
 

Հաստատում եմ 

մարմնի ղեկավար` 

                     

  _______________________  

« 20  »  հունվար  2019թ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գ Ո Ր Ծ Ա Ր Ա Ր  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 
 

<<ԳՅՈՒՄՐՈՒ  Վ.ԱԲԱՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>>ՓԲԸ 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գյումրի  2019 
 
  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
  

1.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
  

1.1.1. Լրիվ անվանումը <<Գյումրու Վ.Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն>>ՓԲԸ 
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1.1.2. Կազմակերպաիրավական ձևը   Փակ  Բաժնետիրական Ընկերություն  

1.1.3. Սեփականության վկայականի գրանցման համարը 431649 

1.1.4. Գրանցման վայրը և տարեթիվը Գյումրի ,  18.04.2003թ. 

1.1.5. Գործունեության իրականացման վայրը   ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Սարուխանյան1 

 __________________________________________________________________________________  

1.1.6. Փոստային հասցեն (գործունեության վայրը) ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Սարուխանյան1 

1.1.7. Պետական մասնակցության (բաժնեմասի) չափը  100  տոկոս 

1.1.8. Կանոնադրական կապիտալի չափը   5400.0   հազ.դրամ 

1.1.9. Բաժնետոմսերի քանակը    2     հատ  

(բաժնետոմսերի անվանական արժեքը 2700.0    հազ.դրամ),  

այդ թվում հասարակ բաժնետոմս    2700.0   ,      0      արտոնյալ բաժնետոմս: 

1.1.10. Սեփականության վկայականում նշված անշարժ գույքի, այդ թվում հողամասի  

մակերեսը` 6299.15  քմ 

Շենքեր, շինություններ` 1436.79  քառ.մետր,  

հողամաս` 0.486236  հա 

1.1.11. Նույնականացման ծածկագիրը 37154079 

հարկ վճարողի հաշվառման համարը 05500891 

1.1.12. Հեռախոս /312/ 5-65-17   , 5- 16-16 

1.1.13. Ֆաքս - ______________________________________________________________________  

1.1.14. E-mail c-familymedicine@mail.ru  

1.1.15. Վեբ-կայքը (առկայության դեպքում)    abadjyan.am 

Գլխավոր տնօրեն`    Արտուշ Ասատրյան 

Հաշվապահական ծառայության ղեկավար՝  Ռուզան Մովսիսյան 

հեռ. 091454455 

հեռ. 077605940 

 

  
 
 
 
 
 
 

1.2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ) ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
  

1.2.1. Կազմակերպության ստեղծման տարեթիվը             1992թ  

1.2.2. Կազմակերպության ստեղծման նպատակը         Առողջության առաջնային  պահպանում 

 _________________________________________________________________________________  

1.2.3. Կազմակերպության կողմից լուծվող խնդիրները  

Ընկերությունը   իրականացնում է առաջնային   բժշկական  օգնություն   

Սպասարկվող  ազգաբնակչության   ընդհանուր  թիվը -  20463 ,որից 

18տարեկան և բարձր  -  16670 

0-18 տարեկան          -   3793 

mailto:c-familymedicine@mail.ru
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Դպրոցական  աշակերտների թիվ   -   1703 

Սպասարկման  տարացքում գործում է   5դպրոց, 6 նախակրթարան  և 1 սպորտ դպրոց: 

 _________________________________________________________________________________  

1.2.4. Կազմակերպության գործարար ծրագրի ժամանակահատվածին նախորդ 3 տարիների 

գործունեության ցուցանիշների մասին: 

Ընկերությունը  իրականացրել է  նպատակների գնահատման համակարգ, , որը 

համապատասխան տվյալների հավաքագրման հիման վրա ամփոփում է <<Գյումրու 

Վ.Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն>> ՓԲԸ դիմող 

ազգաբնակչության գոհունակությունը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ : 

Նման տեղեկատվությունը թույլ տվեց արձանագրել իրականացրած 

բուժծառայությունների ընթացքը և արդյունավետությունը, ժամանակին և պատշաճ 

արձանագրել առկա խնդիրներին և խոչընդոտներին, ինչպես նաև օժանդակում է մշակել 

հետագա ռազմավարությունը: 

Գնահատման համակարգը ներառում է  

1. Մատուցած բուժծառայությունների որակի ուսումնասիրություն՝ հնարավորինս 

բարձրակարգ ախտորոշում, կանխարգում և բարձորակ բուժօգնություն: 

2. Մեր ծառայությունները հասանելի են մարդկանց  բոլոր խմբերին:  

3. Հոգացությունը պացիենտների նկատմամբ, ուշադրություն, բարեխղճություն, նրանց 

խնդիրների հասկացություն և հոգատար արձագանք: 

4. Հարգանք, մարդկային ազնվություն, մարդկանց իրավունքների պաշպանություն, 

հիվանդների առանձնահատուկ կարիքների և զգացմունքների նկատմամբ 

հետաքրքրություն և պատշաճ արձագանք: 

      

5. Խիստ կարևոր է նաև ընկերության  շենքային և կենցաղային պայմանների  բարելավումը 

, որը  նպաստում է մատուցված բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացմանը: 

Ընկերության մասնաշենքերը գազաֆիկացված  չեն եղել , ջեռուցվել են   էլեկտրական 

սալիկներով:   Ներկայումս  կատարվել է    գազաֆիկացում ,առկա է լոկալ  ջեռուցման 

համակարգ: 

 

  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ 3 

ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 հազ.դրամ 

N Ցուցանիշի անվանումը 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

Աճման 

տոկոսը  

եռամյա 
ծրագրի 
առաջին 
տարվա 

նկատմամբ 
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1 2 3 4 5 6 

1. Համախառն արտադրանքի ծավալը  192805  178397  160907   

2. Իրացման ծավալը  192805  178397  160907   

3. Շահույթի մեծությունը  18.0  822.0  1602   

4. Ակտիվների մեծությունը  11101  16617  22560   

5. Շահութաբերությունն ըստ ակտիվների         

6. Շահութաբերությունն ըստ իրացման ծավալների         

7. ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ վճարված 
հարկերի ծավալը 

 29325 27256   27230   

 այդ թվում՝ ըստ հարկատեսակների 

1)եկամտահարկ 

 

2)շահութահարկ 

 

3)գույքահարկ 

4)հողի հարկ 

5) այլ հարկեր 

 

  

 27535 

 

 

 

 3.6 

 

 

 201 

 

 25 

 

 

940 

   

 25976 

 

 

 

 371 

 

 

 183 

 

 25 

 

 

 1009  

   

  24272 

 

 

 

  320 

 

 

  183 

 

  25  

 

 

 2238  

  

8. ՀՀ պետական բյուջե վճարված 
շահութաբաժինների ծավալը 

 218.5  118.9   254.2    

 
 

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

2.1. Կազմակերպության գործունեության ոլորտը ( ները)  

ընկերության գործունեության կառուցվածքը սխեմատիկորեն : 

 

2.1 Բժշկական  անձնակազմ  

2.2 Վարչական անձնակազմ 

2.3 Սպասարկող անձնակազմ 

 

 

Բժշկական   

  
Վարչական  

  
Սպասարկող  
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Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները  

Ընտանեկան բժշկություն  /ԱԱՊ/ 

Մանկաբարձագինեկոլոգիական  ընդհանուր պրակտիկա 

Ընդհանուր վիրաբուժական 

Նյարդաբանական 

Ակնաբուժական 

Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական 

Սրտաբանական 

Ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա 

      Ներզատաբանական     

Վարակիչ հիվանդություններ/ինֆեկցիոն/ Իմունկանխարգելիչ  

Հակատուբերկուլյոզային 

Լաբորատոր-ախտորոշիչ                                                                                                                                                                                            

Ճառագայթային ախտորոշիչ                                                                   

Ֆունկցիոնալ  ախտորոշիչ                                   

         Հատուկ և դժվարամատչելի ախտորաշիչ                                                                                 

ա. Էխոկարդիոգրաֆիա                                                                    բ.Վերջույթային 

անոթների հեմոդինամիկայի գերձայնային դոպպլեր                  

գ.Գլխուղեղի ներգանգային  և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպպլեր                                                                  

 դ.Էլեկտրոէնցեֆալոգիա/ԷԷԳ/                                                   

ե.Էզովագոդուոդենոսկոպիա/գաստրոսկոպիա/                                   

Կլինիկական ներպոլիկլինիկական դեղորայքային 

 

 

 __________________________________________________________________________________  

2.2. Կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունները 

         . Բնակչության  Առողջության առաջնային պահպանում /ԱԱՊ/, 
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       . Հիվանդությունների կանխարգելում  և վերահսկում , 

       . Հղիների հսկողություն  

       . Դիսպանսեր հիվանդների հսկողություն 

       . Բժշկական օգնություն և սպասարկում `սպասարկման տարածքի դպրոցներում    

       .Լաբորատոր- գործիքային  ախտորոշիչ  և դժվարամատչելի հետազոտությունների 

         մատուցու:     

       .   Ընկերությունը  հանդիսանում է որպես  Շիրակի մարզի ընտանեկան բժշկության  

             ուսումնական  կենտրոն,  ՀՀ ԱՆ կողմից պարբերաբար  կազմակերպում է Շիրակի  

           մարզի բուժ անձնակազմի վերապատրաստումներ: 

 

 __________________________________________________________________________________  

2.3. Կազմակերպության կողմից թողարկվող արտադրատեսակները և դրանց ընդհանուր 

բնութագիրը 

2.4. Կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը 

Ազգաբնակչության առողջության առաջնային պահպանում  

    . Ընտանեկան բժշկություն  / ԱԱՊ/ : 

     .Մանկաբարձագինեկոլոգիական /հղիների նախածննդյան և   հետծննդյան  հսկողություն, կանանց ,      

ինչպես նաև 15 տարեկան աղջիկներ   հսկողություն/: 

     . Նեղ մասնագիտական  բուժօգնության մատուցում /  ընդհանուր վիրաբուժական, ,ակնաբուժական, 

նյարդաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, սրտաբանական, ստոմատոլոգիական/: 

   . Դիսպանսեր հսկողություն / ներզատաբանական, հակատուբերկուլյոզային, ինֆեկցիոն- 

իմունկանխարգելիչ/: 

  .  Լաբորատոր - ախտորոշիչ / կլինիկական, բիոքիմիական, սերելեգիական/: 

  . Ճառագայթային ախտորոշիչ/ ռենտգեն,ֆլյուրոգրաֆիկ /: 

  . ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ / էլեկտրոսրտագրություն , սպիրոմետրիա/: 

   .Դժվարամատչելի / էխոսրտագրություն, դոպլեր, էլեկտրոէնցեֆալոգիա,       

Էզովագոդուոդենոսկոպիա/գաստրոսկոպիա/ /: 

   . Կլինիկական ներպոլիկլինիկական դեղորայքային: 

   . Երեխաների բուժօգնություն և սպասարկում դպրոցներում : 

Ընկերությունը ապահովված է մասնագիտական վերապատրաստում անցած համապատասխան 

մասնագետներով:  

 

 

 __________________________________________________________________________________  

 

  

3. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
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3.1. Ապրանքների սպառողների վերաբերյալ տեղեկություն   

3.2. Ծառայություններից օգտվողների նկարագրությունը   

18տարեկան և բարձր ազգաբնակչություն, 0-18 տարեկան    երեխաներ,   դպրոցական  

աշակերտների, նախազորակոչային և զորակոչոյն տարիքի անձիք, հղիներ, դիսպանսեր 

հիվանդներ :  

3.3. Մրցակիցների գնահատում  

Որպես արտաքին միջավայրում գործող կազմակերպություն, << Գյումրու  Վ. Աբաջյանի 

անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն>>ՓԲԸ-ն ենթարկվում է արտաքին միջավայրի 

երևույթների ազդեցությանը, որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն աղդեցություն են 

գործում, ընկերության գործունեության վրա:  

Մասնավորապես՝  

.Գյումրի քաղաքում տարեց տարի  էականորեն նվազում  է  ազգաբնակչության թիվը, 

որը բացասաբար է ազդում նաև  ընկերության կողմից սպասարկվող ազգաբնակչության թվի 

վրա: 

. Շիրակի մարզում առկա է  նաև  նեղ մասնագետների պակաս, որը խնդիրներ է 

առաջացմում ԱԱՊ ծառայություն մատուցող ընկերություններին  նեղ մասնագետներով 

լիարժեք  ապահովված լինելուն/ որոշ մասնագետներ աշխատում են համատեղ, 

աշխատաժամի ոչ լրիվ գրաֆիկով/: 

. Շիրակի մարզը   եղանակային  տեսանկյունից  ցուրտ  մարզերից մեկն է, հետևաբար    

գազի և  էլեկտրոէներգիայի  ծախսը   ավելի շատ է, իսկ  մեկ բնակչի հաշվարկով տրվող 

ֆինանսավորումը  Հայաստանի Հանրապետությունում  /ԱԱՊ մասով/ հավասար է:  

Շատ կարևորվում է  բժշկական օգնության և սպասարկման առաջնայի օղակի 

աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ բարեփոխումները, որը կնպաստի բնակչությանը 

մատուցվող բուժծառայությունների որակի բարձրացմանը , հիվանդությունների 

կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման: 

 

 __________________________________________________________________________________  

3.4. Մրցակիցների նկատմամբ սեփական ուժերի և թույլ կողմերի գնահատում  

Ընկերությունը  իրականացրել է  նպատակների գնահատման համակարգ, , որը 

համապատասխան տվյալների հավաքագրման հիման վրա ամփոփում է <<Գյումրու Վ.Աբաջյանի 

անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն>> ՓԲԸ դիմող ազգաբնակչության գոհունակությունը 

մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ : Նման տեղեկատվությունը թույլ տվեց արձանագրել 

իրականացրած բուժծառայությունների ընթացքը և արդյունավետությունը, ժամանակին և 

պատշաճ արձանագրել առկա խնդիրներին և խոչընդոտներին, ինչպես նաև օժանդակում է մշակել 

հետագա ռազմավարությունը: 
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Գնահատման համակարգը ներառում է  

6. Մատուցած բուժծառայությունների որակի ուսումնասիրություն՝ հնարավորինս բարձրակարգ 

ախտորոշում, կանխարգում և բարձորակ բուժօգնություն: 

7. Մեր ծառայությունները հասանելի են մարդկանց  բոլոր խմբերին:  

8. Հոգացությունը պացիենտների նկատմամբ, ուշադրություն, բարեխղճություն, նրանց 

խնդիրների հասկացություն և հոգատար արձագանք: 

9. Հարգանք, մարդկային ազնվություն, մարդկանց իրավունքների պաշպանություն, հիվանդների 

առանձնահատուկ կարիքների և զգացմունքների նկատմամբ հետաքրքրություն և պատշաճ 

արձագանք: 

      

Խիստ կարևոր է նաև ընկերության  շենքային և կենցաղային պայմանների  բարելավումը , որը  

նպաստում է մատուցված բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Ընկերության 

մասնաշենքերը գազաֆիկացված  չեն եղել , ջեռուցվել են   էլեկտրական սալիկներով:   Ներկայումս  

կատարվել է    գազաֆիկացում ,առկա է լոկալ  ջեռուցման համակարգ: 

 __________________________________________________________________________________  

  

 

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՑՈՒՄԸ, 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ) 
  

4.1. Արտադրանքի արտադրության ծրագիր ըստ եռամյա ծրագրի տարիների` ծրագրային 
յուրաքանչյուր տարվա համար և առաջին տարվա համար ըստ եռամսյակների: 
 
4.2. Ծառայությունների մատուցման ծրագիր ըստ եռամյա ծրագրի` ծրագրային յուրաքանչյուր 
տարվա համար և առաջին տարվա համար ըստ եռամսյակների: 

  
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

հազ. դրամ 

N 
Ծառայության մատուցման ծրագիրը 

բնութագրող ցուցանիշների 
անվանումը 

2019 2020 2021 

Այդ թվում եռամյածրագրի առաջին 

տարվա համար ըստ 

եռամսյակների 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 

1 Ցուցանիշները նշվում են արժեքային 
արտահայտությամբ, եթե հնարավոր է 

նաև ոչ արժեքային արտահայտությամբ 
(բնաիրային) 

 

120000 

 
150000 

 
170000 30000 

 

30000 

 

30000 

 

30000 

 
 

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ, ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ 

ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԸ 
  

5.1. Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը: 
 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ 

հազ. դրամ 

N 
Ցուցանիշի 
անվանումը 

2019 2020 2021 

Այդ թվում եռամյածրագրի առաջին 

տարվա համարըստեռամսյակների 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 
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I Ընդամենը 
եկամուտներ, 
այդ թվում` 

 180000  190000  200000  45000 45000 45000 45000 

1.1 հիմնական 
գործունեությանը 
վերաբերվող 
եկամուտներ 
(Արտադրանքի, 
ապրանքների, 
աշխատանքների և 
ծառայությունների 
իրացումից 
հասույթ) 

 140000  150000 160000  35000 35000   35000  35000 

1.2 Գործառնական 
եկամուտներ 

       

1.3 այլ 
գործունեությանը 
վերաբերվող 
եկամուտներ 

 40000 40000  40000  10000  10000  10000  10000  

II Ընդամենը ծախսեր, 
այդ թվում` 

 178500 188300  198200 44625 44625 44625 44625 

2.1 Գործառնական 
ծախսեր 

 40000 40000  40000  10000  10000  10000  10000  

2.2 Ֆինանսական 
ծախսեր 

 17300 17500 18000  4325  4325  4325  4325  

2.3 Ընդամենը այլ 
ծախսեր 

 121200 130800 140200  30300 30300 30300 30300 

III Շահույթ (վնաս) 
մինչև հարկումը 

 1500  1700 1800   375 375  375  375  

IV Շահութահարկի 
գծով ծախս 

 300 340  360  75  75  75  75  

V Զուտ շահույթ 
(վնաս) 

 1200  1360 1440  300   300 300  300  

 
5.2. Կազմակերպության դեբիտորական պարտքերը: 
 

 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԸ 

 հազ.դրամ 

N Դեբիտորական պարտքերը 2019 2020 2021 

Աճման տոկոսը  

եռամյա ծրագրի  

առաջին տարվա  

նկատմամբ 

1 2 3 4 5 6 

   ՀՀ ԱՆ ՊԱԳ  6000 6500  6600  1% 

      

      

 
5.3. Կազմակերպության կրեդիտորական պարտքերը: 

  
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԸ 

 հազ.դրամ 

N Կրեդիտորական պարտքերը 2019 2020 2021 Աճման տոկոսը  
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եռամյա ծրագրի  

առաջին տարվա  

նկատմամբ 

1 2 3 4 5 6 

   Կոմունալ ծախսեր  1400 1200  1000   -0.4% 

      

      

 
 
 

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
  

6.1. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության ընթացքում հիմնական ցուցանիշները: 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

հազ. դրամ 

N Ցուցանիշի անվանումը 2019 2020 2021 

Այդ թվում եռամյա ծրագրի առաջին 

տարվա համար ըստ եռամսյակների 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 

1 Համախառն 
արտադրանքի 
մեծությունը 

 180000  190000  200000  45000 45000  45000  45000  

2 Իրացումից հասույթը  140000 150000  160000  35000  35000  35000  35000  

3 Շահույթի մեծությունը, 
այդ թվում նաև հիմնական 
գործունեությունից 

 1500 1700  1800  37.5  37.5  37.5  37.5  

4 Զուտ շահույթի 
մեծությունը 

 1200 1360  1440  300   300 300  300  

5 Կուտակված վնասի 
մեծությունը 

 0  0  0  0 0  0  0  

6 Ակտիվների մեծությունը  250000 250000  250000  62500  62500 62500  62500 

7 Աշխատողների միջին 
ցուցակային թիվը 

 94 94  94  94  94  94  94  

 

6.1.1. Համախառն արտադրանքի մեծությունը, 180000  

6.1.2. Իրացումից հասույթը, 140000 

6.1.3. Ընդամենը ծախսեր, այդ թվում նաև հիմնական գործունեությունից, 178500  

6.1.4. Շահույթի մեծությունը` այդ թվում նաև հիմնական գործունեությունից,  1500 
6.1.5. Զուտ շահույթի մեծությունը,1200 
6.1.6. Կուտակված վնասի մեծությունը,0  
6.1.7. Ակտիվների մեծությունը , 250000 
6.1.8. Աշխատողների միջին ցուցակային թիվը 94 

 
7. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
  

7.1. Սույն զարգացման ծրագրի շրջանակներում առաջիկա 3 տարվա ընթացքում ըստ տարիների 
նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները: 

  

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

N 
Միջոցառման 
անվանումը 

Միջոցառման 
ժամկետը 

Միջոցառման 
սկիզբը/ավարտը 

Միջոցառման վրա 
կատարված 

ծախսերը  

Միջոցառման 
բնութագիրը 

Միջոցառումից 
ակնկալվող 
արդյունքը 
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/հազ.դրամ/ 

ընդամենը վարկային 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Նյութատեխնիկական 

բազայի վերազինում, 
ժամանակակից 
բուժսարքավորումների 
ձեռք բերում 

ԵՌԱՄՅԱ 
ԾՐԱԳԻՐ 

 2019-2021թթ  10000.0  -  Նյութատեխնիկական 

բազայի և 
բուժսարքավորումների  
արդիականացում 

 ծառայությունների 

որակի բարձրացում 

        
 

 

8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
  

8.1. Եռամյա ծրագրի ժամանակահատվածում հնարավոր ռիսկերի թվարկում` 

Ընկերությունը խիստ կարիք ունի նյութատեխնիկական բազայի վերազինման, ժամանակակից 

սարքավորումների ձեռք բերման, որի համար միայն պետական բյուջեի հաշվին 

արդիականացումը անհնարին է, ուստի այս նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ է 

ներգրավել   ներդրումներ կատարող  կազմակերպությունների: 

 __________________________________________________________________________________  

  

8.2. Հնարավոր ռիսկերի մեղմացման նպատակով նախատեսվող իրականացվելիք միջոցառումներ` 

       .Նորագույն  բուժսարքավորումների ձեռքբերում: 

.Համակարգչային  նոր տեխնիկայի ձեռքբերում: 

     .Տարածքի պարսպապատում: 

             .Ջրամատակարարման և ջրահեռացման   համակարգի  վերանորոգում: 

 __________________________________________________________________________________  

  

9. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

(ՆԵՐԸ) ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
  

9.1. Ակնկալվող արդյունքներ  

Ընկերությունը գերակա նպատակ է համարում բուժծառայությունների որակի և 

մատչելիության բարձրացումը: Հաշվի առնելով մարզի առանձնահատկությունները՝ 

միջհամայնքային հեռավորությունը և այլ ցուցանիշները, ընկերության ռազմավարությունը 

ներառում է  հիմնական ուղղվածություն՝ արտահիվանդանոցային և դժվարամատչելի 

ախտորոշիչ  ծառայությունների որակի բարելավում, որը կկանխի Շիրակի տարածաշրջանի 

ազգաբնակչության հոսքը   Երևանի  լ բուժհաստատություններ: 

 __________________________________________________________________________________  

9.2. Զարգացման հեռանկարներ  

    . Ապահովել ընկերության ֆինանասական հոսքերի նպատակաուղղված և ռացիոնալ օգտագործում: 

Անհրաժեշտ է  մատուցվող ծառայությունների ֆինանսավորման ծավալների ավելացում: Վճարովի 

ծառայությունների  ակտիվացում :Ընկերությունը գերակա նպատակ է համարում 

բուժծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացումը: Հաշվի առնելով մարզի 

առանձնահատկությունները՝ միջհամայնքային հեռավորությունը և այլ ցուցանիշները, ընկերության 
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ռազմավարությունը ներառում է  հիմնական ուղղվածություն՝ արտահիվանդանոցային և 

դժվարամատչելի ախտորոշիչ  ծառայությունների որակի բարելավում, որը կկանխի Շիրակի 

տարածաշրջանի ազգաբնակչության հոսքը մայրաքաղաք:  

.Բարձրացնել հիվանդությունների վաղ հայտանաբերման դեպքերի տեսակարար կշիռը, 

ակտիվացնել ազգաբնակչության սկրինինգային ծրագրերում  ընդգրկվածությունը: 

.Ապահովել ընկերության ֆինանասական հոսքերի նպատակաուղղված և ռացիոնալ օգտագործում: 

Անհրաժեշտ է  մատուցվող ծառայությունների ֆինանսավորման ծավալների ավելացում:  

. Առաջնահերթ նպատակներից է `  

.Շենքային պայմանների բարելավումը/ տարածքի պարսպապատում,ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման   համակարգի  վերանորոգման անհրաժեշտություն/: 

.Մասնագետների ավելացումը, աշխատակիցների վերապատրաստումը ժամանակակից 

մեթոդներով՝ արդի տեխնիկայի տիրապետելու ուղղությամբ: 

 .Ձեռք բերել համակարգիչներ և տեղադրել  ըստ անհրժեշտության բժշկական կաբինետներում: 

.Ձեռք բերել ժամանակակից նորագույն բուժսարքավորումներ, մասնավորապես` 

ֆլյուրոգրաֆիայի, ուլտրաձայնային,  մամոգրաֆիայի սարքավորումներ: 
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