
    Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                               հունիսի 9-ի N 848-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

          

Ծրագրային դասիչը 
Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և 

միջոցառումների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

ծրագիրը միջոցառումը ինն ամիս տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5,200,026.8  0.0  

    ՀՀ առողջապահության նախարարություն 5,200,026.8  0.0  

1099 

  

Ծրագրի անվանումը      

Առողջության առաջնային պահպանում 

300,000.0 0.0 

Ծրագրի նպատակը 

Բնակչությանը մատչելի և որակյալ առաջնային բժշկական օգնության և սպա-
սարկման տրամադրում, առողջության վատթարացման ռիսկի գործոնների 
վերհանում և դրանց հնարավոր անբարենպաստ ազդեցության կանխարգելում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Առողջության առաջնային պահպանման օղակում ցուցաբերվող բժշկական 
օգնության որակի, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման 
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մակարդակի բարելավում, առողջապահական ծառայությունների վերա-
բերյալ իրազեկվածության և դրանց նկատմամբ պահանջարկի ավելացում 

Ծրագրի միջոցառումներ     
  11001 Միջոցառման անվանումը     

    Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության 
ծառայություններ 

300,000.0 0.0 
    Միջոցառման նկարագրությունը 
    Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ 
    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

1188 

  

Ծրագրի անվանումը      
Դեղապահովում 

200,026.80 0.00 

Ծրագրի նպատակը 
Դեղերի անվտանգության, արդյունավետության և որակի ապահովում,  ՀՀ 
հիմնական դեղերի ցանկում առկա կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի 
ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության բարձրացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրապետությունում առանձին հիվանդություններով տառապող անձանց 
առանցքային նշանակության դեղորայքի մատչելիության բարձրացում 

Ծրագրի միջոցառումներ     
  12001 Միջոցառման անվանումը     

    
Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվան-
դանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում 
ընդգրկված ֆիզիկական անձանց 

200,026.80 0.0     Միջոցառման նկարագրությունը 

    
Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում հիվանդանոցային 
բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված 
ֆիզիկական անձանց տրամադրելու նպատակով 
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    Միջոցառման տեսակը 
    Տրանսֆերտների տրամադրում 

1200 

  

Ծրագրի անվանումը      
Մոր և մանկան առողջության պահպանում 

270,000.0 0.0 

Ծրագրի նպատակը 
Մոր և մանկան առողջության պահպանում, կանանց և երեխաներին 
մատուցվող բժշկական ծառայությունների մատչելիության և որակի 
բարելավում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Մանկական և մայրական մահացության և հիվանդացության կրճատում, 
կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավում 

Ծրագրի միջոցառումներ     
  11003 Միջոցառման անվանումը     
    Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ 

200,000.0 0.0 

    Միջոցառման նկարագրությունը 

    Երեխաների (0-18 տարեկան երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական 
օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 
  11004 Միջոցառման անվանումը     

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

70,000.0 0.0 
    Միջոցառման նկարագրությունը 

    
Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և 
զարգացման  այլ խանգարումներով երեխաների առողջական վիճակի գնա-
հատումը և վերականգնողական ամբուլատոր բուժման կազմակերպումը 

    Միջոցառման տեսակը 
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    Ծառայությունների մատուցում 
1202 

  

Ծրագրի անվանումը      
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում 

990,000.0 0.0 

Ծրագրի նպատակը 
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (մասնավորապես՝ սիրտ-անոթային, 
շաքարային դիաբետի և չարորակ նորագոյացությունների) բուժման 
արդյունավետության բարձրացում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ոչ վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված հիվանդացության և 
մահացության նվազեցում 

Ծրագրի միջոցառումներ     
  11002 Միջոցառման անվանումը     
    Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 

150,000.0 0.0 

    Միջոցառման նկարագրությունը 

    
Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության 
նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների ցանկի 
համաձայն 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 
  11004 Միջոցառման անվանումը     

    Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների 
բժշկական օգնության ծառայություններ 

840,000.0 0.0 
    Միջոցառման նկարագրությունը 

    Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդների բուժում և 
շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

1207   Ծրագրի անվանումը      
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Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական 
օգնություն 

3,440,000.0 0.0 

Ծրագրի նպատակը 
Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց 
բժշկական օգնության հասանելիության և մատչելիության մակարդակի 
բարձրացում, հիվանդանոցային որակյալ բժշկական օգնության 
ապահովում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց 
բժշկական օգնության հասանելիության և մատչելիության բարձրացում, 
ծառայությունների մատուցման հասցեականության բարելավում 

Ծրագրի միջոցառումներ     
  11001 Միջոցառման անվանումը     

    Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին 
բժշկական օգնության ծառայություններ 

3,440,000.0 0.0 

    Միջոցառման նկարագրությունը 

    
Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված-
ների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
հաստատված բնակչության խմբերի և ծառայությունների ցանկի համաձայն 

    Միջոցառման տեսակը 
    Ծառայությունների մատուցում 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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