
   
 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

«ԴՈԿՏՈՐ ՍԻԼ» ԾՐԱԳԻՐ 

 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույնով առաջարկվում է ըստ ընտրության ամբուլատոր ապահովագրության 2 ծրագիր՝  

- Դոկոր ՍԻԼ, որը ներառում է ամբուլատոր բազային ծառայություններ 

- Դոկոր ՍԻԼ+, որը ներառում է ամբուլատոր ընդլայնված ծառայություններ; 

Բացի այդ, յուրաքանչյուր փաթեթը ներառում է ապահովագրություն դժբախտ դեպքերից: 

 

Ծրագրերը ներառում են՝ 

- Ամբուլատոր ծառայություններ, ներառյալ գործիքային և լաբորատոր հետազոտություններ, 

- Տարեկան բժշկական հետազոտություններ, 

- Ապահովագրություն դժբախտ դեպքերից, 

- Բոնուս փաթեթ այլ ծառայությունների համար: 

 

2. Ապահովագրության ենթակա են միայն 18-70 տարեկան անձինք: 

3. Կարող են ապահովագրվել ինչպես անհատ անձինք, այնպես էլ կազմակերպություններ, որոնք 

հանդես գալով որպես Ապահովադիր, ապահովագրում են իրենց աշխատակիցներին: 

4. Կնքվող պայմանագրերի ժամկետը՝ միայն 1 տարի,  

5. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ապահովագրական վճարը վճարելու հաջորդ օրը:  

6. Ծառայությունները մատուցվում են «Էրեբունի» ԲԿ-ում կամ վկայագրում նշված այլ բժշկական 

կենտրոնում: 

7. Նախնական բուժզննում չի պահանջվում: 

8.  Չհատուցվող գումար չի կիրառվում: 
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ԾՐԱԳՐԵՐ 
«Դոկտոր Սիլ»   

 

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ  
(1 անձի համար) 

 
 

Ապահովագրության 
ծրագիր 

Տարեկան 
ապահովագրական 

գումար 1 անձի համար 

Տարեկան 
ապահովագրավճար  

1 անձի համար 

Ամբուլատոր 6,000,000 ՀՀ դրամ 36,000 ՀՀ դրամ 
Դժբախտ 

պատահարներ 1,000,000 ՀՀ դրամ  

 
 
 
 

«Դոկտոր Սիլ+» 
 

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ  
(1 անձի համար) 

 

Ապահովագրության 
ծրագիր 

Տարեկան 
ապահովագրական 

գումար 1 անձի համար 

Տարեկան 
ապահովագրավճար  

1 անձի համար 

Ամբուլատոր 7,000,000 ՀՀ դրամ 48,000 ՀՀ դրամ 
Դժբախտ 

պատահարներ 1,000,000 ՀՀ դրամ  
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1. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ «Դոկտոր Սիլ» «Դոկտոր Սիլ+» 

 Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի զննում 
 Ակնաբույժի զննում, տեսողության սրության ստուգում 
 Գինեկոլոգի/ուրոլոգի զննում 
 ԷՍԳ (Էլեկտրասրտագրություն) 
 Որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև 

գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն 
 Արյան ընդհանուր քննություն 
 Մեզի ընդհանուր քննություն 
 Արյան մեջ շաքարի որոշում 

✔ 
 

✔ 
 

- Ապահովագրված անձը կարող է օգտվել այս  ծառայություննից պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած 
ժամանակ, առանց որևից է գանգատի 
- Տարեկան բուժհետազոտությունը իրականացվում է Վկայագրում նշված բժշկական հաստատությունում 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 Խորհրդատվական ընդունելություններ բժիշկ-
մասնագետների կողմից, այդ թվում՝ նեղ մասնագետների 
(վիրաբույժ, վնասվածքաբան, ուրոլոգ, գինեկոլոգ, ՔԿԱ, 
ակնաբույժ, սրտաբան, գաստռոէնտերոլոգ, նյարդաբան, 
մաշկաբան և այլն) 

✔ 
 

✔ 
 

 Լաբորատոր ախտորոշում, այդ թվում՝ 
- համակլինիկական,  
- բիոքիմիական,  
- մանրէաբանական,  
- շիճուկաբանական,  
- հորմոնալ,  
- ցիտոլոգիական և իմունաբանական 
- հյուսվածքաբանական (հիստոլոգիական), 
- ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ  

և այլն: 
 Գործիքային ախտորոշում, այդ թվում՝ 

- ռենտգենաբանական հետազոտություն,  
- ուլտրաձայնային հետազոտություն,  
- ֆունկցիոնալ,  
- էնդոսկոպիկ զննումներ,  
- դուպլեքս 
- էլեկտրամկանագրություն 
- մամոգրաֆիա 

✔ 
 

✔ 
 

- կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 
-   անգիոգրաֆիկ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա 

 
 

✗ 

✔ 
Հատուցվում է 

ծառայության 100% 

- մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա 
 

✗ ✔ 
Հատուցվում է 

ծառայության 80% 
 

Ուշադրություն՝ Լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները պետք է ամրագրված լինեն բուժող բժշկի կողմից 
գիտականորեն հիմնավորված ցուցումով: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

Հետազոտության տեսակ 

 
Տարեկան բուժզննում' 
 
Ուլտրաձայնային հետազոտություն (որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների, վահանաձև գեղձի) 

Արյան ընդհանուր քննություն 
Մեզի ընդհանուր քննություն 
Էլեկտրասրտագրություն 
Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի (թերապևտ, մանկաբույժ) զննում և խորհրդատվություն 
Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի ցուցմամբ' այլ նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ 
Նեղ մասնագետի խորհրդատվություն, բուժման նշանակում (թոքաբան, մանկաբույժ, գինեկոլոգ-
էնդոկրինոլոգ, սեքսոպաթոլոգ, գաստրոէնտերոլոգ, ռևմատոլոգ) 
Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 
Տրանսռեկտալ սոնոգրաֆիա 
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ տեղակայումը) 
Լրավճար' յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայման հետազոտման դեպքում 
Մամոգրաֆիա, ներառյալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 
 
ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ, ՄԱԳՆԻՍԱ-ՌԵՁՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ 
 

Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա /մեկ հատված/ 

Գլուխ /գլխուղեղ/ 

Ակնախոռոչներ 

Քթի հավելյալ խոռոչներ 

Պարանոցի օրգաններ 

Հաստ աղիքի հետազոտություն կոնտրաստային հոգնայով 

Վերին կամ ստորին վերջույթի մեկ հատվածի կամ հոդի հետազոտություն 

Թոք և կրծքավանդակի օրգաններ 

Ողնաշարի պարանոցային հատված 

Ողնաշարի կրծքային հատված 

Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատված 

Վերին վերջույթներ (ներառյալ հոդերը) 

Ստորին վերջույթներ (ներառյալ հոդերը) 

Որովաւնի խոռոչի օրգաններ 

Փոքր կոնքի օրգաններ 

Արտաորովայնամզային տարածություն 

Գլուխ /գլխուղեղ/ ն. կրծքավանդակի օրգաններ (միաժամանակյա նշանակ, դեպքում) 

Գլուխ /գլխուղեղ/ ն. պարանոցի վերին հատվածի ողեր (միաժամանակյա նշանակ, դեպքում) 

Երկու այլ հատվածների միաժամանակ նշանակման դեպքում 

Երեք հատվածների միաժամանակ նշանակման դեպքում 

Լրավճար' լրացուցիչ յուրաքանչյուր հատվածի նշանակման դեպքում 

Լրավճար' ներերակային կոնտրաստավորմամբ հետազ. դեպքում 
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Լրավճար' ներերակային կոնտրաստավորման համար 

Լրավճար' կոնտրաստ նյութը խմելու դեպքում 

* - ԿՏ հետազոտության նկարները և CD-ն տրամադրվում են 

 

ԱՆԳԻՈԳՐԱՖԻԿ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ 

Մեկ հատված /տեղակայում 

Երկու հատված /տեղակայում 

Գլուխ և պարանոցի վերին հատված 

Երեք հատված /տեղակայում 

Լրավճար, մեկ հատված' ԿՏ հետազոտություն անցնելուց հետո 

Լրավճար, երկու հատված' ԿՏ հետազոտություն անցնելուց հետո 

 

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԷՍԳ հոլտեր մոնիտորինգ 

էխոսրտագրություն (էխոկարդիոգրաֆիա) դոպպլեր հետազոտությամբ 

ԷՍԳ չափավորված ծանրաբեռնվածությամբ (տրեդմիլ-թեստ) 

 

ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԴՈՒՊԼԵՔՍ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ* 

Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 

Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 

Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 

Գլխի մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս 

* - մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում՛ յուրաքանչյուր հաջորդը 

 

ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԴՈՊԼԵՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Գլխուղեղի ներգանգային և արտագանգային անոթների գերձայնային դոպլեր 

Վերին կամ ստորին վերջույթների անոթների հեմոդինամիկայի դոպլեր 

Վերին և ստորին վերջույթների անոթների հեմոդինամիկայի դոպլեր 

Վերին վերջույթների անոթների դոպլեր հետազոտություն' սառեցման փորձով 

Կավերնոզ մարմնի դոպլեր 

Կավերնոզ մարմնի դոպլեր հետազոտություն դեղաբանական փորձով 

 

ԷԼԷԿՏՐԱՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԻՈԳՐԱՖԻԱ/* 

Վերին վերջույթների 

Ստորին վերջույթների 

Դեմքի, ուսի, այլ (յուրաքանչյուրը) 

*- մեկից ավելի հետազոտության նշանակման դեպքում՛ յուրաքանչյուր հաջորդը 

 

ԱՅԼ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՈՒռոֆլոումետրիա 
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Ցիստոտոնոմետրիա 

Փոքր ուռոդինամիկ համալիր (ուռոֆլոումետրիա և ցիստոտոնոմետրիա, կամ ուռոֆլոումետրիա և 

միզուկի պրոֆիլոմետրիա) 

Մեծ ուռոդինամիկ համալիր (ուռոֆլուոմետրիա, ցիստոտոնոմետրիա և միզուկի պրոֆխոմ) 

Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ЭХО ЭГ, ЭЭГ) 

Էխոէնցեֆալոգրաֆիա (ЭХО ЭГ) 

Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ЭЭГ) 

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում 

**- լրավճար դեղաբանական փորձի համար 

Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում դեղաբանական փորձով 

Տեսադաշտի համակարգչային չափում (պերիմետրիա) 

էլեկտրորետինագիր 

Գաստրոսկոպիա /տեղային անզգայացմամբ/ 

Գաստրոսկոպիա հելիկոբակտեր պիլորիի որոշմամբ 

Լրավճար' հելիկոբակտեր պիլորիի էքսպրես թեստի համար 

Ռեկտոսկոպիա 

Կոլոնոսկոպիա 

Դուոդենոսկոպիա 

Իրիգոգրաֆիա 

Ներերակային ուրոգրաֆիա (կոտնրաստ նյութով) 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Սպիտակուցային ֆրակցիաներ' Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ 

Ալբումին 

Լիպազա 

Գամա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 

Կրեատինֆոսֆոկինազա (ԿՖԿ) 

ԿՖԿ ֆրակցիաներ 

Լակտատդեհիդրոգենազա (ԼԴԳ) 
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Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության (Ալֆա խոլեստերին) 

Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության 

Տրիգլիցերիդներ 

b - լիպոպրոտեիդներ 

Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանաության որոշումը 

Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 

Ռեբերգի փորձ 

Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը (ըստ Ք.Գոլդի ) 

Միզաթթու (մեզի մեջ) 

Ընդհանուր երկաթ (Fe) 

Ընդհանուր երկաթ կապող հատկության և գաղտնի երկաթի որոշումը (TIRC) 

Մագնեզիումի որոշումը (արյան շիճուկի մեջ) (Mg) 

Կալիում (K) 

Նատրիում (Na) 

Ընդհանուր կալցիում (Ca) 

Անօրգանական ֆոսֆոր (P) 

Իմունոգլոբու[ին A (IgA) 

Իմունոգլոբուլին M (IgM) 

Իմունոգլոբոււին G (IgG) 

Պրոթրոմբինային ինդեքս 

Ռեկալցիֆիկացիայի ժամանակը 

Պլազմայի տոլերանաությունը հեպարինի նկատմամբ 

Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 

Ֆիբրինոգեն Ա 

Ֆիբրինոգեն Բ 

Ֆիբրինոլիտիկ ակտիվություն 

Ակտիվացված մասնակի (պարցիալ) թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշում 

Թրոմբոցիտների ագրեգացիա և դեզագրեգացիա 

Թրոմբինային ժամանակի որոշումը (TT) 

Պրոտամին սուլֆատային թեստ 

Ֆիբրինոգենի դեգրադացիայի ելանյութեր (ՊՖԴ) 

էուգլոբուլինային մակարդուկի լիզիս 

Արյան ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ ակտիվություն 

էրիթրոցիտրի ագրեգացիայի, դեֆորմաց-ի և հարաբերական մածուցիկության որոշում 

Արյունատար անոթների պատերի հակաագրեգացիոն ակտիվության որոշումը 

Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն (MHO) 
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Արյան պլազմայի մածուցիկության որոշում 

էթանոլային թեսթ 

Արյունահոսության երկարատևությունը 

Կետոնային մարմինների որոշումը մեզի մեջ 

ՈՒրոբիլինի որոշումը մեզի մեջ 

Բիլիռուբինի որոշումը մեզի մեջ 

Երեք բաժակային փորձ 

Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի 

Պալարախտի միկոբակտերիաների որոշումը մեզի մեջ 

Մեզի հետազոտություն ըստ Զիմնիցկու 

Բենս-Ջոնսի սպիտակուցային մարմ. 

Սպիտակուցի որոշումը օրվա մեզի մեջ 

Խորխի ընդհանուր հետազոտություն 

Բրոնխալ ասթմայի տարերրը խորխի մեջ 

Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն 

Հելիկոբակտերի որոշումը կղանքի մեջ 

Լեղու կլինիկական հետազոտություն 

Կարմիր գայլախտի բջիջների որոշումը արյան մեջ 

Միզուկից քսուկի միկրոսկոպիա 

Մեգի միկրոսկոպիա տրիխոմոնադների հայտնաբերման համար 

Շագանակագեղձի հեղուկի կլինիկական հետազոտություն 

Ծավալուն սերմնահեղուկագիր 

Սերոմուկոիդներ 

Ռևմատոիդ գործոն (RF) 

C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP) 

Հակաստրեպտոլիգին 0 (ASO) 
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Բրուցելյոզ (Rose-B) 

Հեպատիտ A (Anti HAV lg M) 

Տոքսոպլազմոզ lg M (TOXO-IgM) 

Տոքսոպլազմոզ lg G AT (TOXO-IgG) 

Ցիտոմեգալովիրուս IgG (CMV-IgG) 

Ցիտոմեգալովիրուս lg M (CMV-IgM) 

Հերպես -1 IgM (HSV-1 IgM) 

Հերպես 1 IgG (HSV-1 IgG) 

Հերպես 2 IgM (HSV-2 IgM) 

Հերպես-2 lg G (HSV-2 IgG) 

Խլամիդիազ IgG (Chl.-tr. IgG) 

ՈՒրեապլազմա IgG (Ureaplasma ur. IgG) 

Միկոպլազմա IgG (Mycor. hominis-IgG) 

Հելիկոբակտերի որոշումը արյան մեջ (H.pylori-LgG) 

ՄԻԱՎ (HIV-1/2) 

ՈՒռուցքային էմբրիոնալ հակածինի որոշոշումը (CEA) 

Ալֆա ֆետոպրոտեին (AFP) 

Ձվարանների օնկոմարկեր CA-125 

Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն (PSA) 

Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն ազատ (PSA Free) 

Տրոպոնին 

Ինսուլին ռեզիստենտության ինդեքս (NOMA- IR) 

Ինսուլին (INSULIN) 

Պրոինսուփն (PROINSULIN) 

C պեպտիդ (C-Peptid) 

Եռյոդթիրոնին (T-3) 
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ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Հատուցման ենթակա չեն այն ծախսերը, որոնց գծով չեն ներկայացվել կամ թերի են հատուցում ստանալու 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև այն ծախսերը, որոնք չունեն համապատասխան բշժկական 
ցուցում(բացառությամբ ապահովագրական տարվա ընթացքում մեկանգամյա կանխարգելիչ բժշկական զննման 
շրջանակներում կատարվող հետազոտությունների): 
2. Ցանկացած ստացիոնար ծառայություն:  : 
3. Պայմանագրում նշված սպասարկող բժշկական կենտրոնից դուրս բժշկական ծառայությունների 
իրականացումը, 
4. Ապահովագրողը չի վճարում այն բժշկական ծառայությունների համար, որոնք կապված են հետևյալ 
հիվանդությունների և վիճակների կամ դրանց բարդությունների հետ՝ 
4.1. Քրոնիկ հիվանդությունների պահպանողական բուժում և դինամիկ հսկողություն, 

Եռյոդթիրոնին ազատ (F-T3) 

Թիրոքսին (T-4) 

Թիրոքսին ազատ (F-T4) 

Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH) 

Թիրեոգլոբուլին (TG) 

Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ (Anti-TG) 

էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ЭЭГ) 

Կրծքի կաթի մանէրաբանական հետազոտություն 

Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 

Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 

Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն 

էկսուդատների և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 

Սերմնահյութի մանրէաբանական հետազոտություն 

Կանանցի սեռ. օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետ. 

Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 

Շագանակագեղձի արտադրուկի միկրոֆլորա 

Իերսինիոզ; մեզ 

Իերսինիոզ; կղանք 

Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 
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4.2. Բնածին անոմալիաներ, զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ, ժառանգական և գենետիկ 
հիվանդություններ (պարբերական հիվանդություն, էպիլեպսիա (ներառյալ նրա հետևանքները և 
բարդություններ)), 
4.3. Մարդու իմունոդեֆիցիտի (ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ) վարակով պայմանավորված հիվանդությունների և 
վերջիններիս բարդությունների բուժում, 
4.4. Վնասվածքներ, որոնք առաջացել են Ապահովագրված անձի կողմից ալկոհոլի, թմրանյութերի և տոքսիկ 
նյութերի օգտագործման հետևանքով, ալկոհոլային և թմրադեղային թունավորումների բուժում, ալկոհոլիզմ, 
թմրամոլություն, 
4.5. Իմունային կարգավիճակի որոշում, 
4.6. Հոգեկան հիվանդություններ, պսիխոպաթիա, պսիխոզ, սահմանային վիճակներ, թմրամոլություն, 
ալկոհոլիզմ, տոքսիկոմանիա: Նևրոզների վերաբերյալ խորհրդատվության, հետազոտման (ներառյալ 
դիֆերենցիալ դիագնոստիկա) և բուժման ծախսեր (ասթենո-նևրոտիկ համախտանիշ, վեգետո-անոթային 
դիստոնիա և այլն), Հոգեթերապևտի ծառայություններ, հիպնոս,  խոսակցական արատի շտկում: 
4.7. Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների դինամիկ վերահսկում, ներառյալ լաբորատոր 
և գործիքային հետազոտությունները: 
4.8. Օնկոլոգիական հիվանդությունների ամբուլատոր (հետվիրահատական) բուժում և հսկողություն, 
4.9. Դեղամիջոցներ, բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ: 
4.10. Ստոմատոլոգիական ծառայություններ: 
4.11. Նյարդային համակարգի դեմիելինիզացնող հիվանդություններ: 
4.12. Ալլերգոդիագնոստիկա, սկարիֆիկացիոն փորձեր: Համակարգային և աուտոիմուն հիվանդությունները, 
այդ թվում՝ ռևմատոիդ արթրիտ, համակարգային կարմիր գայլախտ, համակարգային սկլերոդերմիա, Բեխտերևի 
հիվանդություն, համակարգային վասկուլիտներ և այլն, 
4.13. Մուկովիսցիդոզ, էկզեմա, պսորիազ, սեբորեա, գունափոփոխ որքին, մաշկի և եղունգների 
(օնիխոմիկոզներ) սնկային ախտահարում: Բացիլակրություն, պարազիտակրություն, ճիճվակրություն, 
4.14. Դիսբակտերիոզ, ներառյալ հետազոտությունները և խորհրդատվությունները, 
4.15. Թոքերի քրոնիկ ոչ յուրահատուկ հիվանդություններ՝ թոքերի էմֆիզեմա, պնևմոսկլերոզ, բրոնխոէկտատիկ 
հիվանդություն, դիֆֆուզ քրոնիկ բրոնխիտ: 
4.16. Միզասեռական վարակներ, առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (խլամիդիա, 
ցիտոմեգալովիրուս, հերպես վիրուս, ուրեոպլազմա, պապիլոմա վիրուս, գոնորեա, սիֆիլիս), բակտերիալ 
վագինոզ (գարդներելյոզ), սեռական օրգանների սնկային հիվանդություններ: 
4.17. Պոլիպների, գորտնուկների և այլնի հեռացում կոսմետիկ նպատակներով: 
4.18. Քնի խանգարումներ (այդ թվում հետազոտությունները և բուժումը), 
4.19. Ֆիզիոթերապիա, 
4.20. Ռեպրոդուկտիվ (վերարտադրողական) ֆունկցիայի և էրեկտիլ դիսֆունկցիայի (իմպոտենցիա) հետ 
կապված հետազոտությունները և բուժումը, ներարգանդային սերմնավորումը և էքստրակորպորալ 
բեղմնավորումը, հակաբեղմնավորիչ կոնսերվատիվ միջամտությունները, այդ թվում՝ ՆԱՊ-ի տեղադրումը և 
հեռացումը, սեռական հորմոնալ դիսֆումկցիան, դիսմենորեան, հակաբեղմնավորիչ միջոցները, 
4.21.  Կենսաակտիվ սննդային հավելումներ, բժշկական սննդային խառնուրդներ, պարաֆարմացեվտիկ և 
կոսմետիկ միջոցներ, 
4.22. Մեքենավարման, զինակրության իրավունքի, սպորտաառողջարանային միջոցառումների մասնակցելու, 
ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար, այլ թույլտվությունների համար հետազոտությունների 
անցկացում և տեղեկանքների տրամադրում, արտերկիր մեկնելու համար անհրաժեշտ պատվաստումների 
իրականացում: 
5. Ապահովագրողն ազատվում է հատուցում վճարելու պարտականությունից, եթե պահովագրական պատահարն 
արդյունք է հետևյալ դեպքերի` 
• ահաբեկչական ակտեր,  
• միջուկային պայթյուն,  
• ճառագայթում, ռադիոակտիվ կամ քիմիական վարակ,  
• ռազմական գործողություններ,  
• քաղաքացիական պատերազմ, ամեն տեսակի հասարակական հուզումներ կամ գործադուլներ,  
• օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր: 
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2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ 
 

Դժբախտ պատահար է համարվում որևէ հիվանդությունով չպայմանավորված, արտաքին, անսպասելի, 
հանկարծակի, որևից է հիվանդության հետ կապ չունեցող, յուրահատուկ, կարճաժամկետ (մինչև մի քանի ժամ), 
Ապահովագրված անձի կամքից անկախ իրադարձություն, որի արդյունքում տեղի է ունենում մարմնական 
վնասվածք կամ մահ 
 
Ծածկույթը ներառում է  

- Մահ որպես դժբախտ պատահարի հետևանք 
- Հաշմանդամություն 
- Բժշկական ծախսերի հատուցում որպես դժբախտ պատահարի հետևանք 

 
 
 

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 
 

-  

 Դոկտոր Սիլ Դոկտոր Սիլ + 
ՊԱՏԱՀԱՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ/ 

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ 
1. Մահ որպես դժբախտ պատահարի հետևանք 1,000,000 ՀՀ դրամ 1,000,000 ՀՀ դրամ 
2. Հաշմանդամության  
Հաշմանդամության խումբ համաձայն ՀՀ 
գործող օրենսդրությամբ 

I 
II 
 

 
 
 

1,000,000 ՀՀ դրամ  
500,000 ՀՀ դրամ 

 

 
 
 

1,000,000 ՀՀ դրամ  
500,000 ՀՀ դրամ 

 
3. Բժշկական ծախսեր Հատուցման ենթակա են Դժբախտ պատահարի 

հետևանքով փաստացի կատարված բժշկական 
ծախսերը՝ մինչև 200,000 ՀՀ դրամ մեկ անձի համար, 
որոնք իրականացվել են Դժբախտ պատահարին 
հաջորդող 365 օրվա ընթացքում։ 

 
 

1. Հատուցումն իրականացվում է միանվագ՝ 
- Ամբուլատոր ծառայությունների և դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած բժշկական ծախսերի 
դեպքերում՝ նշված բուժհաստատությանը. 
- Դժբախտ պատահարի դեպքում՝ ապահովագրված անձին կամ նրա ժառանգների (շահառուներին) 
2. Եթե հատուցումը տրամադրվել է մի կետով, իսկ հետագայում տեղի է ունեցել որևիցե փոփոխություն, ապա 
կտրամադրվի հատուցման ենթակա գումարի տարբերությունը: Օրինակ Ապահովագրված անձը ստացել է II 
կարգի հաշմանդամություն (տրամադրվել է հատուցում 500,000 դրամ չափով), իսկ հետագայում նույն 
դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է, ապա նրա ժառանգներին (շահառուներին) կվճարվի գումարի 
տարբերությունը՝ այն է 500,000 դրամ (1,000,000 դրամից – 500,000 դրամ): 

 
 

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 

Ապահովագրական պատահար չեն համարվում այն դեպքերը, որոնք հետևանք են և պատճառ. 
1. Ապահովագրված անձի կամ Շահառուի կանխամտածված գործողությունների, որոնք ուղղված են 

ապահովագրական պատահարի առաջացմանը, 
2. Ապահովագրված անձի կողմից ինքնիրեն մարմնական վնասվածքների կանխամտածված պատճառման, 
3. Ապահովագրված անձի կողմից հատուկ վտանգի կանխամտածված ենթարկման (բացառությամբ 

մարդկային կյանք փրկելու փորձերը), 
4. Ապահովագրված անձի ալկոհոլային, թմրանյութային կամ թունավոր արբեցման, 
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5. Ապահովագրված անձի կողմից հակաիրավական/հանցավոր գործողությունների կատարման, որոնք 
ուղղակի պատճառական կապի մեջ են ապահովագրական դեպքի հետ, 

6. ինքնասպանության (Ապահովագրված անձի կողմից ինքնասպանության փորձի), կամ կանխամտածված 
անդամախեղության կամ Ապահովագրված անձի անմեղսագիտակ վիճակի, բացառությամբ այն դեպքերի, 
երբ Ապահովագրված անձը հասցվել է այդպիսի իրավիճակին երրորդ անձանց կողմից, 

7. եթե Ապահովագրված անձը ներգրավվել է որևէ ցանկացած այլ օդային տրանսպորտում թռիչքում, 
բացառությամբ որպես ուղևոր, 

8. Ապահովագրված անձի կողմից ռազմական գործողություններին, զանգվածային ակցիաներին, 
գործադուլներին մասնակցության, 

9. միջուկային պայթյունների, ճառագայթման և ռադիոակտիվ վարակման հետևանքների ազդեցության, 
10. Ապահովագրված անձի կողմից տրանսպորտային միջոցի վարումը ալկոհոլային, թմրանյութերի կամ 

թունավոր արբեցողության վիճակում գտնվող անձին փոխանցման, կամ տվյալ տրանսպորտային միջոցը 
վարելու իրավունք չունեցող անձին փոխանցման, 

11. Ապահովագրված անձի կողմից սպորտային մրցումներին մասնակցության, եթե Ապահովագրված անձը 
մասնակցում է այդ մրցումներին որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ, 

12. պատերազմի, անկախ այն բանից, հայտարարված է պատերազմ, թե` ոչ, ռազմական գործողությունների, 
մանևրների կամ ռազմական կամ քաղաքացիական պատերազմի ցանկացած ակտի, 

13. ահաբեկչական գործողությունների, 
14. Ապահովագրված անձի կողմից զվարճահարմարանքներին մասնակցության, եթե զվարճահարմարանքի 

տվյալ տեսակը հակացուցված է Ապահովագրված անձին բժշկական հետազոտության արդյունքներով, 
որը ի հայտ է բերել համապատասխան հիվանդությունը կամ վիճակը, 

15. Սպորտային միջոցառումներին, պարապմունքներին և մրցումներին որպես մարզիկ մասնակցելը, 
16. Ապահովագրված անձի կողմից էքստրեմալ սպորտի այնպիսի տեսակներով զբաղվելու, ինչպիսիք են. 
• Լեռնային տուրիզմ (ալպինիզմ) 
• Վինդսերֆինգ 
• Դայվինգ 
• Պարաշյուտիզմ 
• Սավառնարվեստ 
• Սքեյթբորդինգ 
• Սնոուբորդինգ 
• Մաունթինբայկ 
• Հոլովակասպորտ 
• Ժայռամագլցումը 
• Սպելեոլոգիա 
• Սպորտային տուրիզմ 
• Ձմեռային լող 
• Բեյսջամփինգ 

17. հղիության կամ ծննդաբերության, 
18. վեներական հիվանդության կամ ձեռքբերվի իմունային անվաբարարության հատկանիշի (ՁԻԱՀ), ՁԻԱՀ-ի 

Համակցված Համալիրի (ՁՀՀ) կամ մարդու իմունային անբավարարության վարակի (ՄԻԱՎ)` անկախ 
ձեռքբերման ճանապարհներից, 

19. Ինսուլտի, էպիլեպսիկ և/կամ այլ կարկամային (ջղաձգային) նոպաների, գիտակցության կորստի և/կամ 
հոգեկան ռեակցիաների հետևանքով առաջացած վնասվածքները, 

20. Ցանկացած տեսակի ալերգիկ ռեակցիաները և դրանց հետևանքները, 
21. Պաթոլոգիկ կոտրվածքները, հենաշարժիչ ապարատի դեգեներատիվ ախտահարումները, ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածությունների հետևանքով առաջացած ճողվածքները, բերանի խոռոչում հայտնված կոշտ 
առարկաներով ատամների վնասումը։ 
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3. ԲՈՆՈՒՍ  

Գործում է բոլոր ծրագրերի համար 

Այս արտոնությունները չեն ֆինանսավորվում Ապահովագրողի կողմից, սակայն նշված բոնուսներից 
կարող են օգտվել Ապահովագրված անձինք ցանկացած ժամանակ ապահովագրության պայմանագրի 
գործողության ընթացքում: 
 

 
 
 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈւԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԶԵՂՉԵՐ 

 
Բժշկական 

հաստատություն 
Հասցե Զեղչ 

«Էրեբունի» ԲԿ ք. Երևան, Տիտոգրադյան 14  
5-20% «Իզմիրլյան» ԲԿ ք. Երևան, Հ. Ներսիսյան 19 

«Շենգավիթ» ԲԿ ք. Երևան, Մանանդյան 9 
«Սլավմեդ» ԲԿ ք. Երևան, Մ.Բաղրամյան պող. 3-րդ նրբ., 4/2 շենք 

 
 
 

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԶԵՂՉԵՐ 
 

Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովագրված անձը կարող է 
ստանալ ատամնաբուժական ծառայություններ՝ատամների պլոմբավորում, արմատների բուժում և 
արմատալիցք, ատամների հեռացում, ատամնաքարերի մաքրում, օրթոպեդիկ ծառայություններ, 
իմպլանտների տեղադրում, ստորև նշված ատամնաբուժարաններում՝ գործող գնացուցակների 
նկատմամբ մինչև 50% զեղչով։  

 
Ատամնաբուժական 

կենտրոններ 
Հասցե Զեղչ 

Դենտ Արտիս ք. Երևան, Պարոնյան փ 4/1  

Մեդեսսի ք. Երևան, Դավթաշեն, 3-րդ թաղամաս, 5/1  5%-50% 

Իմլանտում Իմպլանտում ք. Երևան, Արշակունյաց 46/2  

Մաստեր Ֆարմ ք. Երևան, Մուրացանի 114  

 

 

N Բոնուսային ծրագրի անվանումը Զեղչ 
1 Հիվանդանոցային բուժօգնություն ծրագրում ընդգրկված 

բուժկենտրոնում տրամադրվող զեղչեր 
5-20% 

2. Ատամնաբուժական ծառայությունների համար տրամադրվող 
զեղչեր 

5%-50% 

3. Օպտիկական ծառայությունների  համար տրամադրվող զեղչեր 10% 
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ՕՊՏԻԿԱ 
 

(Օպտիկական շրջանակների, օպտիկական ապակիների և կոնտակտային լինզաների ձեռք բերում) 
 

Օպտիկա վաճարող 
սրահ 

Հասցե Զեղչ 

Մայր օպտիկ ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 3  

10% Ինտերօպտիկ Ինտեր 
Օպտիկ ՍՊԸ 

ք. Երևան, Թումանյան 12 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

Ֆիզիկական անձ Ապահովադրի դեպքում՝ 

• Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ ռազմական գրքույկ 
• Ապահովագրված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ռազմական 

գրքույկ, երեխաների համար՝ ծննդյան վկայական), եթե Ապահովադրից տարբերվում է: 
 

Իրավաբանական անձ Ապահովադրի դեպքում՝ 

• ՀՎՀՀ  
• Պետգրանցման վկայական 
• Բանկային տվյալներ 
• Հասցե, հեռախոս 
• Ղեկավարի պաշտոնի անվանումը 
• Ղեկավարի անուն, ազգանուն 
• Ապահովագրված անձի (անձանց) ցանկը 

 
N Անուն/ազգանուր Անձնագրի 

տվյալները՝ 
սերիա, համար, 

ում կողմից է 
տրվել 

Ապահովագրված 
անձի ծննդյան 

տարին, 
ամսաթիվը 

Ապահովագրված 
անձի հասցե 

1.     
2.     
3.     

 


	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

