Վերջում, մեծ քաղաքներում բարձր 

թողունակություն ապահովելու համար կստեղծվեն պատվաստումների զանգվածային 

կենտրոններ, որոնք կկազմակերպվեն ԱՄՆ-ի Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի 

ուղեցույցների համաձայն: 25 

Պատվաստումը, այդ թվում բժշկական անձնակազմի համար, կլինի կամավոր: Նախքան 

պատվաստումը, անձին պետք է տրամադրվի ամբողջական տեղեկատվություն 

պատվաստումների ռիսկերի և օգուտների վերաբերյալ, և անձից պետք է տեղեկացված 

համաձայնություն ստացվի: 

Ծրագրին մասնակցող հաստատություններից ծառայության գնորդը կլինի ՀՎՀԱԱԿ-ը։ 

Պատվաստում-այցի վճարման չափը որոշվել է առանձին-առանձին ինչպես բժշկական 

հաստատության, այնպես էլ շարժական բրիգադի համար և արտացոլվել է բյուջեի 

հաշվարկներում: Ծառայությունների վճարման սկզբունքը նախատեսում է մեկ անձի 

պատվաստման համար անհրաժեշտ 2 պատվաստում-այց՝ բնակչության պատշաճ 

իմունային շերտ ստանալու համար: Ըստ այդմ, 2 այցելությունների ընդհանուր գումարի 

30%-ը կփոխհատուցվի առաջին պատվաստում-այցից հետո, և 70%-ը` երկրորդ 

պատվաստումից հետո: Այս սկզբունքը կյանքի կոչելու և այն պատշաճ կերպով վերահսկելու 

համար իմունացման գործող տեղեկատվական համակարգը լիովին հարմարեցված է։  

Պատվաստումների հետ կապված բժշկական թափոնները համարվում են ռիսկային 

թափոններ, և դրանց կառավարումը կարգավորվում է համապատասխան տեխնիկական 

                                                             
25 https://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/statelocal/settingupclinics.htm  
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կանոնակարգերով:26 Պատվաստման ավելացված ծանրաբեռնումով առաջացած, 

ավելացված թափոնների հետ կապված, ֆինանսական ծախսերը հաշվարկված են և 

արտացոլված հատուցման ծավալի մեջ։ 

 

Աղյուսակ 8. Բնակչությանը պատվաստելու համար ծառայությունների կազմակերպման 

տեխնիկական կարիքների գնահատում 
Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն  Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող 

միջավայր 

Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի 

հաստատում  

  

Վրաստանի 

կառավարություն 

Հաստատված է 

  

Բժշկական 

մատակարարների 

ներգրավում  

ծրագրում և 

մատուցվող 

ծառայությունների 

հատուցում 

Պետական ծրագրի փոփոխություն (նոր 

կորոնավիրուսով (SARS-COV-2) հարուցված 

 վարակի (COVID-19) պատճառած վնասը 

մեղմելու նպատակային պետական ծրագիր  

Կառավարություն/ 

Նախարարություն 

Մշակված է27 

Թրեյնինգներ Տեղական իշխանության համար 

(մանրամասները ՝ «Մարդկային ռեսուրսներ 

և դասընթացներ» գլխում) 

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացված է 

  Ծառայությունների մատուցման մասին 

(մանրամասները ՝ «Մարդկային ռեսուրսներ 

և դասընթացներ» գլխում) 

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացվելու է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Համակարգի հարմարեցում COVID-19-ի 

պատվաստման սպեցիֆիկ պահանջներին  

ՀՎՀԱԱԿ  

Նախարարություն 

Ձևափոխված է 

  

Ստանդարտ 

գործառնական 

ընթացակարգեր / 

մեթոդական 

առաջարկությունն

եր / 

Գործիքներ 

Պատվաստման իրականացման 

գործառնական պլան (գլխավոր ծրագիր և 

մունիցիպալ պլաններ) 

ՀՎՀԱԱԿ  

Մունիցպալ ՀԱ 

կենտրոններ  

Մշակված է 

  Ծառայության և թափոնների կառավարման 

գնահատում  

Աշխատանքային 

խումբ 

Ավարտված է 

 Զանգվածային պատվաստման կենտրոններ  

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 

կազմակերպչական և ֆինանսական 

հարցերի կարգավորում  

Աշխատանքային 

խումբ 

Մշակվելու է 

 

9. Սառը շղթա  
  

Սառը շղթայի և նյութատեխնիկական ապահովման խումբը կազմել է 

պատվաստանյութերի ներմուծման և բաշխման տարբեր սցենարներ և այս սցենարների 

համապատասխան տեխնիկական բնութագրեր: 

                                                             
26 «Բժշկական թափոնների կառավարում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու 

մասին» Վրաստանի կառավարության 2017 թվականի հունիսի 16-ի №294 որոշում: 
27 «2021 թվականի առողջապահության պետական ծրագրերը հաստատելու մասին» 

Վրաստանի կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N828 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին Վրաստանի կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 2-ի N43 որոշում։  
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Սցենարների մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի 

համապատասխան գլուխներում: 

Կոնկրետ սցենարի ընտրությունն ու իրականացումը կախված կլինի 

պատվաստանյութերի հասանելիությունից և ներմուծման կազմակերպումից: 

Յուրաքանչյուր ներկայացված սցենարի տեխնիկական բնութագրերը ներառում են 

հետևյալ տեղեկատվությունը. 

- պատվաստանյութ, որն օգտագործվում է իմունացման համար, 

- թիրախային խմբերը, խմբի բնութագրերը, խմբի քանակը և խմբի տոկոսային 

մասնաբաժինը` երկրի բնակչության հարաբերակցությամբ,  

- սառը շղթայի համակարգի պատրաստվածությունը պատվաստանյութերի ընդունման, 

պահեստավորման և բաշխման համար՝ համակարգի տարբեր մակարդակներում,  

- պատվաստումների արդյունքում կուտակված բժշկական թափոնների ծավալը և քաշը: 

 

Սցենար I 

Օգտագործված պատվաստանյութ ՝ -700C ջերմաստիճանային ռեժիմ (Pfizer) և +2+80C 

ջերմաստիճանային ռեժիմ (AstraZeneca) 

Սցենարի նկարագրությունը.  

Առողջապահական աշխատողների, կազմակերպված խմբերի 

իմունացում Pfizer պատվաստանյութերով և մնացած բարձր 

ռիսկային բնակչության պատվաստում AstraZeneca 

պատվաստանյութով: 

Պատվաստանյութերի լոգիստիկա․ 

  

Pfizer պատվաստանյութի օգտագործման դեպքում կօգտագործվի ընդհանուր առմամբ 

երեք պահեստ, որտեղ ապահովված է Pfizer պատվաստանյութի համար անհրաժեշտ 

ջերմաստիճանային ռեժիմը. 

- Թբիլիսիի կենտրոնական պահեստ, որը կկատարի ինչպես ազգային կենտրոնական 

պահեստի, այնպես էլ մարզային պահեստի գործառույթները և կսպասարկի 

Արևելյան Վրաստանը, 

- Քութաիսիի մարզային պահեստ, որը կսպասարկի Արևմտյան Վրաստանը. 

- Բաթումիի մարզային պահեստ, որը կսպասարկի Աջարիայի բնակչությանը: 

Սցենարը կիրականացվի երկու փուլով. 

Փուլ 1 - ջերմաստիճանային ռեժիմ՝ -700C պատվաստանյութով պատվաստում (Pfizer) 

Փուլ 2 - ջերմաստիճանային ռեժիմ՝ +2+80C պատվաստանյութով պատվաստում    

(AstraZeneca)  
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Ընդամենը, ըստ Սցենար 1-ի, կիրականացվի 717,982 մարդու պատվաստում։  

Սցենար II 

  

Օգտագործված պատվաստանյութ․ -200C ջերմաստիճանային ռեժիմ (Moderna) և +2+80C 

ջերմաստիճանային ռեժիմ (AstraZeneca) 

Սցենարի նկարագրությունը. Առողջապահական աշխատողների, կազմակերպված խմբերի 

պատվաստում  MODERNA պատվաստանյութով, իսկ մնացած բարձր 

ռիսկային թիրախային բնակչության պատվաստում AstraZeneca 

պատվաստանյութով:  

Սցենարը կիրականացվի երկու փուլով. 

Փուլ 1՝ ջերմաստիճանային ռեժիմ -200C պատվաստանյութով պատվաստում (MODERNA) 

Փուլ 2՝ ջերմաստիճանային ռեժիմ +2+80C պատվաստանյութով պատվաստում (AstraZeneca) 

Ընդհանուր առմամբ, ըստ II սցենարի պատվաստվելու է   717,982 մարդ: 

  

  

 

Սցենար III և սցենար IV 

Օգտագործված պատվաստանյութ․  +2+80C ջերմ․ռեժիմ (AstraZeneca ամբողջությամբ կամ 

մասամբ և այլ նույն ջերմաստիճանային ռեժիմի 

պատվաստանյութ) 

Սցենարի նկարագրությունը. Բարձր ռիսկային խմբերի պատվաստում +2+80C 

պատվաստանյութով։ 

Սցենարն իրականացվում է մեկ փուլով․  

Իրականացում․ պատվաստում +2+80C ջերմաստիճանային ռեժիմի 

պատվաստանութ(եր)ով 

Թիրախային խումբ (քանակը)․ 717,982 մարդ։ 

Եզրակացություն․ Սցենար I 

• Առկա սառը շղթայի   հզորությունը բավարար է AstraZeneca պատվաստանյութը ստանալու համար և չի 

պահանջում լրացուցիչ ներդրումներ։ 

• Սառը շղթայի գոյություն ունեցող համակարգը չի պահանջում լրացուցիչ ներդրումներ`Pfizer 

պատվաստանյութը, ըստ գործող կանոնների (-700C ջերմաստիճանային ռեժիմի պահպանմամբ)` 

պահպանումն   ապահովելու համար։ Այն դեպքում, եթե պատվաստանյութերի պահեստավորումը կատարվի 

միայն մարզային պահեստներում, իսկ պատվաստումն իրականացվի   սեղմ ժամանակացույցով 

(պատվաստանյութը պահեստից հանելուց հետո առավելագույնը 4-5 օրվա ընթացքում)։ 

• Pfaizer պատվաստանյութի ծավալը 1,384 լիտր է, մինչդեռ առկա ծավալը հավասար է 3,205 լիտրի: 

Մանրամասն տեղեկատվությունը տրված է համապատասխան աղյուսակում՝ որպես առանձին 

փաստաթուղթ: 

 

 

  

 Եզրակացություն․ Սցենար II 

 Սառը շղթայի առկա հզորությունը համապատասխան է AstraZeneca պատվաստանյութը 

ստանալու համար և չի պահանջում լրացուցիչ ներդրումներ: 

 Առկա սառը շղթայի համակարգի ծավալը համապատասխան է և չի պահանջում լրացուցիչ 

ներդրումներ `ըստ MODERNA պատվաստանյութի   գործող կարգի (-200C 

ջերմաստիճանային ռեժիմի պահպանմամբ) պահպանումն ու բաշխումը ապահովելու 

համար:  
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Թիրախային խումբ (նկարագրություն)․ բոլոր խմբերը։ 

 Չափահաս բնակչության 60%-ի պատվաստման դեպքում (+2+80C պատվաստանյութի 

լրացուցիչ դեղաչափերով), պատվաստանյութի տրամադրումը  ժամանակի մեջ բաշխելու և 

համարժեք օգտագործելու պայմաններում, սառը շղթայի համակարգի ծավալը չի 

պահանջում լրացուցիչ ներդրումներ։  

 

10. Պատվաստանյութերի բաշխումը 
Մարզային մակարդակով փոխադրումներն իրականացվելու են հատուկ 

փոխադրամիջոցների՝ «պատվաստանյութեր փոխադրողների» միջոցով: Տվյալ մեքենաները 

թույլ են տալիս պատվաստանյութերը տեղափոխել +2+80C և -200C ջերմաստիճանային 

ռեժիմի ապահովմամբ։  

Ըստ գործող պրակտիկայի՝ «պատվաստանյութեր փոխադրողները» օգտագործվում են 

ամբողջ երկրի տարածքում մունիցիպալ մակարդակում պլանային պատվաստանյութերի 

եռամսյա պաշարը համալրելու համար: Պաշարի համալրումը կատարվում է 

պարբերաբար`2 ամիսը մեկ անգամ: 

Նշենք, որ -700C ջերմաստիճանային ռեժիմին համապատասխան պատվաստանյութը 

տեղափոխելու դեպքում նույն տրանսպորտով հնարավոր չէ մյուս օժանդակ նյութերը և 

դիլուենտը (լուծիչը) փոխադրել։ 

Պատվաստանյութերի բաշխման մանրամասները, մասնավորապես`հաստատության 

յուրաքանչյուր մակարդակում տրանսպորտային սարքավորումների, սառը շղթայի 

տրանսպորտային արկղերի և համապատասխան քանակի սառույցի տարրերի, ինչպես նաև 

«պատվաստանյութեր փոխադրողների» կարիքների գնահատումը և հաշվարկումը 

մանրամասնորեն կատարվում է ավելի ուշ փուլում՝ հաշվի առնելով պատվաստանյութի 

բնութագրերը: 

+2+80C ջերմաստիճանի պատվաստանյութի բաշխում-փոխադրումը կարող է կատարվել 

սովորական պատվաստանյութերի բաշխման պրակտիկայի նախատեսմամբ, բայց 

երթուղիների տարբեր ժամանակացույցով։  

Ինչ վերաբերում է այն պատվաստանյութերի բաշխմանը, որոնք համապատասխանում 

են այլ ջերմաստիճանային ռեժիմներին, համապատասխան երթուղին, երթուղիների 

քանակը և կենտրոնական մակարդակից մինչև մունիցիպալ մակարդակ 

պատվաստանյութերի բաշխման այլ մանրամասներ կպլանավորվեն, ինչպես նաև՝ ելնելով 

պատվաստանյութի բնութագրերից, գործառնական պլանի մշակման գործընթացում:  

Պատվաստումների պլանավորման ընթացքում կապահովվի COVID-19-ի դեմ 

իմունացման մեջ ներգրավված, սառը շղթայի համար պատասխանատու հատուկ 

անձնակազմի արագ և որակյալ վերապատրաստումը նյութատեխնիկական և սառը շղթայի 

հարցերում (տե՛ս Գլուխ 13. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և թրեյնինգ, էջ 23): 

  

 

11. Թափոնների կառավարումը 
COVID-19-ի պատվաստումների արշավի շրջանակներում առաջացած թափոնները 

կկառավարվեն երկրում գործող կանոնակարգերի և մեխանիզմների համաձայն, որոնք 

Սցենար III և սցենար IV․ Եզրակացություն  

 Առկա սառը շղթայի համակարգը չի պահանջում լրացուցիչ ներդրում՝ ըստ 

պատվաստանյութի գործող կարգի (+2+80C ջերմաստիճանային ռեժիմի պահպանմամբ ) 

պահպանումն ու բաշխումը ապահովելու համար, տե՛ս լրացուցիչ փաստաթուղթը։  
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օգտագործվում են հաստատությունների կողմից պլանային կամ չնախատեսված  

պատվաստումների ժամանակ: Բացի այդ, սառը շղթայի համակարգի յուրաքանչյուր 

մակարդակում կսահմանվեն թափոնների հեռացման լրացուցիչ կարիքները, որոնք կախված 

կլինեն պատվաստանյութի բնութագրերից և լրացուցիչ օժանդակ ու սպառվող նյութերի 

անհրաժեշտությունից: 

 

12. Պաշարների կառավարման էլեկտրոնային մոդուլ 
  

Կախված ընտրված պատվաստանյութի բնութագրից, պատվաստանյութը 

կառավարվելու է արդեն առկա պաշարների կառավարման էլեկտրոնային մոդուլում, որտեղ 

պաշարների և փոխադրումների վերաբերյալ բոլոր ստանդարտ զեկույցները գեներացվում 

են կենտրոնական, մարզային, մունիցիպալ և հաստատության մակարդակով: 

Պաշարների կառավարման մոդուլը ինտեգրված է իմունացման էլեկտրոնային 

մոդուլին,  և մնացորդները հաշվառվում են ավտոմատ կերպով պատվաստման գրանցման 

պահին: Պաշարների մոդուլում պատվաստանյութերը կգրանցվեն`ըստ խմբաքանակների և 

(կամ) սերիական համարների, որոնք գրված կլինեն երկրորդային փաթեթավորման վրա: 

ԱՀԿ-ն արդեն մշակել է պատվաստանյութերի մակնշման նպատակով երկրորդային 

փաթեթավորման միասնականացված մոդել (տե՛ս 4. Կարգավորող միջավայր, էջ 7): ԱՀԿ-ն 

նաև, որպես աշխատանքային տարբերակ, քննարկում է երկրորդային փաթեթավորման վրա   

երկչափ տեխնոլոգիական շտրիխ կոդերի օգտագործումը`կիրառման գործընթացին 

էլեկտրոնային եղանակով հետևելու համար՝   առաջնային և երկրորդային փաթեթավորման 

վրա առկայության դրանց դեպքում,   չնայած դա պարտադիր չէ և չի փոխարինի ազգային 

պահանջների կատարման  պարտավոր լինելուն։   

Երկչափ շտրիխ կոդը նշում է որոշակի լոտի արտադրության սերիական համարը: 

Պատվաստանյութերի սերիական համարով գրանցումն իրականացվում է պաշարների 

էլեկտրոնային կառավարման մոդուլում: Հետևաբար, լրացուցիչ շտրիխ կոդավորման 

համակարգի ներդրման կարիք չկա: 

Պաշարների կառավարման էլեկտրոնային մոդուլում պատվաստանյութերի 

գրանցմանը և ծախսերի հաշվառմանը  զուգահեռ իրական ժամանակում տեղի է ունենում 

պաշարների մասին տեղեկությունների   կառավարում ազգային, մարզային և մունիցիպալ 

մակարդակներում:  

  

 

Աղյուսակ 6. Սառը շղթայի հետ կապված կրիքների գնահատում  
Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող 

միջավայր 

Անհրաժեշտ չէ   

Թրեյնինգներ Սառը շղթայի և նյութատեխնիկական 

ապահովման մասին (տե՛ս՝ 

Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում և ուսուցում) 

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացված է 

 Պաշարների կառավարման 

էլեկտրոնային մոդուլի օգտագործման 

մասին (Տե՛ս՝ Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում և ուսուցում) 

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացված է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Հաշվետվողականության 

պահանջների ճշտում 

ՀՎՀԱԱԿ  Մշակված է 

Գնահատում Սառը շղթայի համար լրացուցիչ 

կարիք չկա 
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  Լոգիստիկայի համար կարիքի 

սահմանումը ընթացքի մեջ է, և 

պարզվում է նաև ֆինանսական 

կարիքը 

Աշխատանքային  

 խումբ 

Սահմանված է 

 

13. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և թրեյնինգ 

 
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը ներդնելու համար էական նշանակություն է շնորհվում 

մարդկային ռեսուրսների և դրանց քանակի որոշմանը, ապա նրանց համապատասխան 

չափորոշիչների գիտելիքներով և հմտություններով ապահովմանը: 

Մարդկային ռեսուրսը վերապատրաստելու նպատակով մշակվել է վերապատրաստման 

հատուկ ծրագիր, դրա   ձևավորում և մեթոդաբանություն։ Որոշվել է թիրախային լսարանը։ ԱՀԿ-

ի և գլոբալ իմունացման գործընկերային կազմակերպությունների կողմից մշակված 

ուսումնական նյութերի հիման վրա պետք է թարգմանվեն և հարմարեցվեն ուսումնական 

մոդուլները, և հզորացվի այսպես կոչված օժանդակ մոնիտորինգը: 

  

 Վրաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ներդրման գործընթացում 

մասնագիտացված դասընթացների շրջանակը ներառում է հետևյալը՝ 

 Դասընթացի պլան, ձևավորում, մեթոդաբանություն, ուսումնական մոդուլներ՝ ՀՎՀԱԱԿ / 

վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեպարտամենտներ, Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների տեխնիկական աջակցության վարչություն, այլ շահագրգիռ կողմեր․ 

 Թիրախային լսարան՝ ամբողջ երկրում ծառայություններ մատուցող օղակ 

(մատակարարի կլինիկաների բժիշկներ, բուժքույրեր, մենեջերներ), սառը շղթայի և 

նյութատեխնիկական ապահովման օղակ (մարզային և մունիցիպալ Հ/Ա կենտրոնների 

սառը շղթայի և նյութատեխնիկական ապահովման համար պատասխանատու անձինք), 

լրատվամիջոցներ, բանախոսներ․ 

 Օժանդակ մոնիտորինգ՝   ՀՎՀԱԱԿ կամ համապատասխան դեպարտամենտներ։ 

 

Դասընթացի ձևավորումը՝ 

  Առցանց ձևաչափ․ 

  Անհրաժեշտության դեպքում՝ խառը ձևաչափ։ 

  

Դասընթացի ուսումնական թեմաները. 

  Գործնական իմունացում,  

  Սառը շղթա և նյութատեխնիկական ապահովում, 

  Իմունացումից հետո զարգացած անցանկալի երևույթներ (ԻՀԶԱԵ) և դրանց 

վերահսկողություն, 

  Հաղորդակցություն, 

  Ծառայությունների կազմակերպում, 

  Հաշվետվողականություն։  
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Մոդուլներ Թեմատիկ 
Ունկնդիրներ 

(քանակը) 

Մոդուլի 

տևողությունը  

Մոդուլ 1․ 

Գործնական 

իմունացում  

 

Պատվաստելու կանոնները Հ/Ա կենտրոնների 

իմունացման համար 

պատասխանատու 

անձինք  

Ծառայություն 

մատուցող բժիշկներ, 

բուժքույրեր  

4-6 ժամ 

Պատվաստանյութի բնութագրերը 

Հակացուցումները 

Պահպանման պայմանները 

Տվյալների մուտքագրում ԻՄԷ մոդուլում  

Պատվաստանյութի հետ կապված 

ռեակցիաներ  

Պատվաստանյութերի որակի թերության հետ 

կապված ռեակցիաներ  

Իմունացման սխալների հետ կապված 

(այսպես կոչված, ծրագրային) ռեակցիաներ  

Իմունացման ապրումների հետ կապված 

ռեակցիաներ 

Համընկնող երևույթ 

Ծանուցման, գրանցման և հետազոտության 

կանոններ  

Հ/Ա կենտրոնների 

իմունացման համար 

պատասխանատու 

անձինք 

Մատակարար 

կլինիկայի մենեջերներ 

  

Ծառայություն 

մատուցող բժիշկներ, 

բուժքույրեր  

 

 Պատվաստանյութերի անբարեխիղճ 

կիրառման կանխարգելում  

  

Մոդուլ 2․  

Սառը շղթա և 

նյութատեխնի

կական 

ապահովում, 

Պատվաստանյութի փոխադրում և 

պահեստավորում  

Մարզային և 

մունիցիպալ Հ/Ա 

կենտրոնների սառը 

շղթայի և 

նյութատեխնիկական 

ապահովման համար 

պատասխանատու 

անձինք  

2-3 ժամ  

Պաշարների կառավարման էլ․մոդուլ  

Բժշկական թափոնների կառավարում 

Մոդուլ 3․ 

Հաղորդակցու

թյուն և 

ճգնաժամի 

հաղորդակցու

թյուն  

 

 Պատվաստանյութերի ընդունման 

միջամտությունները որոշող վարքային 

գիտության հիմունքները 

Հ/Ա կենտրոնների 

իմունացման համար 

պատասխանատու 

անձինք  

 

Ծառայությունը 

տրամադրող բժիշկներ, 

բուժքույրեր (քանակը 

ճշգրվելու է)  

 

Հ/Ա կենտրոնների 

ղեկավարներ 

Ծառայություն 

տրամադրող 

հաստատությունների 

ղեկավարներ  

4-6 ժամ 

 

Միջանձնային հաղորդակցություն (ներառյալ 

ԻՀԶ  հաղորդակցությունը)  

Պատվաստանյութի կարևորության մասին 

շահերի պաշտպանություն և վարքագծի 

փոփոխմանը միտված ուղերձների մշակում և 

տարածում 

Պատվաստանյութի հակառակորդ ակտիվ 

խմբերին դիմադրում  

 Ինֆոդեմիա և ապատեղեկատվություն 

 Ներգրավվածություն սոցիալական 

լրատվամիջոցներում և փոխներգործություն  
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Հանրային առողջության ճգնաժամային 

իրավիճակների կառավարման սկզբունքների 

և ռիսկերի հաղորդակցություն  

Տեղական 

իշխանության 

ներկայացուցիչներ  

 
Պատվաստանյութի կարևորության մասին 

շահերի պաշտպանություն և վարքագծի 

փոփոխությանը միտված ուղերձների մշակում 

և տարածում  

 

Շփում լրատվամիջոցների հետ  

Ներգրավվածություն սոցիալական 

լրատվամիջոցներում և փոխներգործություն 

Ինֆոդեմիա և ապատեղեկատվություն 

Պատվաստանյութերի հակառակորդ ակտիվ 

խմբերի դիմակայում 

Մեդիա դասընթացներ Լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչներ 

4 ժամ 

Մոդուլ 4․ 

Ծառայության 

կազմակերպում  

Պլանավորում 

Կոնտինգենտի մոբիլիզացում  

Շարժական թիմերի աշխատանք  

Մշտադիտարկում և գնահատում 

 

  

Հ/Ա կենտրոնների 

ղեկավարներ 

Ծառայություն 

տրամադրող 

հաստատությունների 

ղեկավարներ  

Տեղական 

իշխանության 

ներկայացուցիչներ  

 

4 -6 ժամ 

Մոդուլ 6․ 

Իմունացման 

անվտանգության 

հարցեր  

ԻՀԶԱԵ-ի հարցեր  Իմունացման 

անվտանգության 

փորձագետների 

ազգային 

հանձնաժողովի 

անդամներ  

2 ժամ 

 

Աղյուսակ 7. Թրեյնինգների հետ կապված կարիքների գնահատում  
Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող 

միջավայր 

Անհրաժեշտ չէ   

Վարժանքներ Վերոնշյալ վեց մոդուլների մասին  ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացված է 

Մոդուլներ Մշակված է ՀՎՀԱԱԿ  Մշակված է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Վեբհարթակի տրամադրում՝ 

թրեյնինգների վիրտուալ 

տրամադրման համար  

ՀՎՀԱԱԿ  Տրամադրված է 

Գնահատում Գնահատման ենթակա է Աշխատանքային 

խումբ 

Ավարտված է 
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14. Պահանջի ստեղծում և հաղորդակցություն  
Նոր պատվաստանյութերի ներդրման երկար տարիների փորձը և ապացույցները 

հավաստում են, որ հստակ և արդյունավետ հաղորդակցությունը կարևոր է COVID-19-ի 

պատվաստման ծրագրի հաջող ներդրման համար, որը պետք է նախաձեռնել նախքան 

պատվաստանյութերի հասանելիությունը: 

Բացի հասարակության իրազեկությունից, պատվաստանյութերի ընդունման վրա 

ազդում են երեք գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն`խնդիրը հասկանալու և 

ռազմավարությունները նույնականացնելու համար. օժանդակ միջավայր, սոցիալական 

ազդեցություն և մոտիվացիա:28 

Ընդհանուր բնակչության և հատկապես առաջնային թիրախային խմբերում 

պատվաստանյութերի նկատմամբ վստահության բարձրացումը, ինչպես նաև 

պատվաստանյութի շուրջ ապատեղեկատվությունը ցրելը կարևոր է պատվաստանյութերի 

բարձր ընդունում ապահովելու համար: COVID-19-ի պատվաստումների հաջող ծրագիրն իր 

հերթին էական ազդեցություն կունենա առաջիկա տարիներին երկրի պատվաստումների 

ծրագրի և սովորական պատվաստումներով ընդգրկման ցուցանիշի վրա։  

 

Նպատակը 
  

COVID-19-ի պատվաստանյութի նկատմամբ վստահության բարձրացում, ընդունման 

ավելացում և պահանջարկի ստեղծում: 

Նպատակին հասնելու համար կօգտագործվեն հետևյալ մոտեցումները. շահերի 

պաշտպանություն, հաղորդակցություն, սոցիալական մոբիլիզացում, ռիսկերի և 

անվտանգության հաղորդակցություն, հասարակության ներգրավվածություն, վարժանքներ, 

ճգնաժամային հաղորդակցություն: 

 

Խնդիրներ. 
 

 Հիմնական գործընկերների և հասարակության մոբիլիզացում և ներգրավում։ 

 COVID-19-ի պատվաստանյութերի ծրագրի իրականացման հետ կապված ներքին և 

արտաքին գործընկերների հետ երկխոսություն`նրանց հիմնական տեսակետներն ու 

կարիքները հասկանալու համար։  

 Լրատվամիջոցների իրազեկում, մոբիլիզացում և լրատվամիջոցների շահերի 

պաշտպանություն։ 

 Ճգնաժամային հաղորդակցության գործողությունների ծրագրի մշակում և 

իրականացում։  

 Ամենօրյա / ամենշաբաթյա դեշբորդերի պատրաստում / ստանդարտ ձևի մշակում։ 

 COVID-19-ի դեմ պատվաստման տեխնիկական և արդյունավետ հաղորդակցության 

մասին մանրամասն ուղեցույցի մշակում և  տեղական մատակարար բժշկական 

հաստատությունների ղեկավարների, բուժանձնակազմի և այլ շահագրգիռ կողմերի 

համար թրեյնինգների անցկացում: 

                                                             
28 Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID -19 vaccines: WHO technicagroup on 

behavioural insights and sciences for health,  meeting report, 15 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335   

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335
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 Հասարակությանը անընդհատ թարմացվող տեղեկատվության տրամադրում COVID-

19-ի պատվաստանյութերի մշակման, թույլտվության, ներդրման, բաշխման և 

օգտագործման վերաբերյալ։ 

 Հասարակության վստահության ապահովում COVID-19-ի պատվաստանյութի 

անվտանգության, արդյունավետության և ներդրման նկատմամբ։ 

 Հասարակության համախմբման, սպասումների կառավարման, հանրային 

առողջության, անվտանգության հարցերի վերաբերյալ ակտիվ, ժամանակին, մատչելի 

և արդյունավետ տեղեկատվության տարածում։  

 COVID-19-ի պատվաստանյութի թիրախային բնակչության մոբիլիզացում, ինչպես 

առաջին, այնպես էլ երկրորդ դեղաչափերով պատվաստման հրավիրելու համար 

արդյունավետ հաղորդակցում։  

  Ինֆոդեմիայի կառավարում և ապատեղեկատվության վերացում։ 

  Հաղորդակցման նպատակների համար պատվաստանյութեր օգտագործելու 

հնարավորությունը` հանրությանը հայտնի դեմքերին պատվաստելու նպատակով։ 

  Ռազմավարության իրականացման գործընթացի մոնիտորինգ, վերահսկողական 

աջակցություն և ազդեցության գնահատում: 
 

 

Թիրախային լսարան 
1. Քովիդ-19-ի պատվաստանյութի ներդրման մասնակից կողմեր․  

 Համակարգող խորհուրդ, 

 NITAG-ի անդամներ,  

 Նախարարություն և ՀՎՀԱԱԿ,  

 մունիցիպալ հանրային առողջապահության կենտրոններ,  

 տեղական կառավարություն, 

 տեղական և միջազգային գործընկերներ։  

2. Բժշկական ծառայություններ մատուցողներ և անձնակազմ (առողջապահության 

ոլորտն ամբողջությամբ): 

3. Բարձր ռիսկի խմբերի ներկայացուցիչներ. 

 երկարաժամկետ խնամքի հաստատության շահառուներ  ու աշխատակիցներ, 

  համապատասխան տարիքի անձինք, 

  որոշ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք (18-49 տարեկան), 

  հիմնական ծառայություններ մատուցողներ և այլն։ 

4. Բնակչության այն մասը, որն ընդգրկված չէ առաջին փուլերի համար սահմանված 

խմբերում (սպասումների կառավարում): 

5. Շահագրգիռ/ազդեցություն ունեցող կողմեր․  

 քաղաքականություն մշակողներ  և քաղաքական գործիչներ,  

 քաղաքացիական հասարակություն, 

 գիտական հասարակություն, ակադեմիա, 

 հասարակական կազմակերպություններ; 

 քննադատորեն և բացասաբար տրամադրված խմբեր, 

 բիզնես հատված։ 

6. Զանգվածային լրատվամիջոցներ և սոցիալական լրատվամիջոցներ. 

 կենտրոնական և տարածաշրջանային հեռուստատեսություն (ներառյալ 

էթնիկ փոքրամասնությունների լեզվով հեռարձակվող ալիքները), 

 ռադիո, 
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 տպագիր մամուլ, 

 սոցիալական մեդիայում խմբեր և «ինֆլյուենսերներ՝ ազդեցիկներ»․  

o STOPCOV.ge,  

o MOH.gov.ge, 

o NCDC.ge,  

o Facebook, Instagram էջեր։ 
  

Ռազմավարական ուղղություններ 
Միջազգային փորձը և հետազոտությունները հաստատում են, որ միայն 

տեղեկատվական կամ անհատական միջամտություններն անարդյունավետ են 

պատվաստման խոչընդոտները հաղթահարելու հարցում, և որ տարբեր 

ռազմավարություններ և մոտեցումներ պետք է ներդրվեն և համադրվեն:29 Օրինակ ՝ 

հիշեցումների30 և ցուցումների պլանավորման,31 առողջապահական աշխատողների 

վերապատրաստման և նրանց նկատմամբ վստահության բարձրացմանը միտված 

միջամտություններ:32,33 Ինչպես նաև, հնարավոր է ներգրավել կամավորների 

(օրինակ`ուսանողների, պետական ծառայողների)` նպատակային կոնտինգենտի 

սոցիալական մոբիլիզացման և պատվաստումների համար ֆիզիկական մոբիլիզացման 

(բերելու) նպատակով: 

Հաղորդակցության գործողությունների ծրագիրը հիմնվում է պատվաստանյութերի 

պահանջարկի ստեղծման ինտեգրված մոտեցման չորս փոխկապակցված ռազմավարական 

տարրերի վրա. 

1. Սոցիալական լսումներ, լրատվամիջոցների ներգրավվածություն և 

ապատեղեկատվության կառավարում. 

 Թիրախային բնակչությանը լսել և հասկանալ, առաջատար գործոնների մասին 

վարքային և սոցիալական տվյալների հավաքագրմամբ հաղորդակցության 

նպատակային ռազմավարությունների մշակում։  

 Աջակցող և թափանցիկ տեղեկատվական միջավայրի ստեղծում և 

ապատեղեկատվության չեզոքացում սոցիալական ունկնդրման և գնահատման 

միջոցով`հետագա միջամտությունները պլանավորելու նպատակով։  

 

2. Ռիսկի հաղորդակցում և համայնքի ներգրավում 

  Բարձրացնել պատվաստանյութերի վստահությունն ու ընդունումը 

քաղաքացիական հասարակության ներգրավման միջոցով: 

3. Առողջապահության ոլորտի մասնագետների հզորացում 

 Բժշկական անձնակազմի, որպես պատվաստանյութի առաջին թիրախային խմբի, 

հուսալի աղբյուրի, ազդեցություն ունեցող անձի և պատվաստողի 

                                                             
29 Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing vaccination: putting psychological science into action. Psychol Sci Public 
Interest. 2017;18(3):149–207. doi:10.1177/1529100618760521. 
30 Harvey H, Reissland N, Mason J. Parental reminder, recall and educational interventions to improve early childhood immunisation uptake: a 
systematic review and meta-analysis. Vaccine. 
2015;33(25):2862–80. doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.085. 
31 Milkman KL, Beshears J, Choi JJ, Laibson D, Madrian BC. Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(26):10415–20. doi:10.1073/pnas.1103170108. 

32 Brewer NT, Hall ME, Malo TL, Gilkey MB, Quinn B, Lathren C. Announcements versus 

conversations to improve HPV vaccination coverage: a randomized trial. Pediatrics. 

017;139(1):e20161764. doi:10.1542/peds.2016-1764. 

33 Gagneur A. Motivational interviewing: a power ful tool to address vaccine esitancy. Can 
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տեղեկացվածության ու գիտելիքների ավելացում COVID-19 պատվաստման 

վերաբերյալ: Պետք է ամրապնդվեն բժշկական անձնակազմի՝ թիրախային 

բնակչության և համայնքի հետ միջանձնային հաղորդակցման հմտությունները:  

 

4. Ճգնաժամի հաղորդակցություն 

 Երկրի պատրաստականությունը ճգնաժամային կառավարման համար, 

պատվաստումներին հաջորդող հնարավոր հետագա բարդությունների դեպքում 

բոլոր մակարդակներում արագ և համակարգված արձագանքման համար: 

 

Ներդրման փուլեր և առաջնահերթ միջոցառումներ․  
COVID-19-ի պատվաստման ծրագրի ընթացիկ փուլի համար ժամանակին կիրառել 

հաղորդագրությունները։  

 Մինչև պատվաստումների սկսելը  

 Պատվաստանյութը հասանելի է սահմանափակ թվով բնակչության սահմանված 

խմբի համար։ 

 Պատվաստանյութերի հասանելիությունն աճում է բնակչության կրիտիկական / 

առաջնահերթ խմբերի և ընդհանուր բնակչության համար։ 

 Պատվաստանյութի լայնորեն հասանելի է չափահաս բնակչության համար։ 

Նրկայումս ընթանում է հարցերի ռեսուրսների որոնում՝ ըստ առաջնահերթությունների։ 

  

 

Աղյուսակ8. Պահանջի ստեղծման և հաղորդակցւթյան կարիքների գնահատում  
Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող 

միջավայր 

Անհրաժեշտ չէ   

Թրեյնինգներ Առողջապահության անձնակազմի համար 

(ներառյալ հանրային առողջապահությունը), 

տեղական իշխանության համար 

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացված է 

 Լրատվամիջոցների համար ՀՎՀԱԱԿ  Գործընթացում է 

Մոդուլներ Մշակված է ՀՎՀԱԱԿ  Մշակված է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Վեբհարթակի տրամադրում՝ թրեյնինգների 

վիրտուալ տրամադրման համար  

ՀՎՀԱԱԿ  Տրամադրված է 

Գնահատում Գնահատման ենթակա է Աշխատանքային 

խումբ 

Ավարտված է 

 

 

15. Պատվաստանյութերի անվտանգության մոնիտորինգ, 

ԻՀԶԱԵ-ի կառավարում, պատվաստանյութի անվտանգություն  
Պատվաստումից հետո զարգացող ոչ ցանկալի երևույթների (ԻՀԶԱԵ) վերահսկումը 

իմունացման ազգային ծրագրի անբաժանելի մասն է, և դրա արդյունավետ գործունեությունը 

խթանում է բոլոր պատվաստանյութերի կիրառման անվտանգությունը երկրում և, միևնույն 

ժամանակ, օգնում է վստահության պահպանմանը պատվաստումների ծրագրի նկատմամբ 

բնակչության շրջանում երկարաժամկետ հեռանկարում։  

 Պատվաստումների պետական ծրագրի շրջանակներում ավելի քան երկու տասնամյակ 

է, ինչ գոյություն ունի ԻՀԶԱԵ-ի նկատմամբ վերահսկողությունը, վերջին  թարմացումը եղել 
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է 2019 թվականին:34 Գործող վերահսկողության համակարգը լիովին նախատեսում է ԱՀԿ-ի 

հանձնարարականները։ Վրաստանում պատվաստանյութերի անվտանգության 

համակարգը ներառում է պատվաստանյութերի նկատմամբ դեղագիտական 

վերահսկողության վարում, որն իրականացվում է համապատասխան լիազորություն 

ունեցող կառուցվածքի աշխատակազմի կողմից: Դա սահուն գործող համակարգ է, և 

քովիդպատվաստանյութի ներդրման ժամանակ նրա կողմնային երևույթների նկատմամբ 

վերահսկողությունը չի պահանջում կտրուկ փոփոխություններ կամ մոտեցումների 

վերանայում: Տեղեկատվական հոսքերը կշարժվեն սահմանված կարգով։  

Այնուամենայնիվ, COVID-19-ի պատվաստանյութի ստեղծման մեջ օգտագործվող նոր 

տեխնոլոգիաները և պատվաստանյութի՝ անհետաձգելի անհրաժեշտությամբ թույլատրումը 

համակարգի համար որոշ մարտահրավերներ է առաջացնում: Այս մարտահրավերներն 

արդյունավետորեն լուծելու համար, գործող կանոնակարգերի հետ մեկտեղ, պետք է մշակվի 

քովիդպատվաստանյութի ներդրման պայմաններում գործող լրացուցիչ կանոնակարգ, որում 

նախատեսված կլինեն ճշգրտումներ՝ ելնելով պատվաստանյութի ներդրման 

անհետաձգելիությունից։ Ստեղծված իրավիճակում ծրագրային ապահովման 

պատրաստվածությունը շատ կարևոր է ինչպես պատվաստանյութի ներդրումից առաջ, 

այնպես էլ պատվաստանյութը առաքելու գործընթացում։ Վերահսկողության ներկայիս 

համակարգում անհրաժեշտ է ջանքերն էլ ավելի ամրապնդել ԻՀԶԱԵ-ի բոլոր հինգ 

պատճառասպեցիֆիկ ուղղություններով (մանրամասն տես տե՛ս Հավելված 3.3-ը)․ 

1. Պատվաստանյութերի հետ կապված ռեակցիաներ, 

2. Պատվաստանյութերի որակի թերության հետ կապված ռեակցիաներ, 

3. Իմունացման սխալների հետ կապված (այսպես կոչված, ծրագրային ապահովման) 

ռեակցիաներ, 

4. Իմունացման ապրումների հետ կապված ռեակցիաներ, 

5. Համընկնող երևույթ։  

 

16. Իմունացման անվտանգության փորձագետների ազգային 

հանձնաժողով 
Իմունացման անվտանգության փորձագետների ազգային կոմիտեն ստեղծվել է 2014 

թվականին35 և հիմնված է ԱՀԿ հանձնարարականների վրա: Այն անկախ մարմին է և 

բաղկացած է 14 տարբեր փորձագետներից: Հանձնաժողովը ստեղծվել է պատվաստումների 

սովորական պայմաններում և հիմնականում համալրված է մանկաբույժների կողմից: 

Քովիդպատվաստման բարձր տարիքի թիրախային բնակչության մեջ քարոզարշավ վարելու, 

պատվաստանյութի նոր լինելուց և ԻՀԶԱԵ-ների տեսականորեն սպասվելիք քանակից (14000 

դեպք 7-8 ամսվա ընթացքում, օրական մոտ 60 դեպք)36 ելնելով՝ փոխվում է պացիենտների 

առանձնահատկությունը և ավելանում է հանձնաժողովի ծանրաբեռնումը։ Հանձնաժողովի 

արդյունավետ և ժամանակի մեջ սահուն աշխատանքն ապահովելու համար հանձնաժողովի 

կազմն ընդլայնվեց մասնագետներով (ընտանեկան բժիշկ, թերապևտ-սրտաբան, թոքաբան, 

նեֆրոլոգ, ալերգոլոգ) և հաստատվեց նորացված հրամանագիր:37 

 

                                                             
34 Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, առողջապահության  և 

սոցապահովման նախարարի հրաման № 01-193/Ի  
35 Վրաստանի Աշխատանքի , առողջապահության  և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 

30-ի հրաման № 01-185/օ 
36 Հաշվարկները հիմնվում են Moderna և AstraZeneca պատվաստանյութերի անսովոր բարդությունների ենթադրյալ 

հաճախականության դիապազոնի վերին սահմանի վրա 1/100։ 

37 Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, առողջապահության և 

սոցապահովման նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 1-ի 01-35/ի 1 հրաման 
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Աղյուսակ 9. Պատվաստման անվտանգության հետ կապված տեխնիկական կարիքների 

գնահատում  
Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող 

միջավայր 

Պատվաստանյութերի անվտանգության 

մոնիտորինգի, ԻՀԶԱԵ-ի հարցեր 

նախարարի հրամանում COVID-19-ի 

պատվաստման մասին 

Նախարարություն, 

ՀՎՀԱԱԿ (կմշակվի և 

կհաստատվի) 

Հաստատվել է 

 Իմունացման անվտանգության 

փորձագետների ազգային հանձնաժողովի 

նորացում  

Նախարարություն Հաստատվել է 

 Թրեյնինգներ Բուժանձնակազմի համար 

պատվաստանյութի անվտանգության 

մոնիտորինգի, ԻՀԶԱԵ-ի հարցերի, մասին, 

քովիդ-19-ի պատվաստում և քովիդ-19-ի 

համավարակի վերահսկողություն  

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացվել է 

 ԻԱԱՀ-ի նոր կազմի համար պատճառա-

հետևանքայնության որոշման հարցի մասին  

ՀՎՀԱԱԿ  Անցկացվել է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Հիվանդությունների վերահսկման 

էլեկտրոնային ինտեգրված առցանց գործող 

համակարգի հարմարեցում 

քովիդպատվաստանյութի ԻՀԶԱԵ-ների 

գրանցման նպատակով  

ՀՎՀԱԱԿ  Հարմարեցվել է 

  Իմունացման և գույքագրման կառավարման 

առցանց էլեկտրոնային մոդուլի 

հարմարեցում՝ քովիդպատվաստանյութերի 

ԻՀԶԱԵ-ների գրանցման նպատակով  

 

ՀՎՀԱԱԿ  Հարմարեցվել է 

  

Գործառնական 

ստանդարտ 

ընթացակարգեր / 

ուղեցույց 

Քովիդ պատվաստանյութի 

հակացուցումները և նախազգուշացման 

վիճակներ (նախնական)  

հատուկ հետաքրքրություններ 

ներկայացնող ԻՀԶԱԵ-ների նկատմամբ 

վերահսկողության սահմանում 

Վերահսկողության ենթարկված առկա 

վիճակների և հատուկ հետաքրքրություն  

ներկայացնող առկա վիճակների ու հատուկ 

հետաքրքրության նոզոլոգիաների ազգային, 

մերձազգային ֆոնային ցուցանիշներ  

Ամենամսյա հաշվետվողականության 

ներմուծում ԻՀԶԱԵ-ների նկատմամբ 

Շտապ հաղորդագրության ձևի մեջ հատուկ 

հետաքրքրության երևույթների արտացոլում  

ԻՀԶԱԵ-ի համաճարակաբանական 

հետազոտությունների ձևաթղթում 

քովիդպատվաստման և հատուկ 

հետաքրքրության նոզոլոգիաների 

արտացոլում  

  

ՀՎՀԱԱԿ  Մշակվել է 

 

17. Տեղեկատվական համակարգ, մոնիտորինգ, 

համաճարակաբանական վերահսկողություն  
COVID-19-ի դեմ պատվաստումը սկսելու պահից գործընթացի վերահսկողությունը, 

մոնիտորինգն ու գնահատումը կարևոր նշանակություն ունեն պատվաստումների 

գործընթացի կառավարման և ռազմավարության հարմարեցման համար: 
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Միասնականացված գործիքները երկրին հնարավորություն կտան գործընթացներն 

իրականացնել թափանցիկ, մատչելի ձևով, ապահովել նախանշված նպատակի 

իրականացում միջանկյալ հաշվետվությունների և խնդիրների բացահայտման միջոցով:  

 

Հաշվետվողականություն 
Հաշվետվության մոդելը նախատեսում է երկրում ներդրված պրակտիկան և ներառում 

է`իմունացման/պատվաստման, պատվաստանյութերի ծախսի, արտասովոր 

հետպատվաստումային ռեակցիաների և բարդությունների (ԻՀԶԱԵ), COVID-19-ի 

դեպքերում պատվաստման կարգավիճակի հաշվետվություն: 

Պատվաստման գրանցումը և հաշվետվողականությունը կիրականացվի առկա 

իմունացման կառավարման էլեկտրոնային մոդուլի միջոցով: 

Պատվաստումների կառավարման էլեկտրոնային մոդուլը մշակվել է և 2013 թվականից 

օգտագործվում է, այն հիմնովին թարմացվել է 2020 թվականին`որպես իմունացման ծրագրի 

և պատվաստանյութերի լոգիստիկայի կառավարումը բարելավելու գործիք: Մոդուլը 

Առողջապահական տեղեկատվական համակարգի (HMIS) մի մաս է, որն իր հերթին 

ինտեգրված է ծննդյան մոդուլի, պաշարների կառավարման համակարգի, հանրային 

ռեգիստրի հետ և հիմնված է քաղաքացու նույնականացման վրա`իր եզակի անձնական 

համարով: 

Այսօրվա դրությամբ առկա տեղեկությունների համաձայն, քովիդի դեմ պատվաստումը 

առաջարկվում է սովորական պատվաստումների թիրախային կոնտինգենտից տարբերվող 

բնակչության շրջանում (տե՛ս 7. Առաջնահերթ խմբերը և պատվաստման 

ռազմավարությունները)։ 

Իմունացման կառավարման էլեկտրոնային մոդուլը նախատեսում է այլ լրացուցիչ 

պատվաստումների գրանցում, հետևաբար, քովիդի դեմ պատվաստումը կգրանցվի 

պատվաստման մոդուլում `արդեն փորձարկված եղանակով: 

Պատվաստումն իրականացնող բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար 

նախապես ապահովվում է պատշաճ հասանելիություն իմունացման մոդուլին (նկատի 

ունենք բոլոր այն հաստատությունները, որոնք նախկինում ներգրավված չէին 

պատվաստման գործընթացում) և ոչ մի պատվաստանյութ չպետք է հանձնվի այնպիսի 

ծառայություններ մատուցող ընկերության, որը չունի այդպիսի մուտքի թույլտվություն: 

Մուտքի թույլտվության առկայության ստուգումը և համոզվելը մոդուլում 

պատվաստումների գրանցման համար պատրաստվածության մեջ տեղական (մունիցիպալ) 

հանրային առողջության կենտրոնների իրավասությունն է։ Գործընթացների պլանավորման 

և իրականացման փուլում, պատվաստումների կետեր ավելացնելիս, պետք է նախապես 

որոշվեն պատվաստման բուժկետի/կետի/շարժական բրիգադի անձնակազմի՝ թրեյնինգային 

մոդուլի օգտագործման, դրա հասանելիության և տեխնիկական ապահովման հարցերը։  

Վրաստանում օգտագործված իմունացման կառավարման էլեկտրոնային մոդուլում` 

պաշարների մոդուլի հետ ինտեգրելու միջոցով, գրանցվում են պատվաստանյութի 

սերիական ծածկագրերը և հետևում գործընթացին՝ ըստ սահմանված կանոնի (տե՛ս 12. 

Պաշարների կառավարման փաթեթում շտրիխ կոդերի օգտագործման մասին): 

Պատվաստման և սառը շղթայի գրանցման համակարգին ինտեգրման հետ մեկտեղ, 

թարմացվել է իմունացման հաշվետվողականության համակարգը, որն իրական 

ժամանակում հնարավորություն կտա ազգային, մարզային և մունիցիպալ մակարդակներին 

հաշվետվություն ստանալ․ ա) պատվաստվածների անհատական ցուցակ՝ դեղաչափերով։ բ) 

ծրագրավորված համախմբում՝ պատվաստվածների քանակի մասին՝ տարիքային խմբի, 

առաջնային կատեգորիայի, ինչպես նաև, միաժամանակ առաջնահերթ և տարիքային 
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խմբերով տրված ենթամիավորի մեջ` համայնքապետարանների, մարզերի, ազգային 

մակարդակով: 

  

Նույն մոդուլի պաշարների կառավարման մասը, իր հերթին, ապահովում է պաշարների 

մասին ստանդարտ զեկույցների ստեղծում մինչև հանրային առողջության կենտրոնների 

մակարդակ։  

Այլ լրացուցիչ ոչ ստանդարտ գործառնական զեկույցները (ծածկույթ) վարելու 

նպատակով, որը ծրագրավորված համախմբված կլինի, ըստ առաջնահերթ խմբերի, 

տարիքային խմբերի և աշխարհագրական միավորների (մունիցիպալիտետ, մարզ, ազգային), 

մշակվել է ստանդարտ ձևաչափ: Մունիցիպալ մակարդակում դենոմինատորը սահմանվել է  

ազգային մակարդակի կողմից, որով կիսվել են    մունիցիպալ/մարզային ՀԱԿ-ների հետ։ 

Մունիցիպալ/մարզային ՀԱԿ-ների կողմից կվերանայվի թիրախային դենոմինատորը և 

նորացված տեղեկատվությունը կամ համաձայնությունը արժեքների իրականության մասին 

կվերադառնա ազգային մակարդակին։ Պատվաստումներով ընդգրկման տվյալների 

մշակումը մունիցիպալ մակարդակում ՀԱԿ-ների պարտականությունն է: Մշակված 

ստանդարտ ձևերի հաշվետվողականության հաճախականությունը և ձևաչափը քննարկման 

գործընթացում է։ 

Գրանցման-զեկույցների նկարագրված մասը գործող համակարգերում արտացոլվել է 

2021-ի փետրվարից: 

Պատվաստման 2-րդ դեղաչափին հրավիրելն ապահովելու համար, պատվաստման 

հնարավոր ամսաթիվը կորոշվի առաջին դեղաչափն ընդունելիս, և նախազգուշացումը 

կտրվի առաջին չափաբաժինն ընդունելու պահին: Դա հնարավոր է դառնում գոյություն 

ունեցող պատվաստման մոդուլի միջոցով (հարմարեցված է կոնկրետ   պատվաստանյութին): 

Մոդուլը թույլ է տալիս շահառուին ուղարկել կարճ տեքստային հաղորդագրություն (sms) 

հաջորդ պատվաստման վերաբերյալ: Նույնը նախատեսված կլինի իմունացման 

վեբհավելվածում: Բջջային հավելվածն ի սկզբանե նախատեսված էր ծնողների համար՝ 

որպես անցկացվող և պլանավորված պատվաստումների վերաբերյալ տեղեկատվության 

աղբյուրի: Հավելվածը հնարավորություն է տալիս օգտվողներին տեղեկատվություն ստանալ 

Վրաստանում պատվաստանյութերի և այն հիվանդությունների մասին, որոնցից 

պաշտպանում է պատվաստանյութը (պատվաստանյութերով կառավարվող 

հիվանդություններ): 

Պատվաստումների նախնական փուլում կգործարկվի հերթերի էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգ (https://booking.moh.gov.ge): Այն, մի կողմից՝ կօգնի բժշկական 

հաստատություններին կառավարել քաղաքացիների հոսքը, ինչպես նաև՝ քաղաքացիների 

կօգնի նախնական գրանցում անցնել նախապես որոշված ժամանակահատվածում 

պատվաստման համար տարածքային առումով իրենց համար մատչելի բժշկական 

հաստատությունում: Քաղաքացիներին հերթերի կառավարման էլեկտրոնային 

համակարգով պատվաստումներ ամրագրելու հարցում օգնելու նպատակով կգործարկվի 

թեժ գիծ։  

Շահառուի պատվաստումը հավաստող քարտը ստեղծվում է իմունացումը կառավարող 

էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: Փաստաթուղթը համապատասխանում է 

միջազգայնորեն ճանաչված պահանջներին և ունի կեղծումներից պաշտպանող 

մեխանիզմներ: 

 ԻՀԶԱԵ-ների միջազգային հաշվետվությունները կկատարվեն Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ), Հիվանդությունների վերահսկման և 

կանխարգելման եվրոպական կենտրոնի (ECDC) և (կամ) Եվրամիության (ԵՄ) 

պահանջներին համապատասխան:  
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Մոնիտորինգ 
Մոնիտորինգի գործընթացի պլանավորումը կախված է պատվաստանյութերի տեսակից 

(ըստ վերը նշված սցենարների) և ներառում է. 

- պատվաստանյութերի լոգիստիկայի մոնիտորինգ, 

- իմունացման ծառայությունների գործընթացի մոնիտորինգ, 

- ընդգրկման ցուցանիշների կուտակային աճի մոնիտորինգ, 

- ընդգրկման ցուցանիշների համեմատություն նախատեսված ցուցանիշի հետ, 

- պատվաստումների ծածկույթի ազգային ցուցանիշները կտարածվեն Կենտրոնի կայքի 

միջոցով և կթարմացվեն ամեն շաբաթ։ Թարմացման համար պատասխանատու է Կենտրոնը։ 

Պատվաստանյութերի նյութատեխնիկական մշտադիտարկումը շարունակաբար 

վերահսկվում է Կենտրոնի և ՀԱԿ-ների կողմից, երբ պատվաստանյութերը տեղադրվում են 

տվյալ վայրերում, իսկ պատվաստող տեղամասերում՝ տեղական ՀԱԿ-երի կողմից՝ մինչև 

պատվաստանյութերի ստանալը, և պետք է ներառեն պատվաստող միավորի 

հզորությունների և պատրաստվածության գնահատումներ, և հետագայում՝ պատվաստման 

գործընթացում՝ պարբերաբար։ Մոնիտորինգի այս փուլը կներառի պատվաստանյութերի 

լոգիստիկայի և իմունացման ծառայությունների գործընթացի մոնիտորինգը և 

կիրականացվի առնվազն շաբաթը մեկ անգամ: 

Ընդգրկման ցուցանիշի համեմատությունը պլանավորված ցուցանիշի հետ կկատարվի 

մշտապես, պատվաստումների յուրաքանչյուր շրջանի վերջում: 

Թիրախային բնակչության առանձին խմբերի ընդգրկման համար թիրախը սահմանված 

է փաստաթղթի գերակա խմբերի ցանկում: Մոնիտորինգի նպատակով օգտագործված 

ստուգիչը ներառում է սահմանված ժամկետում նպատակին հասնելը և վարում են 

մունիցիպալ, մարզային, ազգային մակարդակներում։  

COVID-19 դեպքերի գրանցումն իրականացվում է հիվանդությունների վերահսկման 

էլեկտրոնային համակարգի (ՀՎՄԷՀ) միջոցով, որի ճկուն կառուցվածքը թույլ է տալիս 

պատվաստումների ներդրումից հետո հնարավորություն առաջանա գրանցվի դեպքերի 

պատվաստման կարգավիճակը։ Տվյալ թարմացումը ՀՎՄԷ համակարգում տեղի կունենա 

պատվաստանյութը երկիր ներմուծման պես։  

Նույն համակարգում գրանցվում է ամբողջ երկրում հայտնաբերված ցանկացած 

պատվաստումից հետո զարգացած ոչ ցանկալի երևույթը (ԻՀԶԱԵ), ներառյալ նոր 

պատվաստանյութի հետևանքով հարուցված ԻՀԶԱԵ դեպքերը։  

COVID-19-ի դեպքերը երկրում ենթակա են միավոր դեպքերի գրանցման, 

համաճարակաբանական հետազոտության և հաշվետվողականության։  

Դասընթացների մասում նախատեսված կլինի ԻՀԶԱԵ դեպքի ստանդարտ սահմանման, 

COVID-19-ի և ԻՀԶԱԵ հաղորդագրության պարտավորության, պատվաստումների 

գրանցման, հաշվետվությունների ձևաչափի և ժամկետների մասին տեղեկությունների 

նորացում-տրամադրում ծառայություններ մատուցողների և հանրային առողջության 

օղակների համար: 

  
  

Վերահսկողություն 
Երկրում հենարային բազաներով վերահսկողության մաս են կազմում գրիպանման 

հիվանդությունները (ILI) և ծանր սուր շնչառական վարակները (SARI)։  

ILI և շնչառական այլ վիրուսներով հարուցված SARI-ները ունեն նմանատիպ 

ախտանիշներ և հաճախ դեպքի ընդհանուր սահմանում: Վրաստանում, ինչպես և այլ 

երկրներում, ընթանում է COVID-19-ի վերահսկողության համակարգի ինտեգրում 
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գրիպանման հիվանդությունների (ILI) և սուր շնչառական վարակների (SARI)   սինդրոմային, 

սենտինելային վերահսկողության համակարգ՝ COVID-19-ի տարածման մոնիտորինգի 

համար, որը կշարունակի գործել նաև համավարակն ավարտվելուց հետո։ Ինտեգրված 

համակարգին առանձնահատուկ նշանակություն է շնորհվում համավարակի և գրիպի 

սեզոնների համընկնման փուլում: Սովորական ռեժիմում ILI-ի և SARI-ի հենարանային 

բազաներից հավաքված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունն իրականացնում է 

Հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի գրիպի 

լաբորատորիան: COVID-19-ի համավարակի  աճած ծանրաբեռնման պատճառով 

պլանավորվել է այս գործառույթի ապակենտրոնացում և գրիպի, SARS-CoV-2-ի և այլ 

շնչառական վարակների լաբորատոր հետազոտության (PCR ախտորոշում) ներդրում 

ՀՎՀԱԱԿ -ի մարզային լաբորատորիաներում (Քութաիսի, Բաթումի, Զուգդիդի): 

Սենտինելային վերահսկողության շրջանակներում ընտրված հետազոտման դեպքերի 

մասին պարբերաբար հավաքվում է գրիպի պատվաստման մասին տեղեկատվությունը 

վերջին, ընթացիկ սեզոնի համար։ COVID-19-ի պատվաստանյութի ներդրման ժամանակ 

կսկսվի տեղեկություններ հավաքել նաև այս վերջինով պատվաստումների վերաբերյալ:  

Հատուկ հետազոտությունները COVID-19-ով պատվաստումների ներդրման և 

իրականացման փուլում կիրականացվեն կարիքների և ֆինանսավորման պատշաճ 

աղբյուրների առկայության ժամանակ։ Երկիրը պատրաստ է ներգրավվել 

պատվաստանյութի արդյունավետության հետազոտության մեջ՝ ըստ առաջնահերթ խմբերի, 

պատվաստանյութերի տեսակների մանիֆեստացիայի տիպի, ներկայացուցչական 

տվյալները կհավաքվեն` հաշվի առնելով միջազգային հետազոտական պրակտիկան, 

հարմարեցված ընթացակարգերը և համապատասխան նյութատեխնիկական բազան:  

  
  

Աղյուսակ10. Տեղեկատվական համակարգերի հետ կապված տեխնիկական կարիքների 

գնահատում  

Ոլորտ Փոփոխություն/գործողություն Պատասխանատու Կարգավիճակ 
Կարգավորող միջավայր  COVID-19 պատվաստումը հավաստող 

փաստաթղթի պաշտոնականացում՝ 

ըստ նախարարի հրամանի  

Նախարարություն 

(հաստատում) 

ՀՎՀԱԱԿ (մշակում) 

Հաստատված է 

Էլեկտրոնային 

համակարգեր 

Իմունացումը կառավարելու առցանց 

էլեկտրոնային մոդուլի հասանելիության 

ապահովում բոլոր ծառայություն 

մատուցողներին  

ՀՎՀԱԱԿ  Ապահովված է 

 Իմունացումը կառավարելու առցանց 

էլեկտրոնային մոդուլում քովիդ 

սպեցիֆիկ զեկույցներ վարելու 

ապահովում  

ՀՎՀԱԱԿ  Ինտեգրված է 

 Գրանցում, հաշվետվողականություն  ՀՎՀԱԱԿ  Ավարտված է 

 Կարճ տեքստային հաղորդագրության 

գործառույթի ապահովում  

ՀՎՀԱԱԿ   

Ավարտված է 

  Պատվաստումը հաստատող 

փաստաթղթի գեներացման ապահովում 

պաշտպանության մեխանիզմներով  

ՀՎՀԱԱԿ  Ավարտված է 

 Հիվանդությունների վերահսկման 

էլեկտրոնային ինտեգրված առցանց 

գործող համակարգի հարմարեցում 

քովիդպատվաստանյութի ԻՀԶԱԵ-ների 

գրանցման նպատակով  

ՀՎՀԱԱԿ  Ավարտված է 

 Հերթերի կառավարում և բնակչության 

համար պատվաստման գնալու առցանց 

գրանցում  

ՀՎՀԱԱԿ  Մշակված է 
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Ստանդարտ 

գործառնական 

ընթացակարգեր/ուղեցույց  

Մշտական վերահսկման համակարգում 

COVID-19-ի վերահսկման ինտեգրում  

 

ՀՎՀԱԱԿ  Մշակված է 

 

Կոռուպցիայի կանխարգելման միջոցառումներ 
 

Պատվաստանյութերի համաշխարհային դեֆիցիտի պայմաններում, երբ երկրում 

պատվաստանյութերի հասանելիությունը սահմանափակ է և պահանջարկը մեծ է, կան 

կոռուպցիոն հավանական ռիսկեր, այդ պատճառով էլ աղյուսակում ներկայացված են այդ 

ռիսկերը կանխելու միջոցառումներ՝ հիմնվելով չորս հիմնական գործիքների վրա. (ա) 

օրենսդրական կարգավորում, (բ) իմունացման գործընթացի թվային տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներով ապահովում և այդ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ գ) իմունացման 

մասին տեղեկատվության հանրայնություն և վերջում (դ) թեժ գծի միջոցով բնակչության 

հետադարձ կապ։ Այս գործիքների համադրությունը ծառայում է ինչպես հնարավոր ռիսկի 

նյութականացման ժամանակ խնդրի հայտնաբերմանը, այնպես էլ արձագանքման 

մեխանիզմներին: 

 
Հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր  Կանխարգելման միջոցառումներ 

- Պատվաստանյութերի և 

օժանդակ նյութերի, 

ծառայությունների գնման 

գործընթացում կոռուպցիոն 

գործարքներ  

- Պատվաստանյութերի գլոբալ գնումների թափանցիկությունն 

ապահովում էր այս ռիսկերի կանխարգելում, սակայն այս ծրագրի 

ձևավորման ժամանակ, արտադրող ընկերությունների 

պահանջով գնման պայմանների հրապարակումը 

սահմանափակված է արտադրողի և պետության միջև կնքված 

պայմանագրի պայմաններով: 

- Ծախսվող օժանդակ նյութերի գնման պայմանագրերը թափանցիկ 

են։ 

- Ծառայությունների գնման գնահատումը և պայմանները 

կարգավորվում են Վրաստանի կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ի N828 որոշմամբ և Վրաստանի գրավյալ 

տարածքներից տեղահանված անձանց, աշխատանքի, 

առողջապահության և սոցապահովման նախարարի 

փետրվարի 3-ի 01/11 Ն հրամանով։  

- Կեղծված ապրանքի 

տարածում  

- Կեղծված պատվաստանյութերի իրացումը սահմանափակված է 

պետական գնումների պայմաններում: 

- Մասնավոր գնումների պայմաններում պետությունը նաև 

կարգավորում է արտադրանքի որակը` համաձայն 

դեղագործական արտադրանքի գրանցման կանոնների, որոնք 

կարգավորվում են օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով 

(«Դեղերի և դեղագործական գործունեության մասին» Վրաստանի 

օրենք, Վրաստանի աշխատանքի, առողջապահության և 

սոցիալական հարցերի նախարարի 2009 թվականի 

հոկտեմբերի13-ի, N 327/Ն հրաման): 

- Առաջնահերթ խմբերի 

բացահայտման գործում 

- Առաջնահերթ խմբերի սահմանումը հիմնված է WHO/ SAGE -ի 

հանձնարարականների վրա, մշակվել է աշխատանքային խմբի 

կողմից`տարբեր փորձագետների մասնակցությամբ, քննարկվել է 
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Հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր  Կանխարգելման միջոցառումներ 

շահերի խմբերի 

ներգրավում 

 

 

- Գործընթացի ոչ 

թափանցիկություն 

առաջնային խմբերի 

ընտրության և դրանց 

ներգրավման մասին 

 

 

 

 

- Պատվաստանյութերի 

անբարեխիղճ սպառում  

 

Իմունացման փորձագետների խորհրդի և 

Բազմամասնագիտական խորհրդի կողմից և հանրայնացվել։ 

 

- Այս ծրագիրը մատչելի է հասարակության համար, և 

պատվաստումների յուրաքանչյուր փուլը լայնորեն 

կհրապարակվի։ 

- Պատվաստումների արդյունքները (պատվաստված անձանց 

քանակը, ծախսված դեղաչափերը) ամեն օր հաղորդվելու են 

հասարակությանը:  

- Պատվաստումների կառավարման էլեկտրոնային համակարգը 

ապահովում է պատվաստանյութերի պաշարների գրանցումը, 

բաշխումը և պատվաստումը անհատական մակարդակում և 

իրական ժամանակում: Պատվաստումը կարող է իրականացվել 

միայն առաջնային խմբերից գրանցված անձանց, իսկ ծրագրում 

օգտագործվող ալգորիթմը բացառում է պատվաստանյութի 

տրամադրում նրանց, ում տվյալ փուլում պատվաստում չի 

հասնում։  

- Պատվաստանյութերի պահպանման անվտանգությունը խստորեն 

կպահպանվի կենտրոնական, մարզային, մունիցիպալ և 

հաստատության մակարդակներում: Պատվաստանյութերի 

անվտանգ պահպանման համար մշակվել է հատուկ պրոտոկոլ 

պահեստների  և հանձնարարականներ՝ ծառայություն 

մատուցողների համար, որոնց մշտադիտարկումն 

իրականացվում է հանրային առողջության ծառայությունների 

կողմից։  

- Թրեյնինգների գործընթացում պատվաստանյութերի 

անբարեխիղճ օգտագործման դեպքում պատասխան 

գործողությունների ծանոթացում։ 

Արձագանքման գործողություններ 

  

Իմունացման գործընթացին վերաբերող խախտումները հնարավոր կդառնա 

բացահայտել գործող թեժ գծի միջոցով, որտեղ ամբողջովին պաշտպանված կլինի 

բացահայտողների  անանունությունը: 

Ստացված տեղեկատվությունը կուսումնասիրվի և կներկայացվի Միջգերատեսչական 

հանձնաժողովին, և համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն ցանկացած անբարեխիղճ 

գործողություն վերացնելու համար: 

 
 

 

 

Ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ (մշտադիտարկում) 
Պատվաստման ներդրման ազգային ծրագրի իրականացման մշտադիտարկման 

վերահսկողությունը կիրականացնի Վրաստանում COVID-19-ի պատվաստման ներդրման 

Միջգերատեսչային համակարգող հանձնաժողովն՝ ըստ ընտրված ստուգիչների։  
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Հավելված 1. COVID-19-ի պատվաստանյութերի ներդրման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների 

հաշվարկման մեթոդաբանությունն ու արժեքը՝ ըստ 

սցենարների  

 

Մեթոդաբանություն  
COVID-19-ի պատվաստանյութը ներդնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրսների հաշվարկման մեթոդաբանությունն ու մոտեցումները հիմնված են ԱՀԿ-ի Նոր 

պատվաստանյութի ներդրման գինը հաշվարկելու ուղեցույցի,38 Բիլ և Մելինդա Գեյթսերի 

հիմնադրամի կողմից մշակված ընդհանուր մոտեցումների`իմունացման ծրագիրը և նոր 

պատվաստանյութ ներդնելու արժեքը սահմանելու39 և Հարվարդի հանրային առողջության 

դպրոցի կողմից մշակված մեթոդաբանության վրա՝ իմունացման ծրագրերը գնահատելու 

համար։40  

Հաշվարկներում նախատեսված են միայն լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերը, որոնք 

ուղեկցում են երկրում նոր COVID-19-ի պատվաստանյութի ներդրմանը և հաշվի չեն առնում 

այնպիսի   ընդհանուր ծախսեր, ինչպիսիք են շենքի կապիտալ ծախսերը, ընթացիկ ծախսերը 

և այլն: Հետևաբար, հաշվարկված են միայն այն ֆինանսա-բյուջետային ծախսերը (կապիտալ 

և ընթացիկ), որոնք պետությունը պետք է հատկացնի կամ լրացուցիչ ներգրավի դոնոր և 

գործընկեր կազմակերպություններից: 

Ֆինանսական հաշվարկներ են կատարվել հետևյալ բաղադրիչների համար. 

 

COVID-19 միավալենտ պատվաստանյութ 

1. Պատվաստանյութեր, ներարկիչներ, անվտանգության լրացուցիչ արկղեր, 

անձնական պաշտպանության միջոցներ 

2. Պատվաստանյութերի պահում սառը շղթայում 

3. Պատվաստանյութերի բաշխում 

4. Լրացուցիչ մարդկային ռեսուրսներ և առկա աշխատակազմի լրացուցիչ ժամանակը 

5. Թրեյնինգներ 

6. Սոցիալական մոբիլիզացիա, շահերի պաշտպանություն, սոցիալական մեդիա 

արշավ 

7. Տեղեկատվական համակարգի (գրանցում, հաշվետվություն, պաշարների 

կառավարում, վերահսկողություն) կատարելագործում / կարգավորում 

                                                             
38 WHO; Guidelines for estimating costs of introducing new vaccines into the national 

immunization system; 2002. 
39 Logan Brenzel, BMGF, Common approach for the costing and financing analysis of routine 

immunization and new vaccine introduction; 2014  
40 Immunization economics; Harvard School of public Health; How to cost immunization 

programs; 2020 
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8. Պատվաստումների մասնակից բժշկական հաստատությունների վարձատրությունը 

պետական գնորդի կողմից, ներառյալ շարժական բրիգադների վարձատրությունը։ 

Պատվաստանյութերի արժեքը հաշվարկվել է ըստ յուրաքանչյուր փուլի համար 

որոշված թիրախային բնակչության: Պատվաստանյութերի կորստի գործոնը, որը 

հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով 1/(1-w), որտեղ w-ն կորստի ցուցանիշն է տոկոսներով։ 

Մեր հաշվարկներում որպես կորուստի ցուցանիշ է վերցված 15% բոլոր 

պատվաստանյութերի համար,41 հետևաբար կորստի գործակիցը 1.176 է: Տարբեր 

պատվաստանյութերի մեկ դեղաչափի գները վերցված են https://www.unicef.org/supply/covid-

19-vaccine-market-dashboard կայքից՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի դրությամբ: 

Յուրաքանչյուր պատվաստանյութի համար հաշվարկները կատարվել են` հաշվի առնելով 

համապատասխան պատվաստանյութերի ինչպես նվազագույն, այնպես էլ առավելագույն 

գները: Մենք նաև պատվաստանյութի չափաբաժնին ավելացրել ենք գնումների և 

պաշարների/ Procurement Supply Management (PSM) արժեքը, որը 23% է և ներառում է UN 

handling fee, freight, insurance42 (բեռնաթափման վճար, բեռնափոխադրումներ, 

ապահովագրություն): 

Պատվաստանյութերի ամսվա պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսները հաշվարկելու 

համար թիրախային բնակչությունը բազմապատկվել է 2-ով (քանի որ պատվաստումների 

ամբողջական չափաբաժնի համար, այսօր առկա տեղեկատվության համաձայն, 

պատվաստանյութի երկու դեղաչափ է պահանջվում), ինչպես նաև պատվաստանյութի 

կորստի գործոնով և մեկ դեղաչափի արժեքով, որում նախատեսված են PSM ծախսերը: 

Ներարկիչների գինը հաշվարկվել է`անհրաժեշտ քանակությամբ ներարկիչների թիվը 

բազմապատկելով միավորի գնով և հաշվի առնելով կորուստների գործակիցը` 1,05, ինչպես 

նախատեսված է ներարկիչների համար UNICEF sizing tool-ով։  

Անվտանգ արկղերի արժեքը հաշվարկվել է բազմապատկելով լրացուցիչ անհրաժեշտ 

անվտանգ արկղերի քանակը և միավորի գինը: Պահանջվող պահատուփերի քանակը 

հաշվարկելու համար ենթադրվում էր, որ մեկ տուփում տեղավորվում է 80 ներարկիչ: 

Պատվաստանյութերի լոգիստիկան 

Պատվաստանյութերի կենտրոնական պահեստից մինչև մարզային և շրջանային 

պահեստներ բաշխման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հաշվարկվել են՝ ըստ 

կիլոմետրաժի և վառելիքի սպառման: Պատվաստանյութերի բաշխման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրսները ներառել են նաև ավտոմեքենաների պահպանման ծախսը, որը 

հաշվարկվել է որպես վառելիքի արժեքի 15%, ինչպես դա սահմանված է WHO cMYP costing 

guideline-ով։ Պատվաստանյութերի նյութատեխնիկական ապահովման ծախսերը ներառում 

են նաև անձնակազմի գործուղումային ծախսերը։ 

Հսկողություն. Պատվաստումների գործընթացում մոնիտորինգի/վերահսկողության 

ծախսերը հաշվարկվել են՝ ըստ պլանավորված դիտարկումների այցելությունների քանակի: 

Հաշվարկվել են նաև դասընթացների համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրսները`համաձայն դասընթացների պլանի և սոցիալական մոբիլիզացման, շահերի 

պաշտպանության, հաղորդակցման և լրատվամիջոցների քարոզչության ծախսերի: 

Օգտագործվում են ԱՄՆ դոլարով լարիի փոխարժեքներ, փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլար  - 

3,3 լարի:  

                                                             
41Սպասելի է, որ այս ցուցանիշը հետագայում ճշգրտվի   ՀՎՀԱԱԿ-ի կողմից, երբ կսկսվի պատվաստանյութի 

ներդրումը և ձեռք կբերվի երկրի համար սպեցիֆիկ ցուցանիշը։    

 
42 Աղբյուրը՝ Հիվանդությունների  վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոն։ 

Համաշխարհային հիմնադրամի  նախագծերի նորագույն տվյալները՝ դեղերի և ախտորոշման  միջոցների 

գնումների ձեռքբերումների  ժամանակ։ 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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Դոլարով տրված գները լարիի փոխարկելու համար օգտագործվել է փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ 

դոլար  -3.3։43 
 

Ֆինանսական հաշվարկներ 
Պատվաստանյութեր 

Ըստ պատվաստանյութերի տեսակների՝ պատվաստանյութի մեկ դեղաչափի արժեքը ցույց է 

տրված N1 սյունակում։ Գրաֆիկը ցույց է տալիս պատվաստանյութերի ինչպես նվազագույն, 

այնպես էլ առավելագույն գները: Մի քանի պատվաստանյութերի համար տրվում է ընդամենը մեկ 

գին: 

 

 

Գրաֆիկ 1. Պատվաստանյութի մեկ դեղաչափի նվազագույն և առավելագույն արժեքը  

 
 
Աղբյուր․ https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 

Ըստ առաջնային խմբերի պահանջվող պատվաստանյութերի դեղաչափերը, կորստի 

գործոնի նախատեսմամբ, տրված են Աղյուսակ 14-ում:  

 

Աղյուսակ 11: Պատվաստանյութերի անհրաժեշտ դեղաչափերի քանակը՝ ըստ 

առաջնահերթ խմբերի  

 

Ինչպես տրված է վերոնկարագրյալ փաստաթղթում, չափահաս բնակչության 60%-ը 

ներառելու և պատվաստանյութերի կորուստի նախատեսմամբ, անհրաժեշտ է ընդհանուր 

առմամբ 3,979,327 դեղաչափ: Այսօրվա դրությամբ 2021 թվականի համար Վրաստանը 

COVAX հարթակից երաշխավորած ունի պատվաստանյութի 1,484,400 դեղաչափ, չնայած 

դրան ֆինանսական ռեսուրսը հաշվարկվել է պատվաստանյութի 3,979,327 չափաբաժնի 

                                                             
43 Ազգային բանկի փոխարժեքը  հունվարի 15-ի դրությամբ https:// www. nbg. gov. ge / index. php? m = 

582&lng=geo 
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համար`այն հաշվարկով, որ երկիրը կկարողանա այլընտրանքային աղբյուրներից ներմուծել 

լրացուցիչ 2,494,927 դեղաչափ։ 

Ըստ սցենարների՝ պատվաստանյութեր գնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցները (այսօրվա դրությամբ, ըստ առկա պատվաստանյութի նվազագույն և 

առավելագույն արժեքների) բերված են Աղյուսակ 15-ում: 

 
Աղյուսակ 12: Պատվաստանյութերի նվազագույն և առավելագույն արժեքը՝ ըստ սցենարների  

 

 Ինչպես երևում է աղյուսակից, պատվաստանյութերի ամսվա համար պահանջվող 

ֆինանսական ռեսուրսը ամենամեծն է երկրորդ սցենարի համար, իսկ նվազագույն 

արժեքը`մոտ 66,3 մլն լարի, ինչը 1.4 անգամ ավելի է, քան չորրորդ սցենարի համար 

պահանջվող նվազագույն ֆինանսական ռեսուրսը: Յուրաքանչյուր սցենարի մանրամասն 

հաշվարկման աղյուսակները ստորև ներկայացված են առանձին աղյուսակներում. 

 

Աղյուսակ 13․Սցենար 1-ով նախատեսված պատվաստանյութերի արժեքը 

 
 

Աղյուսակ 14․ Սցենար 2-ով նախատեսված պատվաստանյութերի արժեքը 
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Աղյուսակ 15․ Սցենար 3-ով նախատեսված պատվաստանյութերի արժեքը 

 
 

 

 

Աղյուսակ 16․ Սցենար 4-ով նախատեսված պատվաստանյութերի արժեքը 

 
 

Ներարկիչներ, անվտանգության արկղեր, անձնական պաշտպանիչ 

սարքավորումներ և այլ ծախսվող նյութեր 
Ներարկիչների, անվտանգության արկղերի, անձնական պաշտպանիչ միջոցների 

(վիրաբուժական դիմակ, պաշտպանիչ վահան, ձեռնոցներ, միանգամյա օգտագործման 

խալաթ) և այլ ծախսվող նյութերի (ալկոհոլային թրջոց, պլաստիր-վիրակապ և 

պատվաստման քարտ) համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նույնպես 

հաշվարկվել են ըստ սցենարների, ինչպես նշված է վերևում, տարբեր սցենարներ տարբեր 

պատվաստանյութերի ներդրում են դիտարկում։ 

Ինչպես հայտնի է, Pfizer/BioNTech պատվաստանյութի նեդրմանը բոլոր մյուս 

պատվաստանյութերից ավել ներակիչ է անհրաժեշտ (լուծիչը բացելու համար), լուծիչ, չոր 

սառույցներ և չոր սառույցով աշխատելու համար հատուկ ակնոցներ/ Safety goggle: Բացի այդ, 

Pfizer և Moderna պատվաստանյութերի համար անհրաժեշտ են հատուկ ձեռնոցներ / Insulated 

gloves և ջերմաստիճանի մոնիտոր/Temperature data logger: Բոլոր սցենարների համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները տրված են Աղյուսակ 20-ում: 
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Աղյուսակ 17․ Օժանդակ նյութերի արժեքը՝ ըստ չորս սցենարների  

 

Սառը շղթա 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, երկրորդ սցենարի համար պահանջվող օժանդակ 

նյութերի գինը ամենաբարձրն է: Երրորդ և չորրորդ սցենարների համար պահանջվող 

ֆինանսական միջոցները նույնն են: 

Գոյություն ունեցող սառը շղթայի հզորության գնահատումը (ինչպես փաստաթղթում 

ստորև սառը շղթայի բաժնում է նկարագրված) ցույց է տվել, որ բոլոր չորս սցենարների 

համար երկրի սառը շղթայի հզորությունը բավարար է, և լրացուցիչ սառնարաններ և 

սառնախցիկներ ձեռք բերելու կարիք չկա: Հետևաբար, երկիրը լրացուցիչ կապիտալի համար 

այս ուղղությամբ ֆինանսական ներդրումների կարիք չունի:  
 

Ծառայությունների մատուցում 
 

Ինչպես վերը նշված փաստաթղթում է նկարագրված, քննարկվում են ծառայությունների 

մատուցման տարբեր տեսակներ մոդելներ: Ծառայություններ մատուցելու համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հաշվարկվել են ինչպես մեկ պատվաստում այցի, 

այնպես էլ անձի ամբողջական (2 դեղաչափ) ընդգրկման համար: Այս հաշվարկները 

կատարվել են ինչպես բժշկական հաստատությունների (հիվանդանոցներ և կլինիկաներ), 

այնպես էլ շարժական բրիգադների համար: Զանգվածային պատվաստումների 

կենտրոնների ծառայության մատուցման արժեքը կհաշվարկվի ավելի ուշ: 
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Աղյուսակ 18․ Ծառայությունների տրամադրման միավորի արժեքը  

Ծառայության մատուցման 

տեսակը 

Ծառայության արժեքը՝ 1 

պատվաստում այցի 

համար (լարի) 

Ծառայության արժեքը՝ անձի լրիվ 

ընդգրկում 2 դեղաչափով (լարի) 

Հիվանդանոցներ և 

կլինիկաներ 

2.5 5 

Շարժական բրիգադներ 6.7 13.4 

 

 

 

Այս միավորի գինը ներառում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ծախսեր: Գինը 

ներառում է թափոնների կառավարման արժեքը: Բացի այդ, շարժական անձնակազմի 

համար միավորի գինը ներառում է հակաշոկային փաթեթի արժեքը, փոխադրման ծախսերը 

և շարժական անձնակազմի շահագործման համար անհրաժեշտ ներդրումային ծախսերը. 

Օր. ՝ պլանշետներ, 4.4 լիտր տարողունակությամբ սառը արկղ, սառը արկղի ջերմաչափ և 

ինտերնետ փաթեթ պլանշետի համար։ 

  

 Պատվաստանյութերի լոգիստիկա / բաշխում 

  

Պատվաստանյութերի կենտրոնական մակարդակներից մինչև մարզային և շրջանային 

պահեստներ բաշխման գործառնական ծախսերը ներառում է վառելիքի, մեքենաների 

պահպանման և անձնակազմի գործուղումային ծախսերը: 

Պատվաստանյութերի բաշխման և նյութատեխնիկական համակարգի պատշաճ 

գործունեության համար անհրաժեշտ դարձավ վարձել լրացուցիչ անձնակազմ (1 անձ): 

Որոշվել է նաև անձնակազմի աշխատանքի վարձատրությունը, և, համապատասխանաբար, 

այդ ծախսը ավելացվել է լոգիստիկայի գործառնական արժեքին: Այս բաղադրիչի համար 

պահանջվող ամբողջական ֆինանսական միջոցները տրված են վերևում: 

  
  

 

Վերստուգում / վերահսկողություն 
 

Պատվաստումների գործընթացի վերստուգում/վերահսկողություն իրականացնելու 

համար պլանավորվել են այցեր կենտրոնից մարզեր, ինչպես նաև մարզային մակարդակից 

դեպի շրջանային մակարդակ: Վերստուգման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները 

բաղկացած են գործուղումային, օրապահիկի և տրանսպորտային ծախսերից: Պահանջվող 

ֆինանսական միջոցները բերված են վերևում։  
 

 Տեղեկատվական համակարգ 
 Այս պահին տեղեկատվական համակարգի բաղադրիչի ֆինանսական ռեսուրսները 

ներառում են միայն թեժ գծի անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 

անձնակազմի ծախսերը (տե՛ս՝ փաստաթղթ․ )։ 

 

 Թրեյնինգներ 
Թրեյնինգների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հաշվարկվել են ըստ 

թրեյնինգների ծրագրի (ինչպես նկարագրված է փաստաթղթի վերևում Թրեյնինգներ գլխում): 

Թրեյնինգի բյուջեն ներառում է բոլոր մոդուլները, ներառյալ ճգնաժամային 
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հաղորդակցությունը, միջանձնային շփումը և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների 

ուսուցումը (տե՛ս՝ փաստաթղթ․ )։ 

 Պահանջի ստեղծում և հաղորդակցություն 

Պահանջի հայտի ստեղծման և հաղորդակցության համար պատրաստված մանրամասն 

պլանի համաձայն`հաշվարկվել են այս բաղադրիչի իրականացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք ընդհանուր առմամբ կազմել են 1,662,800 լարի / 503,879 

ԱՄՆ դոլար: Երկիրը ստիպված կլինի ակտիվ աշխատել դոնոր և գործընկեր 

կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանա մոբիլիզացնել անհրաժեշտ 

ֆինանսական ռեսուրսները: 
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Հավելված 2. Առաջնահերթ խմբերի ընտրության 

սկզբունքները  
COVID-19-ի պատվաստման համար առաջնահերթ խմբերի սահմանման հիմնական 

սկզբունքները հիմնվում է WHO/ SAGE արժեքների շրջանակի վրա։44 

Խնդիրներ 
1. Ծանր դեպքերի և մահացության նվազեցում  

2. Խոցելի խմբերի վարակման ռիսկի նվազեցում  

3. Էսենցիալ ծառայությունների կայունություն  
 

 

Խմբերի առաջնահերթության որոշելիս պետք է նկատի առնվի․  

 Աշխարհի և երկրի մակարդակով համաճարակաբանական պատկերը. լայն 

տարածման սցենար 2020 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ 

 Պատվաստանյութերի հասանելիություն՝ ըստ մատակարարման փուլերի 

 Իրականացման հնարավորություն ՝ զուգահեռ / միաժամանակյա 

պատվաստումների տեխնիկական հնարավորություն 

 Էթիկական ասպեկտներ. առավելագույն օգուտ և նվազագույն վնաս, արդարություն, 

հավասարություն, թափանցիկություն: 

 

Պատվաստանյութերի մատակարարման փուլերը 

I փուլ. պատվաստանյութերի շատ սահմանափակ հասանելիություն (չափահաս 

բնակչության 1–14%) 

I ա․ 1-6%, I բ․ - 7-14% 

II փուլ. Պատվաստանյութերի մատակարարումը ավելանում է, բայց մատչելիությունը 

սահմանափակ է (չափահաս բնակչության 14-26%): 

III փուլ. Պատվաստանյութերի չափավոր հասանելիություն (չափահաս բնակչության 27-

60%): 
 

 Պատվաստանյութի աստիճանական ներդրումը խնդիրների համատեքստում 
 Պատվաստման սկզբում մատակարարումը կլինի սահմանափակ, ուստի 

առաջնահերթության սահմանումը նախատեսնում է նախանշված նպատակին 

հասնել առավելագույն արդյունավետությամբ։ Պատվաստանյութերի 

պաշարների ավելացման հետ մեկտեղ պատվաստված խմբերն ընդլայնվելու են՝ 

առաջնահերթությունների պահպանմամբ և հետագայում մեծահասակ 

բնակչության ընդլայնված խմբերի ներգրավմամբ։ Կարևոր է նշել, որ 

պատվաստանյութի մասին կուտակված ապացույցների հիման վրա 

բնակչության տարբեր խմբերի նկատմամբ առաջարկությունները կարող են 

փոխվել` կախված յուրաքանչյուր պատվաստանյութի բնութագրերից, 

                                                             
44 WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID -19 vaccination, 14 

September 2020 
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հիվանդության համաճարակաբանությունից և այլ համատեքստային 

գործոններից: 

 

 Ծանր դեպքերի և մահացության նվազեցում 

 COVID-19-ի վարակի փոխանցումը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է 

պատվաստել բնակչության մի ստվար զանգված, որը վարակի տարածումը 

կանխելու գործում ունի բարձր արդյունավետություն: 45 Պատվաստումների 

սկզբնական փուլում չկան բարձր մակարդակի վկայություններ պատվաստումների 

ազդեցության մասին վիրուսի փոխանցումը նվազեցնելու վրա, բացի այդ 

պատվաստանյութերի հասանելիությունը սահմանափակ է: Հետևաբար, 

պատվաստումների սկզբնական փուլում հիվանդացությունը և մահացությունը 

նվազեցնելու լավագույն ռազմավարությունը հիվանդացության և մահացության 

բարձր ռիսկի տակ գտնվողներին անմիջականորեն պաշտպանելն է վարակից: 

 

 Խոցելի խմբերի վարակման ռիսկի նվազեցում 

  

 Բժշկական անձնակազմը վարակման տեսանկյունից համարվում է ամենաբարձր 

ռիսկի խմբերից մեկը և, իր հերթին, այն վտանգ է ներկայացնում խոցելի խմբերի 

համար, որոնց նրանք բժշկական ծառայություն են տրամադրում: 46 47Բժշկական 

անձնակազմի վարակից պաշտպանելը կնվազեցնի հետագայում վարակի 

փոխանցումը խոցելի խմբերին և կօգնի պահպանել առողջապահական համակարգի 

կայունությունը համաճարակի ընթացքում: ԱՀԿ-ն/ SAGE-ը խորհուրդ է տալիս, որ 

առաջին հերթին պատվաստվեն շատ բարձր ռիսկային և բարձր ռիսկային 

բուժանձնակազմերը: Առաջին փուլում, պատվաստանյութի սահմանափակ քանակի 

առկայության դեպքում (<1,0%), հենց այդ սկզբունքով է կատարվելու 

առողջապահության ոլորտում աշխատող անձանց առաջնահերթության 

սահմանումը (տե՛ս ստորև ներկայացված մանրամասները): Երբ պատվաստանյութը 

հասանելի կլինի բնակչության 3%-ի համար, խորհուրդ է տրվում պատվաստման 

առաջին փուլում պատվաստել առողջության ոլորտում աշխատող բոլոր անձանց 

(Ia), բացի այդ, մեկ փուլով պատվաստումը կնպաստի պատվաստումների 

աշխատանքին (պլանավորում, կոնտինգենտի հավաքագրում, 

պատվաստանյութերի լոգիստիկա, գրանցում, մշտադիտարկում): 

 Հանրակացարաններում, երկարաժամկետ խնամքի հաստատություններում 

տեղակայված շահառուները վարակվելու մեծ ռիսկի տակ են գտնվում՝ 

                                                             
45 The Lancet. COVID-19 vaccines: no time for complacency. Lancet. 2020 Nov 

21;396(10263):1607.  

doi: 10.1016/S0140-6736(20)32472-7. PMID: 33220729. 

 
46 Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions: scientific 

brief, 09 July 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114,accessed 5 December 2020)  
47 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID -19) is 

suspected or confirmed: interim guidance, 29 June 2020 [Internet]. Geneva: World Health 

Organization; 2020. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879, accessed 5 December 2020)  
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հաստատությունում վարակի  արագ տարածման պատճառով, իսկ այս 

հաստատությունում աշխատող անձնակազմը շահառուներին վարակը փոխանցելու 

վտանգ է ներկայացնում: Հաշվի առնելով այս ռիսկերը՝ այս կոնտինգենտի 

պատվաստումը նախատեսվում է Ia փուլում: Նույն փուլում նախատեսվում է սհու 

անձանց պատվաստումը, որոնք գտնվում են կազմակերպված խմբերում 

(համայնքային, ընտանեկան տիպի կազմակերպություններ): 

 Միջազգային ապացույցները և Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակի 

վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ COVID-19-ի մահացության ամենամեծ ռիսկը 

բարձր տարիքն է, և տարիքի հետ ռիսկը մեծանում է էքսպոնենցիալ (ցուցչային): 

2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ Վրաստանում COVID-19-ով 

մահացությունների ընդհանուր տարիքային կառուցվածքը հետևյալն է (> 75 

տարեկան - 39,2%, 65-74 տարեկան - 33,2%, 55-64 տարեկան - 18,8%, 50-54 տարեկան 

- 4.1%, 18-49 տարեկան - 4.6%):48 Տարիքային ռիսկի հետ կապված 

ռազմավարությունը նախատեսում է տարիքային խմբերի աստիճանական 

պատվաստում (վերին տարիքից նվազման կարգով) `անկախ ուղեկցող 

հիվանդություններից: Մասնավորապես, առաջին փուլում (Iա – հասանելիություն 

6,5%), կպատվաստվի 75 և բարձր տարիքի բնակչությունը, հաջորդ փուլում (Iբ - 

պատվաստանյութի հասանելիություն 7-13,5%), կպատվաստվի 65-74 տարեկան 

բնակչությունը: Պատվաստման II փուլում (պատվաստանյութի հասանելիությունը 

14-26%), կպատվաստվի 55-64 տարեկան բնակչությունը: Ինչպես ցույց է տալիս 

COVID-19-ով մահացության վերլուծությունը,   55 տարեկանից ցածր տարիքային 

խմբում մահվան ռիսկը զգալիորեն նվազում է, ուստի հաջորդ փուլը նախատեսում է 

մեծահասակների մնացած տարիքային խմբի (18-54) ընդգրկում՝ ուղեկցող քրոնիկ 

հիվանդություններով: Ըստ տարիքային խմբերի պատվաստումը հեշտացնում է նաև 

բնակչության ներգրավումը պատվաստումներին`դրանով իսկ հասնելով ավելի 

բարձր ընդգրկման ցուցանիշի  և նպասում գործընթացն ավելի արագ վարելուն։ 

  Ապացույցները (միջազգային, ինչպես նաև տեղական համավարակի 

վերլուծություն) ցույց են տալիս, որ որոշ քրոնիկ վիճակներ մեծացնում են COVID-

19-ով ծանր հիվանդացության և մահացության ռիսկը։49 50 Ընդհանուր առմամբ, 

տարիքին  զուգընթաց քրոնիկ հիվանդությունների ռիսկը մեծանում է: Քանի որ 

տրամադրված պատվաստման ռազմավարությունն ապահովում է 55 տարեկանից 

բարձր բնակչությանը պատվաստանյութի առաջարկում`անկախ ուղեկցող 

հիվանդություններից, դա կնվազեցնի քրոնիկ հիվանդություններով հարուցված 

ծանր բարդացումների և մահացության ռիսկը խոցելի բնակչության շրջանում: 

Պատվաստանյութի հասանելիության նախատեսմամբ՝ 18-54 տարեկան 

                                                             
48 Հիվանդությունների  վերահսկման  և հանրային առողջության ազգային կենտրոն  
49 European Centre for Disease Prevention and Control. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-

19/latest-evidence/epidemiology  
50 (CDC) USCfDCaP. Evidence used to update the list of underlying medical conditions that increase a person’s risk 

of severe illness from COVID-19 [Internet]. Atlanta: CDC; 2020. Available from: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
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բնակչության շրջանում պատվաստումը հասանելի կլինի հետևյալ զուգակցող 

հիվանդություններ ունեցող անձանց համար.  

 Շաքարախտ (I և II տիպ) 

  Սրտանոթային հիվանդություններ. 

o սրտի իշեմիկ հիվանդության բոլոր կլինիկական ձևերը՝ ստենտավորումով և առանց 

ստենտավորման  

o կարդիոմիոպաթիա 

o փականի պաթոլոգիա, մեծահասակների բնածին արատներ 

o նախասրտերի ֆիբրիլյացիա (մշտական ձև) 

o իդիոպաթիկ երկարատև QT սինդրոմ (մահացու առիթմիայի և  հանկարծակի սրտային 

մահվան բարձր ռիսկ) 

o սրտի քրոնիկ անբավարարություն «B, C, D (ACC / AHA) փուլ և II-IV (NYHA) 

ֆունկցիոնալ դաս 

o խորը երակային թրոմբոզ 

o թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա ախտորոշման մեջ  

Ծանոթություն․ Զարկերակային հիպերտենզիան նախատեսված է 55 տարեկանից բարձր 

տարիքային խմբերում 

  Քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ 

o թոքերի քրոնիկ օբստրուկցիոն հիվանդություն  

o ասթմա 

o ցիստիկ ֆիբրոզ 

o իդիոպաթիկ թոքային ֆիբրոզ 

 Ուռուցքային հեմոտոլոգիական հիվանդություններ 

 Քաղցկեղ (հաշվի առնելով որոշակի պատվաստանյութի հակացուցումները) 

  Քրոնիկ երիկամային անբավարարություն 

o  դիալիզ ստացող անձինք 

  Լյարդի քրոնիկ պաթոլոգիա 

o լյարդի ֆիբրոզի 3-րդ և 4-րդ աստիճան  

 Կաթված տարած 

 Փոխպատվաստմանը հաջորդող վիճակ  

 Իմունասուպրեսիվ պացիենտներ 

 էքստրեմալ գիրություն (գնահատման ցուցանիշ BMI> 40 կգ/մ2)  

  

 
 Էսենցիալ ծառայությունների կայունություն 

 Էսենցիալ ծառայությունների գործունեությունը չափազանց կարևոր է բնակչության 

առողջության պահպանման, անվտանգության և կրթության գործընթաց վարելու 

համար։ Առողջապահական համակարգի անձնակազմի հիվանդություններով 

հարուցված բեռը կարելի է վերացնել I փուլում իրականացված պատվաստումների 

միջոցով։ Այլ էական ծառայությունների շահագործման մեջ ներգրավված 

անձնակազմը ընդգրկվելու է II և III փուլերում:  

Էսենցիալ ծառայությունները ներառում են. 
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o ներքին գործերի նախարարության առաջնային գծի աշխատակազմ (ներառյալ 

արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունը), 

o պաշտպանության նախարարության համակարգը և Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի 

առաքելության ներկայացուցիչները, 

o միջքաղաքային բեռնափոխադրող օպերատորներ (վարորդներ, ծովային / օդային / 

երկաթուղային փոխադրումների մեջ ներգրավված անձինք), 

o դեղատների առաջնագծի անձնակազմը և դեղագործական ոլորտն ամբողջությամբ, 

o վաղ նախադպրոցական դաստիարակության և կրթական հաստատությունների 

սպասարկող անձնակազմեր (մանկապարտեզներ) և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների ուսուցիչներ և սպասարկող անձնակազմ (ըստ 

առաջնահերթության մինչև 4-րդ դասարան, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում`բարձր մակարդակի անձնակազմ), 

o հասարակական տրանսպորտի անձնակազմ (վարորդ, մեքենավար, ուղեկցորդ, 

հսկիչ), 

o տաքսիների և միկրոավտոբուսների վարորդներ 

 III փուլում պատվաստվելու են բարձր ռիսկի այլ խմբեր (բանտարկյալներ / 

դատապարտյալներ, օգտագործելով նույն մոտեցումը, ինչ բնակչության տարիքային 

խմբերի դեպքում, ներառյալ քրոնիկական վիճակ ունեցող, և դրանց հետ  

անմիջական սռնչություն ունեցող անձինք, հանքափորներ): 

 Դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների պատվաստումները 

կիրականացվեն նույն առաջնահերթությամբ, ինչպես տրամադրվում է Վրաստանի 

բնակչությանը: 

 Լրացուցիչ խմբերին են պատկանում սհու անձինք (շարժական ծառայությամբ 

պատվաստվելու հնարավորություն տեղաշարժման սահմանափակման 

առկայության դեպքում) և մարզիկները, որոնք մասնակցում են նախատեսված 

միջազգային մրցաշարերի: 

 Յուրաքանչյուր առաջնահերթ խմբի համար տրամադրված է թիրախային 

ներգրավման ցուցանիշ (առողջապահության ոլորտում աշխատող անձինք`65%, 

բնակչության տարիքային և էենցիալ խմբերը` 60%): Այս թիրախային ցուցանիշները 

գերազանցում են նոր պատվաստանյութի ներդրման առաջին տարում հասանելի 

ընդգրկման մակարդակում առկա ապացույցները։ Սակայն նախատեսված է, որ 

COVID-19-ի պատվաստանյութի դեպքում մենք ունենք այլ պատվաստանյութերից 

տարբեր համատեքստ, և ընդգրկումը էապես կախված կլինի ընդհանրապես և 

կոնկրետ խմբերում (օրինակ ՝ բժշկական անձնակազմի) պատվաստման 

գործառույթի ընդունումից՝ պատվաստումները սկսելու և ընթանալու փուլում։ 

Այսօրվա դրությամբ առկա ապացույցները ցույց են տալիս, որ COVID-19-ի 

պատվաստանյութի նկատմամբ ընդունումը տատանվում է 55% -ի (Ռուսաստան) և 
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99%-ի (Չինաստան) միջև, 51 և ըստ Վրաստանում ԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի Մանկական 

հիմնադրամի կողմից դեկտեմբերին անցկացված հետազոտության, բնակչության 

56%-ը համաձայն է պատվաստումների, եթե պատվաստանյութը լինի մատչելի և 

երաշխավորված: 52 

 Պատվաստման գործընթացում առաջնահերթ խմբերի ընդգրկման մշտադիտարկում 

կանցկացվի։ Չափից մեծ պահանջարկի դեպքում, եթե որոշակի առաջնահերթ խմբի 

ընդգրկումը գերազանցի կանխատեսվող ցուցանիշը, խմբերը կվերածրագրավորվեն: 

 Ըստ այսօրվա դրությամբ գոյություն ունեցող ապացույցների՝ տարած վարակը 

պատվաստման հակացուցում չէ, նոր ապացույցների հայտնվելուն պես ընթացիկ 

հանձնարարականը կվերանայվի։  

 Հղիները և մինչև 16 տարեկան երեխաները չեն քննարկվում COVID-19-ի 

պատվաստման խմբերում՝ անվտանգության հիմնավոր ապացույցների 

բացակայության պատճառով:  

 Բնակչության 20%-ն ընդգրկելուց հետո, պատվաստանյութերի քանակի 

նախատեսմամբ, կպատվաստվի մնացած մեծահասակ բնակչությունը։ 

Կոնտինգենտը սահմանվելու է (տարիքային խմբեր կամ այլ մոտեցում)՝ ըստ 

պատվաստանյութերի քանակի։  

 Պատվաստումների փուլերի ժամկետները հաշվարկելիս՝ պետք է հաշվի առնել 

տրամադրվելիք դեղաչափերի քանակը։ Iա փուլում առողջապահության ոլորտի 

ներկայացուցիչների պատվաստումներին զուգահեռ (կամ որոշակի 

ժամանակահատվածից հետո) կարող է սկսվել վերին տարիքային խմբի 

պատվաստումը։  

 

Պատվաստվելիք կոնտինգենտի առավելագույն ընդգրկման համար, պատվաստման 

գնացած անձին, որին այս ժամկետում չի հասնում պատվաստում, չպետք է մերժվի 

պատվաստելը, եթե երկրում առկա պատվաստանյութերի պաշարը ներառում է կոնկրետ 

կոնտինգենտի ընդգրկում։ 

Ստորև ներկայացված են բոլոր խմբերը ըստ առաջնահերթության՝ 

պատվաստանյութերի մատչելիության նախատեսմամբ․ 

 Փուլ 1 ա (չափահաս բնակչության 1-6,5%)․ 

o Առողջապահության ոլորտում աշխատող անձինք ըստ առաջնահերթության 

բաժանվում են հետևյալ ենթախմբերի. 

  Շատ բարձր և բարձր ռիսկայնության. SARS-Cov-2 աէրոզոլի 

ազդեցության ռիսկի տակ գտնվող անձնակազմ, սերտ շփում վարակված 

                                                             
51 ԱՀԿ/ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, նախնական տվյալներ, դեկտեմբերի 7, 2020։  

52 Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A. et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat 

Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9 
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անձի կամ վարակման կասկած ունեցող անձանց հետ,   վիրուսով 

աղտոտված առարկաների հետ շփում։ 

o Բոլոր այն անձինք, ովքեր աշխատում են քովիդ կլինիկաներում 

(բժշկական և ոչ բժշկական): 

o Այլ (ոչ քովիդ) կլինիկաներում աշխատող բժիշկներ (ներառյալ 

կրտսեր բժիշկ, ռեզիդենտ), բուժքույրեր, սանիտարներ, 

խնամողներ՝ զբաղված հետևյալ բնագավառներում՝ անեսթեզիա-

վերակենդանացում, կրիտիկական բժշկություն, շտապ օգնություն 

(ներառյալ վարորդը), բժշկական ռադիոլոգիա (ռենտգենոլոգիա, 

համակարգչային տոմոգրաֆիա), վարակի վերահսկում / 

համաճարակաբանություն / հանրային առողջապահություն 

(ներգրավված թեստավորմանը, շփումների հայտնաբերմանը), 

լաբորատորիայի մասնագետներ (ներառյալ թեստ վերցնելը/ 

անալիզ հանձնելը), անվտանգության աշխատակիցներ: 

o Պոտենցիալ քովիդ կլինիկաներում (ներկայումս ոչ ակտիվ) 

աշխատող բոլոր անձինց։  

 Միջին ռիսկային. Լայն հասարակության հետ շփվող անձնակազմ, որոնցից չի 
պահանջվում շփվել հիվանդ կամ հիվանդության մեջ կասկածվող անձանց 
հետ, աշխատանքը կապված է մարդաշատ վայրերի հետ, որտեղ 
հեռավորությունը պահելը բարդ է կամ պահանջում է սերտ և հաճախակի 
շփում աշխատողների հետ: Առողջապահության ոլորտում աշխատող բոլոր 

այլ բժշկական և ոչ բժշկական անձինք: 

 Ցածր ռիսկային. Անձնակազմ, որոնցից չի պահանջվում հաճախակի, սերտ 
շփում ունենալ բնակչության  կամ հիվանդության մեջ կասկածվող անձանց 
հետ։ Օր.` Միայն հեռաբժշկությամբ զբաղվող անձինք, հեռավար վարչական 

գործունեությամբ զբաղվող անձինք: 

 

o Երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունների և սհու անձանց համայնքային և 

ընտանեկան տիպի կազմակերպությունների շահառուներն ու խնամողները 

o > 75 տարեկան բնակչություն 

 Փուլ 1բ (չափահաս բնակչության 7-13,5%) 

o 65-74 տարեկան բնակչություն, 

o էսենցիալ ծառայություններ (խումբ 1)։ 

 

 Ներքին գործերի նախարարության առաջնային գծի անձնակազմ (ներառյալ Արտակարգ 

իրավիճակների կառավարման ծառայությունը), 

 միջքաղաքային բեռնափոխադրողներ (վարորդներ, ծովային/օդային/երկաթուղային 

փոխադրումների մեջ ներգրավված անձինք)մ 

  պաշտպանության նախարարության համակարգ։ 

 

 Փուլ II (ընդհանուր բնակչության 11-20%, չափահաս բնակչության 14-26%) 

 

o 55-64 տարեկան բնակչություն, 

o քրոնիկ հիվանդությամբ 18-54 տարեկան։  

 

 

 III փուլ (ընդհանուր բնակչության 20%-ից բարձր, չափահաս բնակչության 26% -60%) 
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o Էսենցիալ առայություններ այլ բարձր ռիսկային խմբերի կողմից (II խումբ) 

 դեղատների առաջնագծի անձնակազմը և դեղագործական ոլորտն ամբողջությամբ, 

 հասարակական տրանսպորտի անձնակազմ (վարորդ, մեքենավար, ուղեկցորդ, հսկիչ), 

 վաղ նախադպրոցական դաստիարակության և կրթական հաստատությունների 

սպասարկող անձնակազմ,  

 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներ և սպասարկող 

անձնակազմ (ըստ առաջնահերթության մինչև 4-րդ դասարան, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում`բարձր մակարդակի անձնակազմ), 

 կալանավորներ / դատապարտյալներ (> ավելի քան 55 տարեկան, 18-54 տարեկան քր․  

վիճակ ունեցող) և նրանց հետ պաշտոնական կապի մեջ գտնվող պաշտոնական անձինք 

 հանքափորներ 

 տաքսու և միկրոավտոբուսի վարորդներ, 

o Բնակչության այլ խմբեր։ 

 
Առաջնային խմբերի պատվաստման ենթակա կոնտինգենտը որոշելու համար օգտագործվել 

են տվյալների հետևյալ աղբյուրները. Առողջապահության ոլորտ՝ Հիվանդությունների 

վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոն, Երկարաժամկետ խնամքի 

հաստատություններ՝  Վրաստանի գրավյալ տարածքներից տեղահանվածների, աշխատանքի, 

առողջության և սոցիալական հարցերի նախարարություն, բնակչության խմբեր՝ Վրաստանի 

վիճակագրության ազգային ծառայություն, էսենցիալ ծառայություններ՝ համապատասխան 

նախարարություններ, տեղական իշխանության մարմիններ, Վրաստանի վիճակագրության 

ազգային ծառայություն։ Դիվանագիտական կորպուս՝ Արտաքին գործերի նախարարություն:
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Հավելված 3. COVID-19-ի պատվաստանյութի հետ կապված 

ԻՀԶԱԵ մշտադիտարկում, հաշվետվողականություն  
 

Մինչև քովիդ պատվաստանյութի ներդրումը և իմունացման ծառայություն տրամադրելիս 

նախատեսվելիք հարցեր  

 Պատվաստանյութերի հետ կապված և պատվաստանյութերի որակի թերության 
հետ կապված ԻՀԶԱԵ- ների վերահսկողություն 

Գործողություն Կարգավիճակ  Կարգավիճակ  
Երկրում արդեն առկա վերահսկման և հաշվառման-

հաշվետվողականության ենթակա պատվաստմանը հաջորդող վիճակի հետ 

մեկտեղ առանձնահատուկ հետաքրքրություն (ահ) ներկայացնող 

առողջական վիճակների ցանկի սահմանում և ենթարկում 

Սահմանվել է 

 

ՀՎՀԱԱԿ  

ենթաազգային 

Հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող նոզոլոգիաների ազգային, 

ենթազգային ֆոնային ցուցանիշների որոշում 

Սահմանվել է 

Վերցված է 2019թ․  

Ենթակա է 

մշակման 

ՀՎՀԱԱԿ  

ենթաազգային 

 

Իմունացման ժամանակ սխալի հետ կապված ռեակցիաները 

 Իմունացման սխալի հետ կապված ռեակցիաներից հնարավոր է ապահովագրվել, և այդպիսի 

սխալների ժամանակին հայտնաբերումն ու ուղղումը շատ կարևոր է: Նման դասի ԻՀԶԱԵ-ները 

հնարավոր է նվազագույնի հասցնել ծրագրային տարրերի հզորացման հաշվին, ինչը ենթադրում է 

Գործողություն Կարգավիճակ  Պատասխանատու 
Ծառայություն մատուցողների ռեսուրսի սահմանում Տե՛ս՝ 

Ծառայության 

մատուցում 

բաժինը  

Առողջապահության 

նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ  

Ծառայությունների տրամադրման մեթոդների սահմանում Տե՛ս՝ 

Ծառայության 

մատուցում 

բաժինը  

Առողջապահության 

նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ / մունիցիպալ 

հանրային առողջության 

ծառայություններ  

Սառը շղթայի ծավալների անհրաժեշտության սահմանում, ապահովում և 

մատակարարում 

Տե՛ս՝ Սառը շղթա 

բաժինը  

ՀՎՀԱԱԿ  

Անվտանգ իմունացման պատվաստանյութերի (այդ թվում ներարկիչներ, 

ասեղներ, անվտանգ ոչնչացման արկղեր, համապատասխան վերականգնիչ, 

պատվաստանյութեր տեղափոխողներ) անհրաժեշտության սահմանում և 

ապահովում, մատակարարում  

Տե՛ս՝ Սառը շղթա 

բաժինը  

Առողջապահության 

նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ  

Քովիդպատվաստանյութի նկատմամբ հակացուցումների և 

նախազգուշացման վիճակների սահմանում 

Սահմանվում է 

ըստ ներդրվելիք 

պատվաստանյու

թերի    

Առողջապահության 

նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ  

Ուսումնական նյութի նախապատրաստում և ծառայություն մատուցողների 

թրեյնինգավորում հետևյալ հարցերից․  

1. Քովիդպատվաստանյութի պաշարների պահման սառը շղթայի ռեժիմը և 

կառավարումը. 

2. Քովիդպատվաստանյութի հետ վարվելակերպը 

3. Քովիդպատվաստանյութով պատվաստման տեխնիկան 

4. Քովիդպատվաստանյութի հակացուցումները և նախազգուշացումները  

Տե՛ս՝ Մարդկային 

ռեսուրսներ 

բաժինը  

ՀՎՀԱԱԿ  
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5. Քովիդպատվաստանյութիի համար սպասվելիք ԻՀԶԱԵ-ները  
6. Պատվաստումների ծառայության մատուցման գործընթացի 

կառավարումը ԱԱՊ մակարդակում 

 

 

Իմունացման ապրումների հետ կապված ռեակցիաներ    

Գործողություն Կարգավիճակ Պատասխանատու 
Բնակչության իրազեկում Տե՛ս՝ 

Հաղորդակցություն 

բաժին   

Ազգային 

Ենթաազգային 

Իմունացման ծառայության տրամադրման գործընթացից առաջ և 

ընթացքում տեղեկատվական արշավ  

 

Հաղորդակցություն 

բաժին   

Ազգային 

Ենթազգային 

Տեղեկատվության հուշաթերթիկի պատրաստում և մատակարարում Հաղորդակցություն 

բաժին  

ՀՎՀԱԱԿ / 

Մունիցիպալ հանրային 

առողջության 

հաստատությունների 

ծառայություններ  

 

Ապահովել պատվաստումների գործընթացի պատշաճ կառավարումը՝ 

ներարկմանը սպասողների շրջանում սթրեսը նվազագույնի հասցնելով, 

ինչը ձեռք է բերվում սպասման ժամանակի նվազեցմամբ, սենյակը 

հարմարավետ ջերմաստիճանում պահելու, պատվաստվողին 

տեսադաշտից հեռու պահելու և ընթացակարգի ժամանակ 

գաղտնիությունը պահպանելու միջոցով: 

 Ազգային 

Մունիցիպալ հանրային 

առողջության 

հաստատություններ  

Որպես ծառայության 

մատուցող ընտրված 

հաստատության 

վարչակազմ  

Ներարկումների պատճառով անհանգստության աստիճանը և նրա 

տարածումը նվազեցնելու համար ծառայություններ մատուցողի կողմից 

հստակ և համոզիչ բացատրության տրամադրում: 

Հաղորդակցություն 

բաժին   

Ազգային 

Պատվաստում 

իրականացնող 

բուժանձնակազմ  

 Ճգնաժամային հաղորդակցության ծրագրի առկայություն  Հաղորդակցություն 

բաժին   

Առողջապահության 

նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ  

 

 

Համընկնող երևույթների հետ կապված ԻՀԶԱԵ-ների վերահսկողություն  

 Պատվաստման հետ համընկնող երևույթների ավելացման ենթադրությունը տրամաբանական է 

բարձր տարիքի նպատակային կոնտինգենտի պատվաստումների ժամանակ։ Քրոնիկ ուղեկցող 

հիվանդության ժամանակ շատ է բարդանում ժամանակի մեջ պատահաբար համընկնող երևույթի և 

ԻՀԶԱԵ-ի միջև դիֆերենցիալ ախտորոշում կատարելը։ Նման դեպքերը նվազագույնի հասցնելը 

պետական ծրագրին հնարավորություն կտա խնայել ռեսուրսները և ավելի մեծ ուշադրություն ուղղել 

այլ ԻՀԶԱԵ-ների կառավարմանը: Այս երևույթները կանխելու նպատակով․ 

 

Գործողություն Կարգավիճակ Պատասխանատու 
Պետք է ապահովվի պատվաստվելիք անձի առողջական վիճակի գնահատում 

պատվաստումից առաջ՝ սահմանված կարգով  

  Ծառայություն 

մատուցող 

բուժանձնակազմ 

Սահմանել վերահսկման ենթարկվող առկա վիճակների և հատուկ 

հետաքրքրությունների նոզոլոգիաների ազգային ֆոնային ցուցանիշները 

Վերցվել է 2019 թ․  

 

ՀՎՀԱԱԿ  
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ԻՀԶԱԵ-ների հաշվառում և դրանց հաշվետվողականություն  

Երկրում առկա ԻՀԶԱԵ-ների վերահսկողության համակարգը սարքին համակարգ է և արագ 

հարմարվող է, ուստի քովիդպատվաստանյութի հնարավոր ԻՀԶԱԵ-ների պասիվ վերահսկողության 

սկզբունքները և հաշվառման-հաշվետվողականության խողովակները չեն պահանջում արմատական 

փոփոխություն և վարվում են սահմանված կարգին համապատասխան։  

 

ԻՀԶԱԵ-ի մասին իրազեկվածության առկա հոսքեր  

 

 

ԻՀԶԱԵ-ների վերահսկման երկրում գործող համակարգի նպատակն է․  

Հետադարձ կապ և կոռեկցիոն 

գործողություններ  

  

 

 

 

Հետազոտում 

 

Պատճառա-հետևանքային 
գնահատում 

 

ԻՀԶԱԵ-ի վերահսկման ցիկլ  

 

Տեղեկացում 

ԻՀԶԱԵ-ի 

բացահայտում  

Հաշվետվողականություն 

   Վերլուծություն 
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 Արագ հայտնաբերել ԻՀԶԱԵ-ը և ժամանակին արձագանքել նրա առաջացմանը։  

 Պատվաստման սխալի հետ կապված արձագանքները նույնականացնել, ուղղել և 

կանխարգելել։ 

 ԻՀԶԱԵ-ի պատճառա-հետևանքայնության գնահատմանը նպաստել։  

 ԻՀԶԱԵ-ի կլաստերի կամ անսովոր բարձր ցուցանիշը ճանաչել։  

 Բացահայտել պոտենցիալ վտանգավոր ազդակները (ներառյալ պատվաստանյութերի 

նկատմամբ նախկինում անհայտ արձագանքները) և մշակել վարկածներ, որոնք կարող են 

պահանջել հետագա ուսումնասիրություն: 

  Տեղեկատվություն ստեղծել Վրաստանում օգտագործվող պատվաստանյութերի 

անվտանգության վերաբերյալ, որի օգնությամբ հնարավոր է արդյունավետ շփվել շահագրգիռ 

կողմերի հետ: 

ԻՀԶԱԵ հաշվետվողականության և հետազոտման մասնակից կողմերն են. 

Ենթաազգային մակարդակից. Առողջապահական անձնակազմ, համայնքային 

առողջապահական ծառայությունների իմունացման համար պատասխանատու անձինք, Ա / 

Հանրապետություն / մարզային հանրային առողջապահական ծառայություններ։ 

Ազգային մակարդակից. Վրաստանի իմունացման պետական ծրագիր, Բժշկական և 

դեղագործական գործունեության կարգավորման գործակալություն, Իմունացման 

անվտանգության փորձագետների ազգային կոմիտե:  
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ԻՀԶԱԵ-ի բացահայտման դեպքում հաղորդման համար առկա գործողություններ, հոսքեր և ժամկետներ  

 

 
Առողջապահության 

մատակարար 

(კერძო/სახელმწიფო)

Շրջանի/քաղաքի հանրային առողջության կենտրոն 

իմունացման համար պատասխանատու անձ 

Ծնող/խնամող/պացի

ենտ  

Իմունացման պետական ծրագիր 

(ԻՊԾ)/ՀՎՀԱԱԿ  

Բժշկական և դեղագործական 

գործունեության կարգավորման 

գործակալություն (ԴԳ) 

ԻՀԶԱԵՄ-ը քննարկող 

փորձագետների ազգային 

հանձնաժողով  

- 1) Լրացնել և ուղարկել շտապ հաղորդագրության ձևաթուղթը (հավելված 1)                     

Աջակցություն հանրային առողջության շրջանային կենտրոնին ԻՀԶԱԵՄ-ի դեպքի 

հետազոտմանը և անհրաժեշտության դեպքում՝ լաբորատոր նյութերի հավաքագրման 

գործում 

 

Ծանուցման ձևի վերստուգում և   ԻՀԶԱԵՄ-ի դեպքի հետազոտմանը ազգային մակարդակից 

օգնության անհրաժեշտություն. 

- Սկսել հավաքել համապատասխան լաբորատոր նյութեր. 

- Կատարել ԻՀԶԱԵՄ-ի հետազոտություն 48 ժամվա ընթացքում; 

- Հավաքել երևույթին վերաբերող լրացուցիչ ապացույցներ (օրինակ ՝ զեկույցներ). 

- Համաճարակաբանական ձևաթղթի (հավելված 3) և դրա հետ կապված ապացույցների 

-Շրջանի հանրային առողջության կենտրոնի օգնություն դեպքի 

համաճարակաբանական հետազոտմանը և, անհրաժեշտության դեպքում, լաբորատոր նյութ 

վերցնելու մեջ։  

-Ծանուցումների և համաճարակաբանական հետազոտման ձևաթղթերի  

քննարկում, որոշելու համար, թե   այլ տարածքներից չկա՞ն արդյոք նման  

դեպքերի հաշվետվություններ  

-ԻՀԶԱԵՄ-ի փորձագետների ազգային կոմիտեում ներկայացնելու համար բոլոր  

առկա ապացույցների հավաքման ապահովում  

-Պատճառահետևանքային գնահատման արդյունքների տրամադրում 

համապատասխան շահագրգիռ կողմերին   

-ԻՀԶԱԵՄ-ի դեպք՝ հիմնված տվյալների բազայի պահման-պահպանման վրա   

 (հավելված 2) 

-ԻՀԶԱԵՄ-ի դեպքերի տարեկան հաշվետվության գեներացում/տարածում   

24 ժամվա ընթացքում ծանուցում, 

ցանկացած ձեռքի տակ եղած միջոցով 

հաստատված շտապ հաղորդագրության 

ձևաթղթով  

ԱՀԿ/Ուփսալայի մշտադիտարկման 

կենտրոն  

-Պատճառահետևանքայնության գնահատման ավարտև արդյունքների հաշվետվության 

ներկայացում ԻՊԾ  

Պատճառահետևանքայնության գնահատման արդյունքների վրա հիմնված 

հանձնարարականների տրամադրում 

 იეეტს/სსკ-ისთვის  

-ԻՀԶԱԵՄ-ի դեպքերի տվյալների տարեկան ներկայացում VigiBase, պատճենը՝ ԻՊԾ։ 

-Կանոնակարգերի համապատասխան գործողությունների ավարտում  

Շտապ հաղորդագրության ձևաթղթի 

ուղարկում 24 ժամվա ընթացքում, 

հետազոտության ձևի ուղարկում՝  7 օրվա 

ընթացքում  
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Քովիդպատվաստման ներդրումը պահանջում է հաշվառման-հաշվետվողականության 

առկա կարգի վերանայում, ինչի համար անհրաժեշտ է․  

 Գործողություն Կարգավիճակ Պատասխանատու 
Լրացուցիչ ներմուծվի ամենամսյա հաշվետվողականություն ԻՀԶԱԵ-ի 

մասին։  

 Պատրաստվել է  

 

Նախարարություն/

ՀՎՀԱԱԿ  

ԻՀԶԱԵ-ի մասին շտապ հաղորդման ձևաթղթում ավելացվեն հատուկ 

հետաքրքրության երևույթներ։  

 Պատրաստվել է  Նախարարություն/

ՀՎՀԱԱԿ  

Փոփոխություն կատարվի ԻՀԶԱԵ-ի համաճարակաբանական 

հետազոտության ձևաթղթում՝ քովիդպատվաստման և հատուկ 

հետաքրության նոզոլոգիաների ավելացման տեսքով։  

Պատրաստվել է   

Տե՛ս՝ Տեղեկատվական 

համակարգեր բաժինը  

Նախարարություն/

ՀՎՀԱԱԿ  

Կատարվի հիվանդությունների վերահսկման էլեկտրոնային 

ինտեգրված առցանց գործող համակարգի հարմարեցում՝ քովիդ 

պատվաստանյութերի ԻՀԶԱԵ-ների գրանցման նպատակով։  

Տե՛ս՝ Տեղեկատվական 

համակարգեր բաժինը  

ՀՎՀԱԱԿ  

Կատարվի իմունացման և պաշարների կառավարման առցանց 

էլեկտրոնային մոդուլի հարմարեցում քովիդ պատվաստանյութերի 

ԻՀԶԱԵ-ների գրանցման նպատակով  

Տե՛ս՝ Տեղեկատվական 

համակարգեր բաժինը  

ՀՎՀԱԱԿ  

Միջազգային հաղորդումների համար ներդրվի ԻՀԶԱԵ դեպքերի 

ծածկագրում և տվյալների ձևափոխում  

Ճշգրտված է Նախարարություն/ 

ՀՎՀԱԱԿ  

ԻՀԶԱԵ դեպքերի ծածկագրում ՀՎՄԷՀ-ում Տե՛ս՝ Տեղեկատվական 

համակարգեր բաժինը  

ՀՎՀԱԱԿ  

 

Պատրաստության կանոնակարգերի առկայությունը 
1. Մինչև քովիդ պաստանյութերի արտադրությունը սկսելը և դրա ընթացքում՝ 

գործողությունների կանոնակարգերի համար ՏՄԿ-ների վերահսկման կանոնների 

նախագծերի մշակում։ 

2. Հանգուցային հարցերի նկարագրություն, որոնք կապված են համաճարակային 

հսկողության հետ ներդրումից հետո, պահանջներ ԻՀԶԱԵ-ների նկատմամբ և խնդրի 

կառավարում։  

3. Մանրամասն տեղեկատվություն իմունացման անվտանգության ազգային կոմիտեին 

ԻՀԶԱԵ-ի գնահատմանն աջակցելու համար (գիտական համայնքի, կարգավորող 

մարմինների և իմունացման ծրագրի մասնակցությամբ)։ 

4. Ներարկումների անվտանգության ապահովման քայլերի նկարագրություն 

5. Հաշվետվողականություն, աձնակազմի դերերը և պարտականությունները։  

 


