
Հիմնական Հարցեր

ե՞րբ կսկսվի առողջապաՀության ՀամընդՀանուր պետական ծրագիրը: 

առողջապահության համընդհանուր պետական ծրագիրը կգործարկվի 2013 
թվականի փետրվարի 28-ից: 

ովքե՞ր են շաՀառուները:

առողջապահության համընդհանուր պետական ծրագրի շահառուներն են 
վրաստանի քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ, անձը հաստատող 
չեզոք վկայական, չեզոք ուղևորափաստաթուղթ ունեցող անձինք և վրաստանում 
կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիություն չունեցող անձինք, բացառությամբ 
պետական   ապահովագրական ծրագրերի շահառուների (օգտվողների) (վրաստանի 
կառավարության № 218 և № 165 որոշումների շահառուներ), 2013 թվականի 
փետրվարի 28-ի դրությամբ մասնավոր ապահովագրական սխեմաների մեջ 
ներգրավված և այն մեղադրյալների/ դատապարտվածների, ովքեր գտնվում են 
կալանքի տակ և ազատազրկման հաստատություններում: 

 ո՞ր Հաստատությունները կմասնակցեն այս ծրագրին:

ցանկացած բժշկական հաստատություն, որ բավարարում է սույն գործունեության 
համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, արտահայտում է ծրագրին 
մասնակցելու ցանկություն, համաձայն է ծրագրի պայմաններին և սահմանված 
կարգով գրավոր կհաստատի սոցիալական ծառայության գործակալության ծրագրին 
մասնակցելու ցանկություն: 

առողջապաՀության ՀամընդՀանուր 
պետական ծրագիր 

ծննդաբերության գումարի փոխՀատուցման Հետ կապված Հարցեր. 

ծննդաբերության ծախսերի ֆինանսավորումը համընդհանուր առողջապահության 
շրջանակներում կիրականացվի 2013 թվականի հուլիսի 1-ից: տվյալ հարցի 
հետ կապված` բնակիչները կտեղեկացվեն լրացուցիչ: այսօրվա դրությամբ 
«մոր և մանկան առողջության» ծրագրի շրջանակներում պետության կողմից 
իրականացվում է բարձր ռիսկի հղիների և ծննդկանների բուժում: 

կշարունակվե՞ն արդյոք պետության կողմից ֆինանսավորվող 
մյուս ծրագրերը: 

կշարունակվի այնպիսի ծրագրերի ֆինանսավորումը, ինչպիսիք են `
•  հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և սկրինինգ,
• իմունիզացիա,
•  մանկական օնկոհեմատոլոգիական ծառայություններ, 
•  ինֆեկցիոն հիվանդությունների կառավարում, 
•  հոգեկան առողջություն,
•  մոր և մանկան առողջություն,
•  դիաբետի կառավարում,
•  տուբերկուլյոզի կառավարում,
•  միավ / ՁիաՀ, 
•  թմրամոլություն,
•  դիալիզի և երիկամի փոխպատվաստում,
•  անբուժելի հիվանդների պալիատիվ խնամք, 
•  հազվադեպ հիվանդություններ և մշտական   փոխարինման թերապիայի 
 ենթակա հիվանդների բուժում, 
•  անհետաձգելի շտապ օգնություն և բժշկական փոխադրում,
•  գյուղի բժիշկ,
•  ռեֆերալ` ուղղորդման, ծառայություններ,
•  զինված ուժեր զորակոչվող քաղաքացիների բժշկական զննում, 
•  համաճարակային վերահսկողության ծրագիր,
•  անվտանգ արյուն,
•  մասնագիտական   հիվանդությունների կանխարգելում: 
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թբիլիսի, ակակի ծերեթելիի 
պողոտա  144, 0119

թեժ գիծ`  1505
Էլ-փոստ` info@moh.gov.ge; 

www.moh.gov.ge

առողջապահության համընդհանուր ծրագրով նախատեսված անհետաձգելի 
ամբուլատոր և ստացիոնար ծառայությունների լրիվ ցանկը հաստատված 
է վրաստանի կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի #36 
որոշմամբ և հասանելի է նախարարության կայք-էջում` www.moh.gov.ge.

վրաստանի աշխատանքի,
առողջապաՀության եվ 
սոցիաԼական ապաՀովության
նախարարություն
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ի՞նչ ծառայություններ Է ընդգրկում ՀամընդՀանուր 
առողջապաՀական ծրագիրը:

 ծրագրով նախատեսված ծառայություններն ընդգրկում են. (ա) պլանային ամբուլատոր 
(բ) անհետաձգելի ամբուլատոր և (գ) անհետաձգելի ստացիոնար բուժում: 

ի՞նչ Է ընդգրկում պԼանային ամբուԼատոր ծառայությունը: 

պլանային ամբուլատոր ծառայությունն ընդգրկում է 2 հիմնական բլոկ. 

(1) ընտանեկան կամ թաղամասային բժշկի և բուժքույրի ծառայություն, որն, իր 
հերթին, ընդգրկում է. 
• ազգային օրացույցով նախատեսված պրոֆիլակտիկ պատվաստումներ, 
• բժշկական կարիքներից ելնելով` 
• հիվանդությունների կառավարում և ուղղորդում, 
• լաբորատոր հետազոտություններ` էքսպրես-ախտորոշիչ մեթոդով (մեզի 

անալիզ, գլյուկոզա պերիֆերիկ արյան մեջ), 
• էլեկտրոկարդիագրաֆիա (Էկգ), 
• բժշկական տեղեկանքների և դեղատոմսերի տրամադրում (չի ընդգրկում 
 աշխատանքի ընդունվելու հետ կապված, ավտոմեքենա վարելու կամ 

զենք ձեռք  բերելու թույլտվություն ստանալու համար ներկայացվելիք 
տեղեկանքները), 

• տնային այցեր: 

(2) բժշկի նշանակմամբ կլինիկական-լաբորատոր հետազոտություններ. 
• արյան ընդհանուր անալիզ, 
• մեզի ընդհանուր անալիզ: 

ինչպե՞ս տեղի կունենա բնակչության կցեԼը և գրանցվեԼը 
առաջնային առողջապաՀական Հաստատություններում 
(պոԼիկԼինիկաներում):

ամբուլատոր ծառայություններ ստանալու համար քաղաքացին իրավունք ունի ինքն 
ընտրելու ծրագրի մասնակից առաջնային առողջապահական հաստատությունը 
(պոլիկլինիկա): բացի այդ, յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ անգամ սպառողը կարող 
է փոխել ընտրած բուժհաստատությունը: 

ծրագրի մասնակից բուժհիմնարկները ծրագրի շահառուների գրանցումը պետք 
է իրականացնեն միայն շահառուի համաձայնության հիման վրա, ինչը պետք է 
հաստատված լինի շահառուի, կամ անչափահասի դեպքում` նրա օրինական 
ներկայացուցչի (ծնող, պապ, տատ, եղբայր, խնամակալ կամ հոգաբարձու և օրենքով 
սահմանված այլ օրինական ներկայացուցիչ) ստորագրությամբ: 

շահառուի կողմից որոշակի առաջնային առողջապահական բուժհիմնարկությունում 
գրանցվելու «համաձայնության ձևը» կազմվել է սոցիալական ծառայությունների 
գործակալության կողմից և հասանելի է վրաստանի աշխատանքի, 
առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարության կայք-էջում` 
www.moh.gov.ge:

ծրագրից օգտվողն իրավունք ունի գրանցված լինելու միայն մեկ պոլիկլինիկայում / 
առաջնային առողջապահական հաստատությունում: գրանցման մասին տվյալներն 
ընդգրկվում են սոցիալական ծառայությունների գործակալության էլեկտրոնային 
տեղեկատվական բազայում և կրկնակի գրանցման դեպքում գրանցումը չեղյալ է 
համարվում: 

ինչպե՞ս տեղի կունենա բնակչության գրանցում անՀետաՁգեԼի 
ծառայություն ստանաԼու Համար: 

անհետաձգելի ստացիոնար և ամբուլատոր բուժում ստանալու համար քաղաքացու 
(շահառուի) կողմից որևէ տեսակ նախնական գրանցում անհրաժեշտ չէ: 
Համապատասխան գրանցումը տեղեկագրի տեսքով անում է բուժհաստատությունը, 
ուր հայտնվում է շահառուն: 

ի՞նչ Է ընդգրկում ամբուԼատոր ծառայությունը: 

անհետաձգելի ամբուլատորիան ընդգրկում է այնպիսի անհետաձգելի վիճակների 
կառավարում և կայունացում, որը չի պահանջում ստացիոնարում 24 ժամ մնալ: 
նախօրոք սահմանված է վիճակների ցուցակ, որոնց ամբուլատոր կառավարումը 
կմարի համընդհանուր առողջապահական ծրագիրը: այս վիճակներն ընդգրկում 
են վնասվածքներ, կոտրվածքներ, վերքեր, ջերմային վնասվածքներ (այրվածք/
սառեցում), թունավորում, քթի արյունահոսություն, ալերգիայի կառավարման 
անաֆիլաքսիոն շոկի զարգացման ռիսկի ժամանակ, միզապահություն, սուր 
լարինգիտ (կռուպ ), սրտանոթային հիվանդություններ (հիպերտոնիկ կրիզ, սրտի 
ռիթմի խախտում) և տարբեր տեսակի սուր ցավեր: 

ի՞նչ ծառայություններ Է ընդգրկում անՀետաՁգեԼի ստացիոնար 
ծառայությունը: 

ծրագիրը նախատեսում է այնպիսի վիճակների ֆինանսավորում, երբ առանց 
անհապաղ անմիջական բժշկական օգնության ցուցաբերման սպասելի է օրգանի 
կամ վերջույթների կորուստ կամ հիվանդի մահ մի քանի ժամվա ընթացքում: 
սահմանված է 450-ից ավելի վիճակ, որոնց դեպքում ծրագիրը նախատեսում է 
անհետաձգելի վիրաբուժական և թերապևտիկ օգնության ցուցաբերում: 

ծրագիրն ընդգրկում է նաև ինտենսիվ թերապիա և ծայրահեղ` կրիտիկական, 
վիճակների կառավարում: 

նախատեսո՞ւմ Է արդյոք ծրագրով սաՀմանված ծառայությունը 
Համաֆինանսավորում Հիվանդի կողմից: 

ծառայությունը ֆինանսավորվում է ամբողջությամբ, չի նախատեսում 
համաֆինանսավորում հիվանդի կողմից: 

անհետաձգելի ստացիոնար ծառայության համար սահմանված է առավելագույն 
սահմանաչափ` մեկ դեպքի համար 15 000 լարիի քանակությամբ: 
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