
   Հավելված N 1 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N 1607 - Ն որոշման 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-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, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

ծրագիրը միջոցառումը տարի 

    
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 0.0  

    ՀՀ առողջապահության նախարարություն 0.0  

1099 

  

Ծրագրի անվանումը    

Առողջության առաջնային պահպանում 

913,146.3  

Ծրագրի նպատակը 
Բնակչությանը մատչելի և որակյալ առաջնային բժշկական օգնության և 
սպասարկման տրամադրում, առողջության վատթարացման ռիսկի 
գործոնների վերհանում և դրանց հնարավոր անբարենպաստ 
ազդեցության կանխարգելում 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Առողջության առաջնային պահպանման օղակում ցուցաբերվող բժշկական 
օգնության որակի, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգել-
ման մակարդակի բարելավում, առողջապահական ծառայությունների 
վերաբերյալ իրազեկվածության և դրանց նկատմամբ պահանջարկի 
ավելացում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11001  Միջոցառման անվանումը   
     Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ 753,146.3  
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ   
     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
  11004  Միջոցառման անվանումը   
     Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային 

ախտորոշիչ հետազոտություններ նեղ մասնագիտացված 
կենտրոններում և շարունակական հսկողություն պահանջող և 
առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ 

160,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Ախտորոշման ճշտման նպատակով հետազոտությունների, քրոնիկ 

հիվանդությունների շարունակական բժշկական օգնության 
իրականացում նեղ մասնագիտացված կենտրոններում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 1188    Ծրագրի անվանումը   
 Դեղապահովում 30,000.0  
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 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   
   11001  Միջոցառման անվանումը   
     Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և 

դեղագործական արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և 
բաշխման ծառայություններ 

30,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական 

արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխման ծառայություններ 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 1200    Ծրագրի անվանումը 

(130,000.0) 

 Մոր և մանկան առողջության պահպանում 
 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 
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Ծրագրի միջոցառումներ   
   11001  Միջոցառման անվանումը   
    Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ (155,000.0) 
     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
  Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների 

իրականացում, հղիության ախտաբանական ընթացքի բժշկական 
օգնություն և ծննդօգնություն 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11003  Միջոցառման անվանումը   
     Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ 260,000.0  
     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 

120,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) 

և զարգացման  այլ խանգարումներով երեխաների առողջական վիճակի 
գնահատումը և վերականգնողական ամբուլատոր բուժման կազմակերպումը 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
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   11006  Միջոցառման անվանումը   

     Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնո-
լոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ 

(400,000.0) 

     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Բնակչության առանձին և հատուկ խմբերում ընդգրկված անպտուղ 

զույգերին վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ բժշկական օգնության տրամադրում 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11007  Միջոցառման անվանումը   

  

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

45,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Նորածնային սքրինինգների իրականացում (բնածին հիպոթիրեոզի, 

ֆենիլկետոնուրիայի, լսողության, տեսողության և կոնքազդրային հոդի) 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

1201    Ծրագրի անվանումը 

(140,000.0) 

 Շտապ բժշկական օգնություն 
 Ծրագրի նպատակը 
 Մարդու կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող վիճակներում 
որակյալ շտապ բժշկական օգնության ծառայությունների տրամադրում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Շտապ օգնության համակարգի պատրաստվածության բարելավում, 
արձագանքման արագության, հասանելիության և բժշկական օգնության 
ծառայությունների որակի բարելավում 
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Ծրագրի միջոցառումներ   
   11001  Միջոցառման անվանումը (140,000.0) 
     Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ   
     Միջոցառման նկարագրությունը   
     Շտապ բժշկական օգնության իրականացում   
     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 1202    Ծրագրի անվանումը 

(344,127.8) 

 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում 
 Ծրագրի նպատակը 
 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (մասնավորապես՝ սիրտանոթային, 
շաքարային դիաբետի և չարորակ նորագոյացությունների) բուժման 
արդյունավետության բարձրացում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Ոչ վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված հիվանդացության 
և մահացության նվազեցում 

  

Ծրագրի միջոցառումներ   
   11001  Միջոցառման անվանումը   

  
  Հեմոդիալիզի և պերիտոնիալ դիալիզի անցկացման 

ծառայություններ 
(44,127.8) 

     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության 

համալիր միջոցառումների իրականացում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11002  Միջոցառման անվանումը   
     Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ (180,000.0) 
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     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության 

նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների 
ցանկի համաձայն 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11003  Միջոցառման անվանումը   

  
   Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 

ծառայություններ 
70,000.0  

     Միջոցառման նկարագրությունը   

  
   Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժում և շարունակական 

հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11005  Միջոցառման անվանումը   
     Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ (190,000.0) 
     Միջոցառման նկարագրությունը   

  

   Սրտի անհետաձգելի վիրահատության կարիք ունեցող հիվանդների 
բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության 
նախարարի հրամանով սահմանված կարգով 

  

     Միջոցառման տեսակը   

     Ծառայությունների մատուցում   

 1207    Ծրագրի անվանումը   
 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական 
օգնություն (257,000.0) 
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 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 
115,000.0  

     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   
   11002  Միջոցառման անվանումը` 30,000.0  
     Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ   
     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների 

(հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում սոցիալապես 
անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին 

  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
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   11004  Միջոցառման անվանումը` (400,000.0) 
     Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ 
  

     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   
   11005  Միջոցառման անվանումը` (2,000.0) 
     Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ   
     Միջոցառման նկարագրությունը`   
     Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննու-

թյունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

1208    Ծրագրի անվանումը   
 Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր 

(72,018.5) 

 Ծրագրի նպատակը 
 Վարակիչ և բնակչության համար մեծ ռիսկ ներկայացնող հիվանդություն-
ների (մալարիա, տուբերկուլոզ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և այլն) վաղ հայտնա-
բերում, արդյունվետ հակազդում և բժշկական օգնության ապահովում 
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
 Վարակի փոխանցման, վարակիչ հիվանդություններով 
պայմանավորված հիվանդացության և մահացության նվազեցում 

Ծրագրի միջոցառումներ   
  11002  Միջոցառման անվանումը (72,018.5) 
    Տուբերկուլոզի բժշկական օգնության ծառայություններ   
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     Միջոցառման նկարագրությունը   
    Տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ 

հետազոտություններ, հիվանդների բուժում 
  

     Միջոցառման տեսակը   
     Ծառայությունների մատուցում   

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 


		2021-09-30T16:42:47+0400




