
 

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ  ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16 

   Կովիդ կրած  U07. 2  «COVID-19  վիրուս չի հայտնաբերվել» ծածկագրով,  J30 – J37 Վերին շնչառական ուղիների 
հիվանդություններ, J40 – J47 Ստորին շնչառական ուղիների քրոնիկ հիվանդություններ, J95 – J99 Շնչառական 

օրգանների այլ հիվանդություններ 
 

1. 2020թ. ապրիլին ԱՀԿ-ը շտապ փոփոխություններ է կատարել հիվանդությունների միջազգային 10-րդ  դասակարգման մեջ` 

ավելացնելով U07. 2 ծածկագիրը,  որպես COVID-19  վիրուսային հիվանդություն կրած հիվանդներին գրանցելու համար 

անհրաժեշտ ծածկագիր, որը օգտագործվում է, եթե COVID-19-ը ախտորոշվում է կլինիկորեն կամ համաճարակաբանորեն, բայց 

լաբորատոր հետազոտությունները համոզիչ չեն կամ անհասանելի են: Այս ծածկագիրը օգտագործում են այլ լրացուցիչ 

ծածկագրերի հետ` նշելով թոքաբորբը կամ վարակի այլ դրսևորումները: 

2. Կովիդ-19 կրած հիվանդների վարման արձանագրության նպատակը կորոնավիրուսային ախտահարումների հետևանքով 

առաջացող շնչառական համակարգի բարդությունների,  “հետվիրուսային ասթենիա” համախտանիշի կանխարգելումը, բուժումն 

ու պացիենտի ընդհանուր ֆիզիկական աշխատունակության վերականգնումն է: 

3. Սույն արձանագրության հիման վրա Կովիդ–19 կրած յուրաքանչյուր հիվանդի համար կազմվում է վերականգնողական 

բուժման անհատական ծրագիր` հաշվի առնելով ցուցումները, հակացուցումները և բուժական ընթացակարգերի 

համատեղելիությունը: 

4. Կովիդ-19 կրած հիվանդների վարման արձանագրությունը սահմանում է ՀՄԴ 10-րդ վերանայման U07. 2  «COVID-19  վիրուս 

չի հայտնաբերվել»,  “J30 – J37 Շնչառական վերին ուղիների այլ հիվանդություններ”, “J40 – J47 Շնչառական ստորին ուղիների 

քրոնիկ հիվանդություններ” եւ “J95 – J99 Շնչառական օրգանների այլ հիվանդություններ” ծածկագրերով պացիենտների 

ախտորոշիչ, բուժական և վերականգնողական  միջամտությունների պարտադիր կատարման ընթացակարգը: 

5. Արձանագրությունը սահմանում է անհրաժեշտ միջամտությունների  նվազագույն քանակը, որոնց արդյունքում կարելի է 

հասնել վերականգնողական բուժման ցանկալի արդյունքների: Լրացուցիչ հետազոտությունների եւ վերականգնողական բուժման 

գործընթացներն իրականացվում են ըստ ցուցումների, կախված հիվանդի ախտահարման աստիճանից, ֆունկցիոնալ վիճակից  

եւ բուժհաստատության հնարավորություններից: 

6. Արձանագրությունը ինստիտուտի գլխավոր մասնագետների կողմից շարունակաբար վերանայվում եւ անհրաժեշտության 

դեպքում նոր առաջարկություններով պարբերաբար թարմացվում է:  

7. “Կուրորտաբանության եւ ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ” ՓԲԸ առաջարկում է սույն արձանագրությունը օգտագործել որպես 

ուղեցույց վերականգնողական բուժօգնություն իրականացնող հիվանդանոցներում, հիվանդանոցների վերականգնողական 

բաժիններում, մասնագիտացված վերականգնողական կենտրոններում:    

8. Սույն արձանագրությունով նախատեսված հետազոտություններից և բուժական գործոններից դուրս հավելյալ 

ծառայությունները իրականացվում են վճարովի հիմունքներով՝ հիվանդի գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում։   

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Բուժման 

սկզբում 

Բուժման 

վերջում 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

Արյան ընդհ. քնն.    

Մեզի ընդհ. քնն.   

ԷՍԳ   

Գլյուկոզան արյան մեջ   

Պարտադիր է ունենալ ուղարկող բուժ. հաստատության կողմից կատարված կովիդ-19 

ՊՇՌ, IgG, IgM հետազոտությունների արդյունքները կամ էպիկրիզում նշումներ 

  

Անտրոպո-բիոմետրիա + + 

Մարմնի քաշի ինդեքսի որոշում ըստ Քվետելիտի + + 

Ռեակտիվ տագնապայնության որոշում /Սպիլբերգի թեստ/ + + 

Ցավի ինտենսիվության վերբալ գնահատում /ՎԲՍ/ - բալերով + + 

Ոչ ինվազիվ օքսիմետրիա   

Կոագուլոգրամմա   

Ընդհանուր գերձայնային հետազոտություն   

ԷԽՈ-ԷՍԳ   

Պլևրայի խոռոչի գերձայնային հետազոտություն   

Ռենտգեն հետազոտություն   

Ց ռեակտիվ սպիտակուց   

Առողջության ռեզերվի, ռեաբիլիտացիոն պոտենցիալի և նրա արդյունավետ. գնահատում + + 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ   

Տրեդմիլ (ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստ)   

Անոթների դոպլեր/դուպլեքս հետազոտություն   

Ռևմոֆակտոր   

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ   

Առողջ ապրելակերպի և առողջության կուլտուրայի ուսուցում /անհատական և խմբային/   

 

 



 

Բուժական գործոններ 

 Բուժական գործոնների անվանումը   Քանակը 

Բուժական 

սնունդ  

Դիետ սեղան  № 5, № 9, № 10, № 15  
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Էլեկտրաֆորեզ   10-12 

Իմպուլսային թերապիա 1-2 դաշտ  8-10 

Գերձայնային ներգործություն(ֆոնոֆորեզ), 1-3 դաշտ  (օր ու մեջ) 7-8 

Լազերոթերապիա 8-10 

Մագնիտալազերային թերապիա  8-10 

Պարաֆինոթերապիա, 1-2 դաշտ (օր ու մեջ) 6-8 

Օզոնաբուժում 5-6 

Գերբարձր հաճախականության թերապիա 8-10 

ՈՒՄ ճառագայթում 1-3 դաշտ  1-3 

 Ինհալացիա 8-10 

Էլեկտրաքուն   8-10 

Ասեղնաբուժություն 8-10 

Այլ --------------------  
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 Շնչառական վարժություններ         10-12 

Անհատական շնչառական վարժություններ 4-6 

Շնչառական վարժություններ դիմադրությունով 4-6 

Շնչառական մարմնամարզություն 6-12 

Խմբակային շնչառական մարմնամարզություն 6-12 

   Բուժիչ մերսում  1-2 դաշտ, 1-3 միավոր 8-10 

Վիբրացիոն,  

Պերկուտոր  

Սեգմենտար  

Օձիքային շրջանի  և ուսային գոտու      

Գոտկա սրբանային հատվածի  

Մեջքի պարանոցա-կրծքային շրջանի  

Վերին ծայրանդամի   

Ուսային գոտու  և   վերին ծայրանդամի      

Ստորին ծայրանդամի (մեկի )   

Գորկային հատվածի և մեկ ծայրանդամի  

  Մեխանոթերապիա  

Օրմեդ- կինեզո սարքի միջոցով 4-6 

Չափավորված քայլք վազքուղու վրա կամ Վելոտրենաժոր   4-6 

Բուժական մարմնամարզություն 8-10 

Անհատական  մարմնամարզություն  

Խմբային մարմնամարզություն  
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 Լոգանք (օրումեջ) 6-8 

Մրրկային լոգանք 6-8 

Յոդոբրոմային 6 

Դեղաբուսերով կամ աղային (տարատեսակներ) 6-8 

Ստորջրյա ցնցուղ մերսում /ըստ անհրաժեշտության/   (օր ու մեջ) 6 

Ցնցուղ /ըստ անհրաժեշտության/    6 

Տորֆաբուժություն, թավիշ, գալվանատորֆ 6-8 

Այլ գործոններ       Դեղորայքային բուժում           

Թթվածնային կոկտեյլներ  

Վակում թերապիա  

Բուսաբուժություն  

Կենսաըմպելիք  

Չափավորված քայլք  

 

 

 



 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16-1 

 

   Կովիդ կրած  U07. 2  «COVID-19  վիրուս չի հայտնաբերվել» ծածկագրով,  J30 – J37 Վերին շնչառական 
ուղիների հիվանդություններ, J40 – J47 Ստորին շնչառական ուղիների քրոնիկ հիվանդություններ, J95 – J99 

Շնչառական օրգանների այլ հիվանդություններ 
 

Արձանագրությունը սահմանում է ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում բուժման ողջ ընթացքում 

(մինչև 12 օր) անհրաժեշտ ընթացակարգերի  նվազագույն քանակը, որոնց արդյունքում կարելի է հասնել 

վերականգնողական բուժման ցանկալի արդյունքների:     

    

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Բուժման 

սկզբում 

Բուժման 

վերջում 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

Արյան ընդհ. քնն.    

Մեզի ընդհ. քնն.   

ԷՍԳ   

Գլյուկոզան արյան մեջ   

Պարտադիր է ունենալ ուղարկող բուժ. հաստատության կողմից 

կատարված կովիդ-19 ՊՇՌ, IgG, IgM հետազոտությունների 

արդյունքները կամ էպիկրիզում նշումներ 

  

Անտրոպո-բիոմետրիա + + 

Մարմնի քաշի ինդեքսի որոշում ըստ Քվետելիտի + + 

Ռեակտիվ տագնապայնության որոշում /Սպիլբերգի թեստ/ + + 

Ցավի ինտենսիվության վերբալ գնահատում /ՎԲՍ/ - բալերով + + 

Ոչ ինվազիվ օքսիմետրիա   

Պուլսօքսիմետրիա   

Կոագուլոգրամմա   

Ընդհանուր գերձայնային հետազոտություն   

Ռենտգեն հետազոտություն   

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ   

Տրեդմիլ (ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստ)   

Պլևրայի խոռոչի գերձայնային հետազոտություն   

Ց ռեակտիվ սպիտակուց   

ԷԽՈ-ԷՍԳ   

Այլ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16-1 

   Կովիդ կրած  U07. 2  «COVID-19  վիրուս չի հայտնաբերվել» ծածկագրով,  J30 – J37 Վերին շնչառական 
ուղիների հիվանդություններ, J40 – J47 Ստորին շնչառական ուղիների քրոնիկ հիվանդություններ, J95 – J99 

Շնչառական օրգանների այլ հիվանդություններ 
 

 

Բուժական գործոններ 

 

 Բուժական գործոնների անվանումը   Քանակը 
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ա

 

Էլեկտրաֆորեզ   8-10 

Իմպուլսային թերապիա 1-2 դաշտ  8 

Գերձայնային ներգործություն(ֆոնոֆորեզ), 1-3 դաշտ   6 

Գերբարձր հաճախականության թերապիա 8-10 

Լազերոթերապիա 8-10 

Մագնիտալազերային թերապիա  8-10 

Պարաֆինոթերապիա, 1-2 դաշտ (օր ու մեջ) 5 

Օզոնաբուժում 5-6 

ՈՒՄ ճառագայթում 1-3 դաշտ  1-3 

 Ինհալացիա 8-10 
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 Շնչառական վարժություններ         8-10 

Շնչառական մարմնամարզություն 6-10 

   Բուժիչ մերսում  1-2 դաշտ, 1-3 միավոր 8-10 

Վիբրացիոն,  

Պերկուտոր,  

Սեգմենտար  

Օձիքային շրջանի  և ուսային գոտու      

Մեջքի պարանոցա-կրծքային շրջանի  

Գոտկա սրբանային հատվածի  

Վերին ծայրանդամի   

Ուսային գոտու  և   վերին ծայրանդամի      

Ստորին ծայրանդամի (մեկի )   

Գորկային շրջանի և մեկ ծայրանդամի  

  Մեխանոթերապիա  

Օրմեդ- կինեզո սարքի միջոցով 4-6 

Չափավորված քայլք վազքուղու վրա  4-6 

Վելոտրենաժոր   4-6 

Բուժական մարմնամարզություն 8-10 

Անհատական  մարմնամարզություն  

Խմբային մարմնամարզություն  

Տորֆաբուժություն, թավիշ, գալվանատորֆ 6-8 

Այլ 

գործոններ       

Դեղորայքային բուժում              

Թթվածնային կոկտեյլներ  

Բուսաբուժություն  

Չափավորված քայլք  

 


