
Բժշկական կենտրոնը ռենտգենի նորագույն ապարատով կահավորվեց 

Սարքավորումը ձեռք բերել հնարավոր դարձավ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված 
նախագծի շրջանակներում,  GIPA-ի եւ  LAG-ի աջակցությամբ: Սարքը ոչ միայն 
ատամնաբուժական, այլ նաեւ  ծնոտ-դեմքի ուռուցքաբանական հիվանդությունների
ախտորոշումներն էլ է իրականցնում: Տեղացիները էլ ստիպված չէն մեկնել Վրաստանի 
տարբեր քաղաքներ եւ արտասահման ճշգրիտ ախտորոշման համար:  

Ինչպես Ելենա ֆիգելն  է ասում, եղել են դեպքեր, երբ սկավառակը հետազոտության 
գրությամբ տարել են արտասահման:  Նրանք չէին կարողանում թաքցնել իրենց  հիացմունքը
երբ Գերմանյաի առաջատար կլինիկայում եւ Ախալքալաքիում անցկացված հետազոտության 
արդյունքները իրար համընկան: Ծառայության գինն էլ մատչելի  է կազմում է 30 լարի: 

Ելենա Ֆիգելը տարիներ  է, ինչ Ախալքալաքի բժշկական կենտրոնում «իդեալում» որպես 
բժշկուհի է աշխատում: Ինչպես փորձառու մասնագետն է նշում, բժշկական ոլորտում 
ճշգրիտ ախտորոշումը շատ կարեւոր է: Այս ուղղությամբ բժշկական տեխնիկան ամեն օր 
զարգանում է եւ ամբողջ աշխարհը բժշկությունում հենց նորագույն տեխնոլոգիաներով է 
ախտորոշում անում: 

«Նույնիսկ չէի կարող երազել, որ մեր կենտրոնը  MORITA IC5 2019 թվականին արտադրած
ռենտգենի սարքով կկահավորվեր: Հիմա կարող ենք բարձր որոակավորման ծառայություն 
առաջարկել բնակչությունը: Ռենտգենի պանորամային սարքը հիանալի  ճշգրտությամբ եւ 
կոնտրաստով է տալիս նկարը, ինչը շատ է հեշտացնում ատամնաբույժերի գործը ճշգրիտ 
ախտորոշում անելու եւ բուժման տեսանկյունով» - ասում է տիկին Ելենան:

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝2 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝  64,997.56 լարի
Եվրամիության ֆինանսավորումը՝  38,998.54 լարի
Համաֆինանսավորումը՝  25,999.02 լարի



Ինչը կարեւոր է սարքը աչքի է ընկնում ճառագայթման ցածր որակով եւ անվանս է, 
ինչպես պացիենտի այնպես էլ աշխատակիցների համար: Այն առանձնապես հարմար է
երեխաների համար, քանի որ ցանկացած բարձրության վրա կարող է հանել ռենտգենագրական
նկար շատ կարճ ժամանակում: 

Սարքը ամբողջ բեռնվածությամբ աշխատել հասցրեց մինչեւ համավարակը, քանի որ 
ատամնաբուժական ծառայությունը բացի արտակարգ դեպքերից, արգելված էր:
Այսօրվա դրությամբ ատամնաբուժական  կաբինետները բացվեցին եւ բժշկական 
կենտրոն «իդեալը» կանոնակարգերի պաշտպանությամբ շարունակում  է իր գործունեությունը:
Դիմողների թիվն էլ աճեց, հարկ եղավ ավելացնել աշխատողներ: 1 տեղացի արդեն զբաղվեց 
մատենավարական բաժնում, իսկ 2-ը սպասում են բժիշկ-ռենտգենոլոգի լիցենզիայի 
ստանալու, որ անցնեն աշխատանքի: 

Առողջապահության ծառայության բարելավումը եւ Եվրոպական չափանիշներին 
մոտենալը Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի եւ ընդհանրապես շրաջանի համար 
կենսական նշանակություն ունի: Ցանակալի է, մունիցիպալիտետի այլ բժշկական 
կենտրոններում էլ գոյություն ունենա ժամանակակից ախտորոշման սարքավորումներ:
Հենց դա կստեղծի Ախալքալաքիում աշխատատեղեր եւ կնվազեցնի աշխատանքի 
համար արտասահման մեկնողների թիվը: 

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ  ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ  ìñ³ëï³ÝáõÙ  ·ÛáõÕÇ  »õ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý  Ý³Ë³·ÍÇª  (ENPARD)-·ÛáõÕÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý  Ýáñ  Ùáï»óÙ³Ý  Ýå³ëïáõÙÁ»  Ý³Ë³·ÍÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ  ¿  ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  ·áñÍ»ñÇ  ÇÝëïÇïáõïÁ, 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  »õ  Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý  µ³Å³ÝÙáõÝùÁ  (DRDVE/GIPA): 
Ü³Ë³·ÍÇ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ  »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ,  ELVA  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý  ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: 

ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
µÛáõç»áíª  179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ 
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ 
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.


