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Վճարման մասին տեղեկություն 

ապաստարան խնդրողներին 

 

Բուժման վճար 2015-05-01 

Յուրաքանչյուր հաճախման ժամանակ ներկայացվում է գործող փաստաթուղթ՝ փախստականի վկայականը 

(LMA-քարտ) կամ ժամանակավոր փաստաթուղթ տրված Ներգաղթման վարչության կողմից։  

Գանձման չափերն են՝ 

 50 կրոն բժշկին այցելության համար բուժական կենտրոնում 

 0 կրոն առաջին անգամ բժշկին այցելության համար հիվանդանոցում կամ բուժական կենտրոնից 

ուղղեգրով դիմելիս, ապա ամեն մի այցելության համար վճարվում է 50 կրոն մինչև բուժման 

ավարտը։ 

 25 կրոն բուժ. քրոջը, բուժ. մարզիկի կամ այլ կարգի այցելությունների համար բժշկից կամ 

հիվանդանոցից ուղղեգրին համաձայն։ 

Երեխանների և 20 տարեկանից ցածր երիտասարդների ծառայությունը 

անվճար է։    

 

20 տարեկանից բարձր, բժշկին հիվանդանոցում այցելության համար վճարում եք 200 կրոն և 200 կրոն բուժ. 

քրոջը, բուժ. մարզիկի կամ այլ կարգի այցելությունների համար։ 

Բաց թողնված այցելության դեպքում 

Նման դեպքում գանձվում է 50 կրոն (բժշկի այցի համար) և 25 կրոն (բուժ. քրոջը, բուժ. մարզիկի կամ այլ 

կարգի այցելությունների համար)։ 

Ճանապարհածախսի վերաբերյալ 

Ճանապարհային ծախսի նպաստ տրամադրվում է ամենաէժան տրանսպորտային միջոցի համար՝ սեփական 

մեքենայով, ավտոբուսով կամ գնացքով։  

Սեփական մեքենայով՝ Տարածությունը չպետք է գերազանցի 40 կմ (4 միլ) մեկ ուղղությամբ և 40 կրոն 

գանձման չափն է ամեն անգամ երթևեկելիս (գնալ գալով կլինի 80 կրոն)։ Նպաստի չափն է 12 կրոն միլում։     

 Ավտոբուսով կամ գնացքով՝ Տոմսի արժեքը պետք է լինի 40 կրոն կամ աւելին առանց գանձման պահանջի։ 

20 տարեկան ցածր երեխանները իրավունք ունեն ուղեկցի։ 
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Հասարակական տրանսպորտի բացակայության դեպքում կամ բժշկական պատճառներով չկարողանալ օգտվել 

սեփական մեքենայից, ավտոբուսից կամ գնացքից կարելի է օգտվել տաքսիից։ Այն պատվիրվում է 

020 - 96 00 96 համարով, ամենաքիչը 2 օր առաջ և 40 կրոն առժողությամբ մեկ ուղղությամբ։  

Բժշակական կազմն է որոշում ինչպես տուն վերադառնալ և պատվեր կատարում։ 

 

Նորրբոտտենի ավտոբուսների շարժման ժամերի մասին կարելի է իմանալ զանգելով 0771 – 100 110 

համարով։  

 

 

 


