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ՀՀ ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան Դեղերի և 
բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոնի 
 Դեղերի պատշաճ գործունեության բաժնի պետ 



ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ 

• Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող 
հիմնական հասկացությունները  
 
– 41) դեղերի մեծածախ իրացում` գործունեության 
տեսակ, որը ներառում է մատակարարի կողմից 
դեղ արտադրողից կամ դեղի գրանցման 
հավաստագրի իրավատիրոջից կամ այլ 
մատակարարից դեղեր ձեռք բերելը կամ 
ներմուծելը կամ արտահանելը կամ պահպանելը 
կամ իրացնելը (բաշխելը), բացառությամբ 
սպառողներին դեղերի իրացման.  
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• Հոդված 22. Դեղերի փոխադրումն ու պահպանումը 

 
• Հոդված 24. Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական 

հումքի մեծածախ իրացումը 
 

• Pharmaceutical Quality System 
– 1 1.1 Quality Management is a wide-ranging concept, which 

covers all matters, which individually or collectively influence 
the quality of a product. It is the sum total of the organised 
arrangements made with the objective of ensuring that 
medicinal products are of the quality required for their 
intended use. Quality Management therefore incorporates 
Good Manufacturing Practice.  



ՀՈԴՎԱԾ 24. ԴԵՂԵՐԻ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, 
ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ՄԵԾԱԾԱԽ 

ԻՐԱՑՈՒՄԸ 
2. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիան մատակարարին 
տրամադրում է Լիազոր մարմինը՝ փորձագիտական եզրակացության 
հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով: Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի հետ 
մեկտեղ տրամադրվում է ներդիր, որում պարտադիր պետք է նշում 
կատարվի մատակարարի կողմից մեծածախ իրացման ենթակա` 
պահպանման ընդհանուր պայմանները բավարարող դեղերի կամ 
թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող 
դեղերի կամ արյան բաղադրիչներ և դրանցից ստացվող դեղերի կամ 
իմունաբանական դեղերի կամ ռադիոակտիվ դեղերի կամ բժշկական 
գազերի կամ սառցային շղթա պահանջող դեղերի մասին: 
 
1. Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի մեծածախ 
իրացումը իրականացնում են մատակարարները` Լիազոր մարմնի 
հաստատած «Պատշաճ բաշխման գործունեության» կանոնների 
համաձայն: 
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4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի 
արտադրության լիցենզիա ունեցող անձինք, 
առանց դեղերի մեծածախ իրացման 
լիցենզիայի, իրավունք ունեն իրականացնելու 
սեփական արտադրության արտադրանքի 
մեծածախ իրացում:  
5. Մեծածախ իրացման ենթակա չեն 
դեղատանը պատրաստված և մանրակշռված 
դեղերը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ 
6. Սույն կարգի համաձայն տրված 
լիցենզիաները գործում են միայն 
լիցենզիայում նշված վայրում: 
7. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի 
հետ մեկտեղ տրամադրվում է սույն կարգով 
սահմանված ձևի ներդիր՝ համաձայն N 1 ձևի, 
որում պարտադիր պետք է նշում կատարվի 
մատակարարի կողմից մեծածախ իրացման 
ենթակա դեղերի և գործունեության շրջանակի 
մասին: 



ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ 
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԸ 

  
1. Իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ անվանումը 
2. Գտնվելու (իրավաբանական անձանց դեպքում), 
բնակության (անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում) 
վայրը 
3. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի սերիան 
և համարը 
4. Հեռախոսահամարը 
5. Էլ. փոստի հասցե 
6. Ինտերնետային կայք (առկայության դեպքում) 

 



ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ 
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԸ 

1. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության տեսակը 
1.1. ձեռքբերում 
1.2. ներմուծում 
1.3. արտահանում 
1.4. պահպանում 
1.5. իրացում (բաշխում) 

2. Մատակարարվող դեղային խմբեր 
2.1. պահպանման ընդհանուր պայմանները բավարարող դեղեր 
2.2. արյան բաղադրիչներ և դրանցից ստացվող դեղեր 
2.3. իմունաբանական դեղեր 
2.4. ռադիոակտիվ դեղեր 
2.5. բժշկական գազեր 
2.6. սառցային շղթա պահանջող դեղեր 



  
   











ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱՐ 
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