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NN 
ը/կ 

2022 թվականի 
առողջապահական պետական 

նպատակային ծրագրերի 
անվանումը 

2022 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահություն» բաժնի 
համապատասխան միջոցառման անվանումը 

Գումարը              
(հազ. դրամ) 

1.  

Բնակչության առողջության 
առաջնային պահպանման 

ապահովման 2022 թվականի 
պետական նպատակային ծրագիր 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ 27,369,351.3 

Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 
հետազոտություններ նեղ մասնագիտացված կենտրոններում և շարունակական 
հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ 

435,126.4 

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 5,000,000.0 

2. 

Բնակչության սոցիալապես 
անապահով և առանձին (հատուկ) 

խմբերում ընդգրկված անձանց 
բժշկական օգնության և 

սպասարկման ապահովման 2022 
թվականի պետական 

նպատակային ծրագիր 

Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական 
օգնության ծառայություններ 18,000,000.0 

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության  ծառայություններ 500,000.0 

Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի 
անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ 

4,500,000.0 

Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների բժշկական 
օգնության և սպասարկման ծառայություններ 

3,826,300.0 
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Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ 2,000.0 

Անհետաձգելի բժշկական օգնության  ծառայություններ 3,700,000.0 

3. 

Սոցիալական և հատուկ 
նշանակություն ունեցող 

հիվանդությունների բժշկական 
օգնության և սպասարկման 2022 

թվականի պետական 
նպատակային ծրագիր 

Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ 1,650,935.0 

Տուբերկուլոզի բժշկական օգնության  ծառայություններ 915,037.7 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ   262,100.9 
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության  
ծառայություններ 1,347,794.3 

Հեմոդիալիզի և պերիտոնիալ դիալիզի անցկացման ծառայություններ 3,200,000.0 

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 
ծառայություններ 

3,400,000.0 

Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական 
օգնության  ծառայություններ 

5,000,000.0 

Փոխպատվաստման ծառայություններ  132,000.0 

4. 

Մոր և մանկան առողջության 
պահպանման ապահովման 2022 

թվականի պետական 
նպատակային ծրագիր 

Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ 7,043,928.5 

Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ 10,100,000.0 

Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ 

                  
917,900.0  

 
Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկենտոնուրիայի, լսողության և տեսողության 
(անհասների ռետինոպաթիա) խանգարումների, կոնքազդրային հոդի խախտման 
վաղ հայտնաբերման նպատակով նորածնային սքրինգների անցկացում 

300,000.0 
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Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և 
զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների գնահատման և 
վերականգնողական բուժման ծառայություններ 

303,120.5 

5. 

Բնակչության հիգիենիկ և 
համաճարակային անվտանգության 

ապահովման  2022 թվականի 
պետական նպատակային ծրագիր 

Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և 
հանրային առողջապահության ծառայություններ 2,276,622.9 

Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր 3,500,000.0 

Արյան հավաքագրման  ծառայություններ 358,383.7 

Առողջ ապրելակերպի խթանման և ծխելու դեմ պայքարի միջոցառումներ 100,000.0 

6. 

2022 թվականի նպատակային 
ծրագրերին օժանդակող հարակից 
ծառայությունների ծրագրեր (այլ 

դասերին չպատկանող) 

Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային 
բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց 3,730,000.0 

Դատաբժշկական փորձաքննություններ 550,000.0 
Ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ  53,044.0 
Խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ 191,261.6 
Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական 
արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություններ  150,000.0 

Բժիշկ-մասնագետների ժամանակավոր ուղեգրման միջոցով ՀՀ մարզային 
առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ծառայությունների 
մատուցում 

100,000.0 

Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում 5,927,282.0 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր 

169,749.0 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

1,802,676.0 
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Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

62,144.2 

ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից 
ֆինանսավորվող «Առողջության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության 
կատարելագործման» ծրագիր 

85,738.4 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

904,373.9 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
ծրագիր 

575,093.4 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
ծրագիր 

27,839.0 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
ծրագիր 

16,881.1 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում COVID համավարակի դեմ պայքար» ծրագիր  

23,199.2 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 

52,272.2 

Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող 
«Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների 
կանխարգելման և վերահսկողության  կատարելագործում» ծրագրի 

40,573.9 
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շրջանակներում սքրինինգների իրականացման համար տեխնիկական 
կարողությունների ընդլայնում   

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի շրջանակներում 
շենքային պայմանների բարելավում 

418,523.5 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում 

1,708,398.9 

  

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» 
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական առողջապահական 
համակարգի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության 
ապահովում 

1,191,945.3 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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