
Գինը                    (ՀՀ դրամ)

1 Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում այցելություն 2000

2 Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրոդային նախազննում այցելություն 1000

3 Բժշկի առաջնային նախազննում այցելություն 2000

4 Բժշկի երկրորդային նախազննում այցելություն 1000

5 Պերիանալ սուր կոնդիլոմաներ 50000

6 Ճողվածքահատում                     145000

7 145000

8 50000

9

10 Թութքահատում, քրոնիկ թութք 130000

11 Պոչուկի էպիթելիալ ուղիների հատում 130000

12 130000

13

14 207000

15 130000

16 130000

17 130000

 ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ                                        

                               ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ
,,ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,, ՓԲԸ

 Պարզաբանումներ վճարովի ծառայությունների գների կիրառման վերաբերյալ                         
                                                                                                                                                         
                      1. Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության  հետևյալ 
խմբերին                                                                                                                                           
                 1)Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական 
օգնության և սպասարկման (պետ պատվեր) իրավունք չունեցող անձանց:                                        
                                                                                                                                                         
                                                   2)Պետ պատվերի շրջանակներում բուժման իրավունք ունեցող, 
բուժօգնության համար սահմանված կարգով հերթագրված անձանց (նրանց գրավոր 
համաձայնությամբ):                                                                                                                          
                                                                                                                           3)ՀՀ 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց` սույն գների նկատմամբ մինչև 2.0 գործակից կիրառելու 
միջոցով (եթե միջազգային պայմանագրերով անվճար բուժօգնության իրավունք նախատեսված չէ)  
                                                                                                                                                         
                                                                                                    2.Վճարովի ծառայությունների 
գներում նախատեսված են ծառայության որակյալ մատուցման համար անհրաժեշտ բոլոր 
ծախսերը: Այն դեպքում, երբ հիվանդի որակյալ բուժման համար պահանջվում են տվյալ 
հիվանդության բուժման սխեմայով չնախատեսված նորագույն և թանկարժեք բժշկական սարքեր,  
մետաղական կոնստրուկցիաներ, ստենտներ, իմպլանտներ և պրոտեզներ, ինչպես նաև 
թանկարժեք դեղեր, դրանց արժեքը  հիվանդի կողմից վճարվում է լրացուցիչ, բուժման մասին 
քաղաքացու և կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրերում նախատեսված կարգով,  
կազմակերպության կողմից ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա:                                       
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     3.Վճարովի 
ծառայությունների գներում նախատեսված չեն  ՀՀ առողջապահության նախարարի 20.09.2013թ. 
№53-Ն հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների 
արժեքը:                                                                                                                                            
                                                                                                4.Համավճարի վճարման 
պայմանները սահմանված են ՀՀ կառավարաության 2004 թվականի մարտի 4-ի N318-Ն 
որոշմամբ, իսկ գները`   սահմանվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի համապատասխան 
հրամաններով:                                                                                                                                 
                                                                                                                          

Վճարովի հիվանդանոցային 
բժշկական օգնություն և սպասարկում

Չափի 
միավորը

ավարտված 
դեպք

ավարտված 
դեպք

Ապենդէկտոմիա (որդանման ելունի 
հեռացում)                                   

ավարտված 
դեպք

Վիրահատական փոքր 
միջամտություններ

ավարտված 
դեպք

Պրոկտոլոգիական վիրաբուժական 
ծառայություններ

ավարտված 
դեպք

ավարտված 
դեպք

Սուր և քրոնիկ պարապրոկտիտի 
վիրահատություն, անալ ճաք

ավարտված 
դեպք

Հաստ աղու հիվանդությունների հետ 
կապված պարզ վիրահատություններ

ավարտված 
դեպք

Հաստ աղու հիվանդությունների հետ 
կապված բարդ ռեկոնստրուկտիվ 
վիրահատություններ

ավարտված 
դեպք

Շեյքի և պերիանալ շրջանի տարածուն 
թարկույտային խտահարման հետ 
կապված վիրահատություններ 

ավարտված 
դեպք

Խոանալ ատրեզիա, քթի խոռոչի և 
հարակից խոռոչների 
վիրահատություններ, սեպտոպլաստիկա 
(ոչ կոմբինացված)

ավարտված 
դեպք

Քթի խոռոչի և հարակից խոռոչների 
վիրահատություններ, սեպտոպլաստիկա 
տ/ա

ավարտված 
դեպք



18 180000

19 Ռինոպլաստիկա 200000

,,ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ Շ. Մակարյան

Դեմքի, պարանոցի, ականջախեցու 
ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ

ավարտված 
դեպք

ավարտված 
դեպք



Վճարովի բժշկական ծառայության 

№ Անվանումը Չափի միավորը Գինը      (դրամ)

1 այց 2000

1 Վիաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 2000

1 1 այց

2 Փոքր վիրակապում 1000

3 Մեծ վիրակապում 2000

4 Եղունգի հեռացում տեղային անզգայացմամբ 5000

1 Ակնաբուժի խորհրդատվություն 1 այց 2000

1 1 այց

2 Տեսողության սրության ստուգում 1 հետազոտություն 2000

Ակնոցի դուրս գրում 1 այց

 Պարզաբանումներ վճարովի ծառայությունների գների կիրառման վերաբերյալ.                                                                      
                                                                                                                                                                                                  
                                        1. Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության  հետևյալ խմբերին         
                                                                                                                                                                                                 
1) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ 
բժշկի մոտ չգրանցված քաղաքացիներին (թերապևտներ, նեղ մասնագետներ և այլ մասնագետներ)                                              
                                                                                                            2) ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց,  սույն 
գնացուցակում նախատեսված  գների նկատմամբ մինչև  2.0 գործակից կիրառելու միջոցով:                                                         
                                                                                                                            3) Արտահիվանդանոցային բժշկական 
օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ գրանցված քաղաքացիներին` 
բժշկական օգնության  ցուցումների բացակայության դեպքում:                                                                                                     
                                           

Տեղամասային թերապևտի խորհրդատվություն 

Վիաբույժի կողմից իրականացվող ըստ 
ախտորոշման բուժում 

1 ավարտված 
դեպք

1 ավարտված 
դեպք

1 ավարտված 
դեպք

Ակնաբուժական նեղ մասնագիտական բուժ 
օգնություն և սպասարկում

Ակնաբուժի կողմից իրականացվող ըստ 
ախտորոշման բուժում 



1 1 այց 2000

2 ԾԾմբային խցանի լվացում 2000

Նյարդաբանի խորհրդատվություն 1 այց 2000

1 1 այց

1 Սրտաբանի խորհրդատվություն 1 այց 2000

1 այց

1 Պրոկտոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 2000

2 1 այց 20000

1 կարիեսի բուժում 3000

2

3 ատամնաքարերի հեռացում 2500

4 3500

5 4500

6 8000

7 ատամի հեռացում 2000

1 հետազոտություն

1 Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով 1 հետազոտություն 1500
2 Հեմոգլոբին 1 հետազոտություն 500
3 Լեյկոցիտներ 1 հետազոտություն 500

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական նեղ 
մասնագիտական բուժ օգնություն և 
սպասարկում
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի 
խորհրդատվություն 

1 ավարտված 
դեպք

Նյարդաբանական նեղ մասնագիտական 
բուժ օգնություն և սպասարկում 

Նյարդաբանի կողմից իրականացվող ըստ 
ախտորոշման բուժում 
Սրտաբանական նեղ մասնագիտական բուժ 
օգնություն և սպասարկում

Սրտաբանի կողմից իրականացվող ըստ 
ախտորոշման բուժում 

Այլ նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և 
սպասարկում

Պրոկտոլոգի կողմից իրականացվող ըստ 
ախտորոշման բուժում
Մասնագիտացված ստոմատոլոգիական 
բուժօգնություն, այդ թվում

1 ավարտված 
դեպք

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 
հիվանդությունների բուժում

1 ավարտված 
դեպք

1 ավարտված 
դեպք

պուլպիտ (յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի 
համար)

1 ավարտված 
դեպք

պերիդոնտիտ (յուրաքանչյուր ավարտված 
դեպքի համար)

1 ավարտված 
դեպք

պարոդոնտիտ (յուրաքանչյուր ավարտված 
դեպքի համար)

1 ավարտված 
դեպք

1 ավարտված 
դեպք

Լաբորատոր ախտորոշիչ 
հետազոտությունների ցանկ

Արյունաբանական հետազոտություններ 
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց 
ԷՆԱ-ի(հեգլոբին,հեմոտոկրիտ, էրիթրոցիտներ, 
թրոմբոցիտներ, լեյկոֆորմուլա)        



4 1 հետազոտություն 500

5 Տրոմբոցիտներ 1 հետազոտություն 500
6 Լեյկոֆորմուլա 1 հետազոտություն 500
7 Ռետիկուլոցիտներ 1 հետազոտություն

8 1 հետազոտություն 600
9 1 հետազոտություն

10 1 հետազոտություն 900

11 Ընդհանուր սպիտակուց 1 հետազոտություն 800
12 Ալբումին 1 հետազոտություն

13 Կրեատինին 1 հետազոտություն 800
14 Միզանյութ 1 հետազոտություն 800
15 Խոլեստերին 1 հետազոտություն 800
16 Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրակցիաներով 1 հետազոտություն 1000
17 Ա Ս Տ 1 հետազոտություն 800
18 1 հետազոտություն 800
19 1 հետազոտություն 600

20 1 հետազոտություն 600
21 1 հետազոտություն 800
22 1 հետազոտություն

23 Մակարդելիություն ըստ Սուխարևի 1 հետազոտություն 300
24 1 հետազոտություն 2000

25 1 հետազոտություն 800
26 Ռևմատոիդ գործոն 1 հետազոտություն 800
27 Ռևմատոիդ գործոն /ԻՖԱ/ 1 հետազոտություն

28 Հակաստռեպտոլիզին-O 1 հետազոտություն 800
29 Մեզի հետազոտություն
30 1 հետազոտություն 800

31 1 հետազոտություն

32 Սպիտակուց 1 հետազոտություն

33 Գլյուկոզա 1 հետազոտություն 500
34 Կետոններ 1 հետազոտություն 500
35 Մեզի հետազոտությունը ըստ Զեմինցկու 1 հետազոտություն 1000

1 հետազոտություն 1000
1 1 հետազոտություն

2 1 հետազոտություն 500

ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման 
արագություն)

Գլյուկոզա արյան մեջ 
Գլիկեմիկ պրոֆիլ (4 անգամ գլյուկոզա) 
Շաքարային ծանրաբեռնվածություն (3 անգամ 
գլյուկոզա) 

Ա Լ Տ 
Ընդհանուր մակարդելիություն (F, PT և INR, 
APTT) 
Ֆիբրինոեգեն 
Պրոթրոմբինային ինդեքս + ՄՆԳ (INR) 
Թրոմբինային ժամանակ 

Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն 
C-ռեակտիվ սպիտակուց 

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 
միկրոսկոպիայով
Տեսակարար կշիռ 

Սեռական օրգանների արտադրության 
հետազոտություն  Սեռական օրգանների   
արտադրության հետազոտություն Սեռական    
օրգանների արտադրության 
հետազոտություն   
Չոր/թաց քսուկ  
Պտղաջրերի հայտնաբերում 
Շագանակագեղձի հյութի քննություն 



3 1 հետազոտություն 1500

4 Կղանքի հետազոտություն
1 հետազոտություն 800

1 1 հետազոտություն 500
2 1 հետազոտություն 1000
3 1 հետազոտություն 1000

3 Գրիպպի վիրուս A+B 1 հետազոտություն

Պոլիկլինիկական հաստատություններում

1 Արյան ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 2000

2 Մակարդելիության որոշում ըստ Սուխարևի 1 հետազոտություն

3
Մեզի ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 1600

4
Գլյուկոզայի որոշում արյան մեջ 1 հետազոտություն 1600

5
1 հետազոտություն 2000

6
Միզանյութ 1 հետազոտություն 1600

7
Կրեատինին 1 հետազոտություն 1600

Լյարդային փորձեր 1 հետազոտություն

8 Ֆերմենտներ 1 հետազոտություն

9 1 հետազոտություն 2000

10
Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա 1 հետազոտություն 2000

11
Ալանին ամինոտրանսֆերազա                   1 հետազոտություն 2000

12
խոլեստերին 1 հետազոտություն 1600

13
Տրոմբոցիտներ 1 հետազոտություն 1600

14 Արյան խմբի որոշում 1 հետազոտություն 2000

15

Ռեզուս գործոնի որոշում 1 հետազոտություն 2000

Սպերմայի ընդհանուր քննություն /որակական/ 

Կղանքի ընդհանուր քննություն 
Թաքնվածարյան հայտնաբերում 
Ճիճվակրություն 
Հեշտոցի արտադրության բակ. 
հետազոտություն  

ԱԱՊ բժշկական հաստատությունների 
սահմանված կարգով չգրանցված անձանց 

համար և ԱԱՊ բժշկական 
հաստատությունների սահմանված կարգով 

գրանցված անձանց համար առանձ 
բժշկական ցուցման

Հեշտոցային քսուկի հետազոտություն մեթիլեն 
կապույտով

Ընդհանուր սպիտակուց բիլիռուբինի 
ֆրակցիաներով



16 1 հետազոտություն

17 1 հետազոտություն 1600

18
19 1 հետազոտություն 1000

20 ԷԿԳ 1 հետազոտություն 3000
21 Սոնոգրաֆիկ մեկ հետազոտություն 1 հետազոտություն 5000
22 Ռենտգենոգրաֆիա, այդ թվում 
23      ա) մեկ նկար, ժապավեն 13X18 1 հետազոտություն 2000

23.янв       բ) մեկ նկար, ժապավեն 18X24 1 հետազոտություն 2500
24.янв       գ) մեկ նկար, ժապավեն 24X30 1 հետազոտություն 3000
25.янв       դ) մեկ նկար, ժապավեն 30X40 1 հետազոտություն 4000
26.янв Ռենտգենոսկոպիա 1 հետազոտություն

28 Ֆլյուորոգրաֆիա 1 հետազոտություն 2000
29 Կոլոնոսկոպիա 1 հետազոտություն 10000
30 Ֆիզիոթերապիա 
31 Էլեկտրոֆորեզ 1 հետազոտություն 1000
1 հետազոտություն 3500

1
2 5000

խորխի հետազոտություն թթվակայուն 
միկրոբակտերիաների առկայության 
վերաբերյալ
կղանքի հետազոտություն ճճվակրության 
վերաբերյալ
կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան 
հայտնաբերման համար

ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. 347-ն` 
«Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական 
(աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական 
բժշկական զննության կարգը, գործունեության 
ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք 
ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր 
զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու 
հաճախականության ցանկը, անձնական 
սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, 
բժշկական զննության ենթակա անձանց 
անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես 
աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման 
ձևերը հաստատելու մասին» որոշման 
պահանջներով բժշկական  ծառայություններ, 
բացառությամբ հանրակրթական (պետական) 
դպրոցների և նախադպրոցական (պետական) 
ուսումնական հաստատությունների 
մանկավարժների, դաստիարակների և 
դայակների առողջական վիճակի 
պարբերական բժշկական քննությունները:

ՀՀ կառավարության 15.07.2004թ 1089-Ն` 
«Արտադրական միջավայրում և 



2
5000

3 1 հետազոտություն 5000

4 1 տեղեկանք

5 1 տեղեկանք

6 1 եզրակացություն

7 2000

8 1000

,,ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ Շ. Մակարյան

Տարբեր նպատակներով, դիմողի ցանկությամբ 
բժշկական զննություն, թվով 4-5 բժիշկ-
մասնագետների մասնակցությամբ և 
լաբորատոր-գործիքային սահմանված 5 
հետազոտությունների իրականացմամբ` 
առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական 
եզրակացության և/կամ արդյուքների 
տրամադրմամբ
ՀՀ-ում քաղաքացիներին զենքի տիրապետման 
համար բժշկական եզրակացություն 
տրամադրելու նպատակով բժշկական զննում

Տեղեկանք առողջության վերաբերյալ` 
օտարերկրյա քաղաքացիների համար
Տեղեկանք` կատարված պատվաստումների 
վերաբերյալ
Արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական 
վիճակի վերաբերյալ բժշկական 
եզրակացություն` ձև N082
Արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում 
/քաղվածքով/
Արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում 
/առանց քաղվածքի/



                                                                 
                                                                                                                                                                                                  

1. Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության  հետևյալ խմբերին         
                                                                                                                                                                                                 
1) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ 
բժշկի մոտ չգրանցված քաղաքացիներին (թերապևտներ, նեղ մասնագետներ և այլ մասնագետներ)                                              
                                                                                                            2) ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց,  սույն 
գնացուցակում նախատեսված  գների նկատմամբ մինչև  2.0 գործակից կիրառելու միջոցով:                                                         
                                                                                                                            3) Արտահիվանդանոցային բժշկական 
օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ գրանցված քաղաքացիներին` 
բժշկական օգնության  ցուցումների բացակայության դեպքում:                                                                                                     











Շ. Մակարյան

2
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