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 Տնօրինություն 05.04.2021թ. թիվ 11 որոշմամբ 

(գործում է 10.04.2021թ.-ից) 

 

«ԱՌՈՂՋ ԱՆՀԱՏ»  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
Խմբագրություն` խմբ. ԱԴ04 

 (Ակտիվի դաս՝ հրապարակային) 

1. Ի՞ՆՉ Է «ԱՌՈՂՋ ԱՆՀԱՏ» ԾՐԱԳԻՐԸ 

«ԱՌՈՂՋ ԱՆՀԱՏ» ծրագիրը առողջության և դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 

է՝ նախատեսված մինչև 85 տարեկան ֆիզիկական անձանց համար:  

2. Ի՞ՆՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԾՐԱԳԻՐԸ 

2.1. ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄ /տարեկան 1 (մեկ) անգամ/ 

 Արյան ընդհանուր քննություն 

 Մեզի ընդհանուր քննություն 

 Էլեկտրասրտագրություն  

 Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների ՈւՁՀ 

 Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի զննում և խորհրդատվություն 

 Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի ցուցմամբ՝ այլ նեղ մասնագետների 

խորհրդատվություններ 

 Գլյուկոզայի և ընդհանուր խոլեսթերինի որոշում արյան մեջ, անհրաժեշտության 

դեպքում՝ լիպիդային պրոֆիլի որոշում 

 Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 

 Կանանց համար՝ գինեկոլոգի զննում, PAP թեստ (30 տարեկանից բարձր տարիքի 

կանանց համար) 

 Տղամարդկանց համար՝ ուրոլոգի խորհրդատվություն, ուրոլոգի ցուցման դեպքում՝ PSA 

թեստ (45 տարեկանից բարձր տարիքի տղամարդկանց համար) 

2.2. ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ* 

 Նեղ մասնագետի առաջնային և կրկնակի խորհրդատվություն (թերապևտ, սրտաբան, 

գինեկոլոգ, ուրոլոգ, ողնաշարաբան, պրոկտոլոգ, ԼՈՌ, էնդոկրինոլոգ, վիրաբույժ և այլ 

մասնագետներ) 

 Գործիքային հետազոտություններ (ուլտրաձայնային հետազոտություններ՝ սոնոգրաֆիա, 

դուպլեքս և ռենտգեն ծառայություն, կոլոնոսկոպիա, գաստրոսկոպիա և այլն) 

 Լաբորատոր հետազոտություններ (Ընդհանուր կլինիկական, բիոքիմիական, հորմոնալ, 

օնկոմարկեր, և այլն) 

*Փոխհատուցումն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ նշված հետազոտությունները գրավոր 

հիմնավորմամբ ցուցված են կցված բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետի կողմից: 

2.3. ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Մարմնական վնասվածներ՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով 

 Հանկարծակի սուր թունավորում 

 Հաշմանդամության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի, «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի 

ձեռքբերում՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով  

 Մահ՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով, այդ թվում՝ շնչահեղձումից` շնչուղիներ օտար 

մարմին ընկնելուց, ջրահեղձումից, անաֆիլակտիկ շոկից, մարմնի գերսառեցումից 



 

 

Ապահովագրական հատուցումներն իրականացվում են հետևյալ սահմանաչափերով՝ 

- մարմնական վնասվածքների և կոտրվածքների դեպքում՝ բժշկի ցուցումով փաստացի 
կատարված բժշկական ծախսերի չափով, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրական գումարի 
50%-ը, 
- Հաշմանդամության 1-ին խմբի ձեռքբերման դեպքում՝ Ապահովագրական գումարի 
100%-ի չափով, 
- Հաշմանդամության 2-րդ խմբի ձեռքբերման դեպքում՝ Ապահովագրական գումարի 75%-
ի չափով, 
- Հաշմանդամության 3-րդ խմբի կամ «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի ձեռքբերման 
դեպքում՝ Ապահովագրական գումարի 50%-ի չափով, 
- Մահվան դեպքում՝ Ապահովագրական գումարի 100%-ի չափով։ 

2.4. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում՝ 

 ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ՝ համագործակցող 

ստոմատոլոգիական կենտրոններում,  

 ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ՝ համագործակցող բժշկական 

հաստատություններում, 

 ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ՝ համագործակցող օպտիկայի խանութ-

սրահներում, 

 ԷՍԹԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ՝ համագործակցող էսթետիկ 

կենտրոններում, 

 ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ՝ համագործակցող 

ֆիզիոթերապևտիկ կենտրոններում։ 

3. Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԸ 

Ապահովագրական գումար՝ 3 000 000 ՀՀ դրամ, որից՝ 

- Ամբուլատոր ծառայությունների գծով՝ 2 000 000 ՀՀ դրամ, 

- Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության գծով՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ 

Ապահովագրավճար՝ 48 000 ՀՀ դրամ 

4. Ի՞ՆՉ է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Ապահովագրվող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

5. ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Առկա հիվանդությունների ախտորոշում, բուժման նշանակում 

 Բժշկական ծառայությունների ստացման գործընթացի կազմակերպում 

 Բժշկական հաստատությունների կողմից տրամադրված բժշկական ծառայությունների 

որակի վերահսկում 

 Զեղչերի տրամադրում գործընկեր բժշկական հաստատություններում 

 Շուրջօրյա հեռախոսակապ բժիշկ փորձագետի հետ 

 

Ծրագիրը կարգավորվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից հաստատված ««Առողջ անհատ» 
ապահովագրության պայմաններ»-ով: 


