ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
«ՌԵՍՈՊՐՈՖ» ԾՐԱԳԻՐ
«ՌԵՍՈ»
Ապահովագրական
ընկերության
առողջության
ապահովագրության «ՌԵՍՈՊՐՈՖ» ծրագիրը կամավոր բժշկական
ապահովագրության
բացառիկ
առաջարկ
է՝
նախատեսված
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար
Մենք չենք սահմանափակվում միայն քաջ առողջություն մաղթելով՝
մենք առաջարկում ենք քաղաքակիրթ միջոց պահպանելու և
ամրապնդելու Ձեր առողջությունը։

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐ
ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐ
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐ
ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԶԵՂՉԵՐ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԶԵՂՉԵՐ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՓԱԹԵԹ 1

ՓԱԹԵԹ 2

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ ԵՎ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ
ՓԱԹԵԹ 1

ՓԱԹԵԹ 2

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԳՈՒՄԱՐ
/ԾԱԾԿՈՒՅԹ/

6 000 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

4 000 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ /
ԱՐԺԵՔ/

36 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

12 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ
ԵՆԹԱՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐ
ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐ

ՓԱԹԵԹ 1

ՓԱԹԵԹ 2

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

2 000 000

0

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐ

2 000 000

2 000 000

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

2 000 000

2 000 000

ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ
060-65-12-19

«Աստղիկ» ԲԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Դանիել
Վարուժանի 28/1

«Մեդլայն» ԲԿ

ՀՀ, ք. Երևան,
Ռոստովյան 17/1

010 50-10-03
060 66-03-03

ՀՀ, ք. Երևան,
Մարգարյան, 6/1

010 34-32-47

ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք.
Գյումրի, Գ. Նժդեհի
3/3

0312-3-03-11

«Դիագնոստիկա»
ԲՄ

«Գյումրու» ԲԿ

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ապահովագրված անձը տարեկան մեկ անգամ ՝ անկախ որևէ գանգատից և
բժշկական ցուցում ունենալուց հնարավորություն ունի անցնել կանխարգելիչ
բուժզննություն, հետևյալ ծավալով՝
✔

✔

ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի (թերապևտ կամ մանկաբույժ) զննում և
խորհրդատվություն,
ուլտրաձայնային հետազոտություն՝ որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների,
վահանաձև գեղձի,

✔

էլեկտրասրտագրություն,

✔

արյան և մեզի ընդհանուր քննություն,

✔

ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի ցուցմամբ՝ այլ նեղ մասնագետների
խորհրդավտություններ

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկներ

●

Ալերգոլոգ

●

Թերապևտ

●

Ակնաբույժ

●

Մանկաբույժ

●

Սրտաբան

Նեղ մասնագետներ

●

Գաստռոէնտերոլոգ

●

Վիրաբույժ

●

Նյարդաբան

●

Վնասվածքաբան

●

Մաշկաբան

●

Ուրոլոգ

●

Ներզատաբան

●

Գինեկոլոգ

●

Նեֆրոլոգ

●

ՔԿԱ

●

Հոդաբան և այլն

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
●

կլինիկական

●

կենսաքիմիական

●

հորմոնալ

●

մանրէաբանական

●

բջջաբանական

●

օնկոմարկերներ և այլն

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
●

Գերձայնային

●

Էնդոսկոպիկ

●

Ռենտգենաբանական

●

Ֆունկցիոնալ

●

Ճառագայթային-ախտորոշիչ և այլն

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐ
Դժբախտ պատահար է համարվում որևէ հիվանդությունով չպայմանավորված,
Ապահովագրված անձի կամքից անկախ արտաքին գործոնների հանկարծակի և
կարճաժամկետ ներգործությունը, որի հետևանքով նա ստացել է ֆիզիկական
վնասվածք (հաշմություն) կամ մահացել է`
-բնության տարերային երևույթներ, պայթյուն, այրվածք, ցրտահարություն,
ջրահեղձում, էլեկտրական հոսանքի ազդեցություն, շանթահարում, երրորդ անձանց
կամ կենդանիների հարձակում, Ապահովագրված անձի կամ նրա վրա որևէ իրի վայր
ընկնելը, անսպասելի խեղդամահություն, օտար մարմնի հանկարծակի ընկնելը
շնչառական ուղիներ, հանկարծակի սուր թունավորում վնասակար մթերքներով կամ
նյութերով (թունավոր բույսերով, քիմիական նյութերով, դեղորայքով, վատորակ
սննդամթերքով), տրանսպորտային, միջոցների շահագործման հետևանքով տեղի
ունեցած դեպքեր, վթարներ, մեքենաների, մեխանիզմների, արտադրության
միջոցների և այլ սարքերի օգտագործում

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐ
Ֆիզիկական վնասվածք (հաշմություն)՝
փաստացի կատարված բժշկական ծախսերի
չափով, որոնք իրականացվել են Դժբախտ
պատահարին հաջորդող 365 օրվա ընթացքում
Մշտական անաշխատունակություն՝ Դժբախտ
պատահարին հաջորդող 365 օրվա ընթացքում

Մահ, եթե Ապահովագրված անձի մահը վրա է
հասել ոչ ուշ, քան մահացու ելքի հանգեցրած
Դժբախտ պատահարին հաջորդող 365
օրվա ընթացքում։

Մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամ

I կարգ՝ 1,500,000 ՀՀ դրամ,
II կարգ՝ 1,200,000 ՀՀ դրամ

2,000,000 ՀՀ դրամ

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ» ծառայությունը հայկական շուկայում միջազգային
բժշկական ապահովագրության բացառիկ ծրագիր է, որն ապահովում է արտասահմանում
բարձրակարգ բժշկության հասանելիություն:
Ծրագիրը մշակված է իսպանական «Sphera Global Gestión Médica Internacional S.L» ընկերության հետ
համատեղ, որը մասնագիտացված է միջազգային բժշկության սպասարկման մեջ:
Խորհրդատվությունն իրականացվում է «Sphera» ընկերության բժիշկների, արտասահմանյան
գործընկեր կլինիկաների բժիշկների, ինչպես նաև իրենց ոլորտում ճանաչված միջազգային
լիցենզավորում ունեցող բժիշկ-մասնագետների կողմից:
Խորհրդատվությունն իրականացվում
է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պորտուգալերեն և
իսպաներեն:
Բժշկական
փաստաթղթերի
թարգմանությունը
(միջազգայի
բժիշկների
եզրակացությունները) նույնպես
իրականացվում է նշված լեզուներից ցանկացածով:
Խորհրդատվությունն իրականացվում է ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ ընկերության հատուկ
ինտերնետ կապով, որն ունի հարմար և ինֆորմատիվ արտաքին տեսք:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ստանալ ինչպես առաջնային ախտորոշիչխորհրդատվական օգնություն, այնպես էլ երկրորդ կարծիքի ընձեռում ճանաչված բժիշկ
մասնագետների կողմից, (նույնիսկ ծանր դեպքերի ժամանակ)
Մեր մասնագետները կօգնեն Ձեզ ճիշտ կազմել բժշկական փաստաթղթերը, ընտրել
մասնագիտացված
բուժկենտրոն
արտասահմանում,
իրականացնել
բժշկական
խորհրդատվություն և ստանալ որակյալ եզրակացություն` հետագա բուժման խորհուրդներով:
Ապահովագրված անձը, ստանալով եզրակացությունը կամ երկրորդ կարծիքի պատասխանը,
հնարավորություն ունի դիմել մեր օգնությանը` արտասահմանյան կլինիկաներում բուժումը
կազմակերպելու համար:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԱՐՑ ԲԺՇԿԻՆ » ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Հեռահար կապի միջոցներով Ապահովագրված անձանց առողջական վիճակի վերաբերյալ
անսահմանափակ քանակությամբ բժշկական խորհրդատվությունների տրամադրում և
կողմնորոշում,
այդ
թվում(տարբեր
պաթոլոգիաների,ախտորոշման
թեստերի,
հիվանդության պրոֆիլակտիկայի, ախտորոշման, բուժման մեթոդների, բժշկական
եզրակացությունների
և
լաբորատոր
հետազոտությունների
վերծանում,
հետազոտությունների
նախապատրաստման
և
բժշկական
միջամտությունների
կոնսուլտացիա,հարցեր կապված հղիության, պատվաստումների, մանկաբուժության,
պլաստիկ վիրահատությունների և այլնի հետ):
Ծառայությունը մատուցվում է տվյալ ծածկույթի շրջանակներում Ապահովագրողի հետ
համագործակցող կազմակերպության համապատասխան որակավորում ունեցող բժշկի
կողմից` հայերեն լեզվով կազմված եզրակացության տեսքով:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ներառում է Ապահովագրական տարվա ընթացքում ցանկացած հիվանդության վերաբերյալ
երկրորդ բժշկական կարծիքի տրամադրում, որով Ապահովագրված անձն արդեն ունի բժշկի
առաջնային եզրակացություն/ախտորոշում: Ընդ որում, յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում
ընձեռվում է կարծիքի տրամադրում միայն մեկ բուժ.հաստատության կողմից, որը նախատեսում է
տվյալ հիվանդության ամբողջական վարում: Հիվանդությունների շարքին են դասվում նաև`
ուռուցքաբանություն, ՁԻԱՀ, լյարդի ցիրոզ, հեպատիտ, սրտամկանի ինֆարկտ, ուղեղի կաթված,
օրգանների փոխպատվասում, վերջույթների ռեպլանտացիա, սինդրոմներ և բնածին զարգացման
արատներ, սուր և քրոնիկ երիկամային անբավարարություն և այլն:
Սույն ծառայությունը, որը ներառում է` հիվանդության ախտորոշման, նշանակված բուժման
կուրսի շուրջ խորհրդատվությունների և կապի հեռահար միջոցների օգտագործմամբ
ախտորոշման տրամադրում, մատուցվում է Սֆերա ընկերության հետ համագործակցող
միջազգային չափանիշներին համապատասխան բժշկական ծառայություններ մատուցելու
հավաստագիր ունեցող բուժ.հաստատությունների ցանկից Ապահովագրված անձի կողմից
ընտրված տվյալ ոլորտի բժիշկ մասնագետների կողմից:
Անհատական բժշկական եզրակացությունը խորհուրդներով հանդերձ տրվում է Ապահովագրված
անձին հայերեն լեզվով` հեռախոսային կամ ինտերնետային կապի միջոցով:
Երկրորդ բժշկական կարծիք Ծառայությունը մատուցվում է Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր
սպասման ժամկետը լրանալուց հետո:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲՈՒԺՄԱՆ ՖԻՔՍՎԱԾ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔ»
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Արտոնյալ
սակագներով
բուժման
կազմակերպում
Եվրոպական,
Հարավային Ամերիկայի, Իսրայելի և այլ առաջատար բժշկական
կենտրոններում (այդ թվում`Ֆրանսիա, Իսպանիա, Ավստրիա, Գերմանիա,
Շվեյցարիա, Իտալիա) ֆիքսված արժեքով, ապահովագրված հնարավոր
բարձրացումից` մինչև ֆիքսված արժեքի եռապատիկը գերազանցելը,
(օրինակ`բարդություններ առաջանալու, ստացիոնարում գտնվելու ժամկետի
երկարաձգման դեպքում բժշկական հաստատության կողմից տրված
նախահաշվարկը
փոփոխման
ենթակա
չէ`միչև
դրա
եռապատիկը
գերազանցելը):
Բուժման ծախսերը վճարվում են Ապահովագրված անձի կողմից:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲՈՒԺՄԱՆ ՖԻՔՍՎԱԾ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔ»
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Արտոնյալ
սակագներով
բուժման
կազմակերպում
Եվրոպական,
Հարավային Ամերիկայի, Իսրայելի և այլ առաջատար բժշկական
կենտրոններում (այդ թվում`Ֆրանսիա, Իսպանիա, Ավստրիա, Գերմանիա,
Շվեյցարիա, Իտալիա) ֆիքսված արժեքով, ապահովագրված հնարավոր
բարձրացումից` մինչև ֆիքսված արժեքի եռապատիկը գերազանցելը,
(օրինակ`բարդություններ առաջանալու, ստացիոնարում գտնվելու ժամկետի
երկարաձգման դեպքում բժշկական հաստատության կողմից տրված
նախահաշվարկը
փոփոխման
ենթակա
չէ`միչև
դրա
եռապատիկը
գերազանցելը):
Բուժման ծախսերը վճարվում են Ապահովագրված անձի կողմից:

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Ծառայությունը տրամադրվում է Ապահովագրված անձի կողմից բուժման արժեքի
վճարման դեպքում.
օդանավակայան-հյուրանոց-օդանավակայան փոխադրում,
Բջջային հետախոսի ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում` ստացիոնարում
բուժման կուրսի ստացման ընթացքում,
Ապահովագրված անձի բժշկական կենտրոնի այցելության կազմակերպում և
տեղափոխում
հյուրանոց
կցված ուղեկցորդ-օգնական հիվանդանոցում

060 27 20 20
Աշխ. օրերին ժ. 10:00-ից 22:00
Շաբ. օրերին ժ. 11:00-ից 14:00

ՍՖԵՐԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

Երկիր / Քաղաք

Հիվանդանոցի անվանումը

Պաշտոնական վեբ կայք

Barcelona

Clinica Diagonal

http://www.clinicadiagonal.com/

Barcelona

Centro Médico Teknon

http://www.teknon.es/

Barcelona

Clinica Corachan

https://www.corachan.com/

Barcelona

Hospital Sant Joan de Deu

http://www.hsjdbcn.org/

Barcelona

Institut Guttmann

http://www.guttmann.com/

Barcelona

Hospital Universitario Quiron Dexeus http://www.quiron.es/es/barcelona_dexeus

Barcelona

Barnaclínic+

http://www.barnaclinic.com/

Malaga

Hospital Quiron Malaga

http://www.quiron.es/es/malaga

Malaga

Xanit International Hospital

http://xanit.es/

Malaga

Marbella High Care

http://www.marbellahighcare.com/

Madrid

Clínica La Luz

http://www.clinicalaluz.es/

Madrid

Hospital Quiron Madrid

http://www.quiron.es/es/madrid_hospital

SPAIN

Երկիր / Քաղաք

Հիվանդանոցի անվանումը

Պաշտոնական վեբ կայք

Berlin

HELIOS Hospital Berlin-Buch

http://www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-buch.html

Berlin

HELIOS Hospital Berlin-Zehlendorf

http://www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-

GERMANY

zehlendorf.html
Berlin

Charité Universitätsmedizin Berlin

http://www.charite.de/

Düsseldorf

HELIOS Hospital Krefeld

http://www.helios-kliniken.de/klinik/krefeld.html

Hamburg

HELIOS ENDO-Klinik Hamburg

http://www.helios-kliniken.de/klinik/hamburg-endoklinik.html

München

German Heart Centre

http://www.dhm.mhn.de/

München

OrthoCenter

http://ortho-center.eu/

München

Klinikum rechts der Isar

http://www.mri.tum.de/

Heidelberg

University Hospital

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/

British Hospital Lisbon XXI-Torres de

http://www.british-hospital.pt/

PORTUGAL
Lisbon

Lisboa
Lisbon

Clinica Quadrantes

http://www.quadrantes.pt/

Lisbon

Hospital Lusíadas Lisboa

https://www.lusiadas.pt/

Algarve

Hospital Particular do Algarve

http://www.grupohpa.com/

Երկիր / Քաղաք

Հիվանդանոցի
անվանումը

Պաշտոնական վեբ կայք

Jerusalem

Hadassah Hospital

http://www.hadassah-med.com/

Tel Aviv

Chaim Sheba Medical
Center

https://www.sheba.co.il/

Geneva

Clinique La Colline

http://www.lacolline.ch/news/

Geneva

Institute of Nuclear
Medicine

http://www.beaulieu.ch/

Wiener Privatklinik

http://wiener-privatklinik.com/

Seoul

St. Mary’s Hospital

http://www.cmcseoul.or.kr/global/eng/front

Seoul

ASAN Medical Center

http://eng.amc.seoul.kr/asan/lang/eng/main.do

Seoul

National University
Hospital

https://www.snuh.org/english/

ISRAEL

SWITZERLAND

AUSTRIA
Vienna
SOUTH KOREA

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԶԵՂՉԵՐ
«Աստղիկ» ԲԿ

ք. Երևան, Դ. Վարուժանի 28/1

«Մեդլայն Կլինիկ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ռոստովյան 17/1

30%

«Արմենիա» Հանրապետական
բժշկական կենտրոն

ք. Երևան, Մարգարյան 6

20%

Մաշկաբանության և
Սեռավարակաբանության ԳԲԿ

ք.Երևան, Ֆուչիկի 32

20%

Ս. Վ. Մալայանի անվան
ակնաբուժական կենտրոն

. Երևան, Ֆուչիկի 30

10%

«Իզմիրլյան» ԲԿ

ք. Երևան, Ահարոնյան 6

10%

«Նորք-Մարաշ»
սրտաբանական կենտրոն

ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 13

10%

«Նաիրի» ԲԿ

ք. Երևան, Պարոնյան 21

10%

10%*
*սրտային
վիրաբուժական
և
ներանոթային միջամտությունների
համար` 5%։

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԶԵՂՉԵՐ

ԱՍՏՈՄ

ԼԻԴԵՐ

ք. Երևան, Կոմիտասի 26

ք. Երևան, Ուլնեցու 31,
ք. Երևան, Կորյունի 7/1,
ք. Երևան, Մուրացան 113/2
ք. Երևան, Նորքի 6-րդ զ/ծ, 16շ

091 554 777

091 41 44 50

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Ընտանիքի առողջ պլանավորում» ծրագիրը ներառում է ստորև նշված
հետազոտությունները
Մաշկաբանության
և
Սեռավարակաբանության
Գիտաբժշկական Կենտրոնում՝ 20,000 ՀՀ դրամ զեղչված արժեքով

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն
✔Ուրեապլազմա (մանրէաբանական հետազոտություն)
✔Միկոպլազմա (մանրէաբանական հետազոտություն)
✔Խլամիդիա (IgG-հակամարմիններ)
✔Պրեցիպիտացիայի միկրոռեակցիա /MRP/
✔ՄԻԱՎ (հիվանդի համաձայնությամբ)
✔

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պայմանագրում նշված Սպասարկող ԲԿ-ից դուրս բժշկական ծառայությունների
իրականացումը,
✗
Դեղամիջոցների, բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերման
ծախսերը,
✗
Ատամնաբուժական ծառայությունները,
✗ Առավելապես
սեռական
ճանապարհով
փոխանցվող
հիվանդությունների,
ուրոգենիտալ հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը,
✗
Անպտղություն և իմպոտենցիա, բուժում և/կամ բուժական միջամտություններ, որոնք
նպաստում են հղիացմանը կամ կանխարգելում են այն, այդ թվում՝ արհեստական
բեղմնավորումը, ՆԱՊ-ի տեղադրումը և հեռացումը,
✗
Զենք կրելու և այլ թույլտվություններ ստանալու համար տեղեկանք ձևակերպելու
նպատակով բժշկական զննման անցկացումը,
✗ Իմունային կարգավիճակի, ալերգենների նկատմամբ զգայունության որոշումը,
✗
Ուռուցքաբանական և/կամ արյունաբանական հիվանդությունների դինամիկ
վերահսկման համար անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտոթյունների
իրականացումը,
✗ Ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը,
✗
Հոգեթերապևտի ծառայությունները, հիպնոզը, խոսակցական արատների շտկումը։
✗

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐԻՑ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սեփական
անձին
դիտավորյալ
մարմնական
վնասվածքներ
հասցնելը,
ինքնասպանությունը և ինքնասպանության փորձը
✗ Ալկոհոլի, թմրանյութերի և տոքսիկ նյութերի օգտագործման հետևանքները
✗ Ապահովագրված
անձի կողմից իրականացվող հակաիրավական և/կամ հանցավոր
գործողությունները
✗ Օդանավի կամ որևէ այլ թռչող ապարատի կառավարելը կամ որպես ուղևոր թռչելը
✗ «A» կատեգորիայի տրանսպորտային միջոց վարելը կամ դրանով ճանապարհորդելը
✗ Սպորտային
միջոցառումներին, պարապմունքներին և մրցումներին որպես մարզիկ
մասնակցելը, էքստրեմալ սպորտաձևերով զբաղվելը
✗ Միջուկային պայթյունները, ճառագայթումը և ռադիոակտիվ վարակը
✗ Ռազմական
գործողությունները կամ մանևրները, ռազմական կամ քաղաքացիական
պատերազմի ակտերը
✗ Ինսուլտի, էպիլեպսիկ և/կամ այլ կարկամային (ջղաձգային) նոպաները, գիտակցության
կորուստը և/կամ հոգեկան ռեակցիաները
✗ Ցանկացած տեսակի ալերգիկ ռեակցիաները
✗ Պաթոլոգիկ կոտրվածքները, հենաշարժիչ ապարատի դեգեներատիվ ախտահարումները,
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները
✗ Կոշտ առարկաներով ատամների վնասումը
✗

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
✔

Շուկայում բացառիկ ծրագիր, որը նախատեսված է և՛
ֆիզիկական, և՛ իրավաբանական անձանց համար

✔

Ապահովագրվել կարող են 1-85 տարեկան անհատները

✔

Նախնական բուժզննություն չի իրականացվում

✔

✔

Ամբուլատոր ծածկույթով հատուցման ենթակա են նաև
առկա հիվանդությունները
Չհատուցվող գումար չի կիրառվում

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

✔

✔
✔

Ապահովադրի փաստաթղթեր՝
-ֆիզիկական
անձի
դեպքում՝
անձնագիր
-իրավաբանական անձի դեպքում՝
ՀՎՀՀ, Պետգրանցման վկայաական
Ապահովագրվող անձի անձնագիր
Հեռախոսահամարներ

