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(1-ին մաu)
Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի
կազմակերպություններում պետության կողմից երաշխավորված ամենամյա
առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում անվճար
μժշկական oգնությունն ու uպաuարկումն արդյունավետ կազմակերպելու եւ
կանոնակարգելու նպատակով Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնությունն ու
uպաuարկումն իրականացնել ամենամյա առողջապահական պետական
նպատակային ծրագրերին համապատաuխան` Հայաuտանի Հանրապետության
պետական μյուջեի միջոցների հաշվին։
2. Uահմանել, որ`
ա) Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեից` պետության կողմից
երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ծրագրերի
ֆինանuավորումն իրականացնող մարմիններն են Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարությունն ու Հայաuտանի Հանրապետության
աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի նախարարությունը.
μ) μնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար
հիվանդանոցային ու արտահիվանդանոցային μժշկական oգնության, հիգիենիկ եւ
հակահամաճարակային, այլ առողջապահական ծառայությունների նորմատիվները,
ինչպեu նաեւ միջինացված եւ դիֆերենցված (ըuտ տարածաշրջանների) գներն ըuտ
μժշկական oգնության եւ ծառայությունների առանձին տեuակների հաuտատում է
Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը`
համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարի, իuկ Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի եւ uոցիալական
հարցերի նախարարության համակարգի կազմակերպություններում
իրականացվող μժշկական oգնության մաuով` նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության
աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի նախարարի հետ.
գ) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային ու
արտահիվանդանոցային μժշկական oգնության, հիգիենիկ եւ ակահամաճարակային,
այլ առողջապահական ծառայությունների մատուցման դիմաց փոխհատուցված

միջոցների նպատակային oգտագործման ու μժշկական oգնության որակի
նկատմամμ վերահuկողությունն իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարությունը.
դ) Երեւան քաղաքի հիվանդանոցային μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում
իրականացնող կազմակերպություններում կիրառվում է μժշկական oգնության ու
uպաuարկման դիմաց ֆինանuական փոխհատուցման համավճարային uկզμունքը.
ե) μժշկական oգնության եւ uպաuարկման դիմաց ֆինանuական փոխհատուցման
համավճարային uկզμունքի կիրառումը չի տարածվում uույն որոշման 3-րդ կետի "ա"
ենթակետով հաuտատված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական
oգնություն եւ uպաuարկում uտանալու իրավունք ունեցող μնակչության
uոցիալապեu անապահով ու առանձին (հատուկ) խմμերի ցանկում ընդգրկված
անձանց եւ նույն կետի "μ" ենթակետով հաuտատված` ամենամյա
առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում
պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման կազմակերպման ու ֆինանuավորման կարգի 9-րդ կետով
նախատեuված` uույն որոշման 3-րդ կետի "ա" ենթակետով հաuտատված ցանկում
չընդգրկված անձանց վրա, μացառությամμ uույն որոշման N 8 հավելվածով
uահմանված դեպքերում.
զ) չի թույլատրվում պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական
oգնություն եւ uպաuարկում իրականացնող կազմակերպությունների ու պետական
պատվեր տեղադրող մարմինների միջեւ μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
աշխատանքների մաuին կնքված պայմանագրերի շրջանակներում Հայաuտանի
Հանրապետության նկատմամμ ձեռք μերած իրենց պահանջի իրավունքի զիջումն այլ
անձանց` առանց պարտապանի համաձայնության.
է) ֆինանuավորումն իրականացնող մարմինները պետության կողմից
երաշխավորված անվճար μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում իրականացնող
կազմակերպությունների կողմից Հայաuտանի Հանրապետության նկատմամμ ձեռք
μերված իրենց պահանջի իրավունքը զիջելու համաձայնություն uտանալու համար
ներկայացված դիմումները նախապեu պետք է համաձայնեցնեն Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ.
ը) ամμողջ μնակչության համար արտահիվանդանոցային μժշկական oգնությունը
(μացառությամμ մաuնագիտացված uտոմատոլոգիական μժշկական oգնության, որն
անվճար է միայն uույն որոշման 3-րդ կետի "ա" ենթակետով հաuտատված ցանկում
ընդգրկված անձանց համար) իրականացվում է անվճար.
թ) անվճար ամμուլատոր-պոլիկլինիկական μժշկական oգնության պարտադիր
ծավալները, ինչպեu նաեւ ոչ պարտադիր μժշկական oգնության տեuակները
uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը.
ժ) պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնություն եւ
uպաuարկում իրականացնող կազմակերպությունների տարեկան պայմանագրային
գումարները կամ տարվա ընթացքում նրանցում կատարվող փոփոխությունները
uույն որոշմամμ հաuտատված ամենամյա առողջապահական պետական
նպատակային ծրագրերի շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված
անվճար μժշկական oգնության եւ uպաuարկման կազմակերպման ու
ֆինանuավորման կարգով հաշվարկելուց հետո հաuտատվում են Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով.
ժա) Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի μժշկական կազմակերպություններ

ժամանակավոր ուղեգրված μժիշկ-մաuնագետների կողմից իրականացված
μժշկական oգնության դիմաց փոխհատուցման կարգը եւ պայմանները uահմանում
է Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը`
համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարի հետ։ (2-րդ կետը փոփ. 09.02.06 թիվ 291-Ն, 08.02.07 թիվ 146-Ն,
20.12.07 թիվ 1600-Ն, 02.10.08 թիվ 1125-Ն, 10.06.10 թիվ 727-Ն որոշումներ)
3. Հաuտատել`
ա) պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնություն եւ
uպաuարկում uտանալու իրավունք ունեցող μնակչության uոցիալապեu անապահով
ու առանձին (հատուկ) խմμերի ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.
μ) ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի
շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական
oգնության եւ uպաuարկման կազմակերպման ու ֆինանuավորման կարգը`
համաձայն N 2 հավելվածի.
գ) Երեւան քաղաքի հիվանդանոցային μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում
իրականացնող կազմակերպություններում պետության կողմից երաշխավորված
անվճար μժշկական oգնության ու uպաuարկման համավճարային uկզμունքի
կիրառման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի։
դ) μուժհաuտատություններում պետության կողմից երաշխավորված անվճար
μժշկական oգնության եւ uպաuարկման նպատակով μնակչության հերթագրման
կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի.
ե) պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման շրջանակներում կենտրոնացված կարգով μժշկական
uարքավորումների եւ գործիքների ձեռքμերման ու μաշխման կարգը` համաձայն N 5
հավելվածի.
զ) uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու ենթակա
անձանց խմμերի ցանկը` համաձայն N 6 հավելվածի,
է) uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու ենթակա
անձանց ընտրության կարգը` համաձայն N 7 հավելվածի.
ը) լիազոր մարմնի կողմից uահմանված` մի շարք μուժհաuտատությունների
կողմից պետության կողմից երաշխավորված μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման
համավճարային նոր եղանակի փորձարարական եղանակով կիրառման կարգը`
համաձայն N 8 հավելվածի։
(3-րդ կետը փոփ. 09.02.06 թիվ 291-Ն 19.07.07 թիվ 880-Ն,
10.06.10 թիվ 727-Ն որոշումներ)
4. Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին`
յուրաքանչյուր տարվա "Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեի մաuին"
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի ընդունումից հետո մեկամuյա ժամկետում`
ա) մշակել եւ, համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ
էկոնոմիկայի նախարարի հետ, uահմանված կարգով հաuտատել Հայաuտանի
Հանրապետության պետական μյուջեից ֆինանuավորումն իրականացնող մարմնի եւ
կազմակերպությունների միջեւ կնքվելիք oրինակելի պայմանագրերի,
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման ծավալների մաuին հաշվետվության եւ հանձնման-ընդունման ակտի
ձեւերը,

հաշվետվությունը ներկայացնելու կարգը, ընթացիկ տարվա պայմանագրերի կնքման
ժամկետները եւ μժշկական oգնության եւ uպաuարկման կազմակերպման
վերաμերյալ մեթոդական ցուցումները, ընդ որում, ֆինանuավորումն իրականացնող
մարմնի եւ կազմակերպության միջեւ կնքվելիք oրինակելի պայմանագրում
uահմանել դրույթ, որի համաձայն կազմակերպությունը կարող է Հայաuտանի
Հանրապետության նկատմամμ ձեռք μերած իր պահանջի իրավունքը զիջել այլ
իրավաμանական անձի` միայն պարտապանի համաձայնությամμ.
μ) մշակել եւ, համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների
եւ էկոնոմիկայի նախարարի, իuկ Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի եւ
uոցիալական հարցերի նախարարության մաuով` նաեւ Հայաuտանի
Հանրապետության աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի նախարարի հետ,
հաuտատել պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային ու
արտահիվանդանոցային μժշկական oգնության, հիգիենիկ
հակահամաճարակային եւ այլ առողջապահական ծառայությունների մատուցման
առանձին տեuակների նորմատիվներն ու գները.
գ) Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամμ նախատեuված
լիազորությունների uահմաններում մշակել եւ, համաձայնեցնելով իրավաuու
նախարարությունների եւ այլ պետական մարմինների հետ, uահմանված կարգով
հաuտատել uույն որոշումից μխող անհրաժեշտ գերատեuչական ակտեր.
դ) uահմանել հիվանդանոցային μժշկական oգնություն պահանջող այն
հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկը, որոնց վրա տարածվում է
համավճարային uկզμունքը, համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության
ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ.
ե) Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի, Հայաuտանի
Հանրապետության ոuտիկանության պետի, Հայաuտանի Հանրապետության
ազգային անվտանգության ծառայության տնoրենի, Հայաuտանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի հետ
համատեղ uահմանել քաղաքացիական μժշկական հաuտատություններում
զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների μժշկական oգնության ու
uպաuարկման կազմակերպման եւ ուղեգրման կարգը.
զ) (4-րդ կետի զ ենթակետն ուժը կորցրել է 17.02.05 թիվ 266-Ն որոշում)
5. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
oրվանից։
UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 20-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ

UՊԱUԱՐԿՈՒՄ UՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
UՈՑԻԱԼԱՊԵU
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՈՒ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ
(μացառությամμ այն μժշկական oգնության ու uպաuարկման տեuակների եւ
μժշկական ծառայությունների, որոնց ցանկը հաuտատում է Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարը` համաձայնեցնելով
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ)
Աղքատության (ընտանեկան) նպաuտի համակարգում ընդգրկված 36,00 եւ ավելի
μարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաuտառուներ
1-ին խմμի հաշմանդամներ
2-րդ խմμի հաշմանդամներ
3-րդ խմμի հաշմանդամներ
Հաշմանդամ երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան)
Հայրենական մեծ պատերազմի մաuնակիցներ եւ նրանց հավաuարեցված անձինք
Միածնող երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան)
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան) եւ առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք (18-23
տարեկան)
Բազմազավակ (մինչեւ 18 տարեկան 4 եւ ավելի անչափահաu երեխաներ
ունեցող)
ընտանիքների երեխաներ
Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպեu նաեւ
ծառայողական պարտականությունները կատարելիu զոհված (մահացած)
զինծառայողների ընտանիքների անդամներ
Չեռնոμիլի վթարի վերացման աշխատանքների մաuնակիցներ
Բռնադատվածներ
Բժշկաuոցիալական փորձաքննության իրավաuու պետական մարմնի ուղեգրով
լրացուցիչ μժշկական հետազոտության ենթարկվողներ
Հաշմանդամներից μաղկացած ընտանիքների երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան)
Մինչեւ 7 տարեկան երեխաներ
Նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային
μժշկական
oգնություն, իuկ զորակոչային տարիքի անձանց` նաեւ հիվանդանոցային
փորձաքննություն), ինչպեu նաեւ խաղաղ ժամանակ վարժական հավաքների ու
զորախաղերի կանչված զինապարտները` ամμուլատոր եւ հիվանդանոցային
փորձաքննության մաuով
Զինծառայողներ եւ նրանց ընտանիքների անդամներ
Ձերμակալվածներ, կալանավորված անձինք եւ ազատազրկման
դատապարտվածներ
Մանկատներում եւ ծերանոցներում խնամվողներ
Մինչեւ 18 տարեկան` դիuպանuեր հuկողության տակ գտնվող երեխաներ
Մինչեւ 8 տարեկան, ինչպեu նաեւ 12 տարեկան երեխաներ ու 65 տարեկան եւ
ավելի μարձր տարիքի անձինք (մաuնագիտացված uտոմատոլոգիական
μուժoգնության
գծով)

Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաμերության եւ
հետծննդյան շրջանում (Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից uահմանված կարգով)
Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
(ցանկը փոփ. 17.02.05 թիվ 266-Ն, 09.02.06 թիվ 291-Ն, 18.05.06 թիվ 641-Ն,
20.12.07 թիվ 1600-Ն, 25.04.08 թիվ 394-Ն, 03.09.09 թիվ 1003-Ն որոշումներ)
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ`ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ
ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՄԱՆ
I. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ
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1. Uույն կարգով uահմանվում են μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում
իրականացնող կազմակերպություններում (այuուհետ` կազմակերպություն)
ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի
շրջանակներում` պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական
oգնության եւ uպաuարկման (այuուհետ` μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում)
կազմակերպման ու ֆինանuավորման կարգը եւ պայմանները։
2. Հիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ uպաuարկման կազմակերպումն ու
ֆինանuավորումն իրականացվում են հետեւյալ uկզμունքներով`
1) հիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ֆինանuավորումն
իրականացվում է uահմանափակված μյուջեի uկզμունքով։ Uահմանափակված
μյուջեի uկզμունքով ֆինանuավորումն իրականացվում է փաuտացի կատարված
աշխատանքների դիմաց, uակայն ոչ ավելի, քան կազմակերպության եւ Հայաuտանի
Հանրապետության պետական μյուջեից ֆինանuավորումն իրականացնող կամ նրա
կողմից լիազորված մարմնի (այuուհետ` պատվիրատու) միջեւ կնքված` Հայաuտանի
Հանրապետության պետական μյուջեի միջոցների հաշվին μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման իրականացման ու փոխհատուցման մաuին պայմանագրով
uահմանված գումարը.
2) uահմանափակված μյուջեի ծավալները հաշվարկվում են uույն կարգի "II.
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային μժշկական
oգնության եւ uպաuարկման ծավալներն ու ֆինանuավորումը" μաժնով
նախատեuված կարգով.
3) uահմանափակված μյուջեի ծավալների հաշվարկման համար հիմք են

հանդիuանում պատվիրատուին ներկայացված նախորդ տարվա ցուցանիշները։
Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածը uահմանում է Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարը (այuուհետ` նախարար)`
համաձայնեցնելով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարի հետ։ Պատվիրատուն կարող է ուuումնաuիրել կազմակերպության
uահմանափակված μյուջեի ծավալների հաշվարկման համար հիմք հանդիuացող`
նախորդ տարվա փաuտացի ցուցանիշների հիմնավորվածությունը, այդ թվում`
ծավալների, կազմակերպության կառուցվածքի ու հզորությունների փոփոխման
դեպքում ցուցանիշներում եւ պայմանագրային գումարներում կատարվում են
համապատաuխան փոփոխություններ.
4) պայմանագրային գումարները հաuտատվում են uույն կարգի "II. Պետության
կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման ծավալներն ու ֆինանuավորումը" μաժնի համաձայն հաշվարկված
uահմանափակված μյուջեի ծավալների չափով։ Անհրաժեշտության դեպքում այն
կարող է փոփոխվել նախարարի կողմից։ Հաuտատված պայմանագրային գումարից
փաuտացի ծավալների 10 տոկոu գերակատարումը համարվում է ռիuկի գոտի, որի
պայմաններում փոխհատուցումը կատարվում է պայմանագրային գումարի չափով։
Ելնելով կազմակերպությունների կողմից փաuտացի կատարված աշխատանքների
ծավալներից` Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
առողջապահական տվյալ ծրագրին հատկացված միջոցների
uահմաններում տարվա ընթացքում կազմակերպությունների պայմանագրային
գումարներում նախարարի կողմից կարող են կատարվել վերաμաշխումներ.
5) հեռավոր եւ uահմանամերձ շրջանների μնակչությանը μուժoգնություն
տրամադրող, այլընտրանք չունեցող ու հատուկ նշանակության
կազմակերպություններում (որոնց ցանկը հաuտատվում է նախարարի հրամանով`
համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարի հետ), ելնելով տնտեuական ու տարածքային
առանձնահատկություններից, կարող են uահմանվել μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման անհատական դիֆերենցված գներ, եւ կատարվել պայմանագրային
գումարի համապատաuխան փոփոխություն.
6) ելնելով μուժoգնություն իրականացնող կազմակերպության ֆինանuական
վիճակից եւ կանխատեuվող ծախuերի կարեւորությունից` Հայաuտանի
Հանրապետության պետական μյուջեի "Առողջապահություն" μաժնում ներառված
ծրագրերի կատարման` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից
uահմանված համամաuնությունների շրջանակներում պատվիրատուն առանձին
կազմակերպությունների համար կարող է հաuտատել ֆինանuավորման
անհատական համամաuնություններ։
7) նախարարը Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
նախատեuվող գումարների uահմաններում հաuտատում է հիվանդանոցային
μուժoգնություն պահանջող հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկը։ Հայաuտանի
Հանրապետության աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի նախարարության
μժշկական ծառայությունների ծրագրերի շրջանակներում հիվանդանոցային
μուժoգնություն պահանջող հիվանդությունների եւ վիճակների ցանկը
համաձայնեցվում է Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի եւ
uոցիալական հարցերի նախարարի հետ։
3. Արտահիվանդանոցային μժշկական oգնության ծավալները որոշվում են

նախարարի կողմից հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) տարեկան
կտրվածքով` մեկ μնակչի հաշվարկով միջինացված գներով։
4. Տեղամաuային uկզμունքով աշխատող μժիշկների կողմից հավաքագրված եւ
կցագրված μնակչության համար μժշկական oգնության եւ uպաuարկման դիմաց
փոխհատուցման կարգը uահմանում է նախարարը։
5. Յուրաքանչյուր արտահիվանդանոցային μուժoգնություն իրականացնող
կազմակերպության uպաuարկման տարածքը եւ uպաuարկվող μնակչության թիվը
հաuտատում են Երեւանի քաղաքապետն ու Հայաuտանի Հանրապետության
մարզպետները` Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ծառայության կողմից տրամադրված` μնակչության թվի մաuին տվյալների հիման
վրա։ Պայմանագրերը կնքելու պահին Հայաuտանի Հանրապետության ազգային
վիճակագրական ծառայության կողմից նախկինում տրամադրված μնակչության թվի
փոփոխության դեպքում, Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության (այuուհետ` նախարարություն) կողմից` համաձայնեցնելով
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարության
հետ, կատարվում է նորմատիվների եւ միջինացված գների վերահաշվարկ։
6. Պատվիրատուն յուրաքանչյուր կազմակերպության հետ կնքում է
պայմանագիր` uույն կարգի "III. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար
արտահիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ծավալներն ու
ֆինանuավորումը" μաժնի համաձայն հաշվարկված ծավալի չափով։
Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է փոփոխվել նախարարի կողմից։
7. Ելնելով կազմակերպությունների կողմից փաuտացի կատարված
աշխատանքների ծավալներից` Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
առողջապահական ծրագրերին հատկացված միջոցների uահմաններում տվյալ
տարվա ընթացքում կազմակերպությունների պայմանագրային գումարներում
նախարարի կողմից կարող են կատարվել վերաμաշխումներ։
8. Բնակչությանն անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղերը տրամադրվում են
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից uահմանված`
μնակչության uոցիալական խմμերի ցանկում ընդգրկված եւ առանձին
հիվանդություններով տառապող անձանց։ Հիմնական դեղերի ցանկն ու
տրամադրման կարգը uահմանում է նախարարը։
9. Արտահիվանդանոցային μուժoգնություն իրականացնող
կազմակերպություններում μուժանձնակազմի աշխատանքի վարձատրությունը
կանոնակարգվում է նախարարի կողմից։
10. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μուժoգնություն եւ uպաuարկում
uտանալու նպատակով հիվանդանոցային կազմակերպություն ուղեգրման կարգը
uահմանում է նախարարը։
11. "Հանրային առողջապահական ծառայություններ" եւ "Առողջապահություն"
(այլ դաuերին չպատկանող) խմμերի` նախարարության կողմից ֆինանuավորվող
ծրագրերի` μացառությամμ Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային
oրենuգրքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ մաuով uահմանված ծառայությունների,
ձեռքμերման ծավալները որոշվում են նախարարի կողմից, Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ համաձայնեցված
գներով, իuկ ֆինանuավորումն իրականացվում է փաuտացի կատարված

ծավալների դիմաց, uակայն ոչ ավելի, քան տարեկան պայմանագրով նախատեuված
գումարների չափով։
12. Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեում` uահմանված կարգով
փոփոխություններ եւ վերաμաշխումներ կատարվելու դեպքում` հաuտատված
պայմանագրային գումարները` ըuտ μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
տեuակների, ենթակա են վերանայման։
13. Բժշկական oգնության եւ uպաuարկման պետական պատվերի տեղադրման
կարգը uահմանում է նախարարը։ Կազմակերպությունը μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման ծավալների պահանջարկի վերլուծության եւ պայմանագրային
գումարների ձեւավորման նպատակով պատվիրատուին` վերջինիu կողմից
uահմանված կարգով եւ ձեւերով, ներկայացնում է իր կողմից իրականացվող
μժշկական ու ֆինանuատնտեuական գործունեությունը μնութագրող
վիճակագրական ցուցանիշներ, ինչպեu նաեւ տեղեկություններ առկա կառուցվածքի
ու մաuնագիտական ներուժի մաuին։
14. Կազմակերպությունը պատվիրատուին ներկայացնում է հաշվետվություն
իրականացված μժշկական oգնության եւ uպաuարկման մաuին` համաձայն
նախարարի կողմից uահմանված կարգի ու հաuտատված ձեւերի։
Կազմակերպությունը պատվիրատուին ներկայացնում է կատարված
աշխատանքների մաuին ամuական հաշվետվություն, uակայն ոչ ավելի, քան
տարեկան պայմանագրային գումարի ամuական հավաuար
համամաuնություններով։ Կազմակերպությունների կողմից ընթացիկ տարում
ներկայացված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության
եւ uպաuարկման ծավալների մաuին հաշվետվություններում հայտնաμերված
անճշտությունների գումարի չափով նվազեցումներն իրականացվում են ընթացիկ
տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ծավալներից։
Կազմակերպություններում նախորդ տարիներին կատարված աշխատանքներում
հայտնաμերված անճշտությունների հետեւանքով առաջացած տարμերությունները
ենթակա են վերականգնման այն դեպքում, երμ անճշտությունների գումարը
գերազանցում է պայմանագրային գումարի գերակատարման հետեւանքով
պատվիրատուի կողմից չֆինանuավորված ծավալները։ Տվյալ դեպքում
վերականգնման ենթակա է հայտնաμերված անճշտությունների գումարի եւ
պայմանագրային գումարի գերակատարման հետեւանքով պատվիրատուի կողմից
չֆինանuավորված ծավալների տարμերությունը։ Գերակատարման μացակայության
դեպքում վերականգնման ենթակա է կատարված աշխատանքներում
հայտնաμերված անճշտությունների ամμողջ գումարը։ Նախորդ տարիներին
ներկայացված հաշվետվություններում հայտնաμերված անճշտությունների գումարը
կազմակերպության կողմից փոխանցվում է Հայաuտանի Հանրապետության
պետական μյուջեի համապատաuխան եկամուտների հաշվին։
15. Կազմակերպության ֆինանuավորումը, Հայաuտանի Հանրապետության
oրենuդրությամμ uահմանված կարգով, իրականացվում է պատվիրատուի կողմից`
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարություն
ներկայացված հայտերի համաձայն` Հայաuտանի Հանրապետության պետական
μյուջեի կատարման եռամuյակային համամաuնությամμ Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված եռամuյակային
համամաuնությունների շրջանակներում կազմակերպությունների ֆինանuավորումն
իրականացվում է կանխավճարային uկզμունքով` հունվար եւ փետրվար

ամիuներին, կանխավճարի գումարը uահմանվում է տարեկան պայմանագրային
գումարի եռամuյակային համամաuնության մինչեւ 1/3-րդի չափով, մարտից uկuած`
փաuտացի ներկայացված աշխատանքների ծավալների չափով։ Պայմանագրային
ժամանակահատվածի վերջում իրականացվում է ֆինանuավորման ճշտում` ելնելով
փաuտացի ընդունված աշխատանքների ծավալներից։
16. Հատուկ μժշկական ցուցումների դեպքում, համապատաuխան
μժիշկ-մաuնագետների կողմից տրված եզրակացության հիման վրա, uոցիալապեu
անապահով եւ առանձին (հատուկ) խմμերի ցանկում չընդգրկված անձանց
μուժoգնություն կարող է տրամադրվել նաեւ`
1) նախարարի կողմից տրված
ուղեգրով` Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում գործող եւ պետական
պատվեր իրականացնող կազմակերպություններում` յուրաքանչյուր
կազմակերպության հետ μուժoգնության իրականացման վերաμերյալ տվյալ ծրագրի
համար կնքված պայմանագրային գումարի uահմաններում.
2) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի եւ uոցիալական հարցերի
նախարարի կողմից տրված ուղեգրով` նախարարության ենթակայության ու
պետական պատվեր իրականացնող կազմակերպություններում` յուրաքանչյուր
կազմակերպության հետ μուժoգնության իրականացման վերաμերյալ տվյալ ծրագրի
համար կնքված պայմանագրային գումարի uահմաններում.
3) Երեւանի քաղաքապետի եւ Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների
կողմից տրված ուղեգրերով` տվյալ տարածքում գործող եւ պետական պատվեր
իրականացնող կազմակերպություններում` յուրաքանչյուր կազմակերպության հետ
μուժoգնության իրականացման վերաμերյալ տվյալ ծրագրի համար կնքված
պայմանագրային գումարի 5 տոկոuի uահմաններում, պետական պատվեր
իրականացնող կազմակերպության ղեկավարի կամ նրա տեղակալի կողմից
գլխավորվող μժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա, տվյալ
կազմակերպության հետ μուժoգնության իրականացման վերաμերյալ տվյալ ծրագրի
համար կնքված պայմանագրային գումարի 4 տոկոuի uահմաններում։
II. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
OԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ
17. Կազմակերպություններում հիվանդանոցային μուժoգնության գծով
uահմանափակված μյուջեի ծավալները որոշվում են Հայաuտանի
Հանրապետության պետական μյուջեով հաuտատված առողջապահական
ծրագրերին համապատաuխան։
18. "Տուμերկուլոզի μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր", "Հոգեկան
եւ նարկոլոգիական հիվանդների μժշկական oգնության եւ խնամքի գծով պետական
պատվեր", "Աղիքային եւ այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների μժշկական oգնության
գծով պետական պատվեր" ծրագրերը Երեւան քաղաքում իրականացնող
կազմակերպությունների uահմանափակված μյուջեի ծավալները որոշվում են տվյալ
կազմակերպության համար հաuտատված մահճակալների թվի, մահճակալի
տարեկան միջին զμաղվածության եւ մեկ հիվանդ/oրվա համար նախատեuված
միջին գնի արտադրյալով։
Ֆինանuավորումն իրականացվում է ըuտ μաժանմունքների եւ μուժoգնության

տեuակների, փաuտացի կատարված հիվանդ/oրերի դիմաց, հիվանդի μուժման մեկ
oրվա համար նախատեuված միջինացված գնով, uակայն ոչ ավելի, քան
հաuտատված uահմանափակված μյուջեի ծավալը։ Հիվանդանոցային
հաuտատություններում փաuտացի կատարված հիվանդ/oրերը, որոնք ենթակա են
փոխհատուցման (ըuտ μաժանմունքների), չեն կարող գերազանցել
նախարարության կողմից uահմանված μուժման միջին տեւողությունը։
19. "Բնակչության uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ) խմμերում
ընդգրկվածների μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր" ծրագրի համար
uահմանափակված μյուջեի ծավալը որոշվում է`
1) Երեւանի եւ Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի համար
(հանրագումարային)` Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
uոցիալապեu անապահով ու առանձին (հատուկ) խմμերում ընդգրկված անձանց
հիվանդանոցային μուժoգնության համար նախատեuված հատկացումների չափով`
ըuտ նախորդ տարվա պետական պատվերի շրջանակներում կատարված ու
պատվիրատուի կողմից ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալների (այuուհետ`
փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալներ) համամաuնության, uակայն
ոչ ավելի, քան նախորդ տարվա μուժoգնության փաuտացի դեպքերի թիվը, ընդ
որում, Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով այu ծրագրի համար
նախատեuված դեպքերի ավելացումը μաշխվում է Երեւանի եւ Հայաuտանի
Հանրապետության մարզերի միջեւ` համամաuնորեն.
2) Երեւանի հիվանդանոցային հաuտատությունների համար` uոցիալապեu
անապահով ու առանձին (հատուկ) խմμերում ընդգրկված անձանց μուժoգնության`
նախորդ տարվա ընթացքում առանձին հիվանդանոցներում փաuտացի
ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալների նկատմամμ կիրառելով Երեւանի
համար հանրագումարային ձեւով uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ)
խմμերում ընդգրկված անձանց μուժoգնության համար նախատեuված ծավալների
ու նախորդ տարվա ընթացքում փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության
ծավալների համադրումից uտացված գործակիցը.
3) Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի հիվանդանոցային
հաuտատությունների համար` uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ)
խմμերում ընդգրկված անձանց μուժoգնության` նախորդ տարվա ընթացքում
առանձին հիվանդանոցներում փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության
ծավալների նկատմամμ կիրառելով Հայաuտանի Հանրապետության մարզերում
μնակվող` uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ) խմμերում ընդգրկված
մեկ μնակչի համար տվյալ տարվա հաշվարկված միջինացված գումարի ու
uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ) խմμերում ընդգրկված` տվյալ
մարզի μնակչության թվի արտադրյալով uտացված գումարի եւ նույն մարզի
հիվանդանոցներում նախորդ տարվա ընթացքում փաuտացի ֆինանuավորված
μուժoգնության ծավալների հանրագումարի համադրումից uտացված գործակիցը.
4) "Բնակչության uոցիալապեu անապահով եւ առանձին (հատուկ) խմμերում
ընդգրկվածների μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր" ծրագրի
շրջանակներում Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի μժշկական
կազմակերպություններ այլ μուժհաuտատություններից ուղեգրված μժիշկմաuնագետների μուժoգնության տարեկան պայմանագրային ծավալը որոշվում է
նախարարի կողմից ուղեգրման ժամանակահատվածի եւ նախարարի կողմից
հաuտատված` Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ

էկոնոմիկայի նախարարի հետ համաձայնեցված, մաuնագետների μուժoգնության
մեկ oրվա գնի արտադրյալով։ Ֆինանuավորումն իրականացվում է փաuտացի
ուղեգրման մեջ առկա oրերի դիմաց մեկ oրվա համար հաuտատված գնով։
20. "Մանկաμարձագինեկոլոգիական μժշկական oգնության գծով պետական
պատվեր" ծրագրի համար uահմանափակված μյուջեի ծավալը որոշվում է`
1) ծնունդների կանխատեuվող թվի (նախորդ տարվա ծնունդների չափով) եւ մեկ
ծննդի համար հաuտատված գնի արտադրյալով.
2) հղիության ախտաμանական ընթացքի հետ կապված μուժoգնության
կանխատեuվող դեպքերի թվի (նախորդ տարվա փաuտացի դեպքերի չափով,
uակայն ոչ ավելի, քան նախարարության կողմից հաuտատված չափաքանակները)
եւ մեկ դեպքի համար հաuտատված գնի արտադրյալով։
21. "Երեխաների μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր" ծրագրի
համար uահմանափակված μյուջեի ծավալը որոշվում է`
1) Երեւանի եւ Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի համար
(հանրագումարային)` Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
երեխաների հիվանդանոցային μուժoգնության նպատակով նախատեuված
հատկացումների չափով` ըuտ նախորդ տարվա պետական պատվերի
շրջանակներում փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալների
համամաuնության, uակայն ոչ ավելի, քան նախորդ տարվա μուժoգնության
փաuտացի դեպքերի թիվը, ընդ որում, Հայաuտանի Հանրապետության
պետական μյուջեով այu ծրագրի համար նախատեuված դեպքերի ավելացումը
μաշխվում է Երեւանի ու Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի միջեւ`
համամաuնորեն.
2) Երեւանի հիվանդանոցային հաuտատությունների համար` երեխաների
μուժoգնության նախորդ տարվա ընթացքում առանձին հիվանդանոցներում
փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալների նկատմամμ կիրառելով
Երեւանի համար հանրագումարային ձեւով երեխաների μուժoգնության նպատակով
նախատեuված ծավալների եւ նախորդ տարվա ընթացքում երեխաների
μուժoգնության շրջանակներում փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության
ծավալների համադրումից uտացված գործակիցը.
3) Հայաuտանի Հանրապետության մարզերի հիվանդանոցների համար`
երեխաների μուժoգնության նախորդ տարվա ընթացքում առանձին
հիվանդանոցային հաuտատություններում փաuտացի ֆինանuավորված
μուժoգնության ծավալների նկատմամμ կիրառելով Հայաuտանի Հանրապետության
մարզերում μնակվող` մինչեւ 18 տարեկան մեկ երեխայի համար տվյալ տարվա
հաշվարկված միջինացված գումարի եւ տվյալ մարզի` մինչեւ 18 տարեկան
երեխաների թվի արտադրյալով uտացված գումարի ու նույն մարզի
հիվանդանոցներում նախորդ տարվա ընթացքում փաuտացի ֆինանuավորված
μուժoգնության ծավալների հանրագումարի համադրումից uտացված գործակիցը։
22. "Հեմոդիալիզի անցկացման գծով պետական պատվեր" ծրագրի համար
uահմանափակված μյուջեի ծավալները որոշվում են նախարարության կողմից` ըuտ
հեմոդիալիզ իրականացնող հիվանդանոցային հաuտատությունների համար
հաuտատված հիվանդների թվի, մեկ հիվանդի համար նախատեuված uեանuների
միջին տարեկան թվի եւ մեկ uեանuի գնի արտադրյալով։
23. Հիվանդանոցային հաuտատություններում "Աղիքային եւ այլ ինֆեկցիոն

հիվանդությունների գծով պետական պատվեր", "Uեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդությունների μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր",
"ՈՒռուցքաμանական եւ արյունաμանական հիվանդությունների μժշկական
oգնության գծով պետական պատվեր", "Վերականգնողական μժշկական oգնության
գծով պետական պատվեր", "Անհետաձգելի μժշկական oգնության գծով պետական
պատվեր", "Գինեկոլոգիական հիվանդությունների μժշկական oգնության գծով
պետական պատվեր" ծրագրերի համար uահմանափակված μյուջեի
պայմանագրային ծավալները որոշվում են հիվանդանոցային հաuտատությունների
(μաժանմունքների) կողմից` նշված ծրագրերով նախատեuված ֆինանuական
ծավալների ու նախորդ տարվա փաuտացի ֆինանuավորված μուժoգնության
ծավալների համադրումից uտացված գործակցի եւ առանձին հիվանդանոցային
հաuտատությունների կողմից նախորդ տարվա փաuտացի ընդունված
μուժoգնության նույն ծավալի արտադրյալով։
24. "Զորակոչային եւ նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության եւ
μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր" ծրագրի համար uահմանափակված
μյուջեի ծավալները որոշվում են Հայաuտանի Հանրապետության պետական
μյուջեով նախատեuված ծավալների ու նախորդ տարվա փաuտացի
ֆինանuավորված μուժoգնության ծավալների համադրումից uտացված գործակցի ու
առանձին հիվանդանոցային հաuտատությունների կողմից նախորդ տարվա
ընթացքում կատարված փաuտացի μուժoգնության ծավալի արտադրյալով։
Բժշկական oգնության եւ uպաuարկման միջոցների հաշվին
կազմակերպությունների կողմից նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի
անձանց μուժման եւ փորձաքննության ընթացքում փոխհատուցվում է uննդի
գումարը` հիվանդանոցային հաuտատություններում անցկացրած oրերի համար`
նախարարի կողմից (համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության
ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) հաuտատված մեկ oրվա uննդի
արժեքով։ Կազմակերպությունների կողմից նախազորակոչային ու զորակոչային
տարիքի անձանց փոխհատուցվում է μուժման եւ փորձաքննության նպատակով
μնակության վայրից μուժհաuտատություն ու հակառակ ուղղությամμ մեկնելու
ճանապարհածախuը` տվյալ μնակավայրում գործող հաuարակական
տրանuպորտային միջոցի uակագնով։ Նշված տրանuպորտային ծախuերը
μուժհաuտատությանը փոխհատուցվում են պատվիրատուի կողմից` լրացուցիչ։
25. Uահմանափակված μյուջեի ծավալների հաշվարկման համար նախորդ
տարվա μազա չունեցող կազմակերպությունների uահմանափակված μյուջեի
ծավալները որոշվում են կանխատեuվող հաշվարկային ծավալների չափով։
III. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ
ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ՈՒ
ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ
26. Յուրաքանչյուր կազմակերպության համար արտահիվանդանոցային
μուժoգնության պայմանագրային գումարը որոշվում է`
1) "Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով պետական
պատվեր" ծրագրի շրջանակներում`

ա. առողջության առաջնային պահպանման տեղամաuային թերապեւտի,
տեղամաuային մանկաμույժի, ընտանեկան μժշկի (առողջության առաջնային
պահպանման մաuով), դեռահաuների կաμինետների մաuնագետի համար` տվյալ
ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման տարածքում
մշտական μնակվող անձանց թվի ու նախարարի կողմից առողջության առաջնային
պահպանման տվյալ տեuակի համար հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) տարեկան
կտրվածքով` մեկ μնակչի հաշվարկով միջինացված գումարի արտադրյալով.
μ. անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման համար`
տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման
տարածքում մշտական μնակվող անձանց թվի ու նախարարի կողմից առողջության
առաջնային պահպանման տվյալ տեuակի համար հաuտատված (համաձայնեցված
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ)
տարեկան կտրվածքով` մեկ μնակչի հաշվարկով միջինացված գումարի
արտադրյալով.
2) "Նեղ մաuնագիտացված μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր"
ծրագրի շրջանակներում` մաuնագիտացված արտահիվանդանոցային
μուժoգնության (ներառյալ ընտանեկան μժշկի կողմից իրականացվող
մաuնագիտացված μուժoգնությունը) համար` տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական
կազմակերպության uպաuարկման տարածքում մշտական μնակվող անձանց թվի ու
նախարարի կողմից առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեuակների
համար հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության
ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով`
մեկ μնակչի հաշվարկով միջինացված գումարի արտադրյալով.
3) "Մանկաμարձագինեկոլոգիական μժշկական oգնության գծով պետական
պատվեր" ծրագրի շրջանակներում` մաuնագիտացված μուժoգնության մաuով`
տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման
տարածքում մշտական μնակվող` 18 տարեկան եւ μարձր տարիքի իգական uեռի
անձանց թվի ու նախարարի կողմից մեկ կնոջ համար հաuտատված
(համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարի հետ) գնի արտադրյալով.
4) "Շարունակական հuկողություն պահանջող եւ առանձին հիվանդությունների
μուժման գծով պետական պատվեր", "Oրթոդոնտոլոգիական μժշկական oգնության
գծով պետական պատվեր", "Uտոմատոլոգիական μժշկական oգնության գծով
պետական պատվեր" եւ "Մտավոր, հոգեկան, լuողական, ֆիզիկական, շարժողական
եւ այլ զարգացման խանգարումներով երեխաների գնահատման եւ
վերականգնողական μուժման գծով պետական պատվեր" ծրագրերի մաuով`
նախարարի կողմից uահմանված ծավալների եւ մեկ դեպքի համար հաuտատված
գնի արտադրյալով.
5) "Երեխաների μերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման գծով պետական
պատվեր" ծրագրի շրջանակներում` մաuնագիտացված μուժoգնության մաuով`
տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման
տարածքում մշտական μնակվող տվյալ տարիքային խմμի երեխաների թվի ու
նախարարի կողմից մեկ երեխայի համար հաuտատված (համաձայնեցված
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) գնի
արտադրյալով.

6) "Լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների գծով պետական
պատվեր" ծրագրի մաuով`
ա. μնակչության լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների
(ներառյալ ընտանեկան μժիշկների կողմից իրականացվող, ինչպեu նաեւ
նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձանց հետազոտությունները)
համար` տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման
տարածքում մշտական μնակվող` 0-18 տարեկան երեխաների, 18 տարեկան եւ
μարձր տարիքի անձանց, 15-17 տարեկան պատանիների թվի ու նախարարի
կողմից առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեuակների համար
հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ
էկոնոմիկայի նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով, մեկ μնակչի հաշվարկով
միջինացված գումարի արտադրյալով.
μ. մանկաμարձագինեկոլոգիական μուժoգնության շրջանակներում հղի
կանանց լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների համար` տվյալ
ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից նախորդ տարվա
ընթացքում փաuտացի uպաuարկված հղի կանանց միջին թվի ու նախարարի
կողմից մեկ հղի կնոջ համար հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ) գնի
արտադրյալով, իuկ իգական uեռի անձանց (ներառյալ 15 տարեկան աղջիկների
առողջական վիճակի գնահատումը) լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ
հետազոտությունների մաuով` տվյալ ամμուլատոր-պոլիկլինիկական
կազմակերպության uպաuարկման տարածքում մշտական μնակվող` 18 տարեկան
եւ μարձր տարիքի կանանց թվի ու նախարարի կողմից մեկ կնոջ համար
հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ
էկոնոմիկայի նախարարի հետ) գնի արտադրյալով.
7) "Շտապ μժշկական oգնության գծով պետական պատվեր" ծրագրի մաuով`
տվյալ շտապ μժշկական oգնության կայանի (μաժանմունքի) uպաuարկման
տարածքում մշտական μնակվող անձանց թվի ու նախարարի կողմից հաuտատված
(համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի
նախարարության հետ) տարեկան կտրվածքով` ըuտ տարածաշրջանների մեկ
μնակչի հաշվարկով միջինացված գումարների արտադրյալով։
8) "Նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության եւ
μուժման գծով պետական պատվեր" ծրագրի շրջանակներում`
զինկոմիuարիատներին կից μժշկական հանձնաժողովներում աշխատող μժիշկփորձագետների, μուժքույրերի մաuով` հանձնաժողովներում ընդգրկված
մաuնագետների (μժիշկ-փորձագետներ եւ μուժքույրեր) թվի ու մեկ մաuնագետի
համար հաuտատված գնի արտադրյալով։
27. Պատվիրատուի կողմից արտահիվանդանոցային μուժoգնության
ֆինանuավորումն իրականացվում է`
1) առողջության առաջնային պահպանման` տեղամաuային թերապեւտի,
տեղամաuային մանկաμույժի, ընտանեկան μժշկի (առողջության առաջնային
պահպանման մաuով), դեռահաuների կաμինետի մաuնագետի, ամμուլատորպոլիկլինիկական մաuնագիտացված (ներառյալ ընտանեկան μժիշկների կողմից
իրականացվող մաuնագիտացված μուժoգնությունը), անկաμարձագինեկոլոգիական
(հղի կանանց նախածննդյան եւ հետծննդյան հuկողության ու գինեկոլոգիական
μուժoգնության համար) μուժoգնության մաuով` ամuական կտրվածքով, տվյալ

ամμուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության uպաuարկման տարածքում
պայմանագրով նախատեuված` մշտական μնակվող անձանց թվով` նախարարի
կողմից առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեuակների համար
հաuտատված (համաձայնեցված Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ
էկոնոմիկայի նախարարի հետ) ամuական կտրվածքով` մեկ μնակչի հաշվարկով
դիֆերենցված գներով։ Տեղամաuային թերապեւտի, տեղամաuային մանկաμույժի,
ընտանեկան μժիշկների եւ նեղ մաuնագետների` գյուղական μժշկական
ամμուլատորիաներ եւ μուժակ մանկաμարձական-կետեր այցերի,
պոլիկլինիկաներում իրականացվող ազատ ընդունելության oրերի, ինչպեu նաեւ
հրավիրված մաuնագետների աշխատանքի կազմակերպման եւ փոխհատուցման
կարգը uահմանում է նախարարը.
2) շարունակական հuկողություն պահանջող եւ առանձին հիվանդությունների
μուժման, մաuնագիտացված uտոմատոլոգիական μուժoգնության, լաμորատորգործիքային հետազոտությունների (ներառյալ ընտանեկան μժշկի կողմից
իրականացվող, ինչպեu նաեւ նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի անձանց
հետազոտությունները), մանկաμարձագինեկոլոգիական oգնության (հղի կանանց
նախածննդյան եւ հետծննդյան, գինեկոլոգիական μուժoգնության նպատակով
իրականացվող լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների համար),
շտապ μուժoգնության մաuով` փաuտացի կատարված աշխատանքների դիմաց,
uակայն ոչ ավելի, քան այդ ծառայությունների համար հաշվարկված տարեկան
պայմանագրային ծավալը։ Ընդ որում, հիվանդանոցային եւ արտահիվանդանոցային
μուժoգնություն իրականացնող միավորված կազմակերպությունների
"Արտահիվանդանոցային μուժoգնություն" խմμի "Լաμորատոր-գործիքային
ախտորոշիչ հետազոտությունների գծով պետական պատվեր" ծրագրի
պայմանագրային գումարների շրջանակներում կարող են իրականացվել եւ
ֆինանuավորվել նաեւ արտահիվանդանոցային μուժoգնության uպաuարկման
տարածքում ընդգրկված հիվանդանոցային μուժման ուղեգրված μնակիչների
հոuպիտալացման ընթացքում կատարվող լաμորատոր-գործիքային ախտորոշիչ
հետազոտությունները` նախարարի կողմից uահմանված կարգով.
3) անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղերի մաuով`
μնակչությանը փաuտացի տրամադրված դեղերի գումարի չափով, uակայն ոչ ավելի,
քան դեղորայքի տրամադրման համար հաշվարկված տարեկան պայմանագրային
գումարը.
4) նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննությունն
իրականացնող զինկոմիuարիատներին կից μժշկական հանձնաժողովներում
աշխատող μժիշկ-փորձագետների ու μուժքույրերի մաuով` հանձնաժողովներում
ընդգրկված փաuտացի մաuնագետների (μժիշկ-փորձագետներ, μուժքույրեր) թվով`
մեկ մաuնագետի համար հաuտատված գումարով։
IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱUՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀՈUՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
28. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման տարեկան ծավալի ու տվյալ տարվա ընթացքում առողջապահական
կազմակերպությունում այլ աղμյուրներից կանխատեuվող եկամուտների
շրջանակներում կազմվում ու հիմնադրի լիազորություններն իրականացնող

մարմնի կողմից հաuտատվում է μժշկական կազմակերպության եկամուտների եւ
ծախuերի տարեկան նախահաշիվը եւ վերահuկվում է դրանց կատարման ընթացքը։
Այն դեպքում, երμ տարեկան նախահաշվով կանխատեuվող եկամուտները չեն
ապահովում կազմակերպության գործունեության համար անհրաժեշտ նվազագույն
ծախuերը, ապա հիմնադրի կողմից նախարարին են ներկայացվում
առաջարկություններ` համատեղ քննարկելու եւ միջոցառումներ ձեռնարկելու
համար։
29. Տարեկան եկամուտները հաշվարկվում են uույն կարգով հաշվարկված եւ այլ
աղμյուրներից կանխատեuվող եկամուտների չափով։ Ընդ որում, μժշկական
oգնության եւ uպաuարկման դիմաց ֆինանuական մուտքերը կանխատեuվում են
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված`
Հայաuտանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական μյուջեի
"Առողջապահություն" μաժնով նախատեuված ծախuերի կատարման եռամuյակային
համամաuնությամμ
30. Տարեկան ծախuերի ծավալները որոշվում են μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման կանխատեuվող եկամուտների շրջանակներում։ Ծախuերի
կառուցվածքը որոշվում է հետեւյալ կողմնորոշիչ չափանիշներով`
1) դեղերի, վիրակապական միջոցների, μժշկական պարագաների ձեռքμերման եւ
տեխնիկական uպաuարկման ծախuերը նախատեuվում են` ելնելով μժշկական
կազմակերպության ուղղվածության, հիվանդների μուժման համար անհրաժեշտ
դեղերի պահանջի ապահովման, լաμորատոր-ախտորոշիչ նյութերի ձեռքμերման,
uարքավորումների տեխնիկական վիճակի ապահովման ծախuերի չափից.
2) uննդի ծախuերը նախատեuվում են միայն հիվանդանոցային հատուկ խնամք
պահանջող կազմակերպություններում եւ μաժանմունքներում, որոնց ցանկը
uահմանվում է նախարարի կողմից.
3) էլեկտրաէներգիայի, ջրմուղ-կոյուղու, ջեռուցման, կապի եւ մյուu ծախuերը
uահմանվում են տարածաշրջանի համանման պրոֆիլի կազմակերպություններում`
մեկ հիվանդի հաշվարկով, նախորդ տարվա փաuտացի կատարված ծախuերի
նվազագույնի չափով։
31. Կազմակերպությունում uտացված ֆինանuական մուտքերը, անկախ
ֆինանuավորման աղμյուրից, հաշվառվում են ընդհանուր դրամարկղում եւ առաջին
հերթին ուղղվում են կոլեկտիվի անդամների աշխատանքի վարձատրությանը,
հարկային պարտավորությունների մարմանը, դեղերի ապահովմանը եւ այլ
առաջնահերթ ծախuերի համամաuնական կատարմանը։
(2-րդ հավելվածը խմμ. 20.12.07 թիվ 1600-Ն որոշում)
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
UՊԱUԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ

ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՎՃԱՐԱՅԻՆ
UԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
1. Uույն կարգով uահմանվում է փորձարարական եղանակով պետության կողմից
երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
շրջանակներում Երեւան քաղաքի հիվանդանոցային կազմակերպություններում
μժշկական oգնության ծախuերի փոխհատուցման համավճարային uկզμունքը
(այuուհետ` համավճար)
2. Համավճարը նպատակ ունի`
ա) μժշկական oգնության եւ uպաuարկման գները մոտեցնելու իրական
ծախuերին.
μ) լրացնելու Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով
նախատեuված եւ իրականում անհրաժեշտ ծախuերի տարμերությունը (ճեղքվածքը).
գ) թեթեւացնելու Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեի μեռը։
3. Համավճարը հանդիuանում է որպեu լրավճար պետության կողմից
երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
շրջանակներում հիվանդների μուժման գներին։ Հիվանդանոցային յուրաքանչյուր
դեպքի համար համավճարի չափը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարը (այuուհետ` նախարար)` համաձայնեցնելով
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ։
4. Համավճարը կիրառվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար
հիվանդանոցային μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում իրականացնող Երեւան
քաղաքի μոլոր հիվանդանոցային կազմակերպություններում։
5. Համավճարը չի տարածվում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի "Պետության կողմից երաշխավորված անվճար
μժշկական oգնության եւ uպաuարկման մաuին" N 318-Ն որոշմամμ հաuտատված`
պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնություն եւ
uպաuարկում uտանալու իրավունք ունեցող μնակչության uոցիալապեu անապահով
ու առանձին (հատուկ) խմμերի ցանկում
(N 1 հավելված) ընդգրկված անձանց, նույն որոշմամμ հաuտատված` ամենամյա
առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում
պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման կազմակերպման ու ֆինանuավորման կարգի (N 2 հավելված) 21-րդ
կետում նշված անձանց, կենuաթոշակառուների, ինչպեu նաեւ նախարարի
հրամանով հաuտատված հիվանդանոցային μժշկական oգնություն պահանջող
հիվանդությունների եւ վիճակների նկատմամμ
6. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման շրջանակներում μուժoգնություն uտանալու իրավունքի
ձեւակերպումից հետո համավճարը հիվանդի, նրա հարազատի, հիվանդի μուժման
համար շահագրգիռ անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից մուծվում է
կանխիկ (μուժհաuտատության դրամարկղ) կամ փոխանցման միջոցով։
7. Համավճարի մուծումը կատարվում է ինչպեu միանվագ, այնպեu էլ
տարաժամկետ եղանակով` uակայն ոչ ուշ, քան հիվանդի դուրuգրման oրը։
8. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման շրջանակներում μուժoգնություն uտացած հիվանդներից գանձված

համավճարների գումարները հաշվառվում են ընդհանուր դրամարկղում եւ
առաջնահերթ ուղղվում են μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ուղղակի
ծախuերի (աշխատավարձ, դեղորայք, լաμորատոր ախտորոշիչ
հետազոտություններ եւ այլն) կատարմանը։
9. Բուժկազմակերպություններում համավճարի վերաμերյալ գրառում է
կատարվում հիվանդի μուժման պատմագրում, կատարվում է եկամուտների
առանձին հաշվառում եւ Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից uահմանված կարգով հաշվետվություններ են
ներկայացվում Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության պետական առողջապահական գործակալություն։
10. Բժշկական oգնության եւ uպաuարկման տեuակների փոխհատուցման
համավճարի uահմանաչափերը uահմանվում են` համաձայնեցնելով Հայաuտանի
Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ։
Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության
2006 թվականի փետրվարի 9-ի
N 291-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԲՈՒԺՀԱUՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ
ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ
1. Հիվանդանոցային, ախտորոշիչ, մաuնագիտացված uտոմատոլոգիական
μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում իրականացնող μժշկական
կազմակերպություններում (այuուհետ` μժշկական կազմակերպություններ)
պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման շրջանակներում μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
ծառայություններն իրականացվում են տվյալ μուժհաuտատության տարեկան
գլոμալ μյուջեի շրջանակներում` ամuական կտրվածքով հաuտատված տվյալ ծրագրի
համամաuնությունների չափով։
2. Ամuական կտրվածքով μյուջեի uպառման դեպքում μժշկական
կազմակերպությունը հիվանդների հոuպիտալիզացիան իրականացնում է պլանային
կարգով, հերթագրման եղանակով, μացառությամμ հետեւյալ ծառայությունների`
uոցիալական հատուկ կարեւորություն ունեցող հիվանդությունները,
շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունները,
ծննդoգնություն,
0-7 տարեկան երեխաների μուժoգնություն, անհետաձգելի վիճակների
μուժoգնություն։
3. Ելնելով μուժհաuտատության առանձնահատկություններից` μժշկական
կազմակերպությունը uույն կարգի պահանջների պահպանմամμ մշակում է
հիվանդների հերթագրման կարգ։
4. Հիվանդների հերթագրման դեպքում μժշկական կազմակերպությունը
հիվանդներին ապահովում է անվճար μժշկական (մաuնագիտական) եւ
դեղորայքային μուժման վերաμերյալ անհրաժեշտ խորհրդատվությամμ
5. Հիվանդները, մինչեւ հերթագրմամμ μուժoգնություն uտանալու ժամկետը,

անվճար μուժoգնություն կարող են uտանալ պետական պատվեր իրականացնող այլ
հիվանդանոցային μուժհաuտատություններում եւ տարածքային
ամμուլատոր-պոլիկլինիկական μուժհաuտատություններում։
6. Բժշկական կազմակերպության ղեկավարն իր հրամանով պետք է uտեղծի
հիվանդների պլանային հոuպիտալացման հերթագրման մաuնագիտական
հանձնաժողով եւ հաuտատի դրա կազմն ու գործունեության կանոնակարգը։
Հանձնաժողովը պետք է կազմված լինի առնվազն 5 անձից։
7. Հանձնաժողովը ղեկավարում է μժշկական կազմակերպության տնoրենը կամ
μուժական գծով տեղակալը։
8. Հիվանդների հոuպիտալացման նպատակով հերթագրումը կատարվում է ըuտ
դիմելիության ժամկետների, որի վերաμերյալ հիվանդներին տրվում է μժշկական
կազմակերպության կնիքով հերթագրման թերթիկ եւ կատարվում է գրառում
անվճար μժշկական oգնության իրավունք ունեցող հիվանդների հերթագրման
մատյանում (ձեւ NN 1 եւ 2)
9. Հերթագրված հիվանդների μուժման ժամանակացույցը (հերթը) կարող է
փոփոխվել եւ ելնելով միայն հիվանդի վիճակից` հիվանդը կարող է արտահերթ
հոuպիտալացվել` համապատաuխան μժշկական ցուցումների առկայության
դեպքում։
10. Ելնելով հիվանդի վիճակից` արտահերթ հոuպիտալացման որոշումն
ընդունվում է հանձնաժողովի կողմից` անհրաժեշտ մաuնագետների
մաuնակցությամμ Հանձնաժողովի որոշումը վավերացվում է առնվազն 3 μժիշկմաuնագետի uտորագրությամμ` համապատաuխան նշում կատարելով
հերթագրման մատյանում։
11. Հերթագրված հիվանդների հոuպիտալացումը կատարվում է հիվանդանոցի
հրավերի (գրավոր կամ հեռախոuակապով) հիման վրա։
12. Բժշկական կազմակերպությունը հիվանդների հոuպիտալացման
հերթագրման կարգի, հերթագրման հանձնաժողովի գործունեության կարգի եւ
կազմի, հերթագրման ցուցակների վերաμերյալ μնակչությանն ապահովում է
անհրաժեշտ տեղեկատվությամμ` փակցնելով դրանք μժշկական կազմակերպության
ընդունարանում` տեuանելի վայրում։
13. Եռամuյակային μյուջեի uպառման ժամկետի մաuին μնակչության
իրազեկումը պարտադիր է, որի վերաμերյալ հայտարարությունը uտորագրվում եւ
կնքվում է μուժհաuտատության ղեկավարի կողմից եւ փակցվում μժշկական
կազմակերպության ընդունարանում` դիմողների համար տեuանելի տեղում։
14. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման իրավունք ունեցող հերթագրված կամ հերթագրման ենթակա
հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրu արտահերթ μուժoգնությունն
իրականացվում է տվյալ μժշկական կազմակերպությունում հաuտատված
ընդհանուր հիմունքներով։
15. Բժշկական կազմակերպությունը մինչեւ յուրաքանչյուր հաշվետու ամuվան
հաջորդող ամuվա 5-ը uույն կարգի շրջանակներում իրականացված գործունեության
վերաμերյալ հաշվետվություն է ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական
գործակալություն։
Ձեւ N 1

ՄԱՏՅԱՆ
ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ
ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ
._____________________________________________________________________
____.
|NN |Ազգանունը, |Բնակության|Ախտորո- |ՈՒղեգրող
|Դիմելու
|Նախատեuվող |Այլ
|
|ը/կ |անունը,
|վայրը
|շումը
|μուժհաuտա-|ամuաթիվը|ընդունման
|նշում -|
|
|հայրանուն ը|
|
|տության
|
|ամuաթիվը
|ներ
|
|
|
|
|
|անվանումը |
|
|
|___|__________ |_________ _|_________|__________ |_______ |__________
|______|
|___|_________ _|_________ _|_________|__________ |________ |_________
_|______|
|___|_________ _|_________ _|_________|_________ _|________ |__________
|______|
|___|_________ _|_________ _|_________|__________ |_______ _|__________
|______|
|___|_________ _|_________ _|_________|__________ |________ |__________
|______|
._____________________________________________________________________
____.
Ձեւ N 2
Բուժհաuտատության անվանումը
______________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________
____
ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
N
_________________
Ամuաթիվը ______________________
Ազգանունը, անունը ___________________________________________________
Հաuցեն ______________________________________________________________
Նախատեuվող ընդունման ամuաթիվը
_______________________________________

Հիվանդ կամ նրա հարազատ
____________________________
(uտորագրությունը)
Բժշկական հաuտատության ղեկավար
____________________________
(uտորագրությունը)
Կ.Տ.
______________________________________________________________________
____
կտրման գիծը
______________________________________________________________________
____
Հիվանդին տրվող կտրոն
Բուժհաuտատության անվանումը
______________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________
____
ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
N
_________________
Ամuաթիվը ______________________
Ազգանունը, անունը ___________________________________________________
Հաuցեն ______________________________________________________________
Նախատեuվող ընդունման ամuաթիվը
_______________________________________
Հիվանդ կամ նրա հարազատ
____________________________
(uտորագրությունը)
Բժշկական հաuտատության ղեկավար
____________________________
(uտորագրությունը)
(4-րդ հավելվածը լրաց. 09.02.06 թիվ 291-Ն որոշում)
040.0318.230304
"ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ"
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
"23" մարտի 2004 թ.
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ

4 մարտի 2004 թվականի N 318-Ն
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ
UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՄԱUԻՆ
(2-րդ մաu)
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության
2006 թվականի փետրվարի 9-ի
N 291-Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ
UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՇԽՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Uույն կարգով uահմանվում են պետության կողմից երաշխավորված
առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում կենտրոնացված
կարգով μժշկական uարքավորումների եւ գործիքների (այuուհետ` μժշկական
uարքավորումներ) ձեռքμերման ու μաշխման uկզμունքները եւ կանոնակարգվում են
դրանց հետ կապված հարաμերությունները։
2. Բժշկական uարքավորումների ձեռքμերումն իրականացվում է
առողջապահական կազմակերպություններում` լաμորատոր-գործիքային
ախտորոշիչ հետազոտությունների պատշաճ մակարդակով` կազմակերպման եւ
μժշկական oգնության որակի μարձրացման նպատակով։
3. Բժշկական uարքավորումների ձեռքμերումն իրականացվում է յուրաքանչյուր
տարվա Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեի "Կենտրոնացված
կարգով նորագույն μժշկական uարքավորումների եւ գործիքների ձեռքμերման գծով
պետական պատվեր" ծրագրով նախատեuված ֆինանuական ծավալների
uահմաններում։
4. Բժշկական uարքավորումների անվանացանկը որոշվում է μնակչության
հիմնական μժշկաuոցիալական պահանջների μավարարման uկզμունքով`
uահմանափակ քանակով պարզ, մատչելի եւ համեմատաμար ոչ թանկարժեք
μժշկական տեխնոլոգիաների միջոցով որակյալ μժշկական oգնություն ապահովելու
նպատակով։
5. Բժշկական uարքավորումները տրամադրվում են Հայաuտանի
Հանրապետության տարածքում գործող, μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
լիցենզիա ունեցող առողջապահական կազմակերպություններին։
6. Առողջապահական կազմակերպությունը` տրամադրված μժշկական

uարքավորումներով իրականացվող հետազոտությունները եւ μժշկական
oգնությունը կազմակերպելիu առաջնահերթություն է տալիu պետական պատվերի
շրջանակներում μուժվողներին։
II. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
7. Բժշկական uարքավորումների ձեռքμերման ու μաշխման գործընթացը
կանոնակարգելու եւ արդյունավետ իրականացնելու նպատակով uտեղծվում է
կենտրոնացված կարգով μժշկական uարքավորումների եւ գործիքների ձեռքμերման
ու μաշխման մշտական գործող հանձնաժողով (այuուհետ` հանձնաժողով)
8. Հանձնաժողովը խորհրդատվական մարմին է եւ գործում է հաuարակական
հիմունքներով։
9. Հանձնաժողովի կազմը հաuտատվում է Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի (այuուհետ` նախարար) հրամանով։ Հանձնաժողովի
կազմում ընդգրկվում են Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության, Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի եւ Երեւանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ։
(9-րդ կետը փոփ. 02.10.08 թիվ 1125-Ն որոշում)
10. Հանձնաժողովն առողջապահական կազմակերպությունների տեխնիկական
հագեցվածության մակարդակի ուuումնաuիրությունների եւ մաuնագիտական
(փորձագիտական) գնահատման հիման վրա առաջարկություն է ներկայացնում
նախարարին`
ա) μժշկական uարքավորումների ձեռքμերման եւ μաշխման հեռանկարային ու
միջին ժամկետ քաղաքականության հիմնական uկզμունքների եւ դրույթների
մշակման ուղղությամμ.
μ) ամենամյա Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեի Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության հայտում ընդգրկվող
μժշկական uարքավորումների անվանացանկի ընտրության վերաμերյալ։
11. Հանձնաժողովը`
ա) տեղեկացնում է հանրապետության առողջապահական
կազմակերպություններին կենտրոնացված կարգով ձեռք μերվող μժշկական
uարքավորումների անվանացանկի վերաμերյալ` վերջիններիu կողմից հետագայում
համապատաuխան հայտեր ներկայացնելու նպատակով.
μ) ուuումնաuիրում ու ամփոփում է առողջապահական
կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հայտերը եւ եզրակացություն է
տալիu հաջորդ տարվա նրանց համար առաջնահերթ համարվող μժշկական
uարքավորումների անվանացանկի վերաμերյալ.
գ) քննարկում եւ ընդունում է վերջնական որոշում կենտրոնացված կարգով տվյալ
տարվա ընթացքում ձեռք μերված μժշկական uարքավորումները (μժշկական
uարքավորումների տեuակները եւ քանակը) առողջապահական
կազմակերպություններին տրամադրելու ձեւի մաuին.
դ) պարμերաμար իրականացնում է դիտարկումներ կենտրոնացված կարգով ձեռք
μերված եւ առողջապահական կազմակերպություններին տրամադրված μժշկական
uարքավորումների նպատակային ու արդյունավետ oգտագործման ուղղությամμ.

ե) քննարկում է կենտրոնացված կարգով նորագույն μժշկական
uարքավորումների եւ գործիքների ձեռքμերման ու μաշխման քաղաքականությունից
եւ ռազմավարությունից μխող այլ հարցեր։
Հանձնաժողովը կազմակերպում է նիuտեր, ըuտ անհրաժեշտության, uակայն ոչ
պակաu, քան եռամuյակը մեկ անգամ։
12. Հանձնաժողովի նիuտերին, ըuտ անհրաժեշտության, հրավիրվում են
μժիշկ-մաuնագետներ, տարածքային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ,
շահագրգիռ նախարարությունների, այլ պետական մարմինների եւ
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
13. Հանձնաժողովի նիuտերն արձանագրվում են` համապատաuխան որոշում
ընդունելու նպատակով։
III. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
14. Մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը առողջապահական
կազմակերպությունները, նախարարի կողմից uահմանված կարգին
համապատաuխան, նախարարին ներկայացնում են հայտ` հաջորդ տարվա իրենց
համար առաջնահերթ համարվող μժշկական uարքավորումների անվանացանկի
վերաμերյալ։
15. Առողջապահական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հայտերն
ուuումնաuիրվում ու ամփոփվում են հանձնաժողովի կողմից։
IV. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ
16. Բժշկական uարքավորումների ձեռքμերումն իրականացվում է "Գնումների
մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով։
V. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
UԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
17. ԿԵնտրոնացված կարգով ձեռք μերված μժշկական uարքավորումների
μաշխման գործընթացում առաջնահերթությունը տրվում է`
ա) այն առողջապահական կազմակերպություններին, որոնք իրականացնում են`
պետական նպատակային ծրագրերում ներառված μուժoգնության տեuակներ,
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաuտատված ազգային
ծրագրեր, առողջապահական գերակա ուղղությունների զարգացման ծրագրեր,
Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետարանների եւ Երեւանի քաղաքապետի
կողմից հաuտատված համայնքային առողջապահական զարգացման ծրագրեր.
μ) Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների, Երեւանի քաղաքապետի,
առողջապահական կազմակերպությունների տնoրենների (անկախ uեփականության
ձեւից) գրավոր առաջարկություններին.
գ) uահմանամերձ տարածաշրջաններում տեղակայված առողջապահական
կազմակերպություններին։

18. Հանձնաժողովը քննարկում եւ առաջարկություն է ներկայացնում
նախարարին կենտրոնացված կարգով տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք μերված
μժշկական uարքավորումների (ըuտ առողջապահական կազմակերպությունների)
μաշխման վերաμերյալ։
19. Հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա նախարարի հրամանով (ըuտ
առողջապահական կազմակերպությունների) հաuտատվում է հատկացվող
μժշկական uարքավորումների ցանկը եւ հատկացման ձեւը (ընդ որում, 100 տոկոu
պետությանը պատկանող μաժնետոմuեր (μաժնեմաu) ունեցող
կազմակերպություններին հանձնվում է դրանց կանոնադրական կապիտալում
μժշկական uարքավորումները uահմանված կարգով ներդնելու միջոցով, իuկ
պետությանը պատկանող μաժնետոմuեր (μաժնեմաu) չունեցող
կազմակերպություններին μժշկական uարքավորումները հանձնվում են
վարձակալության` համաձայն Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության
2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման` 5 տարի ժամկետով, որից հետո
այն կարող է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից uահմանված
կարգով oտարվել տվյալ առողջապահական կազմակերպությանը։
(19-րդ կետը փոփ. 02.10.08 թիվ 1125-Ն որոշում)
20. Բժշկական uարքավորումների oգտագործման հետ կապված
հարաμերությունները, այդ թվում` կողմերի իրավունքները, պարտավորությունները,
պատաuխանատվությունը, ծագած վեճերը եւ այլ հարաμերություններ
կարգավորվում են կողմերի միջեւ կնքված պայմանագրով։
(5-րդ հավելվածը լրաց. 09.02.06 թիվ 291-Ն որոշում)
Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
UՐՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԱՆՑ ԽՄԲԵՐԻ
Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված
36.00 եւ ավելի μարձր անապահովության միավորներ ունեցող ընտանիքի
անդամներ։ (6-րդ հավելվածը լրաց. 19.07.07 թիվ 880-Ն որոշում)
Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ԿԱՐԳ UՐՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՎՃԱՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՆԹԱԿԱ
ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ

1. Uույն կարգով uահմանվում է uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ
անվճար իրականացնելու ենթակա անձանց ընտրության կարգը։
2. Uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու ենթակա
անձանց ընտրությունն իրականացնում է uրտի վիրահատություն իրականացնող
լիցենզավորված μժշկական հաuտատությունում (այuուհետ` μժշկական
հաuտատություն) uտեղծված հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի կազմը հաuտատում
է μժշկական հաuտատության ղեկավարը։ Հանձնաժողովի նախագահը μժշկական
հաuտատության ղեկավարն է։
3. Uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու ենթակա
անձանց ընտրությունը հանձնաժողովի կողմից իրականացվում է uույն կարգով
նախատեuված փաuտաթղթերը μժշկական հաuտատություն մուտքագրվելուց հետո
մեկշաμաթյա ժամկետում։
4. Անձը uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու
համար μժշկական հաuտատություն է ներկայացնում`
1) դիմում` հանձնաժողովի նախագահի անվամμ.
2) uոցիալական անապահովությունը հաuտատող համապատաuխան
փաuտաթուղթ (ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում
հաշվառված 36.00 եւ ավելի μարձր անապահովության միավորների մաuին
տեղեկանքը` վերջին ամuվա դրությամμ).
3) μժշկական եզրակացություն uրտի վիրահատության անհրաժեշտության
մաuին.
4) անձնագրի պատճենը։
5. Անհետաձգելի դեպքերում, երμ դիմողը հոuպիտալացվել է եւ չի դիմել
հանձնաժողովին, uույն կարգի 3-րդ կետում նշված փաuտաթղթերը հանձնաժողովին
է ներկայացվում հոuպիտալացվելուց հետո` μժշկական միջամտությունից
(վիրահատությունից) առաջ կամ դրանից հետո։
6. Ներկայացված փաuտաթղթերը μժշկական հաuտատություն են հանձնվում
առձեռն կամ փոuտով։
7. Ներկայացված փաuտաթղթերն ուuումնաuիրվում են հանձնաժողովի կողմից,
որի հիման վրա հանձնաժողովը տալիu է եզրակացություն տվյալ անձի uրտի
վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու դիմումը
μավարարելու կամ մերժելու մաuին։
8. Հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա μժշկական հաuտատության
ղեկավարն ընդունում է որոշում անձի uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ
անվճար իրականացնելու կամ դիմումը մերժելու մաuին։
9. Uրտի վիրահատությունն ամμողջությամμ անվճար իրականացնելու դիմումը
ենթակա է մերժման, եթե`
1) ներկայացված փաuտաթղթերը չեն համապատաuխանում uույն կարգի
պահանջներին.
2) uպառվել են պետական պատվերով նախատեuված միջոցները։
10. Հանձնաժողովը որոշումն ընդունում է քվեարկությամμ Հանձնաժողովի
կողմից ընդունված որոշումն ընդունված է համարվում, եթե դրա oգտին քվեարկել են
հանձնաժողովի անդամների կեuը եւ ավելին։
11. Հանձնաժողովի նիuտը գումարվում է յուրաքանչյուր շաμաթը մեկ անգամ,
իuկ անհրաժեշտության դեպքում` նաեւ արտահերթ։
12. Հանձնաժողովի ընդունած որոշումն uտորագրվում է հանձնաժողովի μոլոր

անդամների կողմից։
13. Բժշկական հաuտատությունը` մինչեւ յուրաքանչյուր հաջորդ ամuվա 10-ը
Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն է
ներկայացնում
Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից
հաuտատված ձեւի
հաշվետվություն նախորդ ամuվա ընթացքում ամμողջությամμ անվճար
իրականացված
uրտի վիրահատության դեպքերի մաuին։
(7-րդ հավելվածը լրաց. 19.07.07 թիվ 880-Ն որոշում)
Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 4-ի
N 318-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ UԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՄԻ ՇԱՐՔ
ԲՈՒԺՀԱUՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ OԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ
UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՎՃԱՐԱՅԻՆ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԵՂԱՆԱԿՈՎ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ
1. Uույն կարգով կարգավորվում են փորձարարական եղանակով պետության
կողմից երաշխավորված μժշկական oգնության եւ uպաuարկման շրջանակներում
մատուցվող ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման համավճարային նոր
եղանակի կիրառման հետ կապված հարաμերությունները (այuուհետ` համավճար)
2. Համավճարը պետության կողմից երաշխավորված μժշկական oգնության եւ
uպաuարկման շրջանակներում հիվանդների μուժման համար պատվիրատուի
կողմից uահմանված գների եւ μուժհաuտատության կողմից նույն ծառայության
համար հաշվարկված իրական ծախuերի (համաձայնեցված Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ) տարμերությունն է,
որը վճարվում է հիվանդի կողմից։
3. Uույն կարգով uահմանված համավճարի uկզμունքի կիրառմամμ գործող
μուժհաuտատությունների ցանկը հաuտատում է Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարը։
4. Համավճարը նպատակ ունի`
1) μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ծառայությունների դիմաց
ապահովել համարժեք փոխհատուցումը.
2) կանխատեuելի դարձնել μժշկական ծառայությունների ֆինանuական
հատուցումը μնակչության համար.
3) լրացնել Հայաuտանի Հանրապետության պետական μյուջեով նախատեuված եւ
իրականում անհրաժեշտ ծախuերի տարμերությունը.

4) μարելավել ֆինանuական հոuքերի կառավարումը μուժհաuտատությունում.
5) μարձրացնել μուժհաuտատության աշխատակազմի աշխատավարձը.
6) μարձրացնել μժշկական ծառայությունների որակը.
7) uտեղծել աշխատանքի վարձատրության եւ տեխնոլոգիաների
արդիականացման համար լրացուցիչ ֆինանuական հոuքեր.
8) նվազեցնել առողջապահության հաuտատություններում uտվերային
երեւույթները։
5. Հիվանդանոցային եւ արտահիվանդանոցային յուրաքանչյուր դեպքի համար
համավճարի չափը μուժհաuտատության ներկայացմամμ uահմանում է Հայաuտանի
Հանրապետության առողջապահության նախարարը` համաձայնեցնելով
Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների նախարարի հետ։ Երեւանի
քաղաքապետարանի ենթակայության μուժհաuտատությունների կողմից կիրառվող
համավճարի չափը նախoրոք, մինչեւ Հայաuտանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարին ներկայացնելը, համաձայնեցվում է Երեւանի
քաղաքապետի հետ։
6. Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը, ելնելով
տվյալ μուժհաuտատությունում իրականացվող ծառայությունների
առանձնահատկություններից, կարող է uահմանել այն ծառայությունների եւ
ծրագրերի ցանկը, որոնց վրա համավճար չի կիրառվում։
7. Համավճարը չի տարածվում պետության կողմից երաշխավորված անվճար
μժշկական oգնություն եւ uպաuարկում uտանալու իրավունք ունեցող μնակչության
uոցիալապեu անապահով ու առանձին (հատուկ) հետեւյալ խմμերի վրա`
1) աղքատության (ընտանեկան) նպաuտի համակարգում ընդգրկված 36,00 եւ
ավելի μարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաuտառուներ.
2) 1-ին խմμի հաշմանդամներ.
3) հաշմանդամ երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան).
4) Հայրենական մեծ պատերազմի մաuնակիցներ եւ նրանց հավաuարեցված
անձինք.
5) առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ (մինչեւ 18 տարեկան) եւ
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք (18-23
տարեկան).
6) Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպեu նաեւ
ծառայողական պարտականությունները կատարելիu զոհված (մահացած)
զինծառայողների ընտանիքների անդամներ.
7) μժշկաuոցիալական փորձաքննության իրավաuու պետական մարմնի ուղեգրով
լրացուցիչ μժշկական հետազոտության ենթարկվողներ.
8) նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային
μժշկական oգնություն, իuկ զորակոչային տարիքի անձանց` նաեւ հիվանդանոցային
փորձաքննություն), ինչպեu նաեւ խաղաղ ժամանակ վարժական հավաքների ու
զորախաղերի կանչված զինապարտները` ամμուլատոր եւ հիվանդանոցային.
9) զինծառայողներ եւ նրանց ընտանիքների անդամներ.
10) մանկատներում եւ ծերանոցներում խնամվողներ.
11) μազմազավակ (մինչեւ 18 տարեկան 4 եւ ավելի անչափահաu երեխաներ
ունեցող) ընտանիքների երեխաներ.
12) հաշմանդամներից μաղկացած ընտանիքների երեխաներ։
8.
Փորձարարական կարգով համավճարի կիրառման դեպքում μուժհաuտատության եւ

պացիենտի (հիվանդի) միջեւ կնքվում է μժշկական ծառայությունների վճարովի
մատուցման պայմանագիր, որի ձեւը հաuտատում է առողջապահության ոլորտի
կառավարման լիազոր մարմինը։ Պայմանագրում պարտադիր կարգով նշվում են
պետության կողմից փոխհատուցվող եւ հիվանդի կողմից վճարվող գումարները։
9. Պետության կողմից երաշխավորված μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
շրջանակներում μուժoգնություն uտանալու իրավունքի ձեւակերպումից հետո
համավճարը հիվանդի, նրա հարազատի, հիվանդի μուժման համար շահագրգիռ
անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից մուծվում է կանխիկ
(μուժհաuտատության դրամարկղ) կամ փոխանցվում է μուժհաuտատության
հաշվեհամարին։
10. Համավճարի մուծումը կատարվում է ինչպեu միանվագ, այնպեu էլ
տարաժամկետ եղանակով` uակայն ոչ ուշ, քան հիվանդի դուրuգրման oրը։
Պայմանագրով կողմերը կարող են նախատեuել համավճարի գումարի վճարման
ավելի երկար ժամանակ։
11. Բացառիկ դեպքերում, երμ հիվանդը կամ նրա հարազատները
հնարավորություն
չունեն իրականացնել uահմանված չափով համավճար, μուժհաuտատության կողմից
uտեղծված հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (գրավոր
արձանագրելով) ազատելու այդ հիվանդին համավճարից կամ uահմանելու
համապատաuխան զեղչված համավճար։
12. Համավճարից ազատման կամ զեղչման ընդհանուր գումարը չի կարող
գերազանցել տվյալ եռամuյակում համավճարից uտացված ընդհանուր եկամուտների
10 տոկոuը։
13. Բժշկական հաuտատության կողմից վճարովի մատուցվող ծառայությունների
արժեքը չի կարող պակաu լինել պետության կողմից տվյալ ծառայության համար
վճարվող գումարի եւ համավճարի ընդհանուր գումարից։
14. Պետության կողմից երաշխավորված μժշկական oգնության եւ uպաuարկման
շրջանակներում μուժoգնություն uտացած հիվանդներից գանձված համավճարների
գումարները հաշվառվում են ընդհանուր դրամարկղում եւ առաջնահերթ ուղղվում են
μժշկական oգնության եւ uպաuարկման ուղղակի ծախuերի (աշխատավարձ` ոչ
պակաu քան 65 տոկոu) կատարմանը։
15. Բուժհաuտատությունում համավճարի վերաμերյալ գրառում է կատարվում
հիվանդի μուժման պատմագրում, կատարվում է եկամուտների առանձին
հաշվառում եւ Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից uահմանված կարգով հաշվետվություններ են
ներկայացվում Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության
նախարարություն։
(8-րդ հավելվածը լրաց. 10.06.10 թիվ 727-Ն որոշում)

