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 ՑԱՆԿ 
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 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
Հոդ-
ված 

N 

Հիվանդությունների և 
ֆիզիկական թերությունների 

անվանումը 

Նոր ընդունվող 
քաղաքացիներ 

Հրշեջ-փրկարարներ, 
փրկարարներ, 

լեռնափրկարարներ, 
ջրասուզակներ 

Նյութատեխնիկական, 
ինժեներատեխնիկա-

կան, բժշկական, 
կադրային, 

ինֆորմացիոն հաշվիչ 
կենտրոնի, 

դասախոսական կազմ, 
գիտաշխատողներ, 

ապարատի այլ 
ծառայողներ և 

վարորդներ 
 I սյունակ  II սյունակ  III սյունակ 

 1  2  3  4  5 

ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (F70-F79) 

1. Օրգանական, ներառյալ
սիմպտոմատիկ, հոգեկան
խանգարումներ (F00-F09)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

2. Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային
վիճակ և զառանցանքային
խանգարումներ (F20-F29)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

3. Տրամադրության (աֆեկտիվ)
խանգարումներ (F30-F39)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

4. Վարքային համախտանիշներ`
կապված ֆիզիոլոգիական
խանգարումների   և
ֆիզիկական գործոնների հետ
(F50-F59)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

5. Սթրեսի (գերհույզ) հետ 
կապված նևրոտիկ և 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
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սոմատոֆորմ (մարմնաձևային) 
խանգարումներ (F40-F48)  

6. Անձի և վարքի խանգարումներ
հասուն տարիքում (F60-F69)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

7. Հոգեկան և վարքի
խանգարումներ` կապված 
հոգեներգործության նյութերի 
օգտագործման հետ (F10-F19)

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (G00-G99) 

8. Էպիլեպսիա G40
ա) հաճախակի նոպաներով 
կամ արտահայտված 
հոգեկան խանգարումների 
առկայությամբ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հազվադեպ նոպաներով, 
նոպայից դուրս` առանց 
հոգեկան խանգարումների 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

9. Գլխուղեղի և ողնուղեղի անոթային հիվանդություններ (I60-I69)
ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և խիստ արտա-
հայտված խանգարումներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգարում-
ներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) առանց ֆունկցիաների 
խանգարման կամ ֆունկցիա-
ների աննշան արտահայտ-
ված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

դ) ֆունկցիայի ժամանակա-
վոր խանգարումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

Փրկարարը  պիտանի է ծառայության համար 

10. Կենտրոնական նյարդային համակարգի բորբոքային (մանրէային, վիրուսային) և վարակիչ-ալերգիկ
հիվանդությունների հետևանքներ գլխուղեղի և ողնուղեղի օրգանական ախտահարումներ` ընդհանուր
վարակների, սուր և քրոնիկական ինտոքսիկացիաների ժամանակ (G00-G09)

ա) ֆունկցիաների խիստ 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ զարգացող 
ընթացքով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ առանց դրա 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

11. Գլխուղեղի և ողնուղեղի վնասվածքների հետևանքներ (T06.0-T06.1)
ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված կամ խիստ 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ առանց 
ֆուկցիաների խանգարման 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

12. Առանձին նյարդերի, նյարդարմատների և հյուսակների ախտահարումներ` գերազանցապես կենտրոնական
նյարդային համակարգի ախտահարմամբ (G10-G13), (G70-G73), (G80-G83)

ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և  խիստ արտա-
հայտված խանգարումով կամ 
արագ զարգացող ընթացքով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
կամ աննշան արտահայտված 
խանգարումով կամ դանդաղ 
զարգացող ընթացքով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

13. Պերիֆերիկ նյարդերի վնասվածքների հետևանք (G50-G59)
ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և  խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով  

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ առանց դրա 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Փրկարարը  պիտանի է 
ծառայության համար 

14. Առանձին նյարդերի, նյարդարմատների և հյուսակների ախտահարումներ (G50-G59)
ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված  և խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 
կամ արագ զարգացող 
ընթացքով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ դանդաղ 
զարգացող ընթացքով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով կամ մնացորդային 
երևույթներ՝ առանց ֆունկ-
ցիաների խանգարման 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը  պիտանի է ծառայության համար 

ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
15. Ֆիզիկական ինֆանտիլիզմ (թերզարգացում) (E40-E46)

ա) արտահայտվում է 
ֆիզիկական զարգացման 
անբավարար մակարդակով 
(մկանային համակարգը և 
ենթամաշկային ճարպա-
բջջանքը թույլ են զարգացած, 
կրծքավանդակը նեղ է, 
հասակը՝ 150 սմ-ից ցածր, 
քաշը՝ 43 կգ-ից պակաս)  

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հասակը` 150 սմ և բարձր, 
քաշը՝ 43-45 կգ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

16. Քրոնիկ վարակիչ հիվան-
դություններ (A00-B99) 
Բուժմանը դժվար ենթարկ-
վող կամ կայուն վարա-
կակիրներ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

17. Ներզատիչ համակարգի և նյութափոխանակության հիվանդություններ (E00-E90)
ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Պիտանի է ծառայության 
համար 

գ) ալիմենտար ճարպա-
կալում (ՖԶԻ-ն 39.9-ից մինչև 
42,0) 

   Ոչ պիտանի է փրկարար 
ծառայության համար 

 Պիտանի է ծառայության համար 

18. Արյան համակարգի հիվանդություններ (սակավարյունություն, ագրանուլոցիտոզ, հեմոբլաստոզներ,
հեմոսարկոմա, լիմֆոգրանուլեմատոզ, հեմոռագիկ դիաթեզներ և այլն)  (D60-D64), (D70-D77)

ա) արագ և դանդաղ 
զարգացող, պերիֆերիկ 
արյան կազմի զգալի 
փոփոխություններով և պար-
բերական սրացումներով, 
արյունաստեղծման ֆունկ-
ցիայի դանդաղ զարգացող, 
չափավոր արտահայտված 
խանգարումներով և 
հազվադեպ սրացումներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



բ) ստացիոնար բուժում 
չպահանջող չափավոր 
արտահայտված երկրոր-
դային սակավարյունություն, 
լեյկոպենիա, տրոմբոցիտո-
պենիա, վիճակ ճառագայ-
թային ու ցիտոստատիկ 
բուժումից հետո  

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Պիտանի է ծառայության համար 

19. Էկզոգեն սուր կամ քրոնիկական ինտոքսիկացիաների սրացումների կամ ազդեցությունների հետևանքներ,
ալերգիկ հիվանդություններ (T36-T50)

ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և խիստ 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Պիտանի է ծառայության 
համար 

20. Տուբերկուլոզ (A15-A19)
ա) ակտիվ՝ պրոգրեսիվող 
միկոբակտերիայի արտա-
զատմամբ կամ քայքայմամբ, 
ակտիվ մարող` առանց 
միկոբակտերիայի արտա-
զատման և քայքայման 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ոչ ակտիվ  Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
21. Թոքերի, շնչառական ուղիների, պլևրայի ոչ տուբերկուլոզային բնույթի քրոնիկական հիվանդություններ,
զարգացման արատներ և սուր հիվանդություններից հետո կայուն մնացորդային երևույթներ (J00-J99)

ա) ֆունկցիաների խիստ 
արտահայտված և արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հաճախակի սրացում-
ներով կամ ֆունկցիաների 
չափավոր արտահայտված 
խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

22. Բրոնխիալ ասթմա (J45)
ա) ծանր ձևեր` հաճախակի 
նոպաներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) միջին աստիճանի 
ծանրության ձևեր 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) թեթև աստիճանի 
ծանրության ձևեր` 
հազվադեպ նոպաներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

23. Սրտամկանի, սրտապարկի (պերիկարդի), պսակաձև անոթների, փականային ապարատի, աորտայի
հիվանդություններ և զարգացման արատներ (I20-I25)



 ա) արյան շրջանառության 
խիստ արտահայտված և 
արտահայտված խանգա-
րումով 

                        Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) արյան շրջանառության 
չափավոր արտահայտված 
խանգարումով 

           Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 
 

 գ) արյան շրջանառության 
աննշան արտահայտված 
խանգարումով 

            Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 
 
 

24.  Զարկերակային հիպերտենզիա (I10-I15) 
 ա) III շրջան                                 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 բ) II շրջան                                 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 գ) I շրջան  Ոչ պիտանի է 

փրկարար 
ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի  է ծառայության համար 

 դ) նախահիպերտենզիա կամ 
բարձր նորմալ զարկերա-
կային ճնշում 

 Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

           Փրկարարը պիտանի  է ծառայության համար 

25. Նեյրոցիրկուլյատոր ասթենիա (հիպերտենզիվ, հիպոտենզիվ, սրտային, այլ ձևեր կամ խառը ձևեր) G90 

 ա) կայուն խիստ 
արտահայտված, արտա-
հայտված վեգետատիվ-
անոթային խանգա-
րումներով  

                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) կայուն չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումներով 

         Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

 գ) աննշան արտահայտված 
խանգարումներով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

           Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 
 
 

26.  Պարբերական հիվանդություն E 80.0 
 ա) հաճախակի նոպաներով 

և ներքին օրգանների 
ախտահարումով` ֆունկ-
ցիաների խիստ արտա-
հայտված, արտահայտված 
խանգարումներով 

                                 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) հազվադեպ նոպաներով՝ 
առանց ներքին օրգանների 
ախտահարման 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 
          Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար  
 
 



27.  Որովայնի խոռոչի օրգանների հիվանդություններ և զարգացման արատներ (K00-K93) 
 ա) ֆունկցիաների խիստ 

արտահայտված և արտա-
հայտված խանգարումով 

                            Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) հաճախակի սրացումներով 
կամ ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

          Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

 
Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

 գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

           Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

 դ)  հիպերբիլիռուբինեմիա Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

           Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար  

28.  Երիկամների բորբոքային և դիստրոֆիկ հիվանդություններ (N00-N99) 
 ա) III-II աստիճանի 

քրոնիկական երիկամային 
անբավարարությամբ 

                              Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) I աստիճանի քրոնիկական 
երիկամային անբավարա-
րությամբ կամ մեզի մեջ 
ախտաբանական փոփո-
խությունների առկայությամբ 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 
            Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 

29.  Շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններ, այդ թվում` հոդերի, մկանների, ջլերի 
վարակիչ, վարակիչ-ալերգիկ և դիստրոֆիկ հիվանդություններ  (M30-M36) 

 ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և խիստ 
արտահայտված խանգա-
րումով 

                       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով և հաճախակի 
սրացումներով 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար  

 գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով և հազվադեպ 
սրացումներով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

         Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 
 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
30.  Մաշկի սպիներ (L55 - L59) 
 ա) հաճախակի խոցոտվող 

կամ շարժումներն զգալի 
չափով սահմանափակող կամ 
հագուստ, կոշիկ կամ 

                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



հանդերձանք կրելուն զգալի 
խանգարող 
բ) շարժումները չափավոր 
սահմանափակող կամ 
հագուստ, կոշիկ կամ 
հանդերձանք կրելուն 
չափավոր խանգարող 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

գ) շարժումներն աննշան 
սահմանափակող կամ 
հագուստ, կոշիկ կամ 
հանդերձանք կրելուն աննշան 
խանգարող 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

դ) հիվանդության, վնասվածքի 
պատճառով կամ 
վիրահատությունից հետո 
չամրացած 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

31. Կրծքավանդակի կամ որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի կամ հետորովայնամզային տարածքի օրգանների
վնասվածքների, վերքերի կամ վիրաբուժական միջամտությունների հետևանքներ (T00-T07)

ա) ֆունկցիաների խիստ 
արտահայտված և արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված 
խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված 
խանգարումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

32. Գանգի ոսկրերի վնասվածքների հետևանքներ, բնածին զարգացման արատներ՝ առանց կենտրոնական
նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարման նշանների (S00-S09)

ա) օտար մարմին գանգի 
խոռոչում, գանգի կամարի 
ոսկրերի զգալի (20 սմ2-ից 
ավելի) արատ՝ փոխակայված 
պլաստիկ նյութով կամ 8 սմ2-ից 
ավելի, բայց պլաստիկ նյութով 
չփոխակայված  

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) գանգի ոսկրերի արատ 
մինչև 20 սմ2 մակերեսով` 
փոխակայված պլաստիկ 
նյութով կամ մինչև 8 սմ2 
մակերեսով` չփոխակայված 
կամ ամուր շարակցահյուս-
վածքային սպիով  

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



33. Ողնաշարի և կրծքավանդակի հիվանդություններ, զարգացման արատներ, վնասվածքների և
հիվանդությունների հետևանքներ (S20-S29)

ա) ֆունկցիաների խիստ 
արտահայտված և արտա-
հայտված   խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

34. Զարգացման արատների, վնասվածքների և հիվանդությունների հետ կապված` կոնքի ծռվածություն կամ այլ
ձևախեղումներ (Q65-Q79)

ա) ֆունկցիաների արտա-
հայտված և խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

35. Ոսկրերի, աճառների, մկանների, ջլերի և հոդերի բնածին արատներ, վնասվածքներ, դրանց հետևանքներ և
քրոնիկական հիվանդություններ (M00-M99)

ա) ֆունկցիայի արտա-
հայտված և  խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիայի չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիայի աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

36. Ոսկրամկանային համակարգի բնածին անկանոնություններ (զարգացման արատներ) և ձևափոխումներ
(դեֆորմացիաներ) (M00-M25)

ա) վերին վերջույթի 8 սմ և 
ավելի կարճություն կամ 
ստորին վերջույթի  3.5 սմ-ից 
ավելի կարճություն 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) վերին վերջույթի 5-ից մինչև 
8 սմ կամ ստորին վերջույթի 2 
սմ-ից մինչև 3,5 սմ 
կարճություն, ստորին 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



ծայրանդամների  
արտահայտված ծռվածություն 
գ) վերին վերջույթի մինչև 5 սմ 
կամ ստորին վերջույթի  մինչև 
2 սմ կարճություն 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

37. Խոշոր հոդերի հին կամ սովորույթային հոդախախտումներ (M15-M19)
ա) հաճախակի, աննշան 
ֆիզիկական ծանրաբեռնվա-
ծության դեպքում 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հազվադեպ, զգալի 
ֆիզիկական ծանրաբեռնվա-
ծության դեպքում 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

38. Դաստակների մատների, դաստակների ձևախեղումներ և արատներ (M20-M25)
ա) մեկ դաստակի I-II 
մատների բացակայություն` 
պրոքսիմալ միջֆալանգային 
հոդերի մակարդակով կամ I 
կամ II մատի բացակայություն` 
դաստակաֆալանգային հոդի 
մակարդակով, ցանկացած 
երկու մատի բացակայություն` 
դաստակաֆալանգային 
(հիմնային) հոդերի մակար-
դակով, ցանկացած երեք 
մատի բացակայություն` պրոք-
սիմալ միջֆալանգային 
հոդերի մակարդակով  

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

բ) III-IV եղնգային ֆալանգ-
ների բացակայություն, IV-V 
մատների բացակայություն` 
միջֆալանգային հոդերի մա-
կարդակով, III,IV,V մատերից 
որևէ մեկի բացակայություն` 
դաստակաֆալանգային հոդի 
մակարդակով  

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

39. Ոտնաթաթերի մատների արատներ (M20.1 - M20.3)
ա) երկու ոտնաթաթի 
մատների բացակայություն 
կամ սերտաճում 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) քայլքը և կոշիկ կրելը 
չափավոր դժվարացնող` 
ոտնաթաթի մատների 
բացակայություն, 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 



անշարժություն, ծռվածություն 
կամ սերտաճում  
գ) նույնը, ինչ բ) կետում, բացի 
առաջին մատի բացակայու-
թյունը, քայլքը և կոշիկ կրելն 
աննշան դժվարացնող 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

40. Ոտնաթաթի ձևախեղում (M20.4 - M20.6), M21.0
ա) խիստ արտահայտված 
անատոմիական փոփո-
խություններով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) քայլքի զգալի արտա-
հայտված խանգարումով  

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) քայլքի չափավոր արտա-
հայտված խանգարումով  

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

41. Վերջույթի բացակայություն 
կամ անդամահատում՝ 
ցանկացած մակարդակով 
T05.6  T 13.6 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

42. Խպիպ E01.0
ա) մոտ տեղակայված 
օրգանների ֆունկցիաների 
խանգարում առաջացնող 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հագուստ կրելը դժվա-
րացնող 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

գ) հագուստ կրելը չդժվա-
րացնող` էնդոկրին խանգա-
րումների բացակայությամբ 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

43. Չարորակ նորագոյացություններ (C00-D48)
ա) ենթակա չեն արմատական 
հեռացման, ունեն հեռակա 
մետաստազներ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) արմատական հեռացման 
հետևանքներ` առանց մոտակա 
և հեռակա մետաստազների 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

44. Բարորակ նորագոյացություններ (D10-D36)
ա) օրգանների ֆունկցիաների 
արտահայտված և խիստ 
արտահայտված խանգարում 
առաջացնող կամ գլխի, 
մարմնի և վերջույթների 
շարժումներն զգալիորեն 
խանգարող 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



 բ) հագուստ կրելը դժվա-
րացնող կամ օրգանների 
ֆունկցիաները չափավոր 
աստիճանի խանգարող 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար  
Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

45. Աորտայի, մագիստրալ, պերիֆերիկ անոթների հիվանդություններ, հիվանդությունների և վնասումների 
հետևանքներ (անևրիզմներ, անոթները խցանող հիվանդություններ, ֆլեբոթրոմբոզներ և թրոմբոֆլեբիտներ, 
վարիկոզ հիվանդություն, հետթրոմբոտիկ հիվանդություն, անգիոտրոֆոնևրոզներ և հեմանգիոմաներ) (I70-
I79), (I80-I89) 
 ա) արյան շրջանառության և 

օրգանների կամ վերջույթների 
ֆունկցիաների խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

                        Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) արյան շրջանառության և 
օրգանների կամ վերջույթների 
ֆունկցիաների  արտա-
հայտված խանգարումով 

                       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 գ) արյան շրջանառության և 
օրգանների կամ վերջույթների 
ֆունկցիաների չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

            Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

 
Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

 դ) արյան շրջանառության և 
օրգանների կամ վերջույթների 
ֆունկցիաների աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

           Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 

46. Աճուկային, ազդրային, հետվիրահատական և այլ ճողվածքներ (K40-K46) 
 ա) կրկնվող կամ շատ մեծ՝ 

քայլքը դժվարացնող կամ 
ներքին օրգանների ֆունկցիա-
ներն արտահայտված  աստի-
ճանի խանգարող 

                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) միջին չափերի՝ քայլքը 
դժվարացնող կամ ներքին 
օրգանների ֆունկցիաները 
չափավոր աստիճանի խան-
գարող 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

         Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 

47. Ուղիղ աղիքի բոլոր շերտերի արտանկում K59   
 ա) քայլքի ժամանակ և մարմնի 

ուղղահայաց դիրք ընդունելիս 
                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

 բ) ֆիզիկական ծանրաբեռնվա-
ծության, դեֆեկացիայի ժամա-
նակ 

         Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

48 Ոչ բնական հետանցք, կղան-
քային խուղակ, հետանցքի 

                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



նեղացում, սեղմամկանի 
անբավարարություն K60 

49. Քրոնիկական պարապրոկտիտ K61
ա) կայուն կամ հաճախ բացվող 
խուղակներով, հաճախակի 
սրացումներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ոչ կայուն կամ երբեմն 
բացվող խուղակներով, հազ-
վադեպ սրացումներով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

գ) կրկնվող սուր ընթացքով՝ 
առանց արտաքին խուղակի 
առաջացման 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

50. Թութք K62.8
ա) հաճախակի արյունահո-
սությամբ և երկրորդային 
սակավարյունությամբ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) հանգույցների արտան-
կումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

51. Միզասեռական համակարգի զարգացման արատներ, վնասվածքների կամ վիրահատական
միջամտությունների հետևանքներ (S37.0- S37.3)

ա) ֆունկցիայի արտա-
հայտված և խիստ արտա-
հայտված խանգարումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ֆունկցիայի չափավոր 
արտահայտված խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) ֆունկցիայի աննշան 
արտահայտված խանգա-
րումով 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

52. Գիշերամիզություն (R32) 
հաստատված և առանց 
նյարդային կամ միզասեռա-
կան համակարգի հիվան-
դությունների ախտանշանների 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

53. Սերմնալարի երակների 
վարիկոզ լայնացում N50.1 
արյան շրջանառության խիստ 
արտահայտված, արտա-
հայտված և չափավոր 
արտահայտված 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



խանգարումով և ցավային 
համախտանիշով 

54. Ամորձու թաղանթների և 
սերմնալարի ջրգողություն 
N43  խիստ արտահայտված, 
արտահայտված և չափավոր 
արտահայտված  խանգա-
րումով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

55. Երկու ամորձու տեղակայում
որովայնի խոռոչում, աճուկային
խողովակներում, դրանց
արտաքին անցքերում կամ մեկ
ամորձու բացակայություն՝
խանգարումներով N50

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Պիտանի է փրկարար 
ծառայության համար 

ԱԿԱՆՋԻ, ՎԵՐԻՆ ՇՆՉՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (H60-H95) 
56. Քրոնիկական թարախային

մեզատիմպանիտներ կամ
էպիտիմպանիտներ` երկ-
կողմանի կամ միակողմանի
H60

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

Պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

57. Կպումային օտիտներ, 
օտիտի կայուն, մնացոր-
դային երևույթներ 
(տարածված սպիներ, 
թմբկաթաղանթի երկու կամ 
միակողմանի թափածակում 
և այլն) H65 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

58. Վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարում H81.0
ա) Մենյերի հիվանդության 
նշաններով ուղեկցվող կայուն 
խիստ արտահայտված վես-
տիբուլյար, վեգետատիվ 
խանգարումներ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ոչ կայուն, հազվադեպ 
սրացող վեստիբուլյար, 
վեգետատիվ խանգարումներ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

գ) վեստիբուլյար գրգռիչների 
նկատմամբ խիստ արտա-
հայտված զգայունություն 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

59. Կայուն խլություն, խուլհամրություն H90
ա) երկու ականջում կամ 
խուլհամրություն 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) մեկ ականջում (81 և ավելի 
դեցիբալի/db/ կորուստ) 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

60. Լսողության իջեցում H90.6



ա) երկու ականջի նեյրո-
սենսոր IV (71-90 db) աստի-
ճանի ծանրալսություն 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) երկու ականջի III (56-70 db) 
կամ II (41-55db) աստիճանի 
ծանրալսություն, մեկ ական-
ջում՝ III, մյուս ականջում՝ I 
կամ II աստիճանի ծանրա-
լսություն 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

գ) I (26-40 db) աստիճանի 
ծանրալսություն երկու ական-
ջում կամ մեկ ականջում՝ II, 
մյուս ականջում՝ I աստիճանի 
ծանրալսություն, ինչպես նաև` 
միակողմանի ծանրալսու-
թյուն՝ III 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է  ծառայության համար 

61. Ականջի կամ հարքթային
խոռոչների բարոֆունկ-
ցիայի կայուն խանգարում 
H93.8 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

62. Հարքթային խոռոչների 
քրոնիկական հիվան-
դություններ J31.0, J33 
պոլիպոզ կամ թարախային 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է  ծառայության համար 

63. Խիստ արտահայտված
նեխած հարբուխ (օզենա)
J34

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

64. Խոսքի արատներ, ձայնագոյացման խանգարումներ H81
ա) խոսքային ամբողջ 
ապարատն ընդգրկող բարձր 
աստիճանի կակազություն` 
շնչառության խանգարումով և 
արտահայտված նյարդային 
երևույթներով, խոսքն 
անհասկանալի դարձնող 
թլվատություն 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) խոսքը ոչ լրիվ հասկանալի 
դարձնող չափավոր կակա-
զություն կամ թլվատություն 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

65, Ականջի և վերին շնչառական 
ուղիների սուր վնասվածք-
ների, հիվանդությունների և 
հետվիրահատական 
հետևանքներ, երբ 
օրգանների ֆունկցիաները 
լիովին չեն վերականգնվել 
S00.4, S01.2, S01.3 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 



ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (K00-K14) 
66. Դիմածնոտային շրջանի

հյուսվածքների և օրգան-
ների բնածին ու ձեռքբերովի
արատներ, ձևախեղումներ
ու հիվանդություններ K10.0
Շնչառական, ծամելու, թքար-
տադրության ֆունկցիաների
խիստ, արտահայտված,
արտահայտված  և չափավոր
արտահայտված
խանգարումով

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

67. Ադենտիա K00.0  )

10 և ավելի ատամների բացա-
կայություն մեկ ծնոտի վրա
կամ դրանց փոխարեն հանովի
պրոթեզ, 8 սեղանատամի
բացակայություն մեկ ծնոտի
վրա, 4 սեղանատամի բացա-
կայություն վերին ծնոտի վրա`
մի կողմից և նույնքան սեղա-
նատամների բացակայություն
ստորին ծնոտի վրա` մյուս
կողմից կամ դրանց փոխարեն
հանովի պրոթեզ

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

68. Ատամների, պարոդոնտի և
բերանի խոռոչի լորձաթա-
ղանթի հիվանդություններ
K02, K04 , K05.2 , K10.2 ,
K12
միջին և ծանր աստիճանի
տարածուն պարոդոնտիտ, 
ստոմատիտ, գինգիվիտ և 
բերանի լորձաթաղանթի, 
թքագեղձերի և լեզվի այլ 
հիվանդություններ, որոնք 
ընթանում են հաճախակի 
սրացումներով, բուժման 
դժվար են ենթարկվում 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

69. Դիմածնոտային շրջանի 
վնասվածքների, հիվան-
դությունների, վիրահա-
տությունների հետևանքներ 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 



K10.8 ֆունկցիայի չափավոր 
արտահայտված 
խանգարումներով 

ԱՉՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (H00-H59) 
70. Կոպերի սերտաճում միմյանց կամ ակնագնդի հետ, որը խանգարում է աչքի շարժումներին կամ 
տեսողությանը, կոպերի ներանկում կամ թարթիչների աճ դեպի ակնագունդ, որը գրգռում է աչքը, աչքի 
ֆունկցիան խանգարող կոպերի արտանկում, կոպերի սպիական ձևախախտում կամ դիրքի անբավարարություն, 
որոնք խանգարում են եղջերաթաղանթի փակմանը, կայուն լագօֆթալմ (H00-H06) 
 ա) երկու աչքում կոպերի 

դիրքի խիստ արտահայտված 
անբավարարություն (բացի 
պտոզը) 

                                Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 

 բ) երկու աչքում վերին կոպերի 
զգալի իջեցում կամ կոպերի 
դիրքի այլ, խիստ արտա-
հայտված արատներ մեկ 
աչքում կամ չափավոր արտա-
հայտված` երկու աչքում 

                               Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 

 գ) մեկ աչքի վերին կոպի 
կայուն, չափավոր իջեցում մեկ 
աչքում կամ կոպերի դիրքի այլ 
անբավարարություն մեկ աչ-
քում՝ վիրահատական բուժ-
ման ցուցումների բացակա-
յության դեպքում 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

71. Չբուժվող խիստ արտա-
հայտված հաճախակի սրա-
ցող խոցային բլեֆարիտներ, 
ինչպես նաև խրոնիկ 
կոնյուկտիվիտներ պտկիկ-
ների գերաճով և հյուսվածքի 
ենթալորձային շերտի 
ինֆիլտրացիայով (H10-H13) 

                                Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

72. Չբուժվող մեկ կամ երկու 
աչքի արցունքատար ապա-
րատի հիվանդության 
պատճառով չընդհատվող 
արցունքահոսություն H30.8  

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

Ոչ պիտանի է փրկարար 
ծառայության համար 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 
 
73. Ակնաշարժ մկանների 

հիվանդություններ, ակնա-
գնդերի համագործակցված 
շարժումների խանգա-
րումներ (H49-H52) 

                             Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 



ակնագնդի շարժիչ մկանների 
կայուն կաթված, համա-
գործակցված շլություն` 30 
աստիճան և ավելի, կայուն 
դիպլոպիա 
բ) համագործակցված շլու-
թյուն` 20-ից մինչև 30 
աստիճան 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

գ) ակնագնդի հստակ արտա-
հայտված տատանվող սպազմ 
(նիստագմ), համա-
գործակցված շլություն մինչև 
20 աստիճան 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

74. Տեսողության ֆունկցիան խախտող ծիածանաթաղանթի, եղջերաթաղանթի և աչքի այլ թաղանթների
բորբոքային կամ դեգեներատիվ խրոնիկ հիվանդություններ H31

ա) երկու աչքում խիստ 
արտահայտված` անկախ 
սրացումների հաճախու-
թյունից կամ երկու աչքում 
չափավոր արտահայտված 
հաճախակի սրացումներով 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) երկու աչքում չափավոր 
արտահայտված ոչ հաճա-
խակի սրացումներով կամ 
չափավոր արտահայտված մեկ 
աչքում` հաճախակի սրացում-
ներով կամ խիստ արտա-
հայտված մեկ աչքում` անկախ 
սրացումների հաճախու-
թյունից 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

75. Ակոմոդացիայի սպազմ կամ
կաթված H47.5 կայուն,
առանց դրական արդյունքի`
բուժումից հետո

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

76. Մեկ կամ երկու աչքի
աֆակիա H27.0

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

77. Բորբոքային կամ դիստրո-
ֆիկ փոփոխություններ
չառաջացնող ներակնային
օտար մարմին T90.4

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

78. Գլաուկոմա (H40-H42)
ա) զարգացող և հետագա 
փուլերում երկու աչքում 
տարածվող 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 



բ) զարգացող և հետագա 
փուլերում ` մեկ աչքում 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

գ) ոչ հարաճուն նախնական, 
նախագլաուկոմայի և հիպեր- 
տենզիայի փուլեր 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

79. Ցանցաթաղանթի շերտա-
զատում որևէ բնույթի, մեկ
կամ երկու աչքում H33.4

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

80. Տեսողական նյարդի որևէ էթիոլոգիայի ապաճում և ենթաապաճում` տեսողական ֆունկցիայի հետզհետե
իջեցման դեպքում (H46-H48)

ա) երկու աչքում  Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) մեկ աչքում  Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

81. Տեսողության թուլություն, կուրություն (H53-H54)
ա) ակնագնդի բացակայություն 
կամ կուրություն կամ մեկ աչքի 
տեսողությունը 0,05 և ցածր է, 
երբ մյուս աչքինը 0,4-ից ցածր է 
կամ երկու աչքի տեսողությունը 
0,3-ից ցածր է 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) ակնագնդի բացակայություն 
կամ կուրություն կամ մեկ աչքի 
տեսողությունը 0,05 և ցածր է, 
երբ մյուս աչքի տեսողությունը 
0,4 է և ավելի կամ մեկ աչքի 
տեսողությունը 0,3 է, երբ 
մյուսինը 0,3-0,06 է 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

82. Ռեֆրակցիայի անոմալիաներ (H49-H52)
ա) կարճատեսություն կամ 
հեռատեսություն մեկ աչքի 
որևէ առանցքով 12,0 D-ից 
ավելի կամ աստիգմատիզմ 
պարզ միոպիկ կամ բարդ 
միոպիկ կամ խառը 2 գլխավոր 
առանցքների միջև ռեֆրակ-
ցիայի տարբերությամբ երկու 
աչքում 6,0 D-ից ավելի 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) կարճատեսություն մեկ աչքի 
որևէ առանցքով 6,0-12,0 D կամ 
հեռատեսություն մեկ աչքի 
որևէ առանցքով 7,5-12,0 D 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

գ) աստիգմատիզմ պարզ 
միոպիկ, բարդ միոպիկ կամ 
խառը` 2 գլխավոր առանցքների 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 



միջև ռեֆրակցիայի տարբե-
րությամբ երկու աչքում 3,5-6,0 
D կամ մեկ աչքում 4,0 D և 
ավելի: Պարզ կամ բարդ 
հիպերմետրոպիկ աստիգմա-
տիզմ 2 գլխավոր առանցքների 
միջև ռեֆրակցիայի տարբե-
րությամբ մեկ կամ երկու աչքում 
4,5 D և ավելի 

ծառայության 
համար 

 դ) կարճատեսություն մեկ կամ 
երկու աչքի որևէ առանցքով 
5,0D կամ հեռատեսություն մեկ 
կամ երկու աչքի որևէ առանց-
քով 6.0-7,0D կամ աստիգ-
մատիզմ պարզ միոպիկ, բարդ 
միոպիկ կամ խառը` 2 գլխավոր 
առանցքների միջև ռեֆրակ-
ցիայի տարբերությամբ երկու 
աչքում 3,0 D կամ մեկ աչքում 3,5 
D: Պարզ կամ բարդ հիպեր-
մետրոպիկ աստիգմատիզմ` 2 
գլխավոր առանցքների միջև 
ռեֆրակցիայի տարբերությամբ 
մեկ կամ երկու աչքում 4,0 D 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 
 

          Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (L00-L99) 

83. Մաշկի քրոնիկական` բուժման դժվար ենթարկվող և չբուժվող հիվանդություններ (L00-L08) 
 
 ա) խրոնիկ չբուժվող մաշկային 

հիվանդություններ. իխթիոզ, 
իսկական բշտախտ, մաշկի 
լիմֆոմա, ինքնածին մաշկա-
լուծում, գունակային քսերո-
դերմա, նեյրոֆիբրոմատոզ 
(ուռուցքային ձև) 

                           Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 
 

 բ) բազմաօջախային, տարածուն, 
հաճախակի կրկնվող, բարդու-
թյուններով ընթացող բուժման 
դժվար ենթարկվող մաշկային 
հիվանդություններ. փսորիազ, 
նեյրոդերմիտ, քորպտիկ, աբսցես-
վող գնդաձև խոցային պիոդեր-
միաներ, գերաճական կարմիր 
տափակ որքին, մազաթափու-
թյուն, պարափսորիազ, մաստո-
ցիտոզ, ֆոլիկուլյար կերատոզ, 

           Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 
 

Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար  
 
 



տարածուն էկզեմա և այլ 
մաշկախտեր 

84. Խալեր (մելանոմվտանգա-
վոր, խոշոր գունակավոր,
մազակալված, անոթային, 
մելանոմային, գերաճական և 
պապիլոմային), ռենտգեն 
ճառագայթային մաշկախտ-
ներ, արտահայտված ֆոտո 
մաշկախտներ, օնիխոլիզիս, 
անօնիխիա, օնիխոգրիֆոզ 
(L10-L14) 

       Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 
համար 

Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

85. Բոր (ընտանիքի անդամներ)
L44

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
ծառայության 
համար 

Ոչ պիտանի է փրկարար 
ծառայության համար 

Ոչ պիտանի է փրկարար 
ծառայության համար 

ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
86. Շանկրանման պիոդերմիա 

N34   
 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

87. Սիֆիլիս (A50-A53)
ա) երրորդային, ուշացած 
գաղտնի, բնածին, նյարդային 
և ընդերային 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

բ) առաջնային, երկրորդային, 
վաղ գաղտնի 

Ոչ պիտանի է 
փրկարար 
 ծառայության 
համար 

 Փրկարարը պիտանի է ծառայության համար 

88. ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ (B20-B24)  Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

89. Միզասեռական և աղիքա-
սեռական խուղակներ
N82.0, N82.1, N82.2

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության համար 

90. Կանացի սեռական
օրգանների արտանկում
կամ շեքի լրիվ պատռվածք՝
սեղմիչի ամբողջականության
խախտումով  N81.3

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության Փրկարարը պիտանի է 
ծառայության համար 

91. Կանացի սեռական 
օրգանների իջեցում N81.2 

 Ոչ պիտանի է փրկարար ծառայության 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 ՂԵԿԱՎԱՐ  Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 




