
Նյարդային համակարգի բարորակ հիվանդություններ

101001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բնածին արատներ վճար 450,000            

101002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գլխուղեղի ուռուցքի հեռացում վճար 1,000,000         

101003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գլխուղեղի բարդացած ուռուցքի հեռացում վճար 1,500,000         

101004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վենտրիկուլո-պերիտոնեալ դրենաժ վճար 700,000            

101005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գլխուղեղի էխինոկոկ վիրահատություն վճար 1,000,000         

101006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գլխուղեղի կիստա վճար 800,000            

101007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մենինգոցելլե վճար 500,000            

101008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գանգի ոսկրերի պլաստիկա ( առանց 
ծախսանյութի)

վճար 600,000            

101009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի և ողնուղեղի միջողնային սկավառակի 
ճողվածք

վճար 550,000            

101010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրադուրալ ծավ-ին 
գոյաց.

վճար 700,000            

101011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի և ողնուղեղի էքստրամեդուլյար ծավ-ին 
գոյաց.

վճար 700,000            

101012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի և ողնուղեղի ինտրամեդուլյար ծավ-ին 
գոյաց.

վճար 700,000            

101013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի և ողնուղեղի ներգանգային 
հեմատոման-ի հեռաց

վճար 900,000            

101014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գլխուղեղի թարախակույտի հեռացում վճար 1,000,000         
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101015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գանգոսկրի բարորակ ուռուցք վճար 600,000            

101016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողի պերկուտան  տրեպան բիոպսիա R 
կոնտրաստով ներշնչափողային  անզգայացմամբ 
ներառյալ տրեպանացիոն հավաքածուի  արժեքի

վճար 280,000            

101017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արտաքին փորոքային դրենավորում վճար 100,000            

101018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողի պերկուտան  տրեպան բիոպսիա R 
կոնտրաստով ներերակային  անզգայացմամբ 

տրեպանացիոն  առանց հավաքածուի  արժեքի
վճար 250,000            

101019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերտեբրոպլաստիկա, կիֆոպլաստիկա վճար 350,000            

101020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի վնասվածքների բուժում հետին 
գործիքային կայունացմամբ

վճար 500,000            

101021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի վնասվածքների վիրահատական 
բուժում առաջային կայունացումով

վճար 600,000            

101022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի վնասվածքների կոմբինացված բուժում վճար 700,000            

101023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սպոնդիլոլիստեզի վիրահատական բուժում վճար 500,000            

101024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի դեֆորմացիաների վիրահատական 
բուժում, կիֆոզ սկոլիոզ

վճար 650,000            

101025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի թարախաբորբոքային 
հիվանդությունների վիրահատական բուժում

վճար 700,000            

101026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարային խողովակի ստենոզ, 
վիրահատական բուժում

վճար 500,000            

101027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի պարանոցային հատվածի առաջային 
դիսկէկտոմիա և ամրացում (ACDF) 

վճար 600,000            

101028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գոտկային առաջային միջմարմնային ամրացում 
(ALIF)

վճար 600,000            

101029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գոտկային տրանսֆորամինալ միջմարմնային 
ամրացում (TLIF)

վճար 550,000            



101030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարից մետաղական կոնստրուկցիաների 
հեռացում

վճար 300,000            

101031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի կրկնակի վիրահատություններ վճար 800,000            

101032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի կոռեկցող օստեոտոմիաներ ( 
պեդիկուլյար սուբտրակցիոն օստեոտոմիա, Սմիտ-

Պետերսոնի օստեոտոմիա)
վճար 800,000            

101033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ողնաշարի դեկոմպրեսիվ լամինէկտոմիա վճար 450,000            

1.01

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                        

102001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գին. արտ. սեռ. օրգ-ի բարտոլինյան գեղձի 
կիստաի հեռ

վճար 270,000         

102002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սրածայր կոնդիլոմաների հեռ սահմ տեղ 
անզգայացմամբ

վճար 150,000         

102003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում 
տարածուն ընդհ անզգ

վճար 250,000         

102004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հեշտոցի պատ-ի առաջնային պլաստիկա և 
հետին կոլպոպեր

վճար 600,000         

102005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հեշտոցի պատերի իջեցման միջին 
կոլպոռաֆիա

վճար 600,000         

102006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հասարակ վուլվէկտոմիա վճար 500,000         

102007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սեռական շրթերի բարորակ գոյացության 
հեռացում

վճար 290,000         

102008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիստերոսկոպիա պոլիպի հեռացմամբ վճար 280,000         

        *Արժեքները չեն ներառում մետաղական կոնստրուկցիաների, 
ալլոտրանսպլանտատների, ցեմենտային համակարգերի, քեյջերի արժեքները

Գինեկոլոգիական բարորակ հիվանդություններ
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102009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի խոռոչի քերուկ անզգայացմամբ վճար 150,000         

102010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիստերոսկոպիա միոմատոզ հանգույցի 
հեռացմամբ

վճար 300,000         

102011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի պարանոցի հեշտ-ին հատվածի 
սեպաձև ամպուտացիա

վճար 200,000         

102012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա վճար 200,000         

102013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի վենտրոֆիքսացիա վճար 700,000         

102014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա 
հավելումներով և առանց

վճար 500,000         

102015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և 
առանց

վճար 550,000         

102016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի էքստիրպացիա հավել-ով, 
կոլպոֆիքսացիայով

վճար 650,000         

102017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով և  
առանց (1-ին, 2-րդ կարգի ճարպակալման 

ժամանակ)
վճար 700,000         

102018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա վճար 550,000         

102019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արգ-ի վզիկի կճատի հեռ հավ-ով և առանց 
հավելումների

վճար 650,000         

102020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հեշտոցի պատի բարորակ նորագոյացության 
հեռացում

վճար 300,000         

102021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ձվարան(ներ)ի հեռացում վճար 450,000         

102022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ձվարան(ներ)ի տոտիկ ունեցող գոյաց. 
հեռացում

վճար 450,000         

102023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ձվարան(ներ)ի միջկապանային 
գոյացությունների հեռացում

վճար 450,000         
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102024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ձվարան(ներ)ի թարախակալված 
գոյացությունների հեռացում

վճար 450,000         

102025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ձվարան(ներ)ի մասնահատում վճար 450,000         

102026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ախտորոշիչ լապարասկոպիա բիոպսիայով և 
առանց

վճար 250,000         

102027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ ձվարանների 
մասնահատում

վճար 500,000         

102028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ ձվարանների հեռացում վճար 500,000         

102029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ ձվարանների 
դեկորտիկացիա

վճար 500,000         

102030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ  ձվարանների տոտիկ 
ունեցող գոյաց-ի հեռաց.

վճար 500,000         

102031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկձվարանների միջկապային 
գոյաց-ի հեռացում

վճար 500,000         

102032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ ֆալոպյան փողերի 
կպումների անջատում

վճար 500,000         

102033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ ֆալոպյան փողերի 
հեռացում

վճար 500,000         

102034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարոսկոպիկ կոնսերվատիվ 
միոմէկտոմիա

վճար 650,000         

102035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ էնդոմետրիոիդ օջախների 
կոագուլ յացիա 400,000         

102036

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վուլվայի ուռուցքի հեռացում վճար 450,000         

102037

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միակողմանի աճուկային լիմֆոդիսեկցիա վճար 350,000         

102038

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Երկկողմանի աճուկային լիմֆոդիսեկցիա վճար 450,000         
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102039

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միակողմանի զստային լիմֆոդիսեկցիա վճար 450,000         

102040

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Երկկողմանի զստային լիմֆոդիսեկցիա վճար 600,000         

102041

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դիագնոստիկ լապարատոմիա վճար 200,000         

102042

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հեշտոցի ուռուցքի հեռացում վճար 450,000         

102043

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա վճար 200,000         

102044

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վենէկտոմիա միակողմանի վճար 290,000         

102045

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վենէկտոմիա երկկողմանի վճար 400,000         

102046

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրոսէկտոմիա միակողմանի վճար 200,000         

102047

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրոսէկտոմիա երկկողմանի վճար 300,000         

102048

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կավա-ֆիլտրի իմպլանտացիա ստորին 
սիներակում

վճար 200,000         

102049

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ արգ-ի էքստիրպացիա 
հավել-ով և առանց

վճար 700,000         

102050

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ արգ-ի վերհեշտ ամպ. 
հավել-ով և առանց

վճար 650,000         

102051

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոլպոֆիկսացիա վճար 350,000         

102052

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Որովայնի առաջնային պատի դեսմոիդի 
հեռացում վճար 450,000         

1.02

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     
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103001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի չափերի փոքրացում վճար 800,000         

103002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի մաստոպեկսիա վճար 350,000         

103003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արհեստական կրծքագեղձի տեղ-ում առանց 
էքսպանդերի կամ իմպլ-ի արժեքի

վճար 450,000         

103004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա LD լաթով վճար 600,000         

103005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա  DEAPլաթով վճար 1,500,000     

103006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

կրծքագեղձի ռեկոնստրուկցիա TRAM լաթով վճար 900,000         

103007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գինեկմաստիա-գերաճած մեկ կրծքագեղձի 
հեռացում

վճար 300,000         

103008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գինեկմաստիա-գերաճած երկու կրծքագեղձի 
հեռացում

վճար 500,000         

103009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում  1-ին 
աստիճանի բարդության 

վճար 250,000         

103010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում    2-րդ 
աստիճանի բարդության 

վճար 300,000         

103011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում  3-րդ 
աստիճանի բարդության 

վճար 500,000         

103012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի երկողմանի սեկտորալ 
մասնահատում

վճար 350,000         

103013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի բարորակ գոյ․-ի հեռացում  
տեղային անզգայացմամբ

վճար 250,000         

103014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի ամպուտացիա վճար 500,000         

Կրծքագեղձի բարորակ հիվանդություններ
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103015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի տրեպան բիոպսիա/առանց 
հիստոլոգիայի/

վճար 50,000           

103016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պահ ավշ-ի հայտնաբերում, նշագրում և 
ֆիքսում ռադիզ մեթոդով

վճար 200,000         

103017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միակողմանի ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա վճար 350,000         

103018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պահակային  ավշային հանգույցների 
ֆլուորեսցենտային հետազոտություն 
կրծքագեղձի քաղցգեղձի ժամանակ

վճար 200,000         

103019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պահակային  ավշային հանգույցների 
ֆլուորեսցենտային հետազոտություն մաշկ ի 

քաղցգեղձի, մելանոմայի ժամանակ
վճար 200,000         

103020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պահակային  ավշային հանգույցների 
համակցված ռադիոիզոտոպային և 

ֆլուորեսցենտային հետազոտություն 
կրծքագեղձի քաղցգեղձի ժամանակ

վճար 300,000         

103021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պահակային  ավշային հանգույցների 
համակցված ռադիոիզոտոպային և 

ֆլուորեսցենտային հետազոտություն մաշկի  
քաղցկեղի, մելանոմայի  ժամանակ

վճար 300,000         

1.03

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

104001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին կամ ստ-ին ծն-ի բար. ուռ-ի /էպուլիս, 
ֆիբրոմա

վճար 300,000         

104002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դեմքի և պար-ցի փափուկ հյուս-ի բար ուռի 
հեռ մինչ3սմ

վճար 300,000         

104003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դեմքի և պար-ցի փափ հյուս-ի բար ուռի հեռ 
3սմ մեծ

վճար 400,000         

104004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մարմնի բազմ-ի բարորակ ուռուցքների  հեռ 
ընդհ անզգ տեղ մաշկ լաթով

վճար 400,000         

104005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստործնոտային թքագեղձի ամբողջական 
հեռացում

վճար 500,000         

104006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցային ավշային հանգույցի 
Էքսցիզիոն և ինցիզիոն  բիոպսիա 

վճար 250,000         

Դիմածնոտային շրջանի բարորակ հիվանդություններ
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104007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վահանագեղձի մեկ բլիթի հեռացում վճար 450,000         

104008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վահանագեղձի ենթամբողջ. կամ ամբողջ 
հեռացում

վճար 600,000         

104009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հարվահանագեղձի ադենոմայի հեռացում վճար 550,000         

104010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հարականջային թքագեղձի մասնահատում վճար 500,000         

104011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հարականջային թքագեղձի ամբողջական 
հեռացում 

վճար 700,000         

104012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային 
անզգայացմամբ

վճար 100000

104013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր 
անզգայացմամբ

վճար 200000

104014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի տոտալ վերականգնումՃակատային 
լաթով(1-ին փուլ)

վճար 400000

104015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի տոտալ վերականգնումՃակատային 
լաթով(2-րդ փուլ)

վճար 100000

104016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռադիկալ հայմորոտոմիա օրո-անտրալ 
անաստամոզի պլաստիկ

վճար 300000

104017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռադիկալ Ֆրոնտոտոմիա վճար 300000

104018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հարքթային ծոցերի պանսինուսոտոմիա վճար 470000

104019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Facelifting վճար 600000

104020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցի մաշկի ձգում , ճակատի մաշկի 
ձգում

վճար 250000

104021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Mini facelifting վճար 600000
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104022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Խեյլոպլաստիկա բնածին արատների 
ժամանակ

վճար 250000

104023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օրթոգնատիկ վիր մեկ ծնոտի վրա (առ կոնստ 
առժեքի)

վճար 400000

104024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օրթոգնատիկ վիր երկու ծնոտի վրա (առ կոնս 
արժեքի)

վճար 600000

104025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Գենիոպլաստիկա (առանց կոնստրուկցիայի 
արժեքի)

վճար 200000

104026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արթրոցենտեզ (տեղային անզգայացմամբ) վճար 120000

104027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

ՔՍԾՀ պլաստիկա աուտոտրանսպլանտատով վճար 400000

104028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

ՔՍԾՀ ոսկրսյին անկիլոզի վիրահատական 
բուժում

վճար 300000

104029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհ անզ (փոքր ) վճար 70000

104030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգբ 
(միջի)

վճար 100000

104031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր 
անզգայացմամբ (մեծ)

վճար 150000

104032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստ-ն ծնոտի միակ-ի օտեո-զ տիտանե 
մինիթիթ (առանց նյ

վճար 250000

104033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստ-ն ծնոտի երկ-նի օտեոսինթեզ տիտ-ե 
մինիթիթ (առ նյ

վճար 350000

104034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստ-ն ծնոտի օտ-զ բազ-ր կոտր տիտանե 
մինիթ (առ նյ

վճար 500000

104035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Այտոսկրի ռեպոզիցիա, այտային աղեղի 
ռեպոզիցիա

վճար 150000

104036

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Այտոսկրի օտեոսինթեզ տիտանե 
մինիթիթեղներով (առ նյ

վճար 250000



104037

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Այտա-ն համալիրի օտեոսինթեզ տիտանե մին 
(առանց նյ

վճար 330000

104038

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Այտային աղեղի օտեոսինթեզ տիտանե մինի-վ 
(առ նյ առ)

վճար 200000

104039

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին ծնոտի օտեոս տիտանե մինիթ (առ նյ 
առ), պարզ

վճար 250000

104040

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին ծն-ի օտե-զ տիտանե մինիթ-վ (առ նյ-ի 
ար ) միջ

վճար 300000

104041

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին ծնոտի օտե-զ տիտանե մինի-վ (առ նյ 
առ ), Բարդ

վճար 450000

104042

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթոսկրերի ռեդրոսացիա տեղային 
անզգայացմամբ

վճար 50000

104043

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթոսկրերի ռեդրոսացիա ընդհանուր 
անզգայացմամբ

վճար 100000

104044

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների կոտրվածքների կոնս բուժում 
բեկակալմ

վճար 200000

104045

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների շինավորում /ֆիքսացիա վճար 80000

104046

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների շինավորում /ֆիքսացիա կոտ-ի 
գծից ատամի հեռ

վճար 100000

104047

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների կոտրվածքների կոնսերվատիվ 
բուժում բեկակալման միջոցով (տեղային 

անզգայացմամբ)
վճար 150000

104048

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերքի առաջային վիրաբուժական մշակում 
ը/ա

վճար 100000

104049

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի խոռոչի բիոպսիա ընդհանուր 
անզգայացմամբ

վճար 100000

104050

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների կիստաների հեռացում (փոքր) վճար 150000

104051

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների կիստաների հեռացում (փոքր) վճար 200000



104052

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների կիստաների հեռացում (մեծ) վճար 300000

104053

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ցիստոտոմիա (տեղային անզգայացմամբ) վճար 100000

104054

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ցիստոտոմիա (ընդհանուր անզգայացմամբ) վճար 200000

104055

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ֆլեգ-ն բացահատում տեղային անզգ (մեկ ան 
շրջան ընդգր

վճար 150000

104056

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ֆլեգ-ն բացահ-մ ընդ անզգ (մեկ ան շրջան 
ընդգր

վճար 200000

104057

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ֆլեգ-ն բացահ-մ տեղ անզգ (մեկ ան շրջան 
ընդգր

վճար 100000

104058

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբսցեսի բացահատում ընդհանուր անզ-բ 
(մեկ ան շրջան)

վճար 150000

104059

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի հատակի ֆլեգմոնայի բացահատում վճար 350000

104060

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտների օստեոմիելիտի բուժում (սե-ա) ընդ 
անզ

վճար 250000

104061

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնո-ի օստ-ի բուժում (սեկ-ա) ընդ անզ միջ 
ծավալ

վճար 300000

104062

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնո-ի օստ-ի բուժում (սեկ-ա) ընդ անզ մեծ 
ծավա

վճար 350000

104063

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտի կեսի ռեզեկցիա ընդհանուր անզգբ (առ 
իմպ առժ

վճար 450000

104064

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտի ամբ ռեզեկցիա ընդհանուր անզգբ (առ 
իմպ առժ

վճար 700000

104065

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնոտներ կիստոզ նոր հեռացում ծնոտոսկրի 
պահպանմամբ

վճար 300000

104066

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծն կիստ նորագ հեռ ծն-ի ռեզ (առանց 
maxiplate-ի ար

վճար 350000



104067

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնո-ր կիս նոր հեռ-մ ծն-ի ռեզ և միաժ վ սն-ղ 
ոտ աուտ

վճար 1500000

104068

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծն-ր կիս նոր հեռ-մ ծն-ի ռեզ և մի վե առ սն-ղ 
ոտ աու

վճար 1000000

104069

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին ծնոտի նորագ-ի հեռ ծնոտի ռեզ առ 
կոնստ

վճար 500000

104070

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սուբմենտոպլաստիկա Ընդհանուր 
անզգայացմամբ

վճար 300000

104071

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցի միջային կիստայի հեռացում վճար 250000

104072

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցի կողմնային կիստայի հեռացում վճար 300000

104073

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցի կողմնային խուղակի հեռացում վճար 250000

104074

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Առաջականջային խուղակի հեռացում վճար 200000

1.04

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

105001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դաստակի և ոտնաթաթի մեկ ոսկրի 
օստեոսինթեզ

վճար 200,000         

105002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դաստակի և ոտնաթաթի մեկից ավելի 
ոսկրերի օստեոսինթեզ

վճար 250,000         

105003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

 Մեկ փոքր հոդի արթրոդեզ վճար 200,000         

105004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մեկից ավելի փոքր  հոդերի արթոդեզ վճար 250,000         

105005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սրունքի ոսկրերի օստեոսինթեզ վճար          350,000   

Ոսկրային համակարգի և փափուկ հյուսվածքների բարորակ 
հիվանդություններ



105006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ազդրոսկրի օստեոսինթեզ վճար          450,000   

105007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Նախաբազակի ոսկրերի օստեոսինթեզ վճար          300,000   

105008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բազկոսկրի օստեոսինթեզ վճար          350,000   

105009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Անրակի օստեոսինթեզ վճար          280,000   

105010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճաճանչ դաստակային հոդի ոսկրերի 
օստեոսինթեզ

վճար 300,000         

105011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սրունք թաթային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ վճար          350,000   

105012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնք ազդրային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ վճար          450,000   

105013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արմնկային հոդի ոսկրերի օստեոսինթեզ վճար 400,000         

105014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արտ ֆիքսացիայի ապարատի տեղ մեծ 
սեգմենտ-ի վրա

վճար          200,000   

105015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոսկրերի եզրային մասնահատում առանց 
ռեկոնստրուկցիայի

վճար 300,000         

105016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տրեպան բիոպսիա ն/ե անզգայացմամբ վճար 120,000         

105017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տրեպան բիոպսիա ներշնչ. ընդ. 
անզգայացմամբ

վճար          175,000   

105018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբսցեսի բացազատում դրենավորում վերին 
վերջույթ

վճար          250,000   

105019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբսցեսի բացազատում դրենավորում ստորին  
վերջույթ

վճար          400,000   

105020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբսցեսի բացազատում դրենավորում կոնքի 
շրջան

վճար          500,000   



105021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբսցեսի բացազատում դրենավորում մեջքի 
շրջան

վճար          400,000   

105022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

 Ոտնաթաթի  ենթամբողջ ամպուտացիա վճար 300,000         

105023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արմնկային հոդերի էնդոպրոթեզավորում վճար 700,000         

105024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոպրոթեզավորում միաբևեռ 
հեմիարթրոպլաստիկա

վճար 600,000         

105025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

երկբևեռ հեմիարթրոպլաստիիկա վճար 800,000         

105026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնկան հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորում վճար 800,000         

105027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մետաղ. կոնստր-ի հեռացում մեկ հատվածից վճար          250,000   

105028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մետաղ. կոնստր-ի հեռացում մեկ-ից 
հատվածից ավելի

վճար          300,000   

105029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոսկր-ին ուռ-ի հեռ փոքր սեգմենտի վրա վճար          350,000   

105030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոսկ-ին ուռ-ի հեռ մեծ սեգմենտի վրա վճար          500,000   

105031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ամպուտացիա դաստակի 1 ֆալանգի վճար 120,000         

105032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ամպուտացիա դաստակի 1-ից ավելի 
ֆալանգի

վճար 150,000         

105033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դաստակի ամբողջ կամ ենթամբ 
ամպուտացիա

վճար          350,000   

105034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոտնաթաթի 1 ֆալանգի ամպուտացիա վճար 120,000         

105035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոտնաթաթի 1-ից ավելի ֆալանգի 
ամպուտացիա

վճար 150,000         



105036

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոտնաթաթի ամբողջ ամպուտացիա վճար          350,000   

105037

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ազդրի ամպուտացիա տարբեր 
մակարդակների

վճար          450,000   

105038

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էկզարտիկուլյացիա խոշոր  կոնք ազդրային 
հոդերից

վճար 600,000         

105039

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Նախաբազկի ամպուտացիա վճար          375,000   

105040

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերին վերջույթի ամպուտացիա վճար          350,000   

105041

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջթիակային ամպուտացիա վճար 1,000,000     

105042

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջթիակային ամպուտացիա վերջույթի 
պահպանումով

վճար 1,200,000     

105043

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծնկան հոդի սինովէկտոմիա վճար          350,000   

105044

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ 3- 5սմ վճար          230,000   

105045

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Փափուկ հյուս-ի գոյացության  հեռ 5-10սմ վճար          290,000   

105046

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Փափուկ հյուս-ի գոյացության  հեռ10սմ և 
ավելի

վճար 500,000         

105047

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Փափուկ հյուս-ի գոյացության հեռ մինչև 3սմ վճար 200,000         

105048

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերքի երկրորդային վիրաբուժական մշակում վճար          200,000   

105049

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ուսահոդի էնդոպրոթեզավորում վճար 600,000         

105050

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոսկ-ի սեգմ մասնահ դիաֆիզար 
էնդոպրոթեզավորում

վճար 550,000         



105051

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ավշային հանգույցի էքսցիզիոն բիոպսիա վճար          200,000   

105052

105053

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Դիագնոստիկ արթրոսկոպիա վճար          180,000   

105054

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բուժական արթրոսկոպիա վճար 300,000         

105055

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մեկ մեծ հոդի արթրոդեզ վճար 400,000         

105056

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պլաստիկա ազատ մաշկ լաթով վճար 150,000         

105057

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էկզարտիկուլ յացիա խոշոր հոդերից ուսահոդ վճար 400,000         

105058

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

 Բուրսէկտոմիա վճար 250,000         

105059

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռևիզիա ռեպրոթեզավորում կոնք ազդրային հոդ վճար 900,000         

105060

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռևիզիա ռեպրոթեզավորում ծնկան հոդ վճար 1,000,000     

105061

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնք ոսկրերի մասնահատում ուռուցքի 
կապակցությամբ վճար 1,000,000     

105062

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ինցիզիոն բիոպսիա վճար 200,000         

105063

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լայն բացազատում ոչ ռադիկալ 
վիրահատությունից հետո վճար 350,000         

1.05

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

ՈՒրոլոգիական հիվանդություններ

https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProduct.jsf:hdmListId=2444:productId=75830
https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProducts.jsf:hdmListId=2444


106001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Նեֆրեկտոմիա վճար 650,000         

106002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Երիկամի բնածին արատների վերացում վճար 550,000         

106003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ավազան-միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա վճար 550,000         

106004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Երիկամի թարախակույտի և ոչ պարազ-ի կիստայի 
հեռացում

վճար 550,000         

106005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շագանակագեղձի ադենոմայի հեռացում բաց 
եղանակով

վճար 500,000         

106006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկի դիվերտիկուլի հեռացում բաց 
եղանակով

վճար 400,000         

106007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզածորան-հեշտոցային խուղակի հեռացում վճար 500,000         

106008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկ-հեշնոցային խուղակի հեռացում վճար 500,000         

106009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շագանակագեղձի ներմիզուկային մասնահատում 
тур

վճար 400,000         

106010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկի тур-բիոպսիա վճար 200,000         

106011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկի тур-ուռուցքի հեռացումով վճար 400,000         

106012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկի քարի հեռացում բաց եղանակով վճար 250,000         

106013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծավալուն սրածայր կոնդի-ի հեռ տեղ անզգ վճար            100,000   

106014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծավալուն սրածայր կոնդի-ի հեռ ընդհ անզգ վճար            200,000   

106015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ցիրկումցիզիա վճար            100,000   

https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProduct.jsf:hdmListId=2444:productId=75830
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106016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարաֆիմոզ վճար 100,000         

106017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մակամորձու կիստայի հեռացում , 
հիդրոցելէկտոմիա

վճար 250,000         

106018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վարիկոցելե վճար 250,000         

106019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզուկի առաջնային ռեզեկցիա վճար 250,000         

106020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնդիլիմատոզ վճար                250,000   

106021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բարդացած պապիլոմատոզ վճար 250,000         

106022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բոարիի վիրահատություն վճար 650,000         

106023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օրխէկտոմիա ընդհանուր անզգայազմամբ վճար 250,000         

106024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ադրենալէկտոմիա վճար 800,000         

106025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Նեֆրոլիտոտոմիա , պիելոլիտոտոմիա վճար 600,000         

106026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պերկուտան նեֆրոստոմայի  միակողմանի 
ձևավորում

վճար 150,000         

106027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պերկուտան նեֆրոստոմայի  երկկողմանի 
ձևավորում

վճար 250,000         

106028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բաց նեֆրոստրմիայի ձևավորում վճար 400,000         

106029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վիրահ անմիզապ կապակցությամբ/TVT,TOT/առ 
ժապ. գնի

վճար 400,000         

106030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա վճար 700,000         
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https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProduct.jsf:hdmListId=2444:productId=630939
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106031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վիր հիպոսպադիաների կապակցությամբ վճար 700,000         

106032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օրխիպեկսիա վճար 300,000         

106033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սկլեոթերապիա վարիկոցելեի կապակցությամբ վճար 200,000         

106034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնսերվատիվ բուժում/օրական բուժ արժեքը սահ. 
է /

վճար 30,000           

106035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միզապարկի քարի հեռ. լիթոտրիպսիայով վճար 250,000         

1.06

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

107001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էքսուդատիվ պլևրիտ վճար           200,000   

107002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պլևրայի խոռոչի էմպիեմա դրենավորմամբ և 
առ դրենավորմ

վճար           300,000   

107003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոնս բուժ. թոքի սուր թարախակույտ վճար           250,000   

107004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքավանդակի պատի մասնահատում , 
պլաստիկա

վճար           700,000   

107005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թիմէկտոմիա վճար           650,000   

107006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջնորմի գոյացությունների վիրահատական 
բուժում

վճար           650,000   

107007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թոքի ատիպիկ մասնահատում վճար           550,000   

107008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էխինոկոկի հեռացում վճար           550,000   

Շնչառական համակարգի բարորակ հիվանդություններ
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107009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թոքի և լյարդի Էխինոկոկի հեռացում վճար           800,000   

107010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թոքի դեկորտիկացիա վճար           550,000   

107011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պնևմոնէկտոմիա վճար           800,000   

107012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լոբէկտոմիա վճար           900,000   

107013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բիլոբէկտոմիա վճար           900,000   

107014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թոքի սեգմենտի հեռացում վճար           900,000   

107015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բրոնխի խուղակի վերացում առաջնային 
միոպլաստիկայով

վճար           600,000   

107016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թորակոտոմիա բիոպսիայի նպատակով վճար           350,000   

107017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքավանդակի պատի գոյաց. բիոպսիա վճար           120,000   

107018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Թոքի գոյացության  ՀՇ ուղղորդված տրեպան  
բիոպսիա առանց իմունոհիստոքիմիական 

քննության
վճար           200,000   

107019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիվանդի ստացիոնար բուժման 1 օրվա 
արժեքը ( ներառյալ հետազոտությունները և 

դեղորայքը, առանց ՀՇ ) 
վճար             70,000   

107020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիվանդի ստացիոնար բուժման 3 օրվա 
արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և 

դեղորայքը) առանց ՀՇ
վճար           120,000   

107021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիվանդի ստացիոնար բուժման 5 օրվա 
արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և 

դեղորայքը, առանց ՀՇ) 
վճար           200,000   

107022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիվանդի ստացիոնար բուժման 7օրվա 
արժեքը (ներառյալ հետազոտությունները և 

դեղորայքը, առանց ՀՇ) 
վճար           350,000   

107023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հիվանդի ստացիոնար բուժում ՝բարդացված, 
կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի 

խանգարումով
վճար           500,000   



107024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պլևրալ խոռոչի դրենավորում վճար           200,000   

107025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պառաստեռնալ բիոպսիա վճար           350,000   

107026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շնչափողի մասնահատում վճար       1,000,000   

107027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շնչափողի ընդհանուր անզգայացմամբ տրախեո 
-բրոնխոսկոպիա միջամտություն վճար           120,000   

1.07

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

108001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արտ. քթի և քթի առաջ-ին հատ-ի բար ուռ-ի հեռ 
տեղ անզ

վճար 150,000         

108002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արտ. քթի և քթի առաջ-ին հատ-ի բար ուռ-ի հեռ 
ընդ անզ

վճար 200,000         

108003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի հարակից խոռ-ի բար ուռ-ի հեռ ըստ Կալդուել 
Լյուկ

վճար 400,000         

108004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի հարակից խոռ-ի բար ուռ-ի հեռ ըստ Դենկերի վճար 400,000         

108005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի խոռ-ի վիր. միջ քթային արյունահոս-ը բուժ նպ-
ով

վճար 100,000         

108006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ բեր-ի խոռ-ի տեղային 
անզգայաց.

վճար 300,000         

108007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ բեր-ի խոռ-ի ընդհ. անզգայաց. վճար 350,000         

108008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ըմպ-ի բար ուռ-ի հեռ ֆարինգոտոմիայով վճար 500,000         

108009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարանոցի միջային կամ կողմնային կիստաների 
հեռացում

վճար 450,000         

Քիթ, կոկորդ,ականջի բարորակ հիվանդություններ
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108010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պլանային տրախեոտոմիա վճար 200,000         

108011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոկորդի բար. ուռ-ի հեռ. տեղ-ին անզգայացմամբ վճար 250,000         

108012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոկորդի բար. ուռ-ի հեռ. ընդհ անզգայացմամբ վճար 400,000         

108013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոկորդի մասնահատում և լարինգոստոմայի 
ձևավորում

վճար 500,000         

108014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ֆարինգո-լարինգոստոմայի պլաստիկա մաշկամկ-
ին լաթով

վճար 300,000         

108015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ականջախեցու և արտ լսող ուռ-ի հեռ տեղ անզգ վճար 250,000         

108016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ականջախեցու և արտ լսող ուռ-ի հեռ ընդ անզգ վճար 350,000         

108017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջին ականջի ուռ-ի հեռ հետականջային 
մոտեցմամբ

վճար 1,000,000     

108018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ականջախեցու պլաստիկա տեղային 
հյուսվածքներով

վճար 350,000         

108019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ականջախեցու մասնահատում վճար 350,000         

108020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լօր-օրգանների բիոպսիա բաց եղանակով վճար 250,000         

108021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա վճար 150,000         

108022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի հարակից խորոչների նորագ-ի պունկցիոն 
բիոպսիա

վճար 150,000         

108023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ըմպանի նորագոյացությունների բիոպսիա վճար 150,000         

108024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոկորդի նորագոյացությունների բիոպսիա վճար 150,000         
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108025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ականջի նորագոյացությունների բիոպսիա վճար 150,000         

108026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բերանի խոռոչի նորագոյացությունների բիոպսիա վճար 150,000         

108027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջամտ LOR օրգ-ից արյունահոս դեպքում վճար 150,000         

108028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լարինգեկտոմիա վճար 1,000,000     

1.08

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

109001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կարդիոպլաստիկա վճար 450,000         

109002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստոծանիական ճողվածքի պլաստիկա վճար 500,000         

109003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կերակրափողի մասնահատում վճար 800,000         

109004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կերակրափողի մասնահատում 
պլաստիկայով

վճար 1,000,000     

109005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսաղիքային համակարգի պոլիպի 
հեռացում որովայնահատումով

վճար 350,000         

109006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքս-աղիքային բերանակցում 
առաջնային

վճար 350,000         

109007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքս-աղիքային բերանակցում հետին վճար 300,000         

109008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսի դիստալ մասնահատում վճար 800,000         

109009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում վճար 1,000,000     

Որովայնի օրգանների բարորակ հիվանդություններ

https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProduct.jsf:hdmListId=2444:productId=247706
https://file-online.taxservice.am/pages/hdmProducts.jsf:hdmListId=2444


109010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ցողունային վագոտոմիա -պիլորոպլաստիկա վճար 450,000         

109011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Փայծախի հեռացում վճար 500,000         

109012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մեծ ճարպոնի հեռացում վճար 300,000         

109013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի եզրային մասնահատում վճար 400,000         

109014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի բլթի մասնահատում վճար 800,000         

109015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարազիտային և ոչ պարազիտային բշտի 
հեռացում

վճար 450,000         

109016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պարազիտային և ոչ պարազիտային բշտերի 
հեռացում

վճար 550,000         

109017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի ատիպիկ մասնահատում վճար 600,000         

109018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի թարախակույտ վճար 400,000         

109019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ընդհ, լեղածորանի դրենավորում վճար 450,000         

109020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լեղապարկի հեռացում վճար 350,000         

109021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լեղապարկ-աղիքային բերանակցում վճար 450,000         

109022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լեղածորան-աղիքային բերանակցում վճար 500,000         

109023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լեղ-ի հեռ. լեղածորանի դրենավորմամբ վճար 550,000         

109024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի ներքին 
դրենավորմամբ

վճար 450,000         



109025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի հեռացում վճար 500,000         

109026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ 
մասնահատում

վճար 700,000         

109027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ոչ օրգանային բար, գոյաց-ի հեռ վճար 600,000         

109028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

12-մատնյա աղու կոնսերվատիվ բուժում վճար 250,000         

109029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պանկրեատիտ խրոնիկական /կարճաժամկետ 
3օր/

վճար 250,000         

109030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճող-ի պլաստիկա տեղային հյուս-ով 
միակողմանի

վճար 300,000         

109031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճող-ի պլաստիկա տեղային հյուս-ով 
երկողմանի

վճար 400,000         

109032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրկնվող ճողվածքի վիրահատություններ վճար 450,000         

109033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հետվիրահատական ճող-ի պլաստիկա 1-ին 
աստիճանի բարդության 

վճար 300,000         

109034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հետվիրահատական ճող-ի պլաստիկա 2-
րդաստիճանի բարդության 

վճար 400,000         

109035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերջնաղու լրիվ կամ ոչլրիվ խուղ-ի վիր. 
Բուժում

վճար 300,000         

109036

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերջնաղու բարդ խուղակի վիր. բուժում վճար 350,000         

109037

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սուր պարապրոկտիկի վիր. բուժում վճար 250,000         

109038

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հետ-քի հարակից շրջ-ի կոնդիմոլան-ի հեռ 
սահմ տեղ անզ

վճար 200,000         

109039

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հետ-քի հարակից շրջ-ի կոնդիմոլան-ի հեռ 
տարծ ընդ անզ

վճար 250,000         



109040

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ներքին և արտաքին արյունահոսող թութք վճար 300,000         

109041

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղ-ով լեղապարկի հեռ վճար 350,000         

109042

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ախտորոշիչ լապարասկոպիա՝ բիոպսիայով և 
առանց 

վճար 250,000         

109043

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Որդանման ելունի հեռացում/աբենկ վճար 300,000         

109044

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում վճար 280,000         

109045

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աղիք-աղիքային բերանակցման ձևավորում վճար 350,000         

109046

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հաստաղիքային խուղակի ձևավորում վճար 350,000         

109047

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բարակ աղու մասնահատում վճար 450,000         

109048

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հաստ աղու մասնահատում վճար 550,000         

109049

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ախտորոշիչ լապարոտոմիա ՝ բիոպսիայով և 
առանց 

վճար 250,000         

109050

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աղիքային խուղակի հեռ առանց 
որովայնահատման

վճար 300,000         

109051

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աղիքայի խուղակի հեռ որովայնահատումով վճար 550,000         

109052

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հեմիկոլէկտոմիա վճար 650,000         

109053

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ուղիղ աղու էքստրիպացիա վճար 1,000,000     

109054

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Վերջնաղիք հեշտոցային խուղակի վերացում վճար 550,000         



109055

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աղիների համակցված մասնահատումներ վճար 800,000         

109056

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հաստ և ուղիղ աղիների տրանսանալ 
վիրահատություններ

վճար 250,000         

109057

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հաստ աղու ենթամբողջական հեռացում վճար 800,000         

109058

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարատոմիա; Աղիքային անցանելիության 
վերականգնում

վճար 400,000         

109059

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պերֆորատիվ խոցի վիրահատական բուժում վճար 450,000         

109060

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աղիների հիվ-ի կոնսերվատիվ բուժում մինչև 
1 շաբաթ

վճար 250,000         

109061

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Որովայնային խոռոչի թարախակույտի 
բացազատում 

վճար 350,000         

109062

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էմբոլիզացիա հեմանգիոման-ի արգանդի 
միոման-ի դեպքում

վճար 500,000         

109063

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էմբոլիզացիա coil-ի արյունահոսությունների 
ժամանակ

վճար 500,000         

109064

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քիմաէմբոլիզացիա LIPOIDOLI միջոցով վճար 500,000         

109065

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քիմիաէմբոլիզացիա SPHERA-ների միջոզով վճար 500,000         

109066

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռեգիոնար քիմիաթերապիա (առանց 
նյութածախսի)

վճար 120,000         

109067

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պորտոկատի տեղ./ առանց կատետրի 
արժեքի/

վճար 120,000         

109068

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի core բիոպսիա վճար 170,000         

109069

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ենթաստամոքսային գեղձի core բիոպսիա վճար 250,000         



109070

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ինվազիվ անգիոգրաֆիա վճար 100,000         

109071

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կպումների անջատում վճար 400,000         

109072

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղանակով փայծախի 
հեռացում

վճար 570,000         

109073

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղ-ով լյարդի եզրային 
մասնահատում

վճար 450,000         

109074

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղ-ով պարազի-ն և ոչ 
պարազ բշտերի հեռ

վճար 600,000         

109075

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղանակով լյարդի 
թարախակույտի հեռացում

վճար 450,000         

109076

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ընդհանուր լեղածորանի դրենավորում 
լապարասկոպիկ

վճար 500,000         

109077

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճող-ի պլաստիկա  լապարասկոպիկ (առանց 
ցանցի )

վճար 350,000         

109078

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Որդանման ելունի հեռացում լապարասկոպիկ 
եղանակով

վճար 350,000         

109079

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղանակով 
հեմիկոլեկտոմիա, (առանց կարող սարքերի 

արժեքի)
վճար 700,000         

109080

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ եղանակով աղիք-ն 
անցանելի-ն վերականգ,

վճար 450,000         

109081

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պերֆորատիվ խոցի վիրահատական բուժում 
լապարասկոպիկ

վճար 450,000         

109082

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Որովայնի խոռոչի թարախակույտի 
բացահատում լապարասկոպիկ

վճար 350,000         

109083

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Միջմաշկային միջլյարդային դրենավորում 
(առանց դրենաժների արժեքի)

վճար 250,000         

109084

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լյարդի ատիպիկ մասնահատում 
լապարասկոպիկ եղանակով

վճար 800,000         
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109085

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապ․ եղ-ով սիգմայաձև աղու մասնահատում 
(առանց  կարող սարքի արժեքի)

վճար 650,000         

109086

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էզոֆագոգաստրոդոուդենոսկոպիա վարիկոզ 
երակների լիգավորում ն/ե անզգ առանց 

լիգատորի արժեքի 
վճար 150,000         

109087

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսաղիքային տրակտի 
ստենտավորում առանց ստենտի արժեքի

վճար 300,000         

109088

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Պերօրալ էնդոսկոպիկ գաստրոստոմայի 
ձևավորում առանց գաստրոստոմայի արժեքի

վճար 400,000         

109089

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքս բալոնի տեղադրում  առանց բալոնի 
արժեքի

վճար 200,000         

109090

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսաղիքային տրակտի նեղացումների 
բալոնային դիլատացիա  ն/ե անզգայացմամբ

վճար 300,000         

109091

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կոլոնոսկոպիա գիգանտ պոլիպի հեռացում 
ն/ե անզգայացմամբ

վճար 200,000         

109092

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոսկոպիկ սուբմուկոզ դիսեկցիա վճար 250,000         

109093

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա 1-ին 
աստիճանի բարդություն 

վճար 300,000         

109094

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա  2-
րդ աստիճանի բարդություն 

վճար 500,000         

109095

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ 
խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա,Էնդոսկոպիկ 

պապիլոսֆինկտերոտոմիա 
վճար 270,000         

109096

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ 
խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա,Էնդոսկոպիկ 

պապիլոսֆինկտերոտոմիա, խոլեդոխի 
դրենավորում

վճար 350,000         

109097

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

ՈՒղիղ աղու ճաքի հատում, 
հեռացում,դոզավորված սվինգտերոտոմիա

վճար 250,000         

109098

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռեկտոպեքսիա վճար 350,000         

109099

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ստամոքսի լապարասկոպիկ sleeve 
մասնահատում (առանց կարող սարքերի 

արժեքի) 
վճար 620,000         
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109100

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լապարասկոպիկ կոլոստոմայի տեղադրում վճար 400,000         

109101

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի 1-ին 
կուրս (PIPAC)

վճար 300,000         

109102

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի 
կուրս(գերմանական սարքավորման արժեքը 

ներառյալ)
վճար 1,500,000     

109103

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ինտրապերիտոնիալ քիմիաթերապիայի 
կուրս(ռուսական  սարքավորման արժեքը 

ներառյալ)
վճար 1,000,000     

1.09

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

110001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սեպտոպլաստիկա I կարգի բարդության վճար          240,000   

110002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սեպտոպլաստիկա II կարգի բարդության վճար          300,000   

110003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Սեպտոպլաստիկա III կարգի բարդության  վճար          350,000   

110004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոպլաստիկա  I  կարգի բարդության վճար          300,000   

110005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոպլաստիկա  II կարգի բարդության վճար 400,000         

110006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոպլաստիկա  III կարգի բարդության վճար 500,000         

110007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոսեպտոպլաստիկա   I  կարգի 
բարդության  /ընդհանուր անզգայացմամբ/

վճար 350,000         

110008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոսեպտոպլաստիկա II կարգի բարդության 
/ընդհանուր անզգայացմամբ/

վճար 450,000         

110009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռինոսեպտոպլաստիկա III կարգի 
բարդության/ ընդհանուր անզգայացմամբ/

վճար 500,000         

Պլաստիկ վիրաբուժություն
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110010

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օտոպլաստիկա  I կարգի բարդության 
/տեղային  անզգայացմամբ/ 

վճար 200,000         

110011

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օտոպլաստիկա II կարգի բարդության 
/տեղային անզգայացմամբ/

վճար 250,000         

110012

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Օտոպլաստիկա  III  կարգի բարդության 
/տեղային անզգայացմամբ/ 

վճար 300,000         

110013

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի    I կարգի բարդության  / տեղային 

անզգայացմամբ/
վճար 150,000         

110014

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

 Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի   II կարգի բարդության /տեղային 

անզգայացմամբ/
վճար 180,000         

110015

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի   III    կարգի բարդության/ տեղային 

անզգայացմամբ/
վճար 230,000         

110016

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի I կարգի բարդության /ընդհանուր 

անզգայացմամբ/
վճար 180,000         

110017

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի II կարգի բարդության /տեղային 

անզգայացմամբ/
վճար 230,000         

110018

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Բլեֆարոպլաստիկա միայն վերին կամ ստորին 
կոպի  III կարգի բարդության / ընդհանուր 

անզգայացմամբ/
վճար 280,000         

110019

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լիպոսակցիա   I կարգի բարդության / 
ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1զոնա վճար 200,000         

110020

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լիպոսակցիա II կարգի բարդության / 
ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1 զոնա վճար 270,000         

110021

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Լիպոսակցիա  III  կարգի բարդության / 
ընդհանուր անզգայացմամբ/ 1 զոնա վճար 350,000         

110022

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա I կարգի 
բարդության  /տեղ. անզգ./ վճար 250,000         

110023

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա  II կարգի 
բարդության  /տեղ. անզգ./ վճար 320,000         

110024

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա  III կարգի 
բարդության /տեղ. անզգ./ վճար 370,000         



110025

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա  I կարգի 
բարդության /ընդ. անզգ./ վճար 300,000         

110026

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա  II կարգի 
բարդության/ընդ. անզգ./ վճար          350,000   

110027

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա  IIIկարգի 
բարդության   /ընդ. անզգ./ վճար          400,000   

110028

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի 
տեղափոխման  I կարգի բարդության վճար          300,000   

110029

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի 
տեղափոխման  II կարգի բարդության վճար          350,000   

110030

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա առանց պորտի 
տեղափոխման  III կարգի բարդության վճար          400,000   

110031

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով  I 
կարգի բարդության վճար          350,000   

110032

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով   
II կարգի բարդության վճար          400,000   

110033

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Աբդոմինոպլաստիկա պորտի տեղափոխումով   
III կարգի բարդության վճար          450,000   

110034

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն   I կարգի 
բարդության վճար 500,000         

110035

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն   II կարգի 
բարդության վճար 550,000         

110036

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն  III կարգի 
բարդության վճար 650,000         

110037

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն 
աուտոտրանսպլանտատով՝  I կարգի 

բարդության
վճար 550,000         

110038

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն 
աուտոտրանսպլանտատով՝  II  կարգի 

բարդության
վճար 700,000         

110039

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Քթի երկրորդային վիրահատություն 
աուտոտրանսպլանտատով՝  III կարգի 

բարդության
վճար 850,000         



110040

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
տեղային անզգայացմամբ վճար 80,000           

110041

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ 
տեղային անզգայացմամբ վճար 150,000         

110042

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել 
դեպքում տեղային անզգայացմամբ վճար 220,000         

110043

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
ընդհանուր անզգայացմամբ վճար 180,000         

110044

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ 
ընդհանուր անզգայացմամբ վճար 250,000         

110045

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել 
դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ վճար 350,000         

110046

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
տեղային անզգայացմամբ հին դեպք(2 շաբաթ և 

ավելին)
վճար 180,000         

110047

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ 
տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և 

ավելին)
վճար 250,000         

110048

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել 
դեպքում տեղային անզգայացմամբ հին դեպք(2 

շաբաթ և ավելին)
վճար 320,000         

110049

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
տընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 

շաբաթ)
վճար 280,000         

110050

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ 
ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 

շաբաթ)
վճար 350,000         

110051

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Տարածիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել 
դեպքում ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք 

(2 շաբաթ)
վճար 420,000         

110052

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային 
անզգայացմամբ վճար 110,000         

110053

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային 
անզգայացմամբ վճար 180,000         

110054

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում 
տեղային անզգայացմամբ վճար 250,000         



110055

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
տնդհանուր անզգայացմամբ վճար 210,000         

110056

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ ընդհանուր 
անզգայացմամբ վճար 280,000         

110057

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում 
ընդհանուր անզգայացմամբ վճար 350,000         

110058

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ տեղային 
անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի) վճար 210,000         

110059

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ տեղային 
անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի) վճար 280,000         

110060

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում 
տեղային անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և 

ավելի)
վճար 350,000         

110061

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 1 (մեկ) հատ 
տընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 

շաբաթ և ավելի)
վճար 310,000         

110062

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի դեպքւմ ընդհանուր 
անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ և ավելի) վճար 380,000         

110063

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ծալիչ ջլի վերականգնում 2-ի աց ավել դեպքում 
ընդհանուր անզգայացմամբ հին դեպք (2 շաբաթ 

և ավելի)
վճար 450,000         

110064

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 1-ին կարգի 
բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ) վճար 450,000         

110065

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 2-րդ կարգի 
բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ) վճար 600,000         

110066

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա 3-րդ  կարգի 
բարդության (ընդհ. անզգայացմամբ) վճար 800,000         

110067

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մամոպաստիկա իմպլանտով 1-ին կարգի 
բարդության վճար 500,000         

110068

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մամոպաստիկա իմպլանտով 2-րդ կարգի 
բարդության վճար 700,000         

110069

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մամոպաստիկա իմպլանտով 3-րդ կարգի 
բարդության վճար 900,000         



110070

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 1-ին կարգի բարդության 
(տեղային անզգայացմամբ) վճար 250,000         

110071

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 2-րդ կարգի բարդության 
(տեղային անզգայացմամբ) վճար 350,000         

110072

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 3-րդ կարգի բարդության 
(տեղային անզգայացմամբ) վճար 450,000         

110073

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 1-ին կարգի բարդության 
(ընդհ.անզգայացմամբ) վճար 350,000         

110074

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 2-րդ կարգի բարդության 
(ընդհ.անզգայացմամբ) վճար 450,000         

110075

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Արեոլայի պլաստիկա 3-րդ կարգի բարդության 
(ընդհ.անզգայացմամբ) վճար 550,000         

110076

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 1-ին 
կարգի բարդության վճար 450,000         

110077

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 2-րդ 
կարգի բարդության վճար 600,000         

110078

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Կրծքագեղձի մեծացում սեփական ճարպով 3-րդ 
կարգի բարդության վճար 850,000         

1.1

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     

111001

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ. բուժ. մաշկի կելոիդ վճար 150,000         

111002

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ. բուժ. մաշկի կերասոականտոմա վճար 250,000         

111003

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ. բուժ. փափուկ հյուս-ի կրունկոսկրերի/շպոր/ վճար 120,000         

111004

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

 Գլխուղեղի բարորակ գոյ․-ն ճառագայթային 
բուժում

վճար 800,000         

Բարորակ գոյացությունների ճառագայթային բուժում



111005

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ. բուժ.ծայրամասայիննյարդ-ին համակարգի 
տրիգեմինի

վճար 150,000         

111006

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Հետ ճառագայթային բարդությունների 
սիմպտոմատիկ բուժում վճար 150,000         

111007

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ․ բուժում ELEKTA սարքով 1սեանս վճար 25,000           

111008

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ճառ․ բուժում TERAGAM սարքով 1սեանս վճար 20,000           

111009

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Ցուցակով չնախատեսված դեպքերի ժամանակ վճար 25,000           

1.11

Հիվանդանոց
ների 

ծառայությու
ններ

Մասնակի վճար վճար 1                     


