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առողջապահության նախարարությանը,
(այսուհետ' Պատվիրատու)

որպես բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվեր տեղագրող, մի կողմից' ի դեմս առողջապահության նախարարության գլխավոր 
քարտուղարի պարտականությունները կատարող Լուսինե Քոչարյանի, որը գործում է առողջապահության նախարարության կանոնադրության հիման վրա 
և

Արևածագի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ-ը (լիցենզիա*)

(այսուհետ' Կատարող)
ի դեմս տնօրեն' Նաիրա Դավիթավյանի, որը գործում է Արևածագի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի 
մասին.

I ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1. Պատվիրատուն հանձնարարում, իսկ Կատարողը պարտավորվում է առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում 
ցուցաբերել պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում (այսուհետ' Բուժօգնություն) 
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում դրա իրավունքը ունեցող անձանց’ հավելված Նով սահմանված Պատվիրատուի կողմից թույլատրված 
Բուժօգնության տեսակների գծով' առողջապահության էլեկտրոնային համակարգով թույլատրված և առողջապահության նախարարի հրամանով 
հաստատաված բժշկական օգնության և սպասարկնման ծառայությունների ցանկի և գների, և սույն պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված 
պայմանագրային գումարի շրջանակներում:

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

2.1. Կ ա տ ա ր ո ղն  ի րա վ ո ւն ք  ունի.
2.1.1. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով ստանալ փոխհատուցում սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան ծավալով և որակով 
մատուցված Բուժօգնության համար,
2.1.2. անհրաժեշտության դեպքում հիմնավորել Պատվիրատուին ներկայացված Բուժօգնության վերաբերյալ հաշվետվությունների արժանահավատությունը' 
լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու միջոցով,
2.1.3. հերթագրման ոչ ենթակա դեպքերում Բուժօգնության պայմանագրային ծավալների ամսական համամասնությունների գերակատարման հետևանքով 
հաշվետու ժամանակահատվածում չներկայացված հաշվետվությունները ներկայացնել Պատվիրատուին փոխհատուցման' սույն պայմանագրով 
հաստատված պայմանագրային գումարի շրջանակներում,
2.1.4. ներկա գտնվել Պատվիրատուի կողմից բժշկական կազմակերպությունում իրականացվող դիտարկումներին, մշտադիտարկումներին, 
ուսումնասիրություններին, փորձագիտական գործունեությանը և «  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկել Պատվիրատուի 
գործողությունները,
2.1.5. օգտվել ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներից:
2.2. Կ ա տ ա ր ո ղ ը  պ ա ր տ ա վ ո ր  է.
2.2.1. Բուժօգնությունն իրականացնել ոլորտը կարգավորող օրենքներին, որոշումներին և առողջապահության նախարարի (այսուհետ' Նախարար) 
անհատական և նորմատիվ հրամաններին համապատասխան,
2.2.2. յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 2-րդ աշխատանքային օրվա աշխատանքային ժամի ավարտը (դեկտեմբեր 
ամսվա համար մինչև դեկտեմբերի 15-ին հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրվա աշխատանքային ժամի ավարտը) էլեկտրանային առողջապահության 
համակարգի միջոցով ամփոփել և ներկայացնել Բուժօգնության շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ 
պայմանագրային գումարի ամսական համամասնությունների ծավալներին համապատասխան' սույն պայմանագրի 5-րդ հավելվածով սահմանված 
չափաքանակների շրջանակներում, հավելված 2-ով նշված ծրագրերին համապատասխան առանձին ընդունման-հանձնման արձանագրություններ և 
հաշվարկային փաստաթղթեր, ինչպես նաև իր կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ Նախարարի կողմից և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված հաշվետվություններ, ձևեր և տեղեկանքներ,
* Կ-)0(-001128 տրված 29/12/2007թ֊ին:
2.2.3. ապահովել սույն պայմանագրի հավելված 3-ով սահմանված «Ծառայությունների մատուցման պայմաններ»- ը,
2.2.4. Պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի տվյալների փոխանցումն ապահովող ցանցի (data network) ներդրման 
դեպքում 14 օրյա ժամկետում միանալ տփալ ցանցին,
2.2.5. ապահովել սույն պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող Բուժօգնության մասին տեղեկատվության հրապարակայնությունը, այդ թվում' 
հաստատված տեսանելի վայրերում փակցնել առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 2780-Ա հրամանով հաստատած 
պետական պատվերի ծառայությունների ծավալների և շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվական պաստառները,
2.2.6. պացիենտի հետ կնքել Նախարարի 2011 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ12-Ա և 2011 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ104-Ա հրամաններով հաստատված 
համավճարային կամ վճարովի հիմունքներով հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման համապատասխան 
պայմանագիր,
2.2.7. ապահովել Բուժօգնություն ստացող անձանց իրազեկման թերթիկի լրացումը և տրամադրումը պացիենտներին' համաձայն Նախարարի 2013 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 3274-Ա հրամանով հաստատված կարգի,
2.2.8. ապահովել գոյացած ֆինանսական միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը' պահպանելով ծախսերի իրականացման հետևյալ 
առաջնահերթությունները.
2.2.8.1. աշխատավարձ,
2.2.8.2. հարկային պարտավորություններ,
2.2.8.3. դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների գնում,
2.2.8.4. այլ ծախսեր,
2.2.9. սահմանել աշխատողների աշխատավարձը, այդ թվում' ըստ բուժաշխատողների տարբեր կատեգորիաների աշխատավարձի նվազագույն ամսական 
չափերը, Նախարարի հրամաններով հաստատված' աշխատողների աշխատանքի վարձատրության հաշվարկման և վճարման չափ որոշիչներին 
համապատասխան,



2.2.10. ապահովել Պատվիրատուի կողմից սահմանված կարգով և հաստատված ձևերով իրականացվող Բուժօգնության հաշվառումը, գրանցումը, 
մոսոքագրումը էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ սահմանված ժամկետներում և տեխնիկական չափանիշներին համապատասխան, ինչպես 
նաև ապահովել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի սպասարկումը սեփական միջոցներով,
2.2.11. դեպքերի անհատական վարում իրականացնելու նպատակով (case management) Նախարարի կողմից հաստատված ծրագրերի կամ 
ծառայությունների մասով ապահովել պացիենտների ատելությունների, բժշկական միջամտությունների, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության մուտքագրումը էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ,
2.2.12. ապահովել առնվազն բժիշկների, միջին բուժանձնակազմի, ինպես նաև էլեկտրոնային առողջապահության համակարգից օգտվող 
վարչատնտեսական անձնակազմի նույնականացման քարտերի առկայությունը,
2.2.13. ապահովել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում պահանջվող տվյալների սահմանված կարգով մուտքագրումը և դրանց թարմացումը,

2.2.14. ՀՀ  օրենսդությամբ սահմանված կարգով իր իրավասության սահմաններում ապահովել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգից մշակվող 
տեղեկատվության գաղտնիությունը,
2.2.15. ապահովել ներկայացված հաշվետվությունների տվյալների իսկությունը և արժանահավատությունը, որի համար ՀՀ  օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով ինքն է կրում պատասխանատվություն,
2.2.16. պայմանագրի գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնել 
Պատվիրատուին,
2.2.17. Պատվիրատուի կողմից դիտարկում, մշտադիտարկում, ոաումնասիրություն, փորձագիտական գնահատում իրականացնելու ամբողջ ընթացքում 
ապահովել Պատվիրատուին անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության ներկայացումը, ապահովել համապատասխան մասնագետների 
համար աշխատանքային պայմաններ, օժանդակել աշխատանքները ժամանակին և լիարժեք կատարելու հարցում,
2.2 18. ապահովել սույն պայմանագրի գաղտնի հավելված 4-ով սահմանված դրույթների կատարումը, ինչպես նաև այդ դրույթների կատարման հիմքով 
իրեն հայտնի դարձած, օրենքով պաշտպանվող կամ այլ տեղեկությունների գաղտնիությունը,
2.2 19. Պատվիրատուի կողմից սահմանված ընթացակարգով ապահովել բուժաշխատողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 
ունակությունների գնահատմանն ուղղված կազմակերպչական աշխատանքները, ինչպես նաև ընթացք տալ (իրագործել) գնահատման արդյունքների հիման 
վրա բուժաշխատողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման և աշխատողների աշխատանքային 
գործունեության վերաբերյալ Պատվիրատուի ներկայացրած առաջարկություններին,
2.2.20. Պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում տրամադրել վերջին 2 տարիների ընթացքում պետական պատվերի 
պայմանագրի շրջանակներում իր կողմից դուրս գրած դեղատոմսերի պատճենները,
2.2.21. կատարել Բուժօգնության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ,
2.3. Պատվիրատուն իրավունք ունի.
2.3.1. սույն պայմանագրի համաձայն իրականացնել դիտարկումներ, մշտադիտարկումներ, ուսումնասիրություններ, փորձագիտական գնահատում 
Կատարողի կողմից Բուժօգնության կատարման ընթացքի, Նախարարի կողմից հաստատված չափորոշիչներով և Պայմանագրով սահմանված ծավալների, 
որակի, Կատարողի գործունեությունը բնութագրող տեղեկատվության արժանահավատության և ստացված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ու 
նպատակային օգտագործման ճշտության և իրավական ակտերով սահմանված պահանջների կատարման և պահպանման վերաբերյալ, սահմանել 
հայտնաբերված թերությունները սեփական միջոցներով վերացնելու ողջամիտ ժամկետ,
2.3.2. 500 մլն. և ավել տարեկան պայմանագրային ծավալ ունեցող բժշկական կազմակերպություններում առողջապահության նախարարությունը կարող է 
ունենալ մշտական ներկայացուցիչ: Ներկայացուցիչների աշխատակարգը, պարտականությունները և իրավունքները կարգավորվում է նախարարի 
համապատասխան հրամանով,
2.3.3. պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ուսումնասիրության, դիտարկման, մշտադիտարկման, փորձագիտական գնահատման 
արդյունքներով հայտնաբերված թերությունները վկայակոչելու և դրանց հետ կապված պահանջներ ներկայացնելու' աշխատանքն ընդունելուց հետո մինչև 
երեք տարվա ընթացքում: Սույն կետը կիրառվում է նաև կողմերի միջև մինչև սույն պայմանագրի կնքումը ծագած հարաբերությունների նկատմամբ' 
կապված նախորդ երկու տարիների ընթացքում պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների 
ձեռքբերման հետ,
2.3.4. ամբողջությամբ կամ մասնակի չֆինանսավորել դեպքերի անհատական վարման (case management), մշտադիտարկման, դիտարկման կամ 
ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացքում հայտնաբերված.
2.3.4.1. բուժօգնության այն ծավալները, որոնք ըստ Կատարողի կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով ներկայացված 
հաշվետվությունների' պացիենտին մատուցվել են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ոչ պատշաճ ծավալի և որակի,
2.3.4.2. պացիենտի ախտորոշմանը չհամապատասխանող լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններով կամ բուժման պլանով կամ բժշկի կողմից 
նշանակված դեղերով բժշկական օգնության մատուցման դեպքերը,
2.3.4.3. ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի դրութների չպահպւսնման դեպքերում,
2.3.5. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով սահմանված միևնույն դրույթը պայմանագրի գործողության ժամկետում կրկնակի խախտելու դեպքում'
2.3.5.1. կիրառել սույն պայմանագրով նախատեսված տույժեր, տուգանքներ և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության այլ միջոցներ,

2.3.5.2. միակողմանի լուծել պայմանագիրը' հաշվի առնելով ՀՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 780-րդ հոդվածը,
2.3.6. այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ 
բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ 
փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե 
արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 
համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով 
պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է: Սույն կետով 
նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում հսկողություն և (կամ) վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, իսկ մյուս դեպքերում պատվիրատուն 
այդ մասին ծանուցում են իրավապահ մարմիններին' վերջիններիս և պայմանագիր կնքած մասնակցին ներկայացնելով հիմքերը,
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2.3.7. միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողը էականորեն խախտել է սույն պայմանագրի դրույթները: Կատարողի կողմից պայմանագիրը 
խախտելն էական է համարվում, եթե'
2.3.7.1. մատուցված ծառայությունները չեն համապատասխանում սույն պայմանագրով սահմանված պահանջներին,
2.3.7.2. սահմանված ժամկետներում չի իրականացնում պայմանագրով նախատեսված տույժերի և տուգանքների վճարումները,
2.3.8. պահանջել և 15-օրյա ժամկետում ստանալ Կատարողի կողմից վերջին 2 տարիների ընթացքում պայմանագրի շրջանակներում իր կողմից դուրս գրած 
դեղատոմսերի պատճենները,
2.3.9. կրել Բուժօգնության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:
2.4. Պատվիրատուն պարտավոր է.
2.4.1. իրավական ակտերով սահմանված ժամկետներում ընդունել և ամփոփել Կատարողի կողմից իրականացված Բուժօգնության վերաբերյալ 
ներկայացված հաշվետվությունները և ներկայացնել վճարման,
2.4.2. սահմանված կարգով ապահովել ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի մուտքագրումը և այլ անհրաժեշտ գործողությունների 
կատարումը' մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը, իսկ դեկտեմբեր ամսվա առաջին կեսի համար' մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը' 
Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի 2.2.2. կետով սահմանված ժամկետների պահպանման պայմանով,
2.4.3. կատարողին ցուցաբերել անհրաժեշտ կազմակերպամեթոդական օժանդակություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 
նախարարության (այսուհետ' Նախարարություն) պաշտոնական կայքում ստեղծել հատուկ դարան և տեղագրել պետության կողմից երաշխավորված 
բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը,
2.4.4. վճարումներ իրականացնելիս' պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ապահովել Կատարողի նկատմամբ տույժերի և 
տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը,
2.4.4.1. մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: 
Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով' նշելով 
փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը (էլեկտրոնային հասցեով հանձնելու դեպքում հիմք է ընդունվում էլեկտրոնային նամակի ուղարկման ամսաթիվը, ընդ 
որում' պարտադիր է նամակը ստացված լինելու մասին էլեկտրոնային հավաստման առկայությունը),
2.4.4.2. հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: 
Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի 
ստորագրվում և Պատվիրատուն'
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները, 
բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ,

2.4.4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը 
չընդունելու պատճառաբանված մերժումը,
2.4.4.4. եթե պայմանագրի 2.4.4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա 
ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 2.4.4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող 
աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը,
2.4.5. պայմանագիր կնքած անձի կողմից ստանձնված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն 
ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում' նշելով հրապարակման 
ամսաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված' ծանուցումը տեղեկագրում 
հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում 
հրապարակվելու օրը ուղարկվում է նաև պայմանագիր կնքած անձի էլեկտրոնային փոստին,
2.4.6. կատարել ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:

III. ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
3.1. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցված կամ մատուցվող ծառայությունների որակի և ծավալի համապատասխանության 
գնահատումը սույն պայմանագրի պահանջներին իրականացվում է.
3.1.1. ՀՀ օրենսդրությամբ և Նախարարի հրամանով հաստատված ընթացակարգով' մշտադիրատուկումների, դիտարկումների, ոաումնասիրությունների, 
դեպքերի անհատական վարման (case management) միջոցով,
3.1.2. Կատարողի կողմից դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների գնման նպատակով կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև գնման 
գործընթացների ընտրանքային մշտադիտարկում իրականացնելու միջոցով, այդ թվում' Կատարողից այդ գործարքներին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը 
պահանջելով և ստանալով, ինչպես նաև մշտադիտարկման արդյունքներով բացահայտված խնդիրների շտկման նպատակով համապատասխան 
գործողություններ իրականացնելով' նախապես համաձայնեցնելով ՀՀ  ֆինանսների նախարարության հետ (վերաբերվում է միայն 50% և ավելի պետական 
մասնակցությամբ առևտրային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին):

IV. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պայմանագրով սահմանվում 
են տույժեր և տուգանքներ: Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսից, իսկ տույժերի չափը' 0,05 տոկոսից: Ընդ որում, Ընդ 
որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ 
չընդունվելու դեպքում, իսկ տույժը հաշվարկվում է օրացուցային օրերով' պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ: Եթե պայմանագիրը ներառում է 
մեկից ավելչափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ,

4.2. եթե Կատարողի կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ մոլագարված տվյալներում յուրաքանչյուր ծրագրի մասով հայտնաբերված 
թերությունների, անճշտությունների կամ ոչ արժանահավատ դեպքերի թիվը ամսական կտրվածքով կազմում է ներկայացված հաշվետվությունների 5 
տոկոսը կամ ավելին,
4.2.1. Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված Բուժօգնության ծավալները ոչ ամբողջությամբ կամ մասնակի կամ ոչ պատշաճ որակի 
Բուժօգնության տրամադրումը' եթե դրա մասին Պատվիրատուի կողմից Կատարողին սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 
գրավոր տեղեկացվել է և նախազգուշացնելուց հետո նույն խախտումը կրկնվելու կամ այն չվերացնելու դեպքում,



4.3. սույն պայմանագրով հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները խախտելու դեպքում Կատարողից ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար 
գանձվում է տույժ' հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացման ենթակա կատարողականի արժեքի 0,05%-ի չափով,
4.4. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 2.4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր 
ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ' վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով,
4.5. Կատարողը սահմանված կարգով և չափերով պատասխանատվություն է կրում նաև սույն պայմանագրի 3-րդ հավելվածում' «Ծառայությունների 
մատուցման պայմաններ»- ում նշված պարտավորությունների չկատարման համար,
4.6. սույն պայմանագրի շրջանակներում մշտադիտարկումների, դիտարկումների, ուսումնասիրությունների, դեպքերի անհատական վարման միջոցով 
հայտնաբերված այն խախտումների գումարը, որոնք կատարվել են սույն պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում, Պատվիրատուն 
պակասեցնում է Կատարողի ընթացիկ տարվա փաստացի աշխատանքների ծավալից, իսկ սույն պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածից դուրս 
հայտնաբերված խախտումների արձանագրված գումարը փոխանցվում է ՀՀ  պետական բյուջեի համապատասխան հաշիվներին,
4.7. Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերված խախտումների ճշտումը չի ազատում Կատարողին իր պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար 
ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն պայմանագրովնախատեված պատասխանատվությունից,
4.8. տուգանքի և տույժի վճարումը Պատվիրատուին և Կատարողին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները ամբողջությամբ 
կատարելու կամ խախտումները վերացնելու պարտականությունից,
4.9. սույն պայմանագրի շրջանակում նախատեսված տուգանքները և տույժերը հաշվարկվում և վճարվում են ՀՀ  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

4.10. սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Պատվիրատուին և Կատարողին իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

V. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈԻԺԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

5.1. Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են 
պատասխանատվությունից, եթե եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող 
կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, 
քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը, որոնք 
անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից 
ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը' այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

VI. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈԻԾՈԻՄԸ
6.1. Սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել, եթե կողմերը կամ լուծարվել, կամ վերակազմակերպվել, կամ սնանկ են ճանաչվել' հատուցելով կողմերի 
կատարած ծախսերը,
6.2. սույն պայմանագիրը կարող է լուծվել 2.3.5.2, 2.3.6, 2.3.7 և 5.1 կետերով նախատեսված դեպքերում,
6.3. սույն պայմանագիրը կարող է միակողմանի լուծվել' 7.2 կետում նշված համաձայնագրի կնքումից Կատարողի հրաժարման դեպքում,
6.4. ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերում:

VII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 31.12.2020 թվականը: Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են 2019 
թ. դեկտեմբերի 15-ից մինչև պայմանագիր կնքելը, բայց ոչ ուշ, քան 2020թ. հունվարի 31֊ը կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների նկատմամբ' 
բացառությամբ Պայմանագրի 2.3.6. կետի: Ընդ որում' մինչև Պայմանագիր կնքվելը Կատարողի կողմից մատուցված ծառայության դիմաց վճարումը 
իրականացվում է Պայմանագիրը սույն կետի համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում,
7.2. Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ (պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող բժշկական օգնության տեսակների 
նորմատիվներում և գներում, Կատարողի պայմանագրային գումարներում Նախարարի համապատասխան հրամաններով իրականացվող 
փոփոխությունները և լրացումները) կարող են կատարվել համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը,

7.3. սույն պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման դեպքում տվյալ պահին բուժումը դեռ չավարտած պացիենտների բուժման հետագա փոխհատուցումը 
իրականացնելու նպատակով, Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում պակասեցման ենթակա ծառայության մասով բուժումը շարունակող 
պացիենտների ցանկը և հիվանդության պատմագրերի համարները,
7.4. կողմերի միջև վեճերը լուծվում են Կողմերի բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում' ՀՀ  օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով,
7.5. սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված 
համաձւսյնագրում, արգելվում է կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայությունների ծավալների կամ, ձեռք բերվող 
գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման,
7.6. Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը,
7.7. Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ' բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ 
ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը: Ընդ որում, արգելվում է միևնույն 
բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ,

7.8. սույն պայմանագրից ծագած Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած' հակընդդեմ պարտավորության 
հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել 
այլ անձի առանց պարտապան Կողմի (ֆինանսների նախարարության) գրավոր համաձայնության,



7.8.1 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով 
նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտօոկանությունների կատարման պայման է այդ գործարքի' [իազորված մարմնի կողմից հաշվառված [ինելու 
հանգամանքը,
7.9. Սույն պայմանագիրը և նրան կից հավելվածները կազմված են հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, որոնցից մեկը գտնվում է 
Պատվիրատուի, մյուսը' Կատարողի մոտ' բացառությամբ գաղտնի հավելված 4-ի:

VIII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈԻ
Առողջապահության նախարարություն

ԿԱՏԱՐՈՂ
Արևածագի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ

Հասցե Երևան, Կառավարական տուն 3

Սպասարկող բանկ ՖՆ գործառնական վարչություն

Բանկային հաշիվ 900011105013 

ՀՎՀՀ 02507171

ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող' 

Լուսինե Քոչաբյան

/ստոր ագր ո ւթյ ո ւն/

Հասցե գ.Արևածագ, ւի.Յ, շ. 1

րկոդ<;|ւան1խ վի^ւնւմնսների նախարարության գանձապետարան

ա ն № հ ա շ ի վ  9О026В0СО. 

<̂վ հհ : Տ66Տ8737
Յև 7

Vd * 
Նաիրա Դավ|ւթափան

/ստորագրություն/
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Հա վելվա ծ 1 
ԱՆ ՊԱԳ-ԾՁԲ-365 

Պ այմանագրի
ՑԱՆԿ

ՊԵՏՈԻԹ ՅԱՆ ԿՈ Ղ Մ ԻՑ  ԵՐԱ Շ ԽԱ Վ ՈՐՎ Ա Ծ  Ա Ն Վ ՃԱ Ր ԵՎ ԱՐՏՈՆՅ ԱԼ Պ ԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈԻԹ ՅԱՆ և ՍՊ Ա ՍԱ ՐԿՄ Ա Ն  
Շ ՐՋԱ Ն Ա Կ Ն ԵՐՈԻՄ  Թ ՈԻՑԼԱՏՐՎ ԱԾ  ԾԱՌԱՅՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐՋ 
ԱՐԵՎԱԾԱԳԻ ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ

(տարածաշրջանի և բժշկական կազմակերպության անվանումը)

Տեսակի կոդ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը

1.5 Ընտանեկան բժշկություն
9 Բոնուս, ՀՀ ԱՆ հրամանով կատարվող բուժօգնություն

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ

ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող' 
Լուսինե Քոչարյան

Տնօրեն'
Նաիրա Դավիթափան



Հավելված 2
ԱՆ ՊԱհ֊ԾՁԲ-365

պայմանագիր
(Պայմանագրի անունը}

2020 թ վա կա ն ի  պ ետ ութ յա ն  կողմից  երա շխ ա վորվա ծ  ա նվճա ր և ա րտ ոնյա լ 
պ ա յմա ններով  բժշկա կա ն օգնո ւթ յա ն  և սպ ա սա րկմա ն  ծրա գրերը  և 

պ ա յմա նա գրա յին  գումա րները

Ա րևածագի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ
(Բուժհւսստատության անվանումը)___________________________________________________ (հազար Հհ  դրամ)

Ծրագիր Միջոցառում Բժշկական օգնության և սպասարկման ծրագրի անվանումը Չափման
միավորը Քանակ

2020 թվականի 
պայմանագրային 

գումար
1 2 3 4 5 6

Ընդամենը, ա յդ  թվում ' X X 14,777.0
1099 Ա ռողջության ա ռաջնա յին պ ահպ անում, ա յդ թվում X X 14,776.96

11001 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության, այդ թվում X X 14,776.96
Ամբուլաւոոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ, այդ թվում 8.561.22
Մեծահասակների առողջության առաջնային պահպանում ազգաբնակչություն 1,251 5,455.61
Երեխաների առողջության առաջնային պահպանում ազգաբնակչություն 352 2,846.98
Դիսպանսերային բժշկական օգնություն, որից X X 0.00
Հոգենյա րդւսբա նա կա ն ազգաբնակչություն 0 0.00

Հա կա տ ոտ երկոպ ոզա յին ազգաբնակչություն 0 0.00

Ուռուցքա բա նա կա ն (Հ Հ  մարզերի համար) ազգաբնակչություն 0 0.00

Մ աշկավեներաթանական (Հ Հ  մարզերի համար) ազգաբնակչություն 0 0.00

Արյուն ա ռա ն ա կա ն ազգաբնակչություն 0 0.00

Նարկոլոգիական ազգաբնակչություն 0 0.00

Հ Հ  մարզերում դիսպ ա նսեր ծառայությունների չաբորատոր-գործիքա յին հետազոտությունների համար 
(ներառյալ կցա գրվա ծ տ ա րա ծքի բնակչության համար իրականացվող) ազգաբնակչություն 0 0.00

Մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա, որից X X 258.64
Մ անկաբարծ-գի նեկոլոգի կողմից իրակա նա ցվող (անմիջական սպ ասարկման տ ա րա ծքի համար)

ազգաբնակչություն 0 0 .00

Մ անկաբարծ-գինեկոլոգի կողմից իրակա նա ցվող (կցագրված տ ա րա ծքի համար) ազգաբնակչություն 0 0 .00

Ընտ ա նեկա ն բժշկի կողմից իրա կա նա ցվող ազգաբնակչություն 627 258.64

Ընտանեկան բժիշկների կողմից նեղ մասնագիտացված խորհրդատվության աղեգրում ազգաբնակչություն 1,503 682.36
Ընտանեկան բժիշկների կողմից լւսբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների 
ուղեզրում ազգաբնակչություն 1,603 708.53

Անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղեր X X 617.30
Հղիների հսկողություն X X 204.80
Հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության ընթացքում, ինչպես նաև կանանց և 15 
տարեկան աղջիկների առողջական վիճակի գնահատման նպատակով կատարվող լւսբորատոր- 
գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ

X X 0.00

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անզանց ար տա հիվանդանոցային փորձաքննություն, 
այդ թվում X X 0.00

Զիեկոմիսարատներին կից բժշկական հանձնաժողովներ X X 0.00
Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային ուղեգրման 
ճանապարհածախս X X 0.00

Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում X X 0.00
ԱԱՊ բժշկի գործունեությունը գնահատող ցուցանիշների կատարման դիմաց ֆինանսավորում X X 0.00

Հեպատիտ Ց-ի ախտորոշման և բուժման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 
հետազոտություններ X X 0.00

Բուժքույրերի կողմից իրականացվող բժշկական օգնություն ԲՄԿ-ներում բուժքույր 3 3.559.50
Բուժքույրերի կողմից երեխաների բժշկական օգնություն և սպասարկում դպրոցներում աշակերտ 208 443.25
Ընտանեկան բժիշկի կողմից տնային կանչեր աշխատաժամից դուրս' շտապօգ. մեքենայով X X 0.00
Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն (emergency) X X 0.00

Այյ, մյուս խմբերում չընդգրկված տիպի բժշկական օգնության և սպասարկում X X 0.00
11004 Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտություններ մասնագիտացված կենտրոններում X X 0.00

11006 Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգ
X X 0.00

1142 Դ ա տ ա բժշկա կա ն  և ա խ տ ա բա նա ա նա տ ոմ իա կա ն  ծառա յություններ, ա յդ  թվում X X 0.00

11001 Ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ
X X 0.00

1200 Մոր և մա նկա ն  ա ռողջութ յա ն  պահպանում, ա յդ թվում X X 0.00



11003 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ X X 0.00
11004 Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և 

զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների գնահատման և վերականգնողական 
բուժման ծառայություններ

X X 0.00

11006 Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ X X 0.00

11007 Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի և լսողության խանգարումների վաղ 
հայտնաբերման նպատակով նորածնային սկրինինգի անցկացում X X 0.00

1201 Շ տ ա պ  բժշկակա ն օգնություն, ա յդ  թվում X X 0.00
11001 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 0.00

1202 Ոչ վա րա կիչ հիվա նդութ յունների  բժշկակա ն օգնութ յա ն  ապահովում, ա յդ թվո ւմ
0.00

11001 Հեմոդիալիզի և պերինատալ դիալիզի անցկացման ծառայություններ X X 0.00
11002 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ, այդ թվում X X 0.00

Անհետաձգելի բժշկական օգնություն X X 0.00
Գլխուղեղի սուր կամ ենթասուր իշեմիկ ինսուլտի բուժում X X 0.00

11003 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ X X 0.00
11004 ՈԻ֊ռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության 

ծառայություններ, այդ թվում X X 0.00

Ուռուցքաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ
X X 0.00

Ուռուցքաբանական հիվանդությունների վիրահատական բժշկական օգնության 
ծառաւութւուննեո X X 0.00
Արյունաբանական ծառայություն X X 0.00

1207 Սոցիա լա պ ես ա նա պ ա հով  և ա ռա նձին  խմբերի  ա նձա նց  բժշկակա ն օգնութ յա ն , 
ա յդ  թվում X X 0.00

11001 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 
ծառայություններ, այդ թվում X X 0.00

Սոցիալապես ա նա պ ա հով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների սրտի փորահատություններ X X 0.00

Զորակոչային և նախազորակոչա յին տարիքի անձանց հիվանդանոցային փորձաքննություն և 
բուժում X X 0.00
Սոցիալապես ա նա պ ա հով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնություն X X 0.00
Արտահիվանդանոցա յին դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ X X 0.00

11002 Ստոմատոլոգիա կան բժշկական օգնության ծառայություններ X X- 0.00
11005 fd-րաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ X X 0.00
11006 Փոխպատվաստման ծառայություններ X X 0.00

1208 Վարակիչ հիվա նդութ յունների  կա նխ ա րգելմա ն  ծրագիր, ա յդ  թվում X X 0.00
11001 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ X X 0.00
11002 Տուբերկալոզի բժշկական օգնության ծառայություններ X X 0.00
11003 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

X X 0.00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ1 ԿԱՏԱՐՈՂ

ԱՆ գլխավոր քարտուղարի 
պարտականությունները կատարող 
անուն ազգանուն 
Լուսինե Քոչարյան

Բուժհաստատության
տնօրեն'
անուն ազգանուն 
Նաիրա Դավիթավյան



Հա վելվա ծ 3 
ԱՆ ՊԱԳ-ԾՁԲ-365 

Պ այմանագրի

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ Պ ԱՅ ՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ Խ Ա Խ Տ Մ Ա Ն  ԴԵՊ Ք ՈՒՄ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹ ՅՈՒՆԸ

Պետության կողմից ե րա շխ ա վորվա ծ  ա նվճա ր և ա րտոնյա լ պ ա յմա ններով  
հիվա նդա նոցա յին և ա րտ ա հիվա նդա նոցա յին  բժշկա կա ն օգնութ յա ն և սպ ա սա րկմա ն

պ ա յմանները
Կա տ ա րողի  պ ա տ ա սխա նա տ վութ յո ւնը

Գլուխ ԼԼ. Հիվանդանոցային Բուժօգնություն
Պ ետ պ ա տ վերի  շրջանակներում անվճւսր հիվա նդա նոցա յին  բժշկա կան օգնութ յա ն և սպ ա սա րկմա ն  ծավա լները ընդգրկում են բժշկա կա ն օգնություն և սպ ա սա րկում  ստ ա ցող

քա ղա քա ցո ւ բուժման հա մա ր ա նհրա ժեշտ  միջոցների ւսմբողջ ծավալը' ա յդ թվում.
1. Բուժօգնություն ստ ա ցող  պ ա ցիենտ ի  ընդունման, ա խտ որոշմա ն, բուժման պլանի և 
դուրս գրմա ն իրա կա նա ցումը գործող  ի րա վա կա ն  ա կտ երով  սա հմա նվա ծ  ձևերով և 
կարգով:

1-ին կետում ն շվա ծ  պ ա յմանները օրենսդրորեն  սա հմա նվա ծ ձևերով  և կա րգով  
չկա տ ա րմա ն դեպ քո ւմ  յուրաքանչյուր դ եպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է 
նվազեցում  5000 դրա մի  չափով:

2. Բուժօգնություն ստ ա ցող  պ ա ցիենտ ի բուժման հա մա ր  ա նհրա ժեշտ  լաբորատոր 
ախտորոշիչ և գործիքա յին հետազոտությունների ամբողջ ծավա լով իրականացումը:

2-րդ կետում ն շվա ծ  լաբորատոր ա խտ որոշիչ և գործիքա յին հետազոտությունների 
հա ստ ա տ վա ծ  ծավա լները ամբողջովին կա մ  մա սնա կի չիրա կա նա ցմա ն դեպքում 
յուրաքանչյուր դ եպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվա զեցում  20 000 
դրա մի չափով:

3. Լա բորա տ որ  ա խտ որոշիչ և գործիքա յին հետազոտությունների և բուժման պլանի 
հա մա պ ա տ ա սխա նութ յունը  ա խ տ որոշմա նը  և բուժմանը:

3-րդ կետում ն շվա ծ  պ ա յմա նները չպահպանելու դ եպ քը  փ ոխ հա տ ուցմա ն  չի 
ընդունվում:

4. Բուժօգնություն ստ ա ցող  պ ա ցիենտ ի  բուժման հա մա ր  ա նհրա ժեշտ  դեղերի և 
բժշկա կան նշանակության ա պ րա նքների  ապահովումը ' կա զմա կերպ ութ յա ն  միջոցների 
հաշվին, ընդ  որում՝ ա ռա նձին դեպ քերում  բուժումը պ ա ցիենտ ի  կողմից ձեռք բերվա ծ 
դեղերով  թույլատրվում է կա զմա կերպ ել միայն պ ա ցիենտ ի գրա վոր  համաձա յնութ յամբ' 
հիվանդության պ ա տ մա գրի  մեջ ձևա կերպ վա ծ հիմնավորվածութ յա մբ և բժշկա կա ն 
կազմակերպութ յա ն ղեկավարի կա մ  նրա  կողմից ւիազորված անձի թույլտվությամբ:

4-րդ կետում ն շվա ծ  կա րգի խ ա խ տ մա ն  դեպքում, ա յդ  թվում' եթ ե  հիվանդանոցում  
դեղերի առկա յության պ ա րա գա յում  տվյալ դեղը ձ եռ ք  է բերվել պ ա ցիենտ ի  կողմից' 
կա տ ա րողա կա նից  նվա զեցվում  է տվյալ դեպ քի  ա րժեքի  25%-ը:
Հիվա նդների  բուժման հա մա ր ծա խ սվա ծ  դեղերի տ եսա կա նու ա ռնվա զն  75%-ը 
չապահովելու դեպ քում  տվյալ դեպ քը  փ ոխ հա տ ուցմա ն  չի ընդունվում:*

5. պ ետ ա կա ն  պ ա տ վերով  բուժօգնություն ստ ա ցող  պ ա ցիենտ ը  պ ետ ք  է ա պ ա հովվի  
ա նվճար հիվանդասենյա կով, իսկ պ ա ցիենտ ի  ցանկութ յան դեպ քում  մատուցել 
վճարովի ոչ բժշկա կա ն ծառայություններ' տ եսակցութ յա ն վճար, խ նա մողի  հա մա ր 
նա խ ա տ եսվա ծ  վճարումներ, լրացուցիչ հարմարութ յուններով հիվա նդա սեն յա կի  
համար վճար և այլն): Ընդ որում, պ ա ցիենտ ի կողմից վճարովի ծառա յության 
ոնտոուօււսն ղեւսռում նոա  հետ  ևնօմում է հա մա ա ա տ ա սև ւա ն աաւմանւսօհո:

5-րդ կ ետ ով  սա հմա նվա ծ  պ ա հա նջները  չկատարելու դեպ քում  կա տ ա րողա կա նից  
կա տ ա րվում  է նվազեցում  տվյալ դ եպ քի  ա մբողջ գումարի 20%-ի չափով, իսկ 
պ ա ցինետ ի  կողմից վճա րվա ծ գումարները ե նթա կա  են վ երա դա րձմա ն  Կա տ ա րողի 
կողմից:

6.Պ ետական պ ա տ վերով  բուժման իրավունք ունեցող պ ա ցիենտ ների  Բուժօգնության 
նպ ա ւոա կով  պացիենտ ների  հերթագրումն  իրա կա նա ցվում  է հա մա ձա յն  Հա յա ստ ա նի  
Հա նրա պ ետ ութ յա ն  կա ռա վա րութ յա ն 2004 թվա կա նի  մա րտ ի 4-ի N318-L որոշմամբ 
հա ստ ա տ վա ծ  «Բժշկական կազմակերպություններում պեւոության կողմից 
երա շխավորնւսծ անվճար բժշկա կա ն օգնության և սպ ա սա րկմա ն  նպ ա տ ա կ ո վ  
բնակչության հերթա գրմա ն  կարգ»-ի պահանջների:

6-րդ կ ետ ով  սա հմա նվա ծ  պ ա հա նջների խ ա խ տ մա ն  դեպ քում  ա ռա նց  հիմնա վորմա ն 
ա րտ ա հերթ  բժշկա կա ն օգնություն ստացւսծ պ ա ցիենտ ների  բուժման դիմաց 
ւիոխհատուցված գումարը նվազեցում է կա տ ա րողա կա նից :



7. Ա շխատողների ա շխ ա տ ա վա րձերը  սա հմա նել Ն ա խ ա րա րի  հրա մա ններով  
հա ստ ա տ վա ծ ' ա շխա տ ողների  ա շխ ա տ ա նքի  վա րձա տ րութ յա ն  հա շվա րկմա ն և 
վճա րմա ն չափորոշիչներին և այլ իրա վա կա ն  ա կտ երին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :

7-րդ կ ետ ով  սա հմա նվա ծ  պահանջների խ ա խ տ մա ն  դեպքում Կա տ ա րողի  ն կա տ մա մա բ  
կիրառվում է տ ո ւգա նք ' չվճարված ա շխ ա տ ա վա րձի  20%-ի չափով:
Տուգանքի վճարումը Պ ատվիրատուին չի ա զա տ ում  իր պարտավորութ յունները 
չվճարված կա մ  պ ա կա ս  վճա րա ծ ա շխ ա վա րձերի  մա սով  ամբողջությամբ վճարելու կամ 
խա խ տ ումները  վերացնելու պարտականութ յունից ' Պ ատվիրատուի հետ  
հա մա ձա յնեցվա ծ ժամանակացույցին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :

8.Ապահովել Ն ա խ ա րա րի  հրա մա նով  հա ստ ա տ վա ծ  ծրա գրերով  իրա կա նա ցվող  
դեպ քերի  ա նհա տ ա կա ն  վա րմա ն (case managemnet), դիտ ա րկմա ն, մշտ ա դիտ ա րկմա ն, 
ոաումնասիրության ընթա ցքում  պ ա ցիենտ ի  բացակայությունը հիմնա վորող  
փ ա ստ ա թղթերի  առկայությունը:

8-րդ կետում ն շվա ծ  պ ա յմա նները չպահպանելու դ եպ քը  փ ոխ հա տ ուցմա ն չի 
ընդունվում:

9. Պ ետ պ ա տ վերի  իրավունք ունեցող շահառուների դեպ քում  Կա տ ա րողի  մեղ քով  
Պ ատվիրատուի կողմից չընդունված դեպ քերի  ժա մա նա կ  Կա տ ա րողը  իրա վունք չունի 
Փոխհատուցում պահանջել պա ցիենտ ներից:

9-րդ կետում ն շվա ծ  պ ա յմա նները չպահպանելու դեպ քում  Կա տ ա րողի  ն կա տ մա մբ  
կիրառվում է տ ո ւգա նք ' տվյալ ծրագրի պ ա յմա նա գրա յին  գումարի 0.05%-ի չափով, իսկ 
պ ա ցինետ ի կողմից վճա րվա ծ գումարները ե նթա կա  են վ երա դա րձմա ն  Կա տ ա րողի  
կողմից:

Գլուխ Բ. Արւոահիվանդանոցային Բուժօգնության
Պ ետ պ ա տ վերի  շրջանակներում ա նվճա ր ա րտ ա հիվա նդա նոցա յին  բժշկա կան օգնութ յա ն և սպ ա սա րկմա ն  ծավալները ընդգրկում են առողջության առաջնա յին պ ա հպ ա նմա ն

ամբողջ ծավալը' ա յդ  թվում.

1. Ն ա խ ա րա րի  կողմից հ ա մա պ ա տ ա սխ ա ն  չափորոշիչներով և այլ իրա վա կա ն  
ա կտ երով  հա ստ ա տ վա ծ ' առողջության առաջնա յին պ ա հպ ա նմա ն  բժիշկների, ն եղ  
մա սնա գիտ ա ցվա ծ  բուժօգնություն իրա կա նա ցնող  բժիշկների և դիսպ ա նսերա յին  
կա բինետ ների բժիշկների կողմից բժշկա կա ն օգնութ յա ն և սպ ա սա րկմա ն  ծավալների, 
լաբորատոր գործիքա յին ա խտ որոշիչ հետազոտությունների կատարումը:

1-ին կետում ն շվա ծ  պ ա յմա նները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպ քում  
յուրաքանչյուր դ եպ քի  հա մա ր  կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվա զեցում  500 դրամի 
չափով:

2. Հա տ ուկ  ու դժվարամատչելի  ա խտ որոշիչ հետազոտությունների ուղեգրումը և 
իրականա ցումը Ն ա խ ա րա րի  կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կարգի համաձայն:

2-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  յուրաքանչյուր 
դեպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվազեցում 5000 դրա մի  չափով:

3. Անվճար և ա րտոնյա լ պ ա յմա ններով  դեղեր ստանալու իրավունք ունեցող ա նձա նց 
դեղերի տ րա մա դրմա ն  իրա կա նա ցումը Հ Հ  ԱՆ կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կարգի 
համաձայն:

3-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  յուրաքանչյուր 
դեպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվազեցում 500 դրա մի  չափով:

4. Սա հմա նվա ծ  կարգերի համաձա յն  բնակիչների գրա նցմա ն, հա շվա ռմա ն և վա րմա ն 
իրականացումը:

4-րդ կետում ն շվա ծ  փ ա ստ ա թղթա յին  ձևակերպումները սա հմա նվա ծ  կա րգով  
չկատարելու կա մ  թերի կատարելու դեպ քում  կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է 
նվազեցում յուրաքանչյուր դ եպ քի  համար 500 դրա մի չափով:

5. Ն ա խ ա րա րի  կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կա րգի համաձա յն  դեղերի ստ ա ցմա ն, 
պ ա հպ ա նմա ն , լրացման և հա տ կա ցմա ն  փ ա ստ ա թղթա յին  ձևակերպումների 
(մատյաններ, դեղատոմսեր, պ ա հա նջա գրեր  և այլ փ ա ստ ա թղթեր ) իրականացումը:

5-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  կա տ ա րողա կա նից  
կա տ ա րվում  է նվա զեցում  100 000 դրա մի չափով:

6.ա շխա տ ողների  ա շխ ա տ ա վա րձերի  հա տ կա ցումը Ն ա խ ա րա րի  հրա մա ններով  
հա ստ ա տ վա ծ ' ա շխա տ ողների  ա շխ ա տ ա նքի  վա րձա տ րութ յա ն հա շվա րկմա ն  և 
վճարման չափորոշիչներին և այլ իրա վա կա ն  ա կտ երին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :

6-րդ կետ ով  սա հմա նվա ծ  պ ա հա նջների խ ա խ տ մա ն  դեպքում Կա տ ա րողի  ն կա տ մա մա բ  
կիրառվում է տ ո ւգա նք ' չվճա րվա ծ ա շխ ա տ ա վա րձի  20%-ի չափով:
Տուգանքի վճարումը Պ ա տ վիրա տ ուին չի ա զա տ ում իր պարտավորութ յունները 
չվճա րվա ծ կա մ  պ ա կա ս  վճա րա ծ  ա շխ ա տ ա վա րձերի  մա սով  ամբողջությա մբ վճարելու 
կամ խ ա խ տ ումները  վերացնելու պ ա րտականութ յունից ' Պ ա տ վիրա տ ուի հետ 
հա մա ձա յնեցվա ծ ժա մա նա կա ցույցին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :



Գլուխ Գ. Անվճար շտապ բժշկական օգնությունը և սպասարկումը ընդգրկում է կանչի ապահովման և բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ
միջոցների ամբողջ ծավալը, այդ թվում.

1. Կանչերի ընդունումը, վարումը և էլեկտրոնային ա ռողջա պ ա հութ յա ն հա մա կա րգեր  
մուտքագրումը Ն ա խ ա րա րի  կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կա րգերի  համաձայն:

1-ին կետում պ ա հա նջները  սա հմա նվա ծ  ձևերով և կա րգով  չկա տ ա րմա ն  դեպքում 
յուրաքանչյուր դեւղքի հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կատարվում  է նվա զեցում  500 դրամի 
չափով:

2. Պ ացիենտի ա խ տ որոշմա ն  և իրա կա նա ցրա ծ  բժշկա կա ն միջոցառումների, դեղերի 
հա մա պ ա տ ա սխ ա նութ յունը  ա խ տ որոշմա ն  հետ:

2-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները խա խտ ելու դեպ քում  դեպ քը  
փ ոխ հա տ ուցմա ն ե նթա կա  չէ:

3. «  ԱՆ կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կա րգի հա մա ձա յն  դեղերի ստացման, պ ա հպ ա նմա ն , 
լրացման և հա տ կա ցմա ն  փ ա ստ ա թղթա յին  ձևակերպումները (մատ յաններ, 
պ ա հա նջա գրեր  և այլ փ ա ստ ա թղթեր):

3-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  կա տ ա րողա կա նից  
կա տ ա րվում  է նվա զեցում  100 000 դրա մի չափով:

4 .Աշխատողների ա շխ ա տ ա վա րձը  սա հմա նել Ն ա խ ա րա րի  հրա մա ններով  
հա ստ ա տ վա ծ ' ա շխա տ ողների  ա շխ ա տ ա նքի  վա րձա տ րութ յա ն  հա շվա րկմա ն և 
վճա րմա ն չափորոշիչներին և այլ իրա վա կա ն  ա կտ երին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :

4-րդ կետ ով  սա հմա նվա ծ  պահանջների խ ա խ տ մա ն  դեպ քում  Կատարողի) ն կա տ մա մա բ  
կիրառվում է տ ուգա նք ' չվճարված ա շխ ա տ ա վա րձի  20%-ի չափով:
Տուգանքի վճարումը Պ ատվիրատուին չի ա զա տ ում  իր պարտավորութ յունները 
չվճարված կամ պ ա կա ս  վճա րա ծ ա շխ ա տ ա վա րձերի  մա սով  ամբողջությա մբ վճարելու 
կա մ  խա խ տ ումները  վերացնելու պարտականութ յունից ' Պ ատվիրատուի հետ  
հա մա ձա յնեցվա ծ ժամանակացույցին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն :

Գլուխ Դ. Անվճար ստոմատոլոգիական մասնագիտացված բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալները ընդգրկում են բժշկական օգնություն և սպասարկում
ստացող քաղաքացու բուժման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը' այղ թվում.

1. Պ ացիենտի Բուժօգնության իրակա նա ցումը  և էլեկտրոնային ա ռողջա պ ա հութ յա ն  
հա մա կա րգի  միջոցով ներկա յացումը ի րա վա կա ն  ա կտ երով  սա հմա նվա ծ  կարգով:

1-ին կետում ն շվա ծ  պ ա յմա նները Հ Հ  ԱՆ կողմից սա հմա նվա ծ  ձևերով  և կա րգով  
չկա տ ա րմա ն դեպ քում  յուրաքանչյուր դ եպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է 
նվացեցում  1000 ղոա մհ տաւհով:

2. Պ ացիենտի Բուժօգնության հա մա ր ա նհրա ժեշտ  լա բորատոր ա խտ որոշիչ և 
գործիքա յին հետազոտությունների ա մբողջ ծավա լով իրականացումը:

2-րդ կետում ն շվա ծ  լա բորատոր-գործիքա յին ա խտ որոշիչ հետազոտությունների 
հա ստ ա տ վա ծ  ծավա լները ամբողջովին կա մ  մա սնա կի չիրա կա նա ցմա ն դեպքում 
յուրաքանչյուր դ եպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվա զեցում  2 000 
դրամի չափով:

3. Պ ացիենտին Բուժօգնության հա մա ր ա նհրա ժեշտ  դեղերով, ն յութերով և 
պ ա րա գա ներով  ապահովումը:

3-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  յուրաքանչյուր 
դեպ քի  հա մա ր կա տ ա րողա կա նից  կա տ ա րվում  է նվազեցում  2 000 դրա մի չափով:

4. Ն ա խ ա րա րի  կողմից հա ստ ա տ վա ծ  կա րգի հա մա ձա յն  դեղերի, բժշկա կան 
նշանակության պ ա րա գա ների  ստ ա ցմա ն, պ ա հպ ա նմա ն , լրացման և հա տ կա ցմա ն  
ւիաստաթղթա յին ձևակերպումները (մատ յաններ, պ ա հա նջա գրեր  և այլ 
ւհաստաԹղթեր):

4-րդ կետում ն շվա ծ  պարտավորութ յունները չկատարելու դեպ քում  կա տ ա րողա կա նից  
կա տ ա րվում  է նվա զեցում  50 000 դրա մի չափով:

5.Ա շխատողների ա շխ ա տ ա վա րձը  սա հմա նել Ն ա խ ա րա րի  հրա մա ններով  
հա ստ ա տ վա ծ ' ա շխա տ ողների  ա շխ ա տ ա ն քի  վա րձա տ րութ յա ն հա շվա րկմա ն  և 
վճարման չափորոշիչներին և այլ իրա վա կա ն  ա կտ երին  հա մա պ ա տ ա սխ ա ն .

5֊րդ կ ետ ով  սա հմա նվա ծ  պ ա հանջների խ ա խ տ մա ն  դեպ քում  Կա տ ա րողի  ն կա տ մա մա բ  
կիրառվում է տ ուգա նք ' չվճա րվա ծ ա շխ ա տ ա վա րձի  20%-ի չափով:
Տուգանքի վճարումը Պ ատւփրատուին չի ա զա տ ում  իր պարտավորութ յունները 
չվճարված կա մ  պ ա կա ս  վճա րա ծ ա շխ ա տ ա վա րձերի  մա սով  ամբողջությա մբ վճարելու 
կամ խ ա խ տ ումները  վերացնելու պարտականութ յունից ' Պ ւստվիրատուի հետ 
հա մա ձա յնեցվա ծ ժամանաևացոււցհն հա մւսա ա տ ա սխա ն:

* Բացառությամբ օնկոլոգիական' քիմիոթերապևտիկ և օնկոհեմատոլոգիական դեղերի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈԻ ԿԱՏԱՐՈՂ
ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Տնօրեն'
Լուսինե Բոչարյան Նաիրա Դավիթավյան



Հա վելվա ծ 4 
ԱՆ ՊԱԳ-ԾՁԲ-365 

Պ այմա նագրի

Գաղտնի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ

ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող' 
Լուսինե Քոչարյան

Տնօրեն'
Նաիրա Դավիթափան



Հա վելվա ծ 5 
ԱՆ ՊԱԳ ԾՁԲ-365 

Պ ա յմա նագրի

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈԻՄԱՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ*

N Ծրագրի անվանումը

2020թ պւսյմանագրային գումարի կատարման ամսական համամասնություններ ըստ ամսիների' ընդ որում
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1 Առողջության առաջնային պահպանում, այդ թվում 4% 13% 20.83% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

1.1 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն 4% 13% 20.83% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

1.2 Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին 
հիվանդությունների բուժման ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

1.3
Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային 
ախտորոշիչ հետազոտություններ մասնագիտացված 
կենտրոններում

4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

1.4 Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

2 Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական  
ծառայություններ, այդ թվում 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

2.1 Ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

3 Մոր և մանկան առողջության պահւղանում, այդ թվում 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

3.1 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

3.2

Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական 
(շարժողական) և զարգացման այլ խանգարումներով 
երեխաների գնահատման և վերականգնողական բուժման 
ծառայություններ

4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87,47% 95.80% 100% 100%

3.3
Անպտուղ զույգերի համար վերարտաղրողական օժանդակ 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության 
ծառայություններ

4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

3.4
Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի և լսողության 
խանգարումների վաղ հայտնաբերման նպատակով  
նորածնային սկրինինգի անցկացում

4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81%- 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

4 Շտապ բժշկական օգնություն, այղ թվում 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

4.1 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

5 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության 
ապահովում, այդ թվում 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%



5.1 Հեմոդիալիզի և պերինատալ դիալիզի անցկացման 
ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37,49% 45,82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

5.2 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

5.3 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական 
օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

5.4
ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական 
հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

6 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց 
բժշկական օգնության, այդ թվում 4% 13%* 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

6.1
Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 
ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

6.2 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

6.3
Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության 
ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

6.4 Փոխպատվասւոման ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

7
Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր, 
այդ թվում 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

7.1
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության 
ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

7.2 Տուբերկուլոզի բժշկական օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.82% 29.16% 37.49% 45.82% 54.15% 62.48% 70.81% 79.14% 87.47% 95.80% 100% 100%

7.3 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական 
օգնության ծառայություններ 4% 13% 20.00% 30.00% 38.33% 46.67% 55.00% 63.33% 71.67% 80.00% 86.67% 93.33% 100.00% 100%

7 Տոկոսները ներկայացված են աճողական կարգով



Վ ՃԱ ՐՄ Ա Ն  ԺԱ Մ Ա Ն Ա ԿԱ ՑՈՒՅ Ց1

N Ծրագրի անվանումը

2020թ նախատեսվում է ֆինանսավորել ըստ ամսիների' ընդ որում
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1 Առողջության առաջնային պահպանում, այդ թվում 0% 0% 13.30% 19.94% 28.28% 36.61% 44.94% 53.28% 61.61% 69.94% 79.96% 89.98% 100% 100%

1.1 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

1.2 Շարունակական հսկողություն պահանջող և առւսնձին 
հիվանդությունների բուժման ծառայություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

1.3
Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային 
ախտորոշիչ հետազոտություններ մասնագիտացված 
կենտրոններում

0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

1.4 Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

2 Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական  
ծառայություններ, այդ թվում 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

2.1 Ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

3 Մոր և մանկան առողջության պահպանում, այդ թվում 0% 0% 12.37% 18.56% 26.79% 35.02% 43.26% 52.31% 61.36% 70.41% 80.28% 90.14% 100% 100%

3.1 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

3.2

Մտավոր, հոգեկան (վարքւսգծային), լսողական, ֆիզիկական 
(շարժողական) և զարգացման այլ խանգարումներով 
երեխաների գնահատման և վերականգնողական բուժման 
ծառայություններ

0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

3.3
Անպտուղ զույգերի համւսր վերարտադրողական օժանդակ 
տեխնոլոգիաների կիրառմւսմբ բժշկական օգնության 
ծառայություններ

0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

3.4
Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի և լսողության 
խանգարումների վաղ հայտնաբերման նպատակով 
նորածնային սկրինինգի անցկացում

0% 0% 11.11% 16.67% 19.45% 22.22% 25.00% 39.00% 53.00% 67.00% 78.00% 89.00% 100% 100%

4 Շտապ բժշկական օգնություն, այդ թվում 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

4.1 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

5 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկակւսն օգնության 
ապահովում, այդ թվում 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

5.1 Հեմոդիալիզի և պերինատալ դիալիզի անցկացման 
ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

5.2 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%



5.3 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական 
օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

5.4
ՈԻռուցքաբանական և արյունաբանական 
հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

6 Սոցիալապես ա նապահով և առանձին խմբերի անձանց 
բժշկական օգնության, այդ թվում 0% 0% 12.95% 19.42% 27.76% 36.09% 44.42% 52.76% 61.09% 69.42% 79.61% 89.81% 100% 100%

6.1
Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 
ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

6.2 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

6.3
Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության 
ծառայություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

6.4 Փոխպատվաստման ծառայություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

7
Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր, 
այդ թվում 0% 0% 16.36% 24.54% 32.88% 41.21% 49.54% 57.88% 66.21% 74.54% 83.03% 91.51% 100% 100%

7.1
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության 
ծառայություններ 0% 0% 11.11% 16.67% 25.00% 33.34% 41.67% 50.00% 58.34% 66.67% 77.78% 88.89% 100% 100%

7.2 Տուբերկոզոզի բժշկական օգնության ծառայություններ 0% 0% 13.33% 20.00% 28.33% 36.67% 45.00% 53.33% 61.67% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

7.3 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական 
օգնության ծառայություններ 0% 0% 20.00% 30.00% 38.33% 46.67% 55.00% 63.33% 71.67% 80.00% 86.67% 93.33% 100.00% 100%

V Տոկոսները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ԱՆ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող 
Լուսինե Քոչարյան

ԿԱՏԱՐՈՂ
Տնօրեն'
Նաիրա Դավիթավյան
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