ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
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ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ
MEDICAL
CHECK-UP

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ /ՀՀ դրամ/

20.000

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱԾԿՈՒՅԹ/ՀՀ դրամ/

2.000.000

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄ
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ
2.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
3.
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.

✔

ԿՈՄՊԱԿՏ

40.000

ՕՊՏԻՄԱԼ

ՍՈԼԻԴ

50.000

70.000

8.000.000
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
հ/հ

Բժշկական հաստատություն

Հասցե

1.

«Էլիտ-Մեդ» բժշկական կենտրոն

ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 2/3

2.

«Դիագնոստիկա» բժշկական միավորում

ՀՀ, ք. Երևան, Մարգարյան 6/1

3.

«Մեդլայն» բժշկական կենտրոն

ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 43

1.

«Դե Լյուքս» ատամնաբուժական կենտրոն

Ատամնաբուժարան

Հասցե
ՀՀ, ք. Երևան, Կորյուն 7, բն. 1

*Սույն ապահովագրության շրջանակներում հատուցման ենթակա են Ընկերության հետ համագործակցող
և Ապահովագրված անձի կողմից նախապես ընտրված մեկ բժշկական հաստատությունում
(ատամնաբուժական ծառայությունների դեպքում՝ Ընկերության հետ համագործակցող ցանկացած
ատամնաբուժարանում) ստացված ծառայությունները:

1. ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄ /տարեկան մեկ անգամ/
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

թերապևտի խորհրդատվություն,
գինեկոլոգի (ուրոլոգի) խորհրդատվություն,
ակնաբույժի խորհրդատվություն և տեսողության ստուգում,
ատամնաբույժի խորհրդատվություն,
արյան ընդհանուր քննություն,
մեզի ընդհանուր քննություն,
էլեկտրասրտագրություն,
որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ,
փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ,

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

վահանաձև գեղձի ՈւՁՀ,
PAP թեստ (30-ից բարձր տարիքի կանանց համար),
PSA թեստ (45-ից բարձր տարիքի տղամարդկանց համար),
գլյուկոզայի որոշում արյան մեջ,
լիպիդային պրոֆիլ (խոլեստերին):

2. ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Բժիշկ-մասնագետների (առաջնային և կրկնակի) խորհրդատվություն և բուժում,
Ամբուլատոր լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների բոլոր տեսակները,
Ամբուլատոր գործիքային հետազոտությունների բոլոր տեսակները,
Ամբուլատոր վիրահատական մանիպուլացիաներ և կոնսերվատիվ բուժում,
Ամբուլատոր բուժում պահանջող քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներ,
Գործիքային և լաբորատոր հետազոտությունների դիֆերենցիալ դիագնոստիկա,
Ակնաբուժական ծառայություններ,
Բժշկի տնային կանչ՝ անհետաձգելի դեպքերում և շարժունակության
ժամանակավոր
կորստի
պայմաններում
(այդ
թվում`
մասնագետի
խորհրդատվություն, լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ):

3. ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
3.1. Մեկ ատամի կարիեսի բուժում կամ հեռացում,
3.2. Ատամնաքարերի մաքրում և ատամնաշարի փայլեցում:

4. ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ /տրամադրվում է բոլոր փաթեթների հետ/
4.1. Շուրջօրյա հեռախոսակապ բժիշկ փորձագետի հետ,
4.2. Զեղչերի
տրամադրում
գործընկեր
բժշկական
հաստատություններում
(ստացիոնար ծառայությունների համար) և դեղատներում,
4.3. Բժշկական ծառայությունների ստացման գործընթացի կազմակերպում,
4.4. Բժշկական
հաստատությունների
կողմից
տրամադրված
բժշկական
ծառայությունների որակի վերահսկում:

