
501001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վենտրիկուլո-պերիտոնեալ և լյումբո-
պերիտոնեալ  շունտավորում /առանց 
շունտավորման  արժեքի

վճար
800,000      

501002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ներուղեղային ուռուցքների ամբողջական 
հեռացում

վճար
1,200,000   

501003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կողմնային ||| փորոքի ուռուցքների հեռացում վճար
1,200,000   

501004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արտաուղեղային ուռուցքներ կոնվեքսիտալ 
մենինգիոմաներ

վճար
1,200,000   

501005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պարասագիտալ մենինգիոմաներ վճար
1,200,000   

501006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Օլֆակտոր փոսի մենինգիոմաներ վճար
1,200,000   

501007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բազալ մենինգիոմաներ վճար
1,200,000   

501008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Թրքական թամբի թմբիկի մենինգիոմա վճար
1,200,000   

501009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հետին գանգափոսի ուղեղիկի ուռուցքներ վճար
1,200,000   

501010

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հետին գանգափոսի ուղեղիկ -կամրջային անկյան 
ուռուցք

վճար
1,200,000   

501011

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հետին գանգափոսի մենինգիոմաներ վճար
1,200,000   

501012

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրանիո -սպինալ ուռուցքներ վճար
1,200,000   

501013

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ուղեղի ցողունի ուռուցքի մասնակի հեռացում վճար
1,200,000   

501014

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրադուրալ ծավ-ն 
գոյաց. հեռ

վճար
800,000      

Ներուղեղային ուռուցքներ



501015

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ող-ի և ողնուղեղի էքսրամեդուլյար ծավ գոյ հեռ վճար
800,000      

501016

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ող-ի ողնուղեղի ինտրամեդուլյար ծավ. գոյ հեռ. վճար
800,000      

501017

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Գանգոսկրի չարորակ ուռուցք վճար
1,000,000   

501018

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ողնուղողային խողովակի դեկոմպրեսիա վճար
600,000      

501019

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Գլխուղեղի կամ ողնուղեղի հիվանդությունների 
մնացորդային  երևույթներ,որոնք կարիք ունեն 
վիրաբուժական միջամտության 
/մենինգոէնցեֆալոյիզ -միելուիզ և այլն/

վճար

600,000      

501020

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արտաքին փորոքային դրենավորում ներառյալ  
դրենաժի արժեքի

վճար
200,000      

5.01

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

502001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արտ սեռ օրգ-ի և հեշտոցի հասարակ 
վուլվէկտոմիա

վճար
500,000      

502002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արտ սեռ օրգ-ի և հեշտոցի  ընդլայնված 
վուլվէկտոմիա

վճար
700,000      

502003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա վճար
250,000      

502004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա 
հավելումներով և առանց

վճար
650,000      

502005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և 
առանց

վճար
800,000      

502006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերդհայմի վիրահատություն վճար
1,500,000   

502007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ձվարան(ներ)ի հեռացում վճար
500,000      

Գինեկոլոգիական



502008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վիրահատություն ձվարանների չարորակ 
ուռուցքների կապակցությամբ

վճար
900,000      

502009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ախտորոշիչ լապարասկոպիա վճար
300,000      

502010

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լապարոսկոպիկ ձվարանների հեռացում վճար
700,000      

502011

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լապարասկոպիկ գին. միջ. արգանդի ամպ. 
Հավելումներով և առանց

վճար
900,000      

502012

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լապարասկոպիկ գին. միջամտ. արգանդի 
էքստիրպացիա հավելումներով և առանց

վճար
1,000,000   

502013

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մեծ ճարպոնի հեռացում վճար
400,000      

502014

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Second Look դիագնոստիկ վճար
350,000      

502015

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Second Look ռեցիդիվի հեռացում վճար
900,000      

502016

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա վճար
1,200,000   

502017

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հիստերոռեզեկտոսկոպիա վճար
350,000      

502018

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հիստերոսկոպիա վճար
280,000      

5.02 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

503001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ մասնահատում վճար
350,000      

503002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի արմատական հեռացում վճար
550,000      

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



503003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի  արմատական մասնահատում վճար
550,000      

503004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի ամպուտացիա առանց 
ավշահանգույցների հեռ.

վճար
400,000      

503005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ ռեզեկցիա և 
անութային լիմֆոդիսեկցիա

վճար
550,000      

503006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ ռեզեկցիա և 
անութային լիմֆոդիսեկցիա

վճար
600,000      

503007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթամաշկային մաստէկտոմիա՝ առանց  պտուկ-
արեոլա կոմպլեքսի պահպանման  և անութային  
լիմֆոդիսեկցիա

վճար
550,000      

503008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթամաշկային մաստեկտոմիա՝ առանց պտուկ-
արեոլա կոմպլեքսի  պահպանումով  /առ 
անութային լիմֆոդիսեկցիա/

վճար
450,000      

503009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթամաշկային մաստեկտոմիա՝ պտուկ-արեոլա 
կոմպլեքսի  պահպանումով առանց անութային  
լիմֆոդիսեկցիա

վճար
650,000      

503010

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթամաշկային մաստեկտոմիա պտուկ-արեոլա 
կոմպլեքսի պահպանումով  և անութային 
լիմֆոդիսեկցիա

վճար
700,000      

503011

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթամաշկային մաստեկտոմիա ՝պտուկ-արեոլա 
կոմպլեքսի պահպանումով և պահակային 
ավշային հանգույցների ռադիոիզոտոպային 
մեթոդով  (առանց իզոտոպի)

վճար

700,000      

503012

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի լայն սեկտորալ ռեզեկցիա և 
պահակային ավշային  հանգույցների  բիոպսիա  
ռադիոիզոտոպային մեթոդով (առանց նյութի)

վճար
550,000      

503013

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ ռեզեկցիա և 
պահակային  ավշային  հանգույցների բիոպսիա  
ռադիոիզոտոպային և  մեթոդով

վճար
600,000      

503014

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պտուկի ռեկոնստռուկցիա մեկ կողմից/տեղ 
անզգայացմամբ/

վճար
200,000      

503015

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պտուկի ռեկոնստռուկցիա մեկ կողմից/ընդ 
անզգայացմամբ /

վճար
250,000      

503016

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պտուկի ռեկոնստռուկցիա երկու կողմից/ընդ 
անզգայացմամբ/

վճար
300,000      



503017

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա մեկ 
կողմից

վճար
450,000      

503018

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքագեղձի պահակային ավշահանգույցների 
բիոպսիա /կոնտրաստ  նյութի և/կամ 
ռադիոիզոտոպի  արժեքը ներառյալ/

վճար
200,000      

503019

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ուռուցքի տեղային կրկնողության լայն հեռացում վճար
250,000      

503020

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Երկկողմանի վիրահատություններ 
/կրծքագեղձերի հեռացում և/կամ սեկտուալ 
ռեզեկցիա/երկողղմանի  անութային  
լիմֆոդիսեկցիայով

վճար

800,000      

503021

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պլևրալ խոռոչի պունկցիա վճար
150,000      

503022

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պլևրոդեզ վճար
350,000      

5.03 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար
վճա
ր

504001 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Դ-քի և պար-ի. հյ-ի չար ուռ-ի հեռ մինչ 3սմ առ լիմ վճար

400,000      

504002 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Դեմքի և պար-ցի հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ տրամ 
լիմֆ

վճար

700,000      

504003 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Դ-քի և պար-ի. հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ մեծ առ. 
Լիմֆ

վճար

550,000      

504004 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Դ-քի և պար-ի. հյուս-ի չար ուռ-ի հեռ 3սմ մեծ 
տրամագծից լիմֆոդիսեկցիա

վճար

800,000      

504005 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հարականջային թքագեղձի մասնահատում  և 
լիմֆոդիսեկցիա

վճար

700,000      

504006 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հարականջային թքագեղձի մասնահատում  
առանց լիմֆոդիսեկցիա

վճար

500,000      

504007 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթածնոտային թքագեղձի ամբողջական  
հեռացում  առանց լիմֆոդիսեկցիայի

վճար

500,000      

Դիմածնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքներ



504008 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթածնոտային թքագեղձի ամբողջական  
հեռացում  լիմֆոդիսեկցիայի

վճար

700,000      

504009 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վահանագեղձի մեկ բլիթի հեռ. առանց 
լիմֆոդիսեկցիայի

վճար

500,000      

504010 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վահանագեղձի ենթամբողջական  և ամբողջական 
հեռացում առանց լիմֆոդիսեկցիայի

վճար

800,000      

504011 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վահանագեղձի ենթամբողջական  և ամբողջական 
հեռացում լիմֆոդիսեկցիայով

վճար

1,200,000   

504012 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով՝ 
առանց լիմֆոդիսեկցիայի

վճար

800,000      

504013 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին շրթունքի մասնահատում պլաստիկայով՝ 
լիմֆոդիսեկցիայով

վճար

1,000,000   

504014 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Գլխի,պարանոցի ,իրանի վերջույթների,մաշկի 
ուռուցքների հեռ/3սմ մեծ պլաստիկա, տեղ կամ 
ռեգիոնար լաթերով 

վճար

800,000      

504015 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Տոտալ թիրեոիդեկտոմիա և պարանոցի 
միակողմանի լիմֆոդիսեկցիա

վճար

1,000,000   

504016 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լարինգէկտոմիա վճար

1,000,000   

504017 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լարինգեկտոմիա և պարանոցային միակողմանի 
լիմֆոդիսեկցիա

վճար

1,500,000   

504018 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լարինգեկտոմիա և պարանոցային երկկողմանի 
լիմֆոդիսեկցիա

վճար

1,700,000   

504019 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Անութային լիմֆոդիսեկցիա վճար

600,000      

504020 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աճուկազդրային լիմֆոդիսեկցիա/Դյուկենի 
վիրահատություն

վճար

700,000      

504021 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Զստաճուկային լիմֆոդիսեկցիա վճար

900,000      



504022 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ավշային հանգույցի ինցիզիոն /էքսցիզիոն 
բիոպսիա

վճար

200,000      

504023 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հեմիգլոստեկտոմիա վճար

500,000      

504024 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Շրթունքի ռեզեկցիա վճար

500,000      

504025 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բերանի խորոչի ուռուցքների հեռացում 
ռեկոնստրուկցիա

վճար

1,000,000   

504026 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հարականջային թքագեղձի ամբողջական 
հեռացում՝ առանց լիմֆոդիսեկցիայի

վճար
1,000,000   

504027 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հարականջային թքագեղձի ամբողջական 
հեռացում՝  լիմֆոդիսեկցիայով

վճար
1,200,000   

5.04

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

505001 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ոսկրերի եզրային մասնահատում ռեկոնստ փոքր 
սեգ-ի վրա

վճար

350,000      

505002 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ոսկրերի եզրային մասնահատում ռեկոնստ մեծ. 
սեգ-ի վրա

վճար

500,000      

505003 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Դաստակի ամբողջական կամ ենթամբողջական 
ամպուտացիա

վճար

450,000      

505004 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ազդրի ամպուտացիա տարբեր մակարդակների 
վրա

վճար

600,000      

505005 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Նախաբազկի ամպուտացիա վճար

450,000      

505006 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջույթի ամպուտացիա վճար

450,000      

505007 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միջթիակային ամպուտացիա վճար

1,200,000   

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ



505008 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միջթիակային ամպուտացիա վերջույթի 
պահպանումով

վճար

1,500,000   

505009 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ մինչև 3սմ 
գոյաց

վճար

250,000      

505010 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ 5սմ և 
ավելի

վճար

300,000      

505011 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Փափուկ հյուսվածք-ի ախտաբ. օջ-ի հեռ10սմ և 
ավելի

վճար

500,000      

505012 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միաբևեռ հեմիարթրոպլաստիկա /առ պրոթ-ի և 
ցեմ-ի արժ

վճար

700,000      

505013 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Երկբևեռ հեմիարթոպլաստիկա /առ ցեմ-ի և պրոտ-
ի հաշվար

վճար

900,000      

505014 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ծնկան հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորում վճար

900,000      

505015 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

ՈՒսահոդի էնդոպրոթեզավոր,/առ էնդոպր 
արժեք/ուռ-ի կապ

վճար

700,000      

505016 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արմնկային հոդի էնդոպր/առ էնդոպր արժեք/ուռ-
ի կապ

վճար

900,000      

505017 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջ-ի ոսկ-ի դիաֆիզար 
էնդոպրոթեզավորում  /առ էնդո արժ/ուռ-ի կապ

վճար

500,000      

505018 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին վերջի ոսկ-ի դիաֆիզար 
էնդոպրոթեզավորում  /առ էնդո արժ/ուռ-ի կապ

վճար

650,000      

505019 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջույթի ոսկ-ի ներօջախային 
մասնահատում ալոպլաստիկայով /առ 
ալոպլաստի արժեքի/ուռուցքի կապակցությամբ

վճար

500,000      

505020 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջույթի ոսկրերի ներօջախային 
մասնահատում ալոպլաստիկայով  և 
մետաղական  թիթեղի տեղադրումով  /առ 
ալոպլաստի արժեքի/ուռուցքի կապակցությամբ

վճար

600,000      

505021 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին  վերջույթի ոսկրերի ներօջախային 
մասնահատում ալոպլաստիկայով /առ ալ-ի 
արժեքի/ուռ կապակցությամբ

վճար

600,000      



505022 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջ-ի ոսկրերի  եզրային մասնահատում  
առանց պլաստիկայի ուռուցքի կապ

վճար

500,000      

505023 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին վերջույթի ոսկրերի ներօջախային 
մասնահատում ալոպլաստիկայով և մետաղական 
թիթեղի տեղ/առ ալոպլաստի  արժեքի/ուռուցքի 
կապակցությամբ

վճար

700,000      

505024 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին վերջույթի ոսկրերի եզ-ին մասնահատում 
առանց պլաստ-ի ուռուցքի կապ

վճար

500,000      

505025 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոնքի ոսկրերի մասնահատում՝ ուռուցք-ի 
հեռացումով

վճար

1,200,000   

505026 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արտաքին ֆիքսացիայի ապարատի 
տեղադրումով  /առ ապարատի արժ-ի/ուռուցքի 
կապ

վճար

300,000      

505027 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջույթի էկզարտիկուլացիա ուռ-ի կապ վճար

500,000      

505028 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին վերջույթի էկզարտիկուլացիա ուռուցքի 
կապակցությամբ

վճար

800,000      

505029 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջ-ի միջթիակային մասնահատում  
վերջույթի պահպանումով  ուռ-ի կապ.

վճար

700,000      

505030 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Սրունքի ամպուտացիա ուռուցքի 
կապակցությամբ

վճար

450,000      

505031 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ոտնաթաթի ենթաամբողջական ամպուտացիա  
ուռուցքի կապակցությամբ

վճար

400,000      

505032 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերքի երկրորդային մշակում վճար

250,000      

505033 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Տրեպան բիոպսիա վճար

200,000      

505034 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ինցիզիոն և էքսցիզիոն բիոպսիա վճար

250,000      

505035 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերին վերջի սպեյսերի հեռացում հիմնական 
էնդոպրոթեզի տեղադրումով 

վճար

600,000      



505036 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստորին վերջույթի սպեյսերի հեռացում  
հիմնական էնդոպրոթեզի տեղադրումով

վճար

700,000      

5.05

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

506001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Չարորակ ուռուցքների դեպքում նեֆրէկտոմիա վճար
900,000      

506002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ուրոլոգիական  չարորակ ուռուցքների  
նեֆրուորեթերէկտոմիա՝միզ մասնահատ.

վճար
1,000,000   

506003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արմատական պրոստատէկտոմիա վճար
800,000      

506004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Երկկողմանի օրխեկտոմիա շագանագեղձի ուռ-ի 
կապակց.

վճար
250,000      

506005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Շականագեղձի TUR չարորակ ուռ-ի դեպքում վճար
500,000      

506006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արմատ. ցիստոպրոստատէկտոմիա երկկողմանի 
ուրեթերոկ. ձևավորումով

վճար
900,000      

506007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Արմ. ցիստոպրոստատէկտոմիա բար.աղ-ին ռեզ-ի 
ձևավորում

վճար
1,500,000   

506008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միզապարկի TUR ուռուցքի հեռացումով վճար
400,000      

506009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Էպիցիստոստոմիա վճար
150,000      

506010

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Օրխոֆունիկուլէկտոմիա վճար
300,000      

506011

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Առնանդամի ամպուտացիա վճար
300,000      

506012

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Էմասկուլյացիա վճար
350,000      

ՈւՌՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ՉԱՐՈՐԱԿ  ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ



506013

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ցիստէկտոմիա/կանացի/առանց աղիքային 
պլաստիկայի

վճար
900,000      

506014

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ցիստէկտոմիա/կանացի/ աղիքային պլաստիկայի վճար
1,500,000   

506015

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պերկուտան ներֆեստոմիա վճար
250,000      

506016

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով 
+Մետրոֆանո

վճար
1,500,000   

506017

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Երիկամի ռեզեկցիա վճար
900,000      

506018

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ադենալէկտոմիա վճար
1,000,000   

506019

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աճուկաազդրային լիմֆոդիսսեկցիա միակողմանի վճար
500,000      

506020

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աճուկաազդրային լիմֆոդիսսեկցիա երկկողմանի վճար
800,000      

5.06 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

507001 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պլևրայի խոռոչի դրենավորում վճար

400,000      

507002 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքավանդակի պատի մասնահատում , 
պլաստիկա

վճար

800,000      

507003 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Թիմէկտոմիա վճար

800,000      

507004 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Միջին միջնորմի չարորակ ուռ-ի հեռացում վճար

800,000      

507005 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Թոքի ատիպիկ մասնահատում վճար

650,000      

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՐՈՐԱԿ  ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ



507006 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Թոքի դեկորտիկացիա վճար

650,000      

507007 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պլևրոպնևմոնէկտոմիա վճար

1,200,000   

507008 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պնևմոնէկտոմիա վճար

1,500,000   

507009 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լոբէկտոմիա վճար

1,000,000   

507010 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բիլոբէկտոմիա վճար

1,000,000   

507011 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Թոքի սեգմենտի հեռացում վճար

1,000,000   

507012 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բրոնխի խուղակի վերացում առաջնային 
միոպլաստիկայով

վճար

800,000      

507013 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ վճար

1,000,000   

507014 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կրծքավանդակի պատի մասնահատում վճար

400,000      

5.07

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

508001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Քթի և նրա հար-ից խոռ-ի ուռ-ի հեռ ըստ Դեն-ի և 
Մուրի

վճար
600,000      

508002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ըմպանի չարորակ ուռ-ի հեռացում վճար
600,000      

508003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Տրախեոտոմիա վճար
300,000      

508004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լարինգոստոմայի պլաստիկա վճար
400,000      

ՔԻԹ,կոկորդ,ականջի չարորակ հիվանդություններ



508005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոկորդի մասնահատում և պարանոցի 
միակողմանի լիմֆոդիսեկցիա

վճար
700,000      

508006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոկորդի լրիվ հեռ և պարանոցի երկկողմ-ի 
լիմֆոդիսեկցիա

վճար
1,000,000   

508007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոկորդի և պարանոցի մետաստատիկ 
լիմֆոհանգույցների միակողմանի  հեռ

վճար
600,000      

508008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոկորդի և պարանոցի մետաստատիկ 
լիմֆոհանգույցների  երկկողմանի հեռ.

վճար
800,000      

508009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ականջախեցու ծավալուն մասնահատ. պար-ի 
միակ-ի լիմֆոդիսեկցիա

վճար
400,000      

5.08 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

509001 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կերակրափողի մասնահատում վճար
1,000,000   

509002 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կերակրափողի ենթամբողջական մասնահատում, 
պլաստիկայով

վճար
1,500,000   

509003 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքս-աղիք բերանակցում չարոր. ուռ-ի կապ 
առաջն-ին

վճար
450,000      

509004 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքս-աղիք բերանակցում չարոր. ուռ-ի կապ 
հետին

վճար
400,000      

509005 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքսի դիստալ մասնահատում ըստ Բիլիոթ 
2-ի

վճար
900,000      

509006 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում վճար
1,200,000   

509007 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Գաստրէկտոմիա վճար
1,400,000   

509008 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքսի դիստալ մասնահատում ըստ Բիլիոթ1-
ի

վճար
800,000      

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



509009 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ստամոքսի ծայրատի էքստիրպացիա և ռեցիդիվի 
հեռացում

վճար
1,200,000   

509010 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Փայծախի հեռացում վճար
700,000      

509011 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մեծ ճարպոնի հեռացում վճար
400,000      

509012 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լյարդի եզրային մասնահատում վճար
600,000      

509013 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լյարդի բլթի հեռացում վճար
900,000      

509014 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լյարդի ատիպիկ մասնահատում վճար
700,000      

509015 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ընդհանուր լեղածորանի դրենավորում վճար
600,000      

509016 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լեղապարկի հեռացում վճար
500,000      

509017 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում վճար
600,000      

509018 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լեղածորան -աղիքային բերանակցում վճար
700,000      

509019 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լեղապարկի հեռացում լեղածորանի 
դրենավորմամբ

վճար
800,000      

509020 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ 
մասնահատում

վճար
1,000,000   

509021 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պանկրեատոդուռդէնալ մասնահատում վճար
1,800,000   

509022 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աղիք-աղիքային բերանակցման ձևավորում վճար
500,000      



509023 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հաստաղիքային խուղակի ձևավորում վճար
600,000      

509024 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Բարակ աղու մասնահատում վճար
800,000      

509025 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հաստ աղու մասնահատում վճար
1,000,000   

509026 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աղիքային խուղակի հեռացում վճար
1,200,000   

509027 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հարտմանի վիրահատություն վճար
1,100,000   

509028 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հեմիկոլէկտոմիա վճար
1,300,000   

509029 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ուղիղ աղու էքստիրպացիա վճար
1,500,000   

509030 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վերջնաղիք հեշտոցային խուղակի վերացում վճար
800,000      

509031 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Աղիների համակցված մասնահատումներ վճար
1,500,000   

509032 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հաստ և ուղիղ աղիների տրանսանալ 
վիրահատություններ

վճար
500,000      

509033 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հաստ աղու ենթամբողջական հեռացում վճար
1,400,000   

509034 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Հետորովայնամզային ուռուցքի հեռացում վճար
1,000,000   

509035 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված 
վիրահատություններ

վճար
1,700,000   

509036 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Գաստրստոմայի ձևավորում վճար
500,000      



509037 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կերակրափողի ստենտի տեղադրում /առանց 
ստենտի արժեքի

վճար
1,000,000   

509038 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Լյարդի տրեպան բիոպսիա վճար
500,000      

509039 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Էնդոսկոպիկ եղանակով գաստրոստոմայի 
տեղադրում

վճար
1,000,000   

509040 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Փորձնական լապարատոմիա վճար
200,000      

509041 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Էնդոսկոպիկ եղանակով հաստ աղու ուռուցքների 
հեռացում

վճար
1,300,000   

509042 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ուղիղ աղու ծայրատի էքստիրպացիա և ռեցիդիվի 
հեռացում

վճար
1,200,000   

509043 Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Կպումներ անջատում վճար
600,000      

5.09

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Մասնակի վճար վճար

510001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ճառ. բուժում մեկ ստացիոնար սեանս վճար
Ակտիվ

510002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ճառ, բուժում մեկ ցերեկային ստացիոնար սեանս վճար
Ակտիվ

510001

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Վահանաձև գեղձի չար. ուռ-ի 
ռադիոյոդաթերապևտիկ բուժ.

վճար
700,000      

510002

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Ռադիոյոդային բուժում հետազոտություններով վճար

800,000      

510003

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայությունն
եր

Պալիատիվ բուժ. օգնություն/1օրը/ վճար

40,000        

510004

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր

Բրախիթերապիա 2D ներառյալ տոպոմետրիկ 
հետազոտություն

վճար

40,000        



510005

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր

Օտարերկրյա քաղ. համար ELEKTA սարքով 
ճառագայթային բուժում ( 1 սեանս)

վճար

25,000        

510006

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր

Օտարերկրյա քաղ. համար TERAGAM սարքով 
ճառագայթային բուժում ( 1 սեանս)

վճար

20,000        

510007

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր Ցուցակով չնախատեսված այլ վճարովի դեպքեր

վճար

25,000        

510008

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր

Քիմիոթերապևտիկ բուժում 1 ստացիոնար կուրս/ 
առ քիմ

վճար

120,000      

510009

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր

Քիմիոթերապևտիկ բուժում ցերեկային 1 
ստացիոնար կուրս/ առ քիմ

վճար

70,000        

510010

Հիվանդանոցնե
րի 
ծառայություննե
ր Պորտոկատի տեղադրում և հեռացում/առանց պոր-ի արժեքի/

վճար

200,000      


