
ԴԱՆ Միության՝ Հայաստանի դեղագործության
ոլորտի կազմակերպման և ընկերությունների

շահերի պաշտպանության տեսլականը

Սամվել Զաքարյան
Աղվերան, 2011

ԱՌՈՂՋ ԱԶԳ, ԱՌՈՂՋ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ



ԴԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
•

•

•

Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միությունը
(ԴԱՆ Միություն) հիմնվել է 2003-ին։
Ներկայումս միությանն անդամակցում են ոլորտի 18
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 Գիտական Կենտրոնը:



ԱՆԴԱՄՆԵՐ



ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ 2010

• ՀՀ կառավարության կողմից «Դեղերի ՊԱԳ կանոնները
հաստատելու մասին» որոշման ընդունում

• Միության անդամների թվի համարյա կրկնակի աճ (10-ից 18)

Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային ձեռքբերումներ

• «Հայկական բժշկական ասոցիացիա»-ի, «Հայկական
դեղագործական ասոցիացիա»-ի,  «Հայկական
հոգեբուժական ասոցիացիա»-ի հետ Համագործակցության
հուշագրի կնքում

• Հայաստանի Դեղագործության մրցունակության 3-րդ
համաժողովի հաջող անցկացում

• «Ֆարմա Էքսպո Հայաստան» առաջին միջազգային
ցուցահանդեսի անցկացում



ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ 2010

• ԴԱՆ Միության «Ջի Էքս Պի» Գերազանցության Գիտական
Կենտրոնի ակտիվ աշխատանք

• Միության և «Ջի Էքս Պի» Գերազանցության Գիտական
Կենտրոնի նոր վեբ-կայքերի գործարկումը, 
համապատասխանաբար, էլ.գրադարանի և էլ.ուսուցման
համակարգերով

• «Ճանաչիր հայրենական դեղարտադրությունը» 
քարոզարշավի արդյունավետ ավարտը մարզային
միջոցառումներով

• ԴԱՆ Միության միջազգային կապերի ակտիվացում



ԱՆԵԼԻՔ

Օրենսդրական դաշտ

• «Դեղերի մասին» նոր, ժամանակի պահանջներին
համապատասխանող օրենքի ընդունում

• ՀՀ կառավարության «Դեղերի ՊԱԳ կաննոները
հաստատելու մասին» որոշման լրամշակում

• Դեղերի պատշաճ բաշխման, լաբորատոր և կլինիկական
գործունեության (GDP, GLP և GCP) կանոնների հնարավորինս
արագ ընդունում՝ ապացուցողական բժշկության
արմատավորում

• Դեղերի գրանցման գործընթացների կատարելագործում և
պարզեցում



ԱՆԵԼԻՔ

Օրենսդրական դաշտ

• Դեղարտադրող, ներմուծող ընկերությունների և
օտարերկրյա ընկերությունների ներկայացուցչությունների
հարկային, մաքսային, հեղինակային իրավունքի, 
մրցակցության պաշտպանության և այլ ոլորտների
խնդիրների վերհանում, համակարգում և լուծումների
առաջադրում

• Դեղերի ոլորտի ներկայացուցիչների, պետության և
հանրության շահերի հավասարակշռությունը պահպանող
որոշումների (իրավական ակտերի) ընդունում

• Լոբբինգի ակտիվացում



ԱՆԵԼԻՔ
Ինքնակարգավորում

• ԴԱՆ Միության Մարքեթինգային գործունեության 
կանոնագրքի ընդունում

• Վեճերի հաշտարար գործընթացների իրականացում

• Հայաստանի բժշկական հիմնարկների և հանրության  հետ  
հայրենական և արտերկրի դեղագործական 
ընկերությունների հարաբերություններում արդար 
մրցակցության արմատավորում

• Դեղագործական ձեռնարկությունների և ասոցիացիաների 
միջազգային ֆեդերացիային (International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers and Associations-IFPMA, կայք՝ 
www.ifpma.org) ԴԱՆ միությունը անդամակցության 
գործընթացի ավարտ 

http://www.ifpma.org/�


ԱՆԵԼԻՔ

ԴԱՆ Միության «Ֆարմա» հանդես

• ԴԱՆ Միության «Ֆարմա» դեգործական
մասնագիտացված գիտահանրամատչելի հանդեսը՝
քաղաքակիրթ մարքեթինգի մատչելի գործիք

• Անվճար առաքում Հայաստանի մոտ 200 
բուժհաստատությունների շուրջ 3 000 բժիշկների
(նրանց տվյալների շտեմարանի ստեղծման
աշխատանքները մոտենում են ավարտին)



ԱՆԵԼԻՔ

Ծառայությունների մատուցման հզորությունների
մեծացում

• Մարքեթինգային, հետազոտական (գիտական), 
իրավաբանական և տեղեկատվական ծառայությունների
մատուցման հզորությունների մեծացում

• Պետության, հասարակական, դոնոր
կազմակերպությունների և մասնավոր խորհրդատվական
ընկերությունների հնարավորությունների ներգրավում



ԱՆԵԼԻՔ

Կրթություն և աշխատաշուկա

• ԴԱՆ Միության «Ջի Էքս Պի» Գերազանցության
Գիտական Կենտրոնի վերապատրաստման ծրագրերի
ընդլայնում

• Դեղագործական ոլորտ-կրթական համակարգ
անընդհատ կապի ապահովում

• Ոլորտի աշխատաշուկայի մշտական վերլուծություն

• ԴԱՆ Միության կայքի «երիտասարդ մասնագետների» 
և թափուր աշխատատեղերի տվյալների շտեմարան



ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ



ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆԵՐ
Դեղագործության ոլորտի կազմակերպում և

ընկերությունների շահերի պաշտպանություն
• ԴԱՆ Միության անդամների կազմի որակական և

քանակական աճի ապահովում

• Ոլորտի ընկերություններին առավել արդյունավետ և մեծ
ծավալի ծառայությունների մատուցում

• Ոլորտի ընկերությունների միջև կապերի ամրապնդում,

• Տարբեր խմբերի ընկերությունների միասնական 
դիրքորոշումներով հանդես գալու կարողություն

• ԴԱՆ Միության ներքին և միջազգային գործուն կապերի
հաստատում ու ամրապնդում

• ԴԱՆ Միության հեղինակության բարձրացում



Շնորհակալություն ուշադրության
համար
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