
    Հավելված N 5 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N 1607 - Ն որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

   
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

 
ՄԱՍ 1. 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  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`   Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ  
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    
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Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվը (մարդ)  

11738 

 Տեղամասային թերապևտի, ընտանեկան բժշկի կողմից կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվը` 18 և ավելի բարձր տարիքի անձինք (մարդ)  89560 

 Տեղամասային մանկաբույժի, ընտանեկան բժշկի կողմից կազմակերպություններում գրանցված 
բնակչության թիվը` մինչև 18 տ. երեխաներ (մարդ)  27778 

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

  

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 753,146.3    
 

 Ծրագրի դասիչը`  1099 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը`  11004  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտություններ նեղ մասնագիտացված կենտրոններում և շարունա-
կական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների 
բուժման ծառայություններ   

 Նկարագրությունը`  Ախտորոշման ճշտման նպատակով հետազոտությունների, քրոնիկ 
հիվանդությունների շարունակական բժշկական օգնության իրականացում 
նեղ մասնագիտացված կենտրոններում   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Հետազոտությունների քանակը (հատ)  20000 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 160,000.0    

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

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական 

արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական 

արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխման ծառայություններ   
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 Մասնագիտացված կազմակերպություն    

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացված դեղերի և բժշկական պարագաների բեռների ստացման, 
մաքսազերծման և պահպանման ծառայություններ, միավորների քանակը (հատ)  

  

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 30,000.0 
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1200 Մոր և մանկան առողջության պահպանում  
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 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների 

իրականացում, հղիության ախտաբանական ընթացքի բժշկական 
օգնություն և ծննդօգնություն   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  (1,175) 
 Ծնունդների թիվը (հատ), որից`   

 Կեսարյան հատումների թիվը (հատ)   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (155,000.0)    
 

 Ծրագրի դասիչը`  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

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

օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)    
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  1485 
 ցերեկային ստացիոնար և կարճաժամկետ կամ փոքր ծավալի բուժօգնության դեպքերի թիվը (հատ)  149 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                       

260,000.0     
  

1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումը նշված է դրական 

նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11004 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 (շարժողական) և 
զարգացման  այլ խանգարումներով երեխաների առողջական վիճակի 
գնահատումը և վերականգնողական ամբուլատոր բուժման կազմակերպումը  

 
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և զարգացման այլ խանգարում-
ներով երեխաների վերականգնողական բուժման գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  

50000 
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 120,000.0    
 

 Ծրագրի դասիչը`  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (նվազեցումը նշված է 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը`  11006  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`   Բնակչության առանձին և հատուկ խմբերում ընդգրկված անպտուղ 

զույգերին վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 
բժշկական օգնության տրամադրում   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ 
ստացած զույգերի թիվը (հատ)  

(600) 

 Հետազոտությունների քանակը (հատ)  (11,400) 
 Հղիությամբ ավարտված դեպքերի թիվը (հատ)  (120) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (400,000.0)    

 
 Ծրագրի դասիչը`  1200 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11007  տարի  
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 Միջոցառման անվանումը`  Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկենտոնուրիայի, լսողության և 
տեսողության (անհասների ռետինոպաթիա) խանգարումների, 
կոնքազդրային հոդի խախտման վաղ հայտնաբերման նպատակով 
նորածնային սքրինգների անցկացում   

 Նկարագրությունը`   Նորածնային սքրինինգների իրականացում (բնածին հիպոթիրեոզի, 
ֆենիլկետոնուրիայի, լսողության, տեսողության և կոնքազդրային հոդի)   

 
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Հետազոտությունների քանակը (հատ)  25000 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                        

45,000.0     
 

Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1201 Շտապ բժշկական օգնություն   
       
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1201 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Շտապ բժշկական օգնության իրականացում   
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Շտապ բժշկական օգնության գծով կանչերի թիվը (հատ)    
 Շտապ բժշկական օգնության ծառայության մեքենաների ընդհանուր թիվը (հատ)    
 Շտապ բժշկական օգնության ծառայության մարզային մեքենաների ընդհանուր թիվը (հատ)    
 Օդային ճանապարհով սանիտարական ավիացիայի կանչերի թիվը (հատ)    
 մարզից Երևան կամ այլ տարածաշրջանային հիվանդանոցներ հիվանդի տեղափոխման դեպքերի թիվը (հատ)  (473) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (140,000.0)    

 
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1202 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում  
       
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Հեմոդիալիզի և պերիտոնիալ դիալիզի անցկացման ծառայություններ  

 
 Նկարագրությունը`   Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր 

միջոցառումների իրականացում   
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Հեմոդիալիզի անցկացման սեանսների թիվը (հատ)  (2,438) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (44,127.8) 
       
 Ծրագրի դասիչը`  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության 

նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների ցանկի 
համաձայն   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  (1,343) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (180,000.0) 
 Ծրագրի դասիչը`  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11003  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 

ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժում և շարունակական 

հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում   
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Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու 
դեպքերի թիվը (հատ)  

153 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 70,000.0 
    
 Ծրագրի դասիչը`  1202 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11005  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ   
 Նկարագրությունը`   Սրտի անհետաձգելի վիրահատության կարիք ունեցող հիվանդների 

բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի 
հրամանով սահմանված կարգով   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

  Սրտի անհետաձգելի վիրահատությունների դեպքերի թիվը (ստենտ)  (253) 
 Կորոնարոգրաֆիայով ավարտված դեպքերի թիվը (հատ)  (12) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (190,000.0) 
    
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
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1207 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն   
       
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11001  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին 

բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների 

բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
հաստատված բնակչության խմբերի և ծառայությունների ցանկի համաձայն  

 
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 
ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  

500 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 115,000.0 
    
 Ծրագրի դասիչը`  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`  11002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ   
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 Նկարագրությունը`  Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների 
(հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում սոցիալապես 
անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին  

 
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով դեպքերի թիվը (հատ)  6000 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 30,000.0 
    
 Ծրագրի դասիչը`  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11004  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ  
 

 Նկարագրությունը`  Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների 
բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  (1,294) 
 Պարտադիր կանխարգելիչ քննություններ անցած անձանց թիվը (մարդ)  (8,462) 
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 ֆինանսական համակարգի հաշտարարի բավարարված բողոքների թիվը (հատ)   

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (400,000.0) 
    
 Ծրագրի դասիչը`  1207 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11005  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ   
 Նկարագրությունը`  Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննու-

թյունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)   
Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  (6) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (2,000.0) 
    
Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը   
1208 Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր   
       
 Ծրագրի միջոցառումները   
 Ծրագրի դասիչը`  1208 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումը նշված է 
փակագծում) 

 Միջոցառման դասիչը`  11002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Տուբերկուլոզի բժշկական օգնության ծառայություններ   
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 Նկարագրությունը`  Տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ 
հետազոտություններ, հիվանդների բուժում   

Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում    
Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ներ)ը`  

 ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան ընտրված 
կազմակերպություններ  

  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ    

 Տուբերկուլոզի բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը (հատ)  (121) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) (72,018.5) 

 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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