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«Պատուհան դեպի աշխարհ» 

Տեղեկատվական այս գրքույկը տպագրվել է «Հայկական Կարիտաս» 

ԲՀԿ-ի «Պատուհան դեպի աշխարհ» ծրագրի շրջանակներում: Գրքույկում 

ներկայացված է ամփոփ տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների մասին:   

«Պատուհան դեպի աշխարհ» ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում ՄԱԿ-ի` 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 

կոնվենցիայի իրականացմանը: Ծրագրի նպատակն է բարելավել Գյումրի 

քաղաքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների 

դրությունը` թեժ գիծ անվճար ծառայության միջոցով տրամադրելով 

տեղեկատվություն, խորհրդատվություն, հոգեբանական աջակցություն և 

ուղղորդում համապատասխան կառույցներ:    

Ծրագիրն իրագործում է «Հայկական Կարիտասը», ֆինանսական 

աջակցությունը տրամադրվում է Ավստրիայի Զարգացման 

գործակալության և «Կարիտաս Ավստրիայի» կողմից:     



“Window to the World”

This information booklet has been published in the framework of Armenian 

Caritas project “Window to the World”. It gives brief information about the 

organizations which deal with issues of persons with disabilities.

 “Window to the World” project is to contribute to the implementation of UN 

Convention about the “Rights of Persons with Disabilities” in Armenia. The 

project aims at improving situation of persons with disabilities and their 

families in Gyumri by providing them information, counseling, psychological 

support and referrals to the relevant organizations via free hotline service. 

The project is implemented by Armenian Caritas, with the financial support of 

Austrian Development Agency and Caritas Austria.



ունեցող երեխաների համար Գյումրիում..............................................................5

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա».................................6

Մարդու իրավունքների պաշտպան.....................................................................7

«Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն» ՀԿ.........................................8

«Անի» մանկուց հաշմանդամ երեխաների ՀԿ......................................................9

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ.............................10

Գյումրու հաշմանդամների միություն..................................................................11

«Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ...............................12

«Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ............13 

«Հաշմանդամների մարզամշակութային կենտրոն» ՀԿ.......................................14

«Կենաց ծառ» կրթամշակութային ՀԿ.................................................................15

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու մասնաճյուղ...............................16

«Վորլդ Վիժն» Հայաստան. Գյումրու տարածքային զարգացման ծրագիր...........17

պոլիկլինիկա.....................................................................................................18

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական ՀԿ.......................................................19

«Արաբկիր» ԲՀ ԵԴԱԻ Գյումրու մասնաճյուղ......................................................20

Բեռլին պոլիկլինիկա.........................................................................................21

«Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ..................................................................22

«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» ՓԲԸ.............................23

«Գյումրու Ն.Ա.Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ..............................24

«Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ ................................................25

«Միջազգային Կարմիր խաչի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ.................................26

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոն համակցված   հաշմանդամություն 

Հայկական Կարիտաս «Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» 



«Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոն 
համակցված հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների համար Գյումրիում

ք. Գյումրի, Հ.Սարգսյան փող., 2-րդ նրբ., տուն 27

Հեռ.՝ (312) 5 87 68

Թեժ գիծ` 0 8000 1011

Առաքելությունը

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի հաշմանդամություն ունեցող  

երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ներգրավել հասարակության մեջ և 

նպաստել, որ արժանանան հավասար վերաբերմունքի` տրամադրելով 

նրանց մի շարք աջակցող և զարգացողական ծառայություններ:

Ծառայություններ և գործունեություն

t Լոգոպեդիա

t Հատուկ մանկավարժություն

t Արտ-թերապիա

t Ֆիզիոթերապիա

t Հոգեբանական խորհրդատվություն

t Երաժշտաթերապիա

t Սոցիալական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն և 

ուղղորդում  

t Մասնագիտական դասընթացներ կենտրոն հաճախող 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների համար

t Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

խնդիրներին առնչվող տեղեկատվության տրամադրում և 

ուղղորդում

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
5-15 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, 2015 թ.-ից նաև 

16 տարեկանից բարձր պատանիներ և երիտասարդներ 

(արհեստագործական-ուսուցողական խմբակներ)    
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Առաքելությունը

Կազմակերպության անդամների ջանքերը նպատակաուղղել` 

օժանդակելու ՀՀ-ում ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և 

իրավական պետության ամրապնդմանն ու  հզորացմանը:

Ծառայություններ և գործունեություն

t Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում իրավական

տարբեր հարցերով առանց ոլորտի սահմանափակման 

t Իրավական հարցերով փաստաթղթերի ձևակերպում ու կազմում

t Ներկայացուցչություն տարբեր պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում

t Ներկայացուցչություն դատարանում, փաստաբանական 

ծառայության մատուցում

t Դատական գործերի լուսաբանում, իրավական պորտալի 

ձևակերպում ու վարում

Ընկերության կողմից տրամադրվող իրավաբանական ծառայություններն 

անվճար են:

Թիրախ խումբ  
Շիրակի մարզի բնակչություն     

    

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա»
ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի պող. 1, բն. 2 

Հեռ./ֆաքս` (312) 5 82 36 

էլ. փոստ` gyumri@ayla.am
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3

Սահմանադրությամբ ստեղծված միջնորդ մարդու և պետության միջև:

Դիմել Պաշտպանին, երբ հետևյալ ՊԵՏԱԿԱՆ մարմինները խախտել 

են Ձեր իրավունքները՝

t Քաղաքապետարանները, գյուղապետարանները, 

մարզպետարանները

t Հարկային պետական ծառայությունը

t Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն

t ՀՀ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը

t Ոստիկանությունը

t Դատախազությունը

t Զինված ուժերը

t Քրեակատարողական հիմնարկը

t Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը

t Սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը 

(Փարոս)

t Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը (ԲՍՓԳ)

t Աշխատանքի պետական տեսչությունը

t Միգրացիոն պետական ծառայությունը

t Առողջապահության նախարարությունը

t Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

գործակալությունը (զագս)

t Քաղաքաշինության նախարարությունը

Պաշտպանի մատուցած ծառայություններն անվճար են:

Մարդու իրավունքների պաշտպան 

ք. Երևան, Պուշկինի 56ա

ք. Գյումրի, Մհեր Մկրտչյան փող., 44 շ., 46 բն.

Հեռ.՝ (312) 4 19 81

Թեժ գիծ` 116
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Առաքելությունը 

Նպաստել Շիրակի մարզի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների 

կյանքի որակի բարելավմանը և շահերի պաշտպանությանը սոցիալ-

հոգեբանական ճանապարհով:

Ծառայություններ և գործունեություն 
t Հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների

առողջապահություն 

t Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի 

պաշտպանություն 

t Հաշմանդամային սպորտ 

t Մասնագիտական կրթություն

t Սպասարկում

t Մշակույթ

t Կրթություն

t Միջազգային փոխանակում

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ

     

«Ագաթ» հատուկ կարիքներով 
կանանց կենտրոն» ՀԿ 
ք. Գյումրի 3114, Բաղրամյան 17
Հեռ.` (312) 4 12 54, (077) 04 30 42 
Ֆաքս` (312) 4 22 61 
Էլ.փոստ` agate.ngo@gmail.com 
Վեբ կայք` www.agatengo.org
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Առաքելությունը

Պայքարել մանկական հաշմանդամության դեմ:

Ծառայություններ և գործունեություն

t Ուսուցողական դասընթացներ հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների խնամքի վերաբերյալ նրանց ընտանիքի անդամների 

և կազմակերպության կամավորների համար

t Հոգեբանական սեմինարներ

t Առողջապահական խորհրդատվություններ

t Իրավաբանական խորհրդատվություններ

t Ցուցահանդեսներ և համերգներ` հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների մասնակցությամբ

t Բարեգործական այցելություններ համայնքի՝ մանկուց 

հաշմանդամ երեխաների ընտանիքներ

t Միջոցառումներ երեխաների պաշտպանության միջազգային 

օրվա կապակցությամբ (հունիսի 1)

t Միջոցառումներ` նվիրված հաշմանդամների օրվան` դեկտեմբերի 

3-ին

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ և նրանց ընտանիքներ

«Անի» մանկուց հաշմանդամ 
երեխաների ՀԿ
ք. Գյումրի, Աբովյան 264 

Հեռ.` (312) 5 12 88

Էլ.փոստ` kimah@list.ru
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Առաքելությունը

Երեխաների և նրանց ծնողների հոգեկան առողջության բարելավման 
միջոցով կայունացնել և ուժեղացնել ընտանիքը, նպաստել երեխայի 
բարեկեցությանը:
 
Ծառայություններ և գործունեություն

t ո

t Հոգեթերապիա

t Երեխաների խմբային թերապիա

t Սոցիալական աշխատանք/գնահատում, հարցազրույց  տնայց  
ուղղորդում

t Իրավաբանական խորհրդատվություն

t Ծնողավարության դասընթացներ

t Ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց խորհրդատվություն

t Կանանց և երեխաների իրավունքների ջատագովություն

Հիմնադրամի կողմից տրամադրվող ծառայությունները վճարովի են:

Թիրախ խումբ
Ընտանիք, երեխա

Հոգեբանական/անհատական խ րհրդատվություն

, ,

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի 
խնամքի հիմնադրամ

ք. Գյումրի, Շահումյան փող., 69 շ. 

Հեռ.` (312) 5 94 70 Թեժ գիծ` (312) 5 11 12

Էլ.փոստ` support@arevamanuk.com

Վեբ կայք` www.arevamanuk.com
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Առաքելությունը

Աջակցել Շիրակի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց:

Ծառայություններ և գործունեություն
t Սայլակների տրամադրում

t Քայլակների տրամադրում

t Լսողական սարքավորումներ

t Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներ

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններն իրականացվում են 
անվճար՝ համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:

Թիրախ խումբ
Շիրակի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք

Գյումրու հաշմանդամների միություն
ք. Գյումրի, Աբովյան 252

Հեռ.՝ (091) 77 56 83
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Առաքելությունը 

Դժվար իրավիճակում գտնվող  երեխաների և նրանց ընտանիքների 
հիմնախնդիրների նվազեցում:

Ծառայություններ և գործունեություն 
t Սոցիալական 
t Հոգեբանական

t Կրթական

t Բժշկական

t Իրավաբանական

t Լոգոպեդական

Կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ 
6-18 տարեկան դժվար իրավիճակում գտնվող բարձր ռիսկի խմբի 
երեխաներ և նրանց ընտանիքի անդամներ

«Երեխաների սոցիալական 
հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
ք. Գյումրի, Տերյան 6գ

Հեռ.` (312) 5 70 20

Էլ. փոստ` gyumrichild@mail.ru 
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Առաքելությունը 

Նպաստել ծնողազուրկ, հաշմանդամություն ունեցող, սոցիալապես անապահով, 

հատուկ դժվարություններ ունեցող և բազմանդամ ընտանիքների երեխաների 

բարոյահոգեբանական վիճակի վերականգնմանը, զարգացնել նրանց 

ստեղծագործական ունակությունները:

Ծառայություններ և գործունեություն
t Հագուստի մոդելավորում 

t Ասեղնագործություն

t Ռոբոտաշինություն

t Գորգագործություն

t Կարպետագործություն

t Ժողովրդական և ազգագրական  պարեր

t Գոբելենագործություն

t Բրուտագործություն

t Ուլունքագործություն 
t Արծաթագործություն

t Շախմատ

t Համակարգչային ուսուցում

t Վեբ ծրագրավորում

t Ռադիոէլեկտրոնիկա

t Փայտարվեստ

t Օտար լեզուների ուսուցում

t Գեղանկարչություն

t Տիկնիկագործություն

t Մարտական արվեստ
 

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայությունները, ինչպես նաև անհրաժեշտ
ուսուցողական նյութերն ու պարագաները անվճար են:

Թիրախ խումբ

5-18 տարեկան դեռահասներ

«Ընտանիք» մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոն  ՊՈԱԿ»
ք. Գյումրի, Անի թաղ., 11 փող. 5/2 

Հեռ./ֆաքս` (312) 6 64 08, 6 64 07 (093) 40 35 32   

Էլ.փոստ` 403532@gmail.com  

Վեբ կայք` www.entanik.am
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Առաքելություն

Lուծել հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրները և 
նպաստել ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը:

Ծառայություններ և գործունեություն

t Հոգեբանական ծառայություններ

t Ինտելեկտուալ դասընթացներ շահառուների համար

t Սեմինարներ

t Տոնական միջոցառումներ

t Էքսկուրսիաներ

t Բակային ճամբարներ

t Իրավաբանական խորհրդատվություն

t Ուսուցողական դասընթացներ 

ՀԿ-ի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ 
Հատուկ կարիքավոր և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երեխաներ ու երիտասարդներ

«Հաշմանդամների 
մարզամշակութային կենտրոն» ՀԿ
ք. Գյումրի, Վ.Սարգսյան փող., 228/105

Հեռ.՝ (312) 6 97 40, (094) 07 35 71

 Էլ. փոստ` info@dscc.am
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Առաքելությունը

Նպաստել երեխաների գեղագիտական դաստիարակությանը:

Ծառայություններ և գործունեություն
t Դասընթացներ

t Միջոցառումներ

t Հուշարձանների պահպանություն

t Ինտելեկտուալ խաղեր

t Մեթոդական աջակցություն նախակրթարաններին

ՀԿ-ի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
Հանրակրթությունից դուրս մնացած և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ

«Կենաց ծառ» կրթամշակութային ՀԿ
ք. Գյումրի, Մատրոսովի փող. 12

Հեռ.` (312) 4 19 44
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Առաքելությունը

Հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով երեխաներին 

համախմբել և ինտեգրել հասարակությանը, զարգացնել կյանքի

փորձություններին դիմակայելու անհրաժեշտ կարողություններ:

Ծառայություններ և գործունեություն
t Ասեղնագործություն 

t Գոբելեն

t Կարուձև

t Համակարգչային ուսուցում

t Օտար լեզվի ուսուցում

t Կերպարվեստ

t Պարարվեստ

t Թատրոն

t Ասմունք

t Մշակութային, մարզական, կրթական միջոցառումներ

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
Հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով երեխաներ

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության 
Գյումրու մասնաճյուղ

  ք. Գյումրի, Ավստրիական թաղ., Մոցարտի 37ա  

Հեռ.` (312) 6 78 70, (093) 00 31 34 
 Էլ. փոստ` armine-pyunik@mail.ru

16



Առաքելությունը

Ապահովել երեխաների` մասնավորապես ամենախոցելիների կայուն 

բարեկեցությունը ընտանիքում և համայնքում:

Ծառայություններ և գործունեություն

t Կրթություն

t Առողջապահություն

t Հոգևոր դաստիարակություն

t Մասնագետների վերապատրաստում

t Ծնողների և երեխաների իրազեկության բարձրացում

t Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

t Տնտեսական զարգացում

t Երեխաների հովանավորում

Կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար 

են:

Թիրախ խումբ
Գյումրի քաղաքի Անի, Մուշ, Ավստրիական թաղամասերի, Հովունի, 

Շերամ, Մարմաշեն համայնքների աղքատության մեջ գտնվող երեխաներ 

և նրանց ընտանիքներ

«Վորլդ Վիժն» Հայաստան
Գյումրու տարածքային զարգացման 
ծրագիր
ք. Գյումրի, Պ.Սևակի փող. 10
Հեռ.՝ (312) 6 35 23/060376006 
Վեբ կայք` http://www.wvarmenia.am
Facebook: World Vision Gyumri
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Առաքելությունը

Ծրագրի նպատակն է տրամադրել առաջնային ամբուլատոր 
բուժօգնություն Գյումրի քաղաքի և հարակից շրջանների կարիքավոր 
շահառուներին:

Ծառայություններ և գործունեություն 

t Բժշկական խորհրդատվություն/բուժում

t Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն

t Լաբորատոր հետազոտություն

t Ուլտրաձայնային հետազոտություն 

t Հոգեբանական ծառայություն

t Մայրության դպրոց

t Ֆիզիոթերապիա

Պոլիկլինիկայի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են:

Թիրախ խումբ
Գյումրի քաղաքի և հարակից շրջանների կարիքավոր բնակչություն

Հայկական Կարիտաս  «Առողջության 

առաջնային պահպանման կենտրոն» 

պոլիկլինիկա

ք. Գյումրի, Մհեր Մկրտչյան 41

Հեռ.` (312) 3 90 08
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Առաքելությունը

Ունենալ հոգեպես և ֆիզիկապես առողջ հասարակություն:

Ծառայություններ և գործունեություն
t Բժիշկ-վերականգնողաբան (ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող 

երեխաների և մեծահասակների վերականգնողական բուժում)

t Ֆիզիոթերապիա

t Առողջ ապրելակերպի դաստիարակություն

t Յոգա

t Ֆիթնես

t Մերսում

t Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առողջության 

պահպանման դասընթացներ

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայությունների դիմաց վճարը 

կատարվում է հանգանակության տեսքով` կախված դիմողի 

վճարունակությունից:

Թիրախ խումբ 
Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաներ և մեծահասակներ

19

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական ՀԿ

ք. Գյումրի, Պողոսյան փող. 236/171

Հեռ.` (091) 73 21 69

Էլ. փոստ` nairaalaj@mail.ru



Առաքելությունը

Կենտրոնն ուղղված է Շիրակի  մարզում հատկապես Գյումրի  քաղաքում, 

մանկական հաշմանդամության կանխարգելմանը, հատուկ կարիքներ 

ունեցող երեխաների վերականգնողական բուժմանը, լսողական 

խնդիրներ ունեցող անձանց հետազոտմանը, հասարակությանը լիարժեք 

ինտեգրմանը և հաշմանդամության նկատմամբ հանրության 

վերաբերմունքի փոփոխմանը: 

Ծառայություններ և գործունեություն
t Բժիշկ վերականգնողաբան

t Հատուկ հոգեբան

t Հատուկ մանկավարժ

t Լոգոպեդ

t Էրգոթերապևտ

t Աուդիոմետրայի մասնագետ

Կենտրոնի կողմից տրամադրվող ծառայությունները հիմնականում 

իրականացվում են պետպատվերի շրջանակներում:

Թիրախ խումբ
Ֆիզիկական, մտավոր, վարքագծային, լսողական, խոսքի և այլ 

զարգացման խնդիրներով 0-14 տարեկան երեխաներ

, 

«Արաբկիր» ԲՀ ԵԴԱԻ 
Գյումրու մասնաճյուղ

ք. Գյումրի, Շահումյան 69

Հեռ.` (312) 4 31 21

Էլ. փոստ`gyumriezvk@mail.ru
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Պոլիկլինիկայում գործող 
բաժանմունքներ

t Մանկաբուժական

t Ընտանեկան բժշկություն

t Մանկաբարձա-

գինեկոլոգիական

t Լաբորատոր-ախտորոշիչ

t Ճառագայթային 

ախտորոշիչ

t Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

t Իմունականխարգելիչ

Նեղ մասնագիտական 
ծառայություններ
t Նյարդաբանական

t Սրտաբանական

t Ընդհանուր 
վիրաբուժական

t Վնասվածքաբանական

t Քիթ-կոկորդ-
ականջաբանական

t Ակնաբուժական

t Ստոմատոլոգիական

t Ֆիզիոթերապևտիկ

t Լոգոպեդական 

Պոլիկլինիկայի կողմից տրամադրվող բոլոր ծառայությունները, այդ 

թվում՝ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները անվճար են և 

գործում են պոլիկլինիկայում գրանցված բոլոր քաղաքացիների համար:

100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Ծառայություններ և գործունեություն

Բեռլին պոլիկլինիկա
ք. Գյումրի, Հաղթանակի պող., 25 շ.

Հեռ.` (312) 5 51 33, (312) 5 51 30

Էլ. փոստ` berlinhosp@mail.ru
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100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Ծառայություններ և գործունեություն
t Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա

t Մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա

t Ընտանեկան բժշկություն

t Վիրաբուժական

t Սրտաբանական

t Ակնաբանական

t Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

t Նյարդաբանական

t Մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա

t Տուբերկուլոզային

t Իմունականխարգելիչ

t Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ

t Ճառագայթային ախտորոշիչ (ռենտգենոգրաֆիա, 

ֆլյուրոգրաֆիա)

t Ֆիզիոթերապիա

t Ֆունկցիոնալ  ախտորոշիչ (ուլտրաձայնային, 

էլեկտրասրտագրություն)

t Լաբորատոր հետազոտություններ (կլինիկական, 

կենսաքիմիական)

t Ստոմատոլոգիական

Պոլիկլինիկայի մատուցած ծառայություններն անվճար են միայն 

պոլիկլինիկայում գրանցված ազգաբնակչության համար, 

ստոմատոլոգիական ծառայությունը վճարովի է: 

«Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
ք. Գյումրի, Շիրակացու 201

Հեռ.` (312) 5 26 08

էլ. փոստ` poliklinica1@gyumri.am
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Առաքելությունը

Մատուցել բարձրորակ բժշկական ծառայություններ երեխաների  
դեռահասների, ինչպես նաև հղիների  և գինեկոլոգիական 
հիվանդություններ ունեցող կանանց շրջանում` դրանով իսկ նպաստելով 
ազգաբնակչության  առողջության պահպանմանն ու վերարտադրողական 
առողջության ամրապնդմանը:

Ծառայություններ և գործունեություն

Թիրախ խումբ
Շիրակի մարզի և հարակից շրջանների երեխաներ, դեռահասներ և  
կանայք

,

«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական
հիվանդանոց» ՓԲԸ
ք. Գյումրի, Գարեգին Նժդեհի 5

Հեռ.՝  (312) 3 56 29, (312) 3 62 52

Էլ. փոստ՝  oks@oks.am, oksshirak@gmail.com

Վեբ կայք՝  www.oks.am 

https://www.facebook.com/austrianhospitalgyumri

t Լաբորատոր-ախտորոշիչ 
հետազոտություններ 
(կլինիկական, 
կենսաքիմիական, 
մանրէաբանական, 
իմունոլոգիական, 
ուռուցքաբջջաբանական)

t Ուլտրաձայնային  
հետազոտություն

t Ռենտգեն հետազոտություն

t Կոլպոսկոպիա

t Դոպլերոգրաֆիա՝ սաղմի, 
ներարգանդային

t Ծննդօգնություն

t Հղիության ընթացքի 
վարում (հսկողություն)

t Մայրության դպրոց

t Մանկաբուժական

t Ընդհանուր, էնդոսկոպիկ և 

լապարասկոպիկ վիրաբուժական

t Վերակենդանացման և 
նեոնատոլոգիայի

t Մանկաբարձագինեկոլոգիական

t Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

t Սրտաբանական

t Նյարդաբանական

t Ակնաբուժական

t Ներզատաբանական

t Ֆիզիոթերապևտիկ

t Վնասվածքաբանական

t Մաշկավեներաբանական
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100 % պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Ծառայություններ և գործունեություն
t Առողջության առաջնային պահպանում

t Վիրաբուժական/վնասվածքաբանական

t Սրտաբանական

t Ակնաբուժական

t Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

t Նյարդաբանական

t Ընտանեկան բժշկի գործառույթ

t Մանկաբարձագինեկոլոգիական

t Հակատուբերկուլոզային

t Ինֆեկցիոն/իմունոլոգիական

t Մաշկավեներաբանական

t Էնդոկրինոլոգիական

t Լաբորատոր-գործիքային (ռենտգեն, ֆլյուրոգրաֆիա)

t Ֆունկցիոնալ ախտորոշում (ուլտրաձայնային, 

էլեկտրասրտագրություն)

t Դատական բժշկություն (ամբուլատոր պայմաններում)

Պոլիկլինիկայի կողմից տրամադրվող նշված ծառայություններն անվճար 

են և գործում են պոլիկլինիկայում գրանցված բոլոր քաղաքացիների 

համար:

«Գյումրու Ն.Ա. Մելիքյանի անվան
թիվ 2 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
ք. Գյումրի, Մազմանյան 3

Հեռ.` (312) 5 36 78

Էլ. փոստ` tiv2-gyumru@mail.ru
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100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն

Ծառայություններ և գործունեություն
t Թերապևտի ծառայություն

t Ռենտգեն հետազոտություն

t Ակնաբուժական

t Գինեկոլոգիական

t Լաբորատոր-ախտորոշիչ

t Ուլտրաձայնային

t Մաշկային

t Վիրաբուժական

t Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

t Էլեկտրասրտագրություն

t Նյարդաբանի ծառայություն

t Ներզատաբանի ծառայություն

Պոլիկլինիկայի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են և 
գործում են պոլիկլինիկայում գրանցված բոլոր քաղաքացիների համար:

«Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
ք. Գյումրի, Շիրակացու 13
Հեռ.՝ (312) 3 31 78

Էլ. փոստ` enricomatte@mail.ru
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100% պետական բաժնեմասով առևտրային կազմակերպություն

Ծառայություններ և գործունեություն
t Մանկաբույժ, թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ

t Վիրաբուժական

t Ակնաբուժական

t Սրտաբանական

t Նյարդաբանական

t Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական

t Ինֆեկցիոն

t Հակատուբերկուլոզային

t Մաշկավեներաբանական

t Ուրոլոգիական

t Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշում` միայն բուժող բժշկի 
ուղեգրմամբ

t Տնային կանչեր

Պոլիկլինիկայի կողմից տրամադրվող ծառայություններն անվճար են և 
գործում են պոլիկլինիկայում գրանցված բոլոր քաղաքացիների համար:

«Միջազգային Կարմիր խաչի  անվան 
պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
ք. Գյումրի, Անի թաղ., 5-րդ փող., 8 շ.

Հեռ.` (312) 6 17 60

էլ. փոստ` redcrosspolyclinic@yahoo.com
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