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Հ/հ Նպատակ Միջոցառման 

անվանում 

Պատասխանատու 

կատարողը 

Համակատարող Կատարմ

ան 

ժամկետը 

Ակնկալվող 

արդյունքը 

Ակնկալվող 

ֆինանսական 

միջոցներ 

1. Չարորակ 

նորագոյաց

ություններ

ի 

կանխարգե

լում 

1.1.  

Բնակչության 

շրջանում առողջ 

ապրելակերպի, 

ռիսկային վարքագծի և 

քաղցկեղի 

կանխարգելմանը, վաղ 

ախտորոշմանը և 

բուժմանն ուղղված 

տեղեկություններ 

պարունակող 

թիրախային 

ցուցապաստառների 

տեղադրում, 

համացանցում և 

հեռուստատեսու-

թյամբ` 

հաղորդումների, 

սոցիալական գովազդի 

ցուցադրում, նաև 

տպագիր մամուլի  

միջոցով: 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

հանրային 

առողջության բաժին 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

հասարակայնության 

հետ կապերի բաժին 

 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

«Հիվանդությունների 

վերահսկման և 

կանխարգելման 

ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

Տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքն

երի 

նախարարություն  

(համաձայնությամբ

)   

 Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

)   

 

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2021թ.- 

շարունակ

ական 

 

 Չարորակ 

նորագոյացությունն

երի անհատական 

կանխարգելման, 

ախտորոշման 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

բարձրացում, նոր 

դեպքերի նվազեցում  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

 

 

ՀՀ օրենքով 

չարգելված այլ 

աղբյուրներ 

 

 



1.2.  

«Ծխախոտի և 

ալկոհոլի 

չարաշահման 

վնասակարության 

մասին բնակչության 

իրազեկվածության 

բարձրացման եռամյա 

միջոցառումների 

ծրագիրը հաստատելու 

մասին» 

Առողջապահության 

նախարարի հրամանի 

հաստատում  

Առողջապահության 

նախարարության 

հանրային 

առողջության բաժին 

 

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

ավարտ` 

2024թ.  

 

Ծխախոտի և 

ալկոհոլի 

չարաշահման 

վնասակարության 

վերաբերյալ 

բնակչության 

իրազեկվածության 

մակարդակի 

բարձրացում 15%-

ով  

ՀՀ 2022թ. 

պետական բյուջե և  

«Ծխելու դեմ 

պայքարի և 

շրջակա 

միջավայրի 

պահպանության 

պետական 

ծրագրի» միջոցներ 

 

ՀՀ օրենքով 

չարգելված այլ 

աղբյուրներ 

 

 1.3.  

Վիրուսային 

հեպատիտ Բ-ի 

պատվաստումների 

շարունակական 

իրականացում 

(Պատվաստումների 

ազգային օրացույց) 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

«Հիվանդությունների 

վերահսկման և 

կանխարգելման 

ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

Տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքն

երի 

նախարարություն 

(համաձայնությամբ

)   

 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

) 

 

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ)   

Մշտապե

ս 
Մինչև 18 

տարեկանների 

շրջանում սուր 

հեպատիտ Բ 

հիվանդացություն

ը <1/100 000 

բնակչի հաշվով 

Մորից նորածնին 

հեպատիտ Բ-ի 

փոխանցման 

բացակայություն  

ՀՀ պետական 

բյուջե 

 

ՀՀ oրենքով 

չարգելված այլ 

աղբյուրներ 

1.4 Մարդու 

պապիլոմավիրուսայի

ն վարակի դեմ 

պատվաստումների 

շարունակական 

իրականացում  

(Պատվաստումների 

ազգային օրացույց) 

Առողջապահության 

նախարարության 

«Հիվանդությունների 

վերահսկման և 

կանխարգելման 

ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

Տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքն

երի 

նախարարություն 

(համաձայնությամբ

)   

 

Մշտապե

ս 
Արգանդի վզիկի 

քաղցկեղի 

առաջնային 

կանխարգելում 

ՀՀ պետական 

բյուջե 

 

ՀՀ oրենքով 

չարգելված այլ 

աղբյուրներ 



Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

) 

 

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ

)   

2. Չարորակ 

նորագոյաց

ություններ

ի վաղ 

հայտնաբեր

ում 

2.1. 

 Կրծքագեղձի 

քաղցկեղի վաղ 

հայտնաբերման 

սքրինինգային ծրագրի 

իրականացում 

Առողջապահական  

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակ 

 

«Վ.Ա. Ֆանարջյանի 

անվան 

ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոն» 

ՓԲԸ 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետարան, 

(համաձայնությամբ

)   ՀՀ Սյունիքի 

մարզպետարան,  

(համաձայնությամբ

)   ՀՀ Տավուշի 

մարզպետարան 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2021թ․  

ավարտ` 

2023թ․ 

առաջին 

եռամսյակ 

Կրծքագեղձի 

քաղցկեղի  

կանխարգելում և  

հիվանդության 

բարձիթողի 

դեպքերի նվազեցում 

 

 

Կայունացման և 

զարգացման 

Եվրասիական 

հիմնադրամի 

դրամաշնորհային 

ծրագրի միջոցներ 

 

2.2.  

30-60 տարեկան 

կանանց շրջանում 

արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղի 

սքրինինգային ծրագրի 

շարունակականությա

ն ապահովում: 

Առողջապահական   

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակ 

 

 Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

)   

 

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ

)   

 

 

Մեկնարկ

` 2015թ․ 

ավարտ` 

2022թ․  

Հիվանդության 

կանխարգելում, 

ուռուցքաբանական 

ծառայությունների 

հասանելիության 

ապահովում, 

հատկապես 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակչության 

շրջանում 

«Հիվանդություննե

րի կանխարգելում 

և վերահսկում» 

վարկային ծրագիր, 

 

ՀՀ պետական 

բյուջե 

2.3.  

Կոլոռեկտալ քաղցկեղի 

կանխարգելման ու 

վաղ հայտնաբերման 

սքրինինգային ծրագրի 

իրականացում (Երևան 

քաղաքի մեկ 

վարչական շրջանում և 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն 

 

 

Տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքն

երի 

նախարարություն 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2022թ.-  

շարունակ

ական 

Սքրինինգի 

իրականացման 

արդյունքում հաստ 

աղու քաղցկեղի 

բարձիթողության 

դեպքերի 

նվազեցում, հաստ 

աղու քաղցկեղի I-II 

ՀՀ Պետական 

բյուջե 

 

(ՀՀ 2022 թվականի 

պետական բյուջեի 

ծախսային 

հատվածի 

Առողջապահությա



ՀՀ մեկ մարզի 

տարածքում) 

Բժշկական 

հաստատություններ 

(համաձայնությամբ)   

 

 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

)   

 

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ

)   

փուլերում 

հայտնաբերման 

ցուցանիշի 

բարելավում  

ն 

նախարարության 

կողմից 

իրականացվող՝  

«Առողջության 

առաջնային 

պահպանում» 

ծրագրի 

շրջանակներում) 

3. Չարորակ 

նորագոյաց

ություններ

ով 

պացիենտն

երին 

օպտիմալ 

բուժման 

տրամադրո

ւմ 

3.1. 

 Ուռուցքաբանական 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման որակի 

գնահատման 

ցուցանիշների 

հաստատում 

Առողջապահության 

նախարարի 

հրամանով 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն 

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

օգոստոսի 

2-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Ուռուցքաբանական 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

որակի բարելավում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

3.2. 

 Չարորակ 

նորագոյացություններ

ի կանխարգելման, 

բուժման, 

շարունակական 

հսկողության 

կլինիկական 

ուղեցույցների և 

պացիենտի վարման 

գործելակարգերի 

մշակում և 

հաստատում 

Առողջապահության 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն 

 

Առողջապահության 

նախարարության   

  «Ակադեմիկոս 

Ս․Ավդալբեկյանի 

անվան  

առողջապահության 

ազգային 

ինստիտուտ» ՓԲԸ 

 

Մեկնարկ

` 2022թ.- 

շարունակ

ական 

Տարեկան առնվազն 

3 կլինիկական 

ուղեցույցի 

հաստատում 

ՀՀ պետական 

բյուջե և 

ՀՀ օրենքով 

չարգելված 

աղբյուրներ 



նախարարի 

հրամանով 

3.3. 

 Ուռուցքաբան 

մասնագետների 

(քիմիաթերապևտներ, 

վիրաբույժների, 

ճառագայթային 

թերապիայի 

մասնագետների, 

բժշկական 

ֆիզիկոսների) 

փորձի փոխանակման 

գործընթացի 

կազմակերպում  

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

միջազգային 

հարաբերությունների 

վարչություն 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության, 

գիտության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

նախարարություն 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2021թ.- 

շարունակ

ական 

Բազմաթիվ գիտա-

կրթական 

միջոցառումների, 

կոնֆերանսների, 

սեմինարների 

միջոցով 

մասնագիտական 

ներուժի 

զարգացում, 

մասնագիտական 

փորձի 

փոխանակում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

3.4. 

 Օտարերկրյա 

առաջատար 

ուռուցքաբանական 

կլինիկաներում 

բժշկական օգնություն 

և սպասարկում 

իրականացնող 

բուժհաստատությունն

երի ուռուցքաբանների 

փորձի փոխանակման 

գործընթացի 

կազմակերպում 

 

 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

միջազգային 

հարաբերությունների 

վարչություն 

 

 Մեկնարկ

` 2021թ.-

շարունակ

ական 

 Միջազգային 

դոնոր  

կազմակերպությու

ններ 



Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն  

3.5.  

Չարորակ 

նորագոյացություններ

ի ախտորոշման 

պաթոլոգիական 

ծառայությունների 

իրականացման 

մասնագիտական 

պահանջների մշակում 

և հաստատում 

Առողջապահության 

նախարարի 

հրամանով 

 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն  

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

դեկտեմբե

րի 3-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Ուռուցքաբանական 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

որակի բարելավում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

3.6.  

Չարորակ 

նորագոյացություններ

ի ախտորոշման 

մոլեկուլյար 

գենետիկական 

ծառայությունների և 

թեստավորման 

ստանդարտիզացված 

կարգի մշակում և 

հաստատում 

Առողջապահության 

նախարարի 

հրամանով 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն  

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

սեպտեմբ

երի 3-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Ուռուցքաբանական 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

որակի բարելավում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

3.7.  

Չարորակ 

նորագոյացություններ

ով պացիենտների 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

Տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուցվածքն

երի 

Մեկնարկ

` 2021թ.-

շարունակ

ական 

Համապատասխան

աբար առնվազն 10 և 

3  

ՀՀ պետական 

բյուջե 



հիվանդանոցային և 

արտահիվանդանոցայ

ին պալիատիվ 

բժշկական օգնության և 

սպասարկման 

ծառայությունների 

հասանելիության 

բարձրացում 

քաղաքականության 

վարչություն  

 

Առողջապահության 

նախարարության   

«Վ.Ա. Ֆանարջյանի 

անվան 

ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոն» 

ՓԲԸ 

նախարարություն 

(համաձայնությամբ

)   

Երևանի 

քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ

)   

ՀՀ 

մարզպետարաններ 

(համաձայնությամբ

)   

արտահիվանդանոց

ային և 

հիվանդանոցային 

պալիատիվ 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

ծառայության 

առկայություն 

 

 

4. Համաճար

ակաբանակ

ան 

հսկողությա

ն 

համակարգ

ի ներդնում 

4.1. 

 «Չարորակ 

նորագոյացություններ

ի ռեգիստր ստեղծելու 

մասին» 

Առողջապահության 

նախարարի հրամանի 

հաստատում 

«Վ.Ա. Ֆանարջյանի 

անվան 

ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոն» 

ՓԲԸ, 

Առողջապահության 

նախարարության 

բժշկական օգնության 

քաղաքականության 

վարչություն 

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

դեկտեմբե

րի 

2-րդ 

տասնօրյ

ակ  

Քաղցկեղների 

դեպքերի 

վիճակագրության 

վարման 

բարելավում 

Օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներից 

 4.2. 

Չարորակ 

նորագոյացություններ

ի ռեգիստրի տվյալների 

շտեմարանի 

ինտեգրում 

միասնական 

էլեկտրոնային 

առողջապահության 

համակարգում 

«Վ.Ա. Ֆանարջյանի 

անվան 

ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոն» 

ՓԲԸ  

  

«Էլեկտրոնային 

առողջապահության 

ազգային 

օպերատոր» ՓԲԸ 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2022թ. 

մայիսի 

3-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Քաղցկեղների 

դեպքերի 

վիճակագրության 

վարման 

բարելավում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

5. Պացիենտն

երի և 

քաղցկեղը 

հաղթահար

ածների 

կյանքի 

5.1  

Քաղցկեղի վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

վերլուծական 

ինտերակտիվ 

հարթակի ստեղծում 

 

«Հենարան» 

բարեգործական 

հիմնադրամ 

(համաձայնությամբ) 

 Մեկնարկ

` 2022թ. 

դեկտեմբե

րի 3-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Հանրության համար 

քաղցկեղի 

վերաբերյալ 

գիտականորեն 

ապացուցված 

տեղեկատվության 

Օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներից 



որակի 

բարելավու

մ 

մատչելիության 

բարձրացում 

5.2. 

Քաղցկեղը 

հաղթահարածների 

մասնակցությամբ 

հանրային 

միջոցառումների 

իրականացում 

 

«Հենարան» 

բարեգործական 

հիմնադրամ 

(համաձայնությամբ) 

 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացությունն

երի բուժման 

արդյունավետությա

ն բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

Մեկնարկ

` 2022թ.- 

շարունակ

ական 

Հասարակության 

շրջանում չարորակ 

նորագոյացությունն

երի ընկալման 

փոփոխություն 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

5.3.  

 Հասարակական 

կազմակերպություննե

րի կողմից ԱԱՊ և 

հիվանդանոցային 

օղակներում քաղցկեղը 

հաղթահարածների և 

քաղցկեղով ապրող 

մարդկանց հետ 

սոցիալ-հոգեբանական 

ինտեգրման  

աշխատանքների 

իրականացում 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

«Հենարան» 

բարեգործական 

հիմնադրամ 

(համաձայնությամբ

)   

Մեկնարկ

` 2023թ. 

նոյեմբերի   

3-րդ 

տասնօրյ

ակ 

Քաղցկեղը 

հաղթահարածների 

և քաղցկեղով 

ապրող մարդկանց 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

կազմակերպման 

բարելավում  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջում 

6. Հայաստան

ի 

Հանրապետ

ության 

ուռուցքաբ

անական 

ծառայությ

ան 

նյութատեխ

նիկական 

բազայի 

արդիական

ացում 

6.1  

Ուռուցքաբանական 

ծառայության 

կարիքների 

գնահատման 

աշխատանքների 

իրականացում 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

 

 Մեկնարկ

` 2022թ.- 

շարունակ

ական 

Ուռուցքաբանական 

ծառայության 

ֆինանսավորման 

պլանավորման 

ճշգրտության 

բարելավում 

Օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներից 

6.2.  

Պահանջարկի վրա 

հիմնված 

ուռուցքաբանական 

ՀՀ չարորակ 

նորագոյացություննե

րի բուժման 

արդյունավետության 

 Մեկնարկ

` 2023թ.  

սեպտեմբ

երի 

Ուռուցքաբանական 

ծառայության 

զարգացման 

երկարաժամկետ 

Օրենքով 

չարգելված այլ 

միջոցներից 



ծառայության 

նյութատեխնիկական 

արդիականացում  

բարձրացման և 

կառավարման 

համակարգող 

խորհուրդ 

 

2-րդ 

տասնօրյ

ակ 

տեսլականի 

առկայություն 

 


