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ԴԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
• Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միությունը

(ԴԱՆ Միություն) հիմնվել է 2003-ին։
• Ներկայումս միությանն անդամակցում են ոլորտի 16 

ընկերություններ։

• ԴԱՆ Միության տեսլականն է՝
Որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության
բաղադրիչ՝ երկրի դեղորայքային ռազմավարական ինքնաբավությունն
ապահովող դեղագործական արդյունաբերություն ունենալը։

• Մեր կարգախոսն է

«ԱՌՈՂՋ ԱԶԳ, ԱՌՈՂՋ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»



ԴԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԱՆ Միության առաքելությունն է՝
• Հայաստանում մրցունակ դեղագործական ոլորտի կայացմանն ու

զարգացմանը նպաստելը՝ որակյալ, անվտանգ ու մատչելի
դեղամիջոցների և բժշկական նշանակության ապրանքների
արտադրության ու ներմուծման համար նպաստավոր պայմաններ
ստեղծելու միջոցով։

ԴԱՆ Միության նպատակներն են՝
• ոլորտում արդար և հավասար մրցակցության ապահովումը,
• դեղագործական միջազգային շուկային հայկական

ընկերությունների ինտեգրումը,
• անընդհատ կատարելագործման գործելաոճի արմատավորումը,
• Միության հեղինակության ամրապնդումը։



ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

• Արտադրողներ
• Ներմուծողներ
• Ներկայացուցչություններ

ԴԱՆ Միությունը 2009-ին հիմնել է Ջի Էքս Պի
Գերազանցության կենտրոնը:



ԱՆԴԱՄՆԵՐ



ԱՆԵԼԻՔ
ԴԱՆ Միության խնդիրներն են՝
• Համագործակցությունը և երկխոսությունը

պետական մարմինների հետ
• Օրենսդրության կատարելագործումը
• Աջակցությունը ՊԱԳ ստանդարտների ներդմանը
• Գործարար էթիկայի կանոնների ներդրումը և

իրականացման ապահովումը,
• Արտադրանքի առաջխաղացման մեխանիզմների

գործարկումը,
• Միջազգային շուկաներին ինտեգրմանը նպաստելը
• Հայկական դեղարտադրանքի մասին

իրազեկության մակարդակի բարձրացումը։



IFPMA
• Դեղագործական ձեռնարկությունների և

ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիա
• International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations-IFPMA,
• Գրասենյակը՝ Ժնև (Շվեյցարիա), նախագահ՝

Դեյվիդ Բրենան («ԱստրաԶենեկա» ընկերության
նախկին նախագահ)

Անդամ են
• 52 երկրների դեղագործական միություններ

(Ռուսաստան, Բելառուս, Վրաստան) 
• Միջազգային առաջատար 26 ընկերություններ։



ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
Պատասխանատվություն
• Ընկերությունների/բժշկական ներկայացուցիչների

իրականացրած խթանման բոլոր գործողությունների
համար

• Գործընկերները/ հիմնադիր ընկերությունները պետք է
ընդունեն էթիկայի կանոնները։

Պարտավորություն
• Բժշկական ներկայացուցիչներ նշանակել որակավորված

մասնագետներ
• Ապահովել բժշկական ներկայացուցիչների գնահատման /

վարձատրության պատշաճ համակարգ
• Տրամադրել դեղերի մասին արդիական և սպառիչ

տեղեկատվություն
• Ստեղծել էթիկայի կանոնների իրականացումն ապահովող

ներքին համակարգեր։



ՈԼՈՐՏՆԵՐ
• Ընկերությունների ղեկավարների պատասխանատվություն
• Բժշկական ներկայացուցիչների գործունեության

ստանդարտներ
• Գովազդային նյութերի և գովազդների մշակումն ու

օգտագործում
• Հետմարքեթինգային անվտանգության կառավարման

գործողություններ և հետմարքեթինգային
վերահսկողություն

• Նմուշների տրամադրում
• Սեմինարներ և ուսուցողական հանդիպումներ
• Նվերների, դրամական գումարի կամ դրա համարժեքների

տրամադրում
• Խթանման գործողություններ Հայաստանից դուրս։



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

• Դեղաշուկա-առողջապահական համակարգ
հարաբերությունների քաղաքակրթում

• Բուժման որակի բարելավում
• Սոցիալական պատասխանատվության բարձրացում
• Դեղարտադրանքի ծավալների աճ և որակի բարելավում
• Մրցակցության պայմանների բարելավում
• Կեղծ և ժամկետանց դեղերի շրջանառության նվազում։
• Դեղերի հեղինակային իրավունքի պաշտպանության

մակարդակի բարձրացում
• Կոռուպցիայի նվազում
• Դեղաշուկայի հեղինակության բարձրացում



Շնորհակալ եմ ուշադրության համար
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