
    Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                               հունիսի 9-ի N 848-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
 

 

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1099 Առողջության առաջնային պահպանում   
         
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը 1099 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  11001 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ   
Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմա-
կերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ       
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվ, մարդ  

    
 

Տեղամասային թերապևտի, ընտանեկան բժշկի կողմից կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվ` 18 և ավելի բարձր տարիքի անձինք, մարդ  

    
 

Տեղամասային մանկաբույժի, ընտանեկան բժշկի կողմից կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվ` մինչև 18 տ. երեխաներ, մարդ  

    
 

 Դպրոցում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող աշակերտների թիվ, մարդ       
 Անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղեր ստանալու իրավունք ունեցող անձանց ընդամենը թիվ, մարդ       
 Հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության ընթացքում իրականացվող լաբորատոր-
գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվ, հատ  

    
 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 300,000.0       
     

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1188 Դեղապահովում   
         
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը  1188 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  12001 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանո-

ցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված 
ֆիզիկական անձանց   

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

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժօգնություն 
ստացողներ և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձինք  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 200,026.8       

     
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1200 Մոր և մանկան առողջության պահպանում   
         
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  11003 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը  Երեխաների (0-18 տարեկան երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական 

օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)   
Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
 Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվ, հատ       
 ցերեկային ստացիոնար և կարճաժամկետ կամ փոքր ծավալի բուժօգնության դեպքերի թիվ, հատ       
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 200,000.0       
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 Ծրագրի դասիչը  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը  11004 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական 

(շարժողական) և զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների 
գնահատման և վերականգնողական բուժման ծառայություններ   

 Նկարագրությունը  Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժո-
ղական) և զարգացման  այլ խանգարումներով երեխաների առողջական 
վիճակի գնահատումը և վերականգնողական ամբուլատոր բուժման 
կազմակերպումը   

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
 Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և զարգացման այլ 
խանգարումներով երեխաների վերականգնողական բուժման գծով ծառայություններից օգտվելու 
դեպքերի թիվ, հատ  

    
 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 70,000.0       
     

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1202 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում     

     
 Ծրագրի միջոցառումները   
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 Ծրագրի դասիչը  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

նշանով)  
 Միջոցառման դասիչը  11002 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը  Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապա-

հության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, 
վիճակների ցանկի համաձայն   

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)   

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվ, հատ       
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 150,000.0       

     
 Ծրագրի դասիչը  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  11004 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական 

օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը  Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդների բուժում և 

շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում  
 

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
 Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով 
ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվ, հատ  

    
 

 Վիրաբուժական միջամտությունների թիվ, հատ       
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 840,000.0       

     
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1207 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն     

     
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  11001 ինն ամիս  տարի   
 Միջոցառման անվանումը  Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին 

բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը  Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում 

ընդգրկվածների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավա-
րության որոշմամբ հաստատված բնակչության խմբերի և ծառայու-
թյունների ցանկի համաձայն   

Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում     
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 
ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվ, հատ  

    
 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 3,440,000.0     
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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