
 

 

  

Գովազդային ակցիայի անցկացման կարգ 

«Պատվերի համար հատուկ գներով լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների կատարման 

կտրոն» 

1. Ակցիայի անվանումը 

«Պատվերի համար հատուկ գներով լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների կատարման 

կտրոն» (այսուհետ` «Ակցիա»): 

2. Տեղեկություն Ակցիայի Կազմակերպիչների մասին 

2.1. Կազմակերպության ֆիրմային ամբողջական 

անվանումը. «ԻՆՎԻՏՐՈ անկախ լաբորատորիա» 

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 

(այսուհետ` «ԻՆՎԻՏՐՈ»): 

Փաստացի գտնվելու հասցեն ու փոստային հասցեն. 

125047, ք. Մոսկվա, Տվերսկայա-Յամսկայա 4-րդ փող., 16 

տ, 3-րդ մասն.: 

Գլխավոր տնօրեն. Ամբրոսով Սերգեյ Վալերևիչ 

ՀՊԳՀ 1037739468381 

ՀՎՀՀ 7710294238 / ՀՀ 771001001 

2.2. Կազմակերպության ֆիրմային ամբողջական 

անվանումը. «ԴՅՈՒՑԱԶՆ» Սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն: 

Տնօրեն. Փիլոյան Ատոմ Վրեժի 

Գտնվելու վայրը. 0901, Հայաստանի Հանրապետություն, 

Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Հանրապետության 21 Բ 

Գրանցման համարը. 31.110.01432 

Իրավաբանական անձի կոդը. 16094428 

 Այսուհետ <<Ակցիայի Կազմակերպիչները>> 

3. Ակցիայի անցկացման տարածքը 

Ակցիան անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում` «ԻՆՎԻՏՐՈ» ՍՊԸ-ի հետ համալիր 

ձեռնարկատիրական գործունեության լիցենզիայի 

պայմանագրի հիման վրա համագործակցող և 

բնակչությանը INVITRO® ապրանքային նշանով 

«ԴՅՈՒՑԱԶՆ» ՍՊԸ-ի բժշկական գրասենյակի բժշկական 

գործունեության համապատասխան տեսակի լիցենզիայի 

հիման վրա  բժշկական ծառայություններ մատուցող 

«ԴՅՈՒՑԱԶՆ» ՍՊԸ-ի բժշկական գրասենյակում, որը 

տեղակայված է հետևյալ հասցեում. Հայաստանի 

Հանրապետություն, ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 7/27 

(այսուհետ` «բժշկական գրասենյակ»): 

4. Ակցիայի անցկացման ժամկետները 

4.1. Ակցիայի անցկացման ժամկետը «31» հոկտեմբերի  

2017 թվականից մինչև «31» դեկտեմբերի 2017թվականը 

ներառյալ: 

4.2. Սույն Կարգի 3 կետում նշված բժշկական գրասենյակի 

աշխատանքային ռեժիմի վերաբերյալ և ընդունելության 

գրաֆիկի հնարավոր փոփոխությունների մասին կարելի է 

իմանալ www.invitromed.am կայքում կամ +(374) 60-65-10-10 

հեռախոսահամարով (Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքից զանգերի համար): 

 

 

 

 

Правила проведения рекламной акции 
«Купон на выполнение наборов 
лабораторных исследований по 
специальным ценам за заказ» 
 
1. Наименование Акции 
«Купон на выполнение наборов лабораторных 
исследований по специальным ценам за заказ» 
(далее – «Акция»). 
 
2. Информация об Организаторах Акции 
2.1. Полное фирменное наименование 
организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Независимая лаборатория 
ИНВИТРО» (далее - «ИНВИТРО»). 
Адрес местонахождения, фактический и почтовый 
адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 16, корп. 3. 
Генеральный директор: Амбросов Сергей 
Валерьевич 
ОГРН 1037739468381 
ИНН 7710294238 / КПП 771001001 
2.2. Полное фирменное наименование 
организации:  
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЮЦАЗН» (далее – «ДЮЦАЗН»). 
Директор: Пилоян Атом Врежович 
Адрес местонахождение: 0901, Республика 
Армения, Армавирская обл., г. Армавир, 
Анрапетутян, 21Б 
Номер регистрации: 31.110.01432 
Код юридического лица: 16094428 
Далее совместно именуемые «Организаторы 
Акции» 
 
3. Территория проведения Акции 
Акция проводится на территории Республики 
Армения в медицинском офисе ООО «ДЮЦАЗН», 
сотрудничающего с ООО «ИНВИТРО» на 
основании договора комплексной лицензии на 
предпринимательскую деятельность и 
оказывающего медицинские услуги населению 
под товарным знаком INVITRO® на основании 
лицензии на соответствующий вид медицинской 
деятельности медицинского офиса ООО 
«ДЮЦАЗН», расположенного по адресу: 
Республика Армения, г. Ереван, ул. Комитаса, 7/27 
(далее – «медицинский офис»). 
 
4. Сроки проведения Акции 
4.1. Срок проведения Акции: с «31» октября 2017 
года по «31» декабря 2017 года включительно. 
4.2.Информацию по режиму работы медицинского 
офиса и о возможных изменениях графика приема 
можно узнать на сайте www.invitromed.am или по 
телефону: +(374) 60-65-10-10 (для звонков с 
территории Республики Армения). 
 
 
 

 
 



 

 

 

  

5. Ակցիայի մասնակիցներին Ակցիաների անցկացման 

պայմանների ու նրանց ժամկետների վերաբերյալ 

տեղեկացնելու եղանակներն ու կարգը. 

5.1. Ակցիայի մասնակիցներ են հանդիսանում 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

բնակվող, բժշկական գրասենյակ դիմած ու բժշկական 

գրասենյակների հաստատած գնացուցակում նշված 

լաբորատոր հետազոտություններից մեկից ոչ պակաս 

լաբորատոր հետազոտության կատարում պատվիրած 

ու սույն Կարգի 6-րդ կետում նշված կարգով Ակցիային 

մասնակցած չափահաս, գործունակ ֆիզիկական 

անձինք (այսուհետ` «Ակցիայի մասնակիցներ»): 

5.2. Ակցիայի մասնակիցներն այն անցկացնելու 

ժամկետների ու պայմանների մասին տեղեկացվում են 

հետևյալ աղբյուրների միջոցով. 

• Ակցիայի պայմանները տեղակայված են 

համացանցի www.invitromed.am կայքում. 

• Ակցիայի պայմանների մասին տեղեկություն 

կարելի է ստանալ բժշկական գրասենյակների 

ադմինիստրատորներից, ինչպես նաև (374) 60-65-10-10 

հեռախոսահամարով (Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից զանգերի համար) 

5.3. Ակցիայի անցկացման պայմանների 

փափախության և/կամ դադարեցման դեպքում այդ 

մասին տեղեկությունն Ակցիայի Կազմակերպիչների 

կողմից կհրապարակվի www.invitromed.am կայքում: 

6. Ակցիային մասնակցության կարգը 

 

6.1. «31» հոկտեմբերի  2017 թ-ից մինչև «09» նոյեմբերի 

2017թ-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում 

Ակցիայի Մասնակիցներին է ուղարկվում հատուկ 

գներով լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուի կատարման համար կուպոն՝ 

Էլեկտրոնային տեսքով  էլեկտրոնային  փոստի 

հասցեին, որը  նշվել է բժշկական գրասենյակներում 

Ակցիայի Մասնակցին գրանցելիս:  

 Կուպոնն իր մեջ ներառում է հետևյալ լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուները 

• Հավաքածու «Ոչ աթերոսկլերոզին! Ինֆարկտի 

և ինսուլտի կանխարգելում», ներառում է հետևյալ 

լաբորատոր հետազոտությունները. № 30 

Տրիգլիցերիդներ (Triglycerides); № 31 Խոլեստերին 

ընդհանուր (Խոլեստերին, Cholesterol total); № 32 

Խոլեստերին-ԲԽԼՊ (Խոլեստերին-բարձր խտության 

լիպոպրոտեինների, HDL Cholesterol, α-խոլեստերին);  

 

5. Порядок и способ информирования 

участников Акции об условиях проведения 

Акции и ее сроках. 

5.1. В Акции могут принимать участие 

совершеннолетние физические лица, дееспособные, 

проживающие на территории Республики Армении, 

обратившиеся в медицинский офис в период до 09 

ноября 2017 года (включительно) и заказавшие 

выполнение не менее одного лабораторного 

исследования из числа указанных в утвержденном 

прайс-листе медицинского офиса, предоставившие 

ООО «ДЮЦАЗН» свое согласие на получение по 

телефонным номерам и/или адресам электронной 

почты информационные и рекламные сообщения, в том 

числе в виде СМС- / e-mail-сообщений, и принявшие 

участие в Акции (далее – «Участники Акции») в 

порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.  

5.2. Участники Акции информируются об условиях и 

сроках ее проведения через следующие источники: 

• условия Акции размещены на интернет-сайте 

www.invitromed.am ; 

• условия Акции можно получить у 

администраторов медицинских офисов, а также по 

телефону +(374) 60-65-10-10 (для звонков с 

территории Республики Армения 

5.3. В случае изменения условий и/или досрочного 

прекращения проведения Акции информация об этом 

будет опубликована Организаторами Акции в 

источниках, указанных в п. 5.2 настоящих Правил. 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. В период с «31» октября 2017 г. по «09» ноября 

2017 г. включительно Участникам Акции направляется 

купон на получение медицинских услуг и услуг по 

организации выполнения лабораторных исследований 

по специальным ценам (далее – Купон) в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный при 

оформлении заказа Участника Акции в медицинском 

офисе. 

Купон включает в себя следующие наборы 

лабораторных исследований: 

 Набор «Нет атеросклерозу! Профилактика 

инфаркта и инсульта», включающий 

лабораторные исследования: № 30 

Триглицериды (Triglycerides); № 31 Холестерин 

общий (Холестерин, Cholesterol total); № 32 

Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов 

высокой плотности, HDL Cholesterol, α-

холестерин); № 33 Холестерин-ЛПНП 

(Холестерин липопротеинов низкой плотности, 

ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) по цене 

3220 (три тысячи двести двадцать) драм; 
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№ 33 Խոլեստերին-ՑԽԼՊ (Խոլեստերին-ցածր խտության 

լիպոպրոտեինների, ԲԽԼՊ, Cholesterol LDL, β-

խոլեստերին) 3220 (երեք հազար երկու հարյուր քսան) 

դրամով, 

•Հավաքածու «Լյարդը կարգին է! Լյարդի 

հետազոտություն. սքրինինգ», ներառում է հետևյալ 

լաբորատոր հետազոտությունները. № 13 Բիլիռուբին 

ընդհանուր (Bilirubin total); № 14 Բիլիռուբին ուղղակի 

(Բիլիռուբին կոնյուգացված, կապված, Bilirubin direct); 

№8ԱԼԱՏ(ԱԼՏ,ալանինամինոտրանսֆերազ, 

ալանինամինոտրանսամինազ, SGPT, Alanine 

aminotransferase); № 9 ԱՍԱՏ (ԱՍՏ, ասպար-

տատամինոտրանսֆերազ, AST, SGOT, Aspartate 

aminotransferase); № 15 Գամմա-գլուտամիլ-

տրանսպեպտիդազ (ԳԳՏ, գլուտամիլտրանսպեպտիդազ, 

GGT, Gamma-glutamyl transferase); № 36 Ալկալային 

ֆոսֆատազա (ԱՖ, Alkaline phosphatase, ALP) 2420 (երկու 

հազար չորս հարյուր քսան) դրամով, 

•Հավաքածու «Երկաթ պակասորդով անեմիաների 

ախտորոշում.4 հետազոտություն», ներառում է հետևյալ 

լաբորատոր հետազոտությունները. № 50 Տրանսֆերրին 

(Սիդերոֆիլին, Transferrin); № 51 Ֆերրիտին (Ferritin); № 5 

Արյան հետազոտություն: Արյան ընդհանուր 

հետազոտություն (առանց լեյկոֆորմուլայի և ԷՆԱ-ի) 

(Complete Blood Count, CBC); № 48 Երկաթ շիճուկներ (Fe 

serum, Iron serum) 6 910 (վեց հազար ինը հարյուր տաս) 

դրամով, 

•Հավաքածու «Ամենամյա կանխարգելիչ հետազոտություն 

(40 տարեկանից հետո)», ներառում է հետևյալ լաբորատոր 

հետազոտությունները. № 22 Կրեատինին (արյան մեջ) 

(Creatinine); № 26 Միզանյութ (արյան մեջ) (Urea); № 16 

Գլյուկոզա (արյան մեջ) (Glucose); № 30 Տրիգլիցերիդներ 

(Triglycerides); № 31 Խոլեստերին ընդհանուր 

(Խոլեստերին, Cholesterol total); № 32 Խոլեստերին-ԲԽԼՊ 

(Խոլեստերին-բարձր խտության լիպոպրոտեինների, HDL 

Cholesterol, α- խոլեստերին); № 33 Խոլեստերին-ՑԽԼՊ 

(Խոլեստերին-ցածր խտության լիպոպրոտեինների, ՑԽԼՊ, 

Cholesterol LDL, β-խոլեստերին); № 13 Բիլիռուբին 

ընդհանուր (Bilirubin total); № 14 Բիլիռուբին ուղղակի 

(Բիլիռուբին կոնյուգացված, կապված; Bilirubin direct); № 

153 Հոմոցիստեին; № 8 ԱԼԱՏ (ԱԼՏ, ալանինամինո-

տրանսֆերազ, ալանինամինոտրանսամինազ, SGPT, 

Alanine aminotransferase); № 9 ԱՍԱՏ (ԱՍՏ, 

ասպարտատամինոտրանսֆերազ, AST, SGOT, Aspartate 

aminotransferase); № 15 Գամմա-գլուտամիլ-

տրանսպեպտիդազ (ԳԳՏ, գլուտամիլտրանս-պեպտիդազ, 

GGT, Gamma-glutamyl transferase); №56 Թիրեոտրոպ 

հորմոն (ԹՏՀ, թիրեոտրոպին);  

 Набор «Печень в порядке! Обследование 

печени: скрининг», включающий лабораторные 

исследования: № 13 Билирубин общий (Bilirubin 

total); № 14 Билирубин прямой (Билирубин 

конъюгированный, связанный; Bilirubin direct); 

№ 8 АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, 

аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine 

aminotransferase); № 9 АсАТ (АСТ, 

аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, 

Aspartate aminotransferase); № 15 Гамма-

глутамилтранспептидаза (ГГТ, 

глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl 

transferase); № 36 Фосфатаза щёлочная (ЩФ, 

Alkaline phosphatase, ALP) по цене 2420 (две 

тысячи четыреста двадцать) драм; 

 Набор «Диагностика железодефицитных 

анемий: 4 исследования», включающий 

лабораторные исследования: № 50 

Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin); № 51 

Ферритин (Ferritin); № 5 Анализ крови. Общий 

анализ крови (без лейкоцитарной формулы и 

СОЭ) (Complete Blood Count, CBC); № 48 Железо 

сыворотки (Fe serum, Iron serum) по цене 6 910 

(шесть тысяч девятьсот десять) драм;  

 Набор «Ежегодное профилактическое 

обследование (после 40 лет)», включающий 

лабораторные исследования: № 22 Креатинин 

(в крови) (Creatinine); № 26 Мочевина (в крови) 

(Urea); № 16 Глюкоза (в крови) (Glucose); № 30 

Триглицериды (Triglycerides); № 31 Холестерин 

общий (Холестерин, Cholesterol total); № 32 

Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов 

высокой плотности, HDL Cholesterol, α-

холестерин); № 33 Холестерин-ЛПНП 

(Холестерин липопротеинов низкой плотности, 

ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин); № 13 

Билирубин общий (Bilirubin total); № 14 

Билирубин прямой (Билирубин 

конъюгированный, связанный; Bilirubin direct); 

№ 153 Гомоцистеин; № 8 АлАТ (АЛТ, 

Аланинаминотрансфераза, 

аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine 

aminotransferase); № 9 АсАТ (АСТ, 

аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, 

Aspartate aminotransferase); № 15 Гамма-

глутамилтранспептидаза (ГГТ, 

глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl 

transferase); №56 Тиреотропный гормон (ТТГ, 

тиротропин);  



 

  

№ 55 Թիրոքսին ազատ (Թ4 ազատ, Free Thyroxine, FT4); № 

5 Արյան հետազոտութուն: Արյան ընդհանուր 

հետազոտություն (առանց լեյկոֆորմուլայի և ԷՆԱ-ի) 

(Complete Blood Count, CBC); № 139 ԷՆԱ (Էրիտրոցիտների 

նստեցման արագություն, ESR); № 116 Մեզի ընդհանուր 

հետազոտություն (Մեզի հետազոտություն նստվածքի 

մանրազննմամբ); № 28 Ընդհանուր սպիտակուց (արյան 

մեջ) (Protein total); № 119 Լեյկոֆորմուլա (լեյկոցիտների 

տարբերակված հաշվարկ, լեյկոցիտոգրամմա, Differential 

White Blood Cell Count)` ախտաբանական 

փոփոխությունների դեպքում արյան քսուկի 

մանրազննմամբ 16160 (տասնվեց հազար հարյուր 

վաթսուն) դրամով, 

•Հավաքածու «Առողջ ես դու` առողջ է երկիրը. 

ամենամյա կանխարգելիչ հետազոտություն (մինչև 40 

տարեկան)», ներառում է հետևյալ լաբորատոր 

հետազոտությունները. № 22 Կրեատինին (արյան մեջ) 

(Creatinine); № 26 Միզանյութ (արյան մեջ) (Urea); № 16 

Գլյուկոզա (արյան մեջ) (Glucose); № 30 Տրիգլիցերիդներ 

(Triglycerides); № 31 Խոլեստերին ընդհանուր 

(Խոլեստերին, Cholesterol total); № 32 Խոլեստերին-ԲԽԼՊ 

(Խոլեստերին-բարձր խտության լիպոպրոտեինների, HDL 

Cholesterol, α- խոլեստերին); № 33 Խոլեստերին-ՑԽԼՊ 

(Խոլեստերին-ցածր խտության լիպոպրոտեինների, ՑԽԼՊ, 

Cholesterol LDL, β-խոլեստերին); № 13 Բիլիռուբին 

ընդհանուր (Bilirubin total); № 14 Բիլիռուբին ուղղակի 

(Բիլիռուբին կոնյուգացված, կապված; Bilirubin direct); № 8 

ԱԼԱՏ (ԱԼՏ, ալանինամինոտրանսֆերազ, ալանինամինո-

տրանսամինազ, SGPT, Alanine aminotransferase); № 9 ԱՍԱՏ 

(ԱՍՏ, ասպարտատամինոտրանսֆերազ, AST, SGOT, 

Aspartate aminotransferase); № 15 Գամմա-

գլուտամիլտրանսպեպտիդազ (ԳԳՏ, գլուտամիլ-

տրանսպեպտիդազ, GGT, Gamma-glutamyl transferase); № 36 

Ալկալային ֆոսֆատազա (ԱՖ, Alkaine phosphatase, ALP); № 

43 Ց-ռեակտիվ սպիտակուց (ՑՌԲ, CRP); № 56 Թիերոտրոպ 

հորմոն (ԹՏՀ, թիրոտրոպին, Thyroid Stimulating Hormone, 

TSH); № 5 Արյան հետազոտութուն: Արյան ընդհանուր 
հետազոտություն (առանց լեյկոֆորմուլայի և ԷՆԱ-ի) 

(Complete Blood Count, CBC); № 139 ԷՆԱ (Էրիտրոցիտների 

նստեցման արագություն, ESR); № 28 Ընդհանուր 

սպիտակուց (արյան մեջ) (Protein total); № 119 

Լեյկոֆորմուլա (լեյկոցիտների տարբերակված հաշվարկ, 

լեյկոցիտոգրամմա, Differential White Blood Cell Count)` 

ախտաբանական փոփոխությունների դեպքում արյան 

քսուկի մանրազննմամբ; № 48 Երկաթ շիճուկներ (Fe serum, 

Iron serum); № 37 Կալցիում ընդհանուր (Ca, Calcium total) 

16160 (տասնվեց հազար հարյուր վաթսուն) դրամով, 
 

№ 55 Тироксин свободный (Т4 свободный, Free 

Thyroxine, FT4); № 5 Анализ крови. Общий анализ 

крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 

(Complete Blood Count, CBC); № 139 СОЭ (Cкорость 

Оседания Эритроцитов, ESR); № 116 Анализ мочи 

общий (Анализ мочи с микроскопией осадка); № 

28 Общий белок (в крови) (Protein total); № 119 

Лейкоцитарная формула (дифференцированный 

подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential 

White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови 

при наличии патологических сдвигов по цене 

16160 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят) драм; 

• Набор «Здоров ты-здорова страна: 

ежегодное профилактическое обследование (до 40 

лет)», включающий лабораторные исследования: 

№ 22 Креатинин (в крови) (Creatinine); № 26 

Мочевина (в крови) (Urea); № 16 Глюкоза (в 

крови) (Glucose); № 30 Триглицериды 

(Triglycerides); № 31 Холестерин общий 

(Холестерин, Cholesterol total); № 32 Холестерин-

ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой 

плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин); № 33 

Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов 

низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-

холестерин); № 13 Билирубин общий (Bilirubin 

total); № 14 Билирубин прямой (Билирубин 

конъюгированный, связанный; Bilirubin direct); № 

8 АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, 

аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine 

aminotransferase); № 9 АсАТ (АСТ, 

аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate 

aminotransferase); № 15 Гамма-

глутамилтранспептидаза (ГГТ, 

глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl 

transferase); № 36 Фосфата щелочная (ЩФ, Alkaine 

phosphatase, ALP); № 43 С-реактивный белок (СРБ, 

CRP); № 56 Тиреотропный гормон (ТТГ, 

тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH); № 

5 Анализ крови. Общий анализ крови (без 

лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood 

Count, CBC); № 139 СОЭ (Cкорость Оседания 

Эритроцитов, ESR); № 28 Общий белок ((в крови) 

(Protein total); № 119 Лейкоцитарная формула 

(дифференцированный подсчет лейкоцитов, 

лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell 

Count) с микроскопией мазка крови при наличии 

патологических сдвигов; № 48 Железо сыворотки 

(Fe serum, Iron serum); № 37 Кальций общий (Ca, 

Calcium total) по цене 16160  (шестнадцать тысяч 

сто шестьдесят) драм; 



  

•Հավաքածու «Մեզի ընդհանուր հետազոտություն + արյան 

ընդհանուր հետազոտություն», ներառում է հետևյալ 

լաբորատոր հետազոտությունները. № 5 Արյան 

հետազոտութուն: Արյան ընդհանուր հետազոտություն 

(առանց լեյկոֆորմուլայի և ԷՆԱ-ի); № 116 Մեզի 

ընդհանուր հետազոտություն (Մեզի հետազոտություն 

նստվածքի մանրազննմամբ) 1210 (հազար երկու հարյուր 

տաս) դրամով,  

• Հավաքածու «Երիկամների ֆիլտրացման գործառույթի 

գնահատում», ներառում է հետևյալ լաբորատոր 

հետազոտությունները. № 40CKDEPI Գլոմերուլյար 

(կծիկային) ֆիլտրացում, CKD-EPI բանաձևով հաշվարկ – 

կրեատինին; № 26 Միզանյութ (արյան մեջ) (Urea) 800 (ութ 

հարյուր) դրամով, 

•Հավաքածու «Կնոջ գեղեցկություն և առողջություն», 

ներառում է հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները. 

№ 31 Խոլեստերին ընդհանուր (Խոլեստերին, Cholesterol 

total); № 118 Ֆոլիաթթու (Folic Acid); № 56 Թիերոտրոպ 

հորմոն (ԹՏՀ, թիրոտրոպին, Thyroid Stimulating Hormone, 

TSH); № 37 Կալցիում ընդհանուր (Ca, Calcium total); № 16 

Գլյուկոզա (արյան մեջ) (Glucose); № 40 Մագնեզիում (Мg, 

Magnesium); № 868 Ցինկ, շիճուկ (Zinc, serum, Zn); № 48 

Երկաթ շիճուկներ (Fe serum, Iron serum) 10500 (տաս հազար 

հինգ հարյուր) դրամով,  

•Հավաքածու «Տղամարդու ուժ և առողջություն», ներառում 

է հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները.  № 64 

Տեստոստերոն (Testosterone); № 101 

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ (ԴԷԱ-S04, ԴԷԱ-С, 

Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S); № 37 Կալցիում 

ընդհանուր (Ca, Calcium total); № 56 հորմոն (ԹՏՀ, 

թիրոտրոպին, Thyroid Stimulating Hormone, TSH); № 5 

Արյան հետազոտութուն: Արյան ընդհանուր 

հետազոտություն (առանց լեյկոֆորմուլայի և ԷՆԱ-ի) 

(Complete Blood Count, CBC) 8070 (ութ հազար յոթանասուն) 

դրամով, 

•Հավաքածու «Մանկական վարակների նկատմամբ 

իմունային պատասխանի լաբորատոր գնահատական», 

ներառում է հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները.  

№ 84 Anti-Rubella-IgG (IgG դասի հակամարմիններ` 

կարմրախտի վարակի նկատմամբ); № 245 IgG Bordetella 

pertussis դասի հակամարմիններ; № 252 IgG դասի 

հակամարմիններ` համաճարակային խոզուկի վարակի 

նկատմամբ; № 256 IgG դասի հակամարմիններ Varicella-

Zoster վարակի նկատմամբ (Varicella-Zoster Virus IgG, anti-

VZV IgG, IgG դասի հակամարմիններ` ջրծաղիկի և 

գոտեվորող հերպեսի նկատմամբ); № 78 Anti-HBs 

(հակամարմիններ հեպատիտ B-ի վարակի HBs-

հակագենի նկատմամբ); 

• Набор «Общий анализ мочи + общий 

анализ крови», включающий лабораторные 

исследования: № 5 Анализ крови. Общий анализ 

крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ; № 116 

Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией 

осадка) по цене 1210 (одна тысяча двести десять) 

драм;  

• Набор «Лабораторная оценка 

фильтрационной функции почек», включающий 

лабораторные исследования: № 40CKDEPI 

Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-

EPI – креатинин; № 26 Мочевина (в крови) (Urea) 

по цене 800 (восемьсот) драм;  

• Набор «Красота и здоровье женщины», 

включающий лабораторные исследования № 31 

Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total); 

№ 118 Фолиевая кислота (Folic Acid); № 56 

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid 

Stimulating Hormone, TSH); № 37 Кальций общий 

(Ca, Calcium total); № 16 Глюкоза (в крови) 

(Glucose); № 40 Магний (Мg, Magnesium); № 868 

Цинк, сыворотка (Zinc, serum, Zn); № 48 Железо 

сыворотки (Fe serum, Iron serum) по цене 10500 

(десять тысяч пятьсот) драм;  

• Набор «Сила и здоровье мужчины», 

включающий лабораторные исследования: № 64 

Тестостерон (Testosterone); № 101 

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-

С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S); № 37 

Кальций общий (Ca, Calcium total); № 56 

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid 

Stimulating Hormone, TSH); № 5 Анализ крови. 

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы 

и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) по цене 8070 

(восемь тысяч семьдесят) драм; 

• Набор «Лабораторная оценка иммунного 

ответа к детским инфекциям», включающий 

лабораторные исследования: № 84 Anti-Rubella-

IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи); № 

245 Антитела класса IgG Bordetella pertussis; № 

252 Антитела класса IgG к вирусу эпидемического 

паротита; № 256 Антитела класса IgG к вирусу 

Varicella-Zoster (Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV 

IgG, антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы 

и опоясывающего лишая); № 78 Anti-HBs 

(антитела к HBs-антигену вируса гепатита B); 

гепатита B);  

 



 

  

№ 2500 IgG դասի հակամարմիններ` կարմրուկի վարակի 

նկատմամբ, քանակական թեստ (anti-Measles virus IgG, 

Rubeola Antibody IgG, quantitative) 20200 (քսան հազար 

երկու հարյուր) դրամով: 

(Այսուհետ` «լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուներ»). 

Ակցիայով լաբորատոր հետազտությունների 

հավաքածուների հատուկ գինը կայանում է նրանց 

արժեքին զեղչեր կիրառելով: Լաբորատոր 

հետազտությունների հավաքածուների արժեքն առանց 

Ակցիայով զեղչերի տարբերվում է` կախված բժշկական 

գրասենյակների գտնվելու վայրից ու նշված է բժշկական 

գրասենյակների հաստատած գնացուցակներում, ինչպես 

նաև www.invitromed.am կայքի «Հետազոտություններ ու 

գներ» բաժնում: 

Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուի կատարման համար 

Ակցիայի Մասնակիցներից կենսաբանական նյութ 

վերցնելու արժեքը ներառված չէ լաբորատոր 

հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուի մեջ և վճարվում է 

բժշկական գրասենյակի հաստատած գնացուցակում 

նշված արժեքով: 

Կտրոնի գործողության ժամկետը «31» հոկտեմբերի 2017 

թ-ից մինչև «31» դեկտեմբերի 2017 թ-ը ներառյալ է: 

Կտրոնը կարող է փոխանցվել երրորդ անձանց: 

6.2.Կտրոնից օգտվելու համար Ակցիայի Մասնակիցը 

պետք է դիմի բժշկական գրասենյակներ,նախապես թեժ 

գծի +(374) 60-65-10-10 հեռախոսահամարով ճշտելով 

կենսաբանական նյութի վերցնելու գրաֆիկը, պատվիրել 

լաբորատոր հետազոտությունների մեկ կամ մի քանի 

հավաքածուների կատարում ու բժշկական գրասենյակի 

ադմինիստրատորին փոխանցի/ ցույց տա հատուկ գնով 

տվյալ հավաքածուների ստացման կտրոնը: Կտրոնից 

կարելի է օգտվել միայն մեկ անգամ կտրոնի 

գործողության ժամկետի ընթացքում: 

6.3. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուի կատարման համար 

կենսանյութի վերցնումն իրականացվում է բացառապես 

բժշկական գրասենյակներում: 

6.4. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 
հետազոտությունների հավաքածուի կատարման համար 

Ակցիայի մասնակիցների պատվերների ձևակերպումն 

իրականացվում է բժշկական գրասենյակներում` 

Ակցիայի Մասնակցի հետ Ակցիայի անցկացման 

ժամանակահատվածում տեղեկությունները` 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, սեռը, ծննդյան 

ամսաթիվը բժշկական  

 № 2500 Антитела класса IgG к вирусу кори, 

количественный тест (anti-Measles virus IgG, 

Rubeola Antibody IgG, quantitative) по цене 20200 

(двадцать тысяч двести) драм. 

(далее – «наборы лабораторных исследований», 

«лабораторные исследования»). 

Специальная цена наборов лабораторных 

исследований по Акции заключается в 

предоставлении скидок на стоимость организации 

выполнения указанных исследований в ООО 

«ИНВИТРО».  

Стоимость организации выполнения наборов 

лабораторных исследований без скидки по Акции 

указана в утвержденном прайс-листе медицинского 

офиса, а также на сайте www.invitromed.am. в 

разделе «Анализы и цены». 

Стоимость взятия биологического материала у 

Участников Акции для выполнения лабораторных 

исследований не включена в стоимость наборов 

лабораторных исследований и оплачивается по 

стоимости, указанной в утвержденном прайс-листе 

медицинского офиса.   

Срок действия Купона – с момента получения по 

«31» декабря 2017 г. включительно. 

Купон может быть передан третьим лицам.  

6.2. Чтобы воспользоваться Купоном, Участнику 

Акции необходимо обратиться в медицинский офис, 

предварительно уточнив по телефону горячей 

линии: +(374) 60-65-10-10 график взятия 

биоматериала, заказать выполнение одного или 

нескольких наборов лабораторных исследований и 

передать/показать администратору медицинского 

офиса Купон на получение медицинских услуг по 

выполнению данных наборов по специальной цене. 

Каждый набор лабораторных исследований, 

входящий в Купон, может быть выполнен по Купону 

только один раз в течение срока действия Купона. 

6.3. Взятие биоматериала для выполнения 

лабораторных исследований осуществляется 

исключительно в медицинском офисе.  

6.4. Оформление заказов Участников Акции на 

выполнение лабораторных исследований 

осуществляется в медицинском офисе путем 

заключения Участником Акции договора на 

оказание платных медицинских услуг и 

организацию оказания платных медицинских услуг 

в период проведения Акции. 

http://www.invitromed.am/


 

  

գրասենյակներում բժշկական ծառայությունների 

պատվերների հաշվառում իրականացնող էլեկտրոնային 

համակարգ մուտքագրելու միջոցով: 

6.5. Ակցիային մասնակցությունը չի նախատեսում 

Ակցիայի Մասնակիցներին այլ բժշկական 

ծառայությունների մատուցում, բացի հատուկ գներով 

լաբորատոր հետազոտությունների հավաքածուի 

կատարումից: 

6.6. Այն դեպքում, եթե Ակցիայի Մասնակցի մոտ 

բժշկական գրասենյակի կողմից առաջարկվող ինչ-որ 

լրացուցիչ բժշկական ծառայություններ պատվիրելու 

անհրաժեշտություն է առաջանում, ձևակերպվում է 

առանձին պատվեր, որը Ակցիայի Մասնակցի կողմից 

վճարվում է բժշկական գրասենյակի հաստատած 

գնացուցակում, ինչպես նաև www.invitro.ru կայքի 

«Հետազոտություններ ու գներ» և «Հասցեներ ու 

ծառայություններ» բաժիններում նշված գներին 

համապատասխան սահմանված կարգով: 

6.7. Ակցիայի Մասնակիցները պարտավոր են կատարել 

www.invitromed.am կայքի «Հաճախորդներին» - 

«Հետազոտությունների նախապատրաստություն» և 

«Հետազոտություններ ու գներ» բաժիններում նշված 

լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների անցկացման 

համար կենսանյութը վերցնելու նախապատրաստման 

նախնական պայմանները: 

6.8. Ակցիայի Կազմակերպիչներն իրավունք ունեն 

Ակցիայի Մասնակիցներին մերժել Ակցիայի 

Մասնակիցներից կենսանյութը վերցնելու, լաբորատոր 

հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների անցկացման 

հարցում տվյալ հետազոտության կատարման 

հակացուցում հայտնաբերելու դեպքում: 

6.9. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքա-ծուների կատարման 

ժամկետը տարբերվում է` կախված բժշկական 

գրասենյակների գտնվելու վայրից ու նշված է բժշկական 

գրասենյակների հաստատած գնացուցակներում, ինչպես 
նաև www.invitromed.am կայքի «Հետազոտություններ ու 

գներ» բաժնում: 

6.10. Լաբորատոր հետազոտությունների, 

լաբորատոր հետազոտությունների հավաքա-ծուների 

կատարումն ավարտելիս Ակցիայի Մասնակիցներին 

տրվում է տվյալ հետազոտությունների արդյունքները` 
սույն  

Регистрация Участников Акции проводится в 

медицинских офисах в день обращения Участников 

Акции путем внесения сведений об Участниках 

Акции: фамилии, имени, отчества, пола, даты 

рождения, в электронную систему, 

осуществляющую учет заказов медицинских услуг в 

медицинских офисах. 

 

6.5. Участие в Акции не предусматривает оказание 

Участникам Акции иных услуг, кроме услуг по 

организации выполнения наборов лабораторных 

исследований по специальным ценам.  

 

6.6. В случае если у Участника Акции возникнет 

необходимость заказать какие-либо 

дополнительные медицинские услуги, 

предлагаемые медицинским офисом, оформляется 

отдельный заказ, который оплачивается 

Участником Акции в установленном порядке 

согласно ценам, указанным в утвержденном прайс-

листе медицинского офиса, а также на сайте 

www.invitromed.am в разделах «Анализы и цены» и 

«Адреса и услуги».   

 

6.7. Участники Акции обязаны выполнить 

предварительные условия подготовки к взятию 

биоматериала для проведения лабораторных 

исследований, указанные на сайте 

www.invitromed.am в разделах «Пациентам» - 

«Подготовка к анализам» и «Анализы и цены». 

 

 

6.8. Организаторы Акции вправе отказать 

Участникам Акции во взятии биоматериала у 

Участников Акции, проведении лабораторных 

исследований в случае выявления 

противопоказаний к проведению данных 

исследований. 

 

 

6.9. Срок выполнения лабораторных исследований 

указан в утвержденном прайс-листе медицинского 

офиса, а также на сайте www.invitromed.am в 

разделе «Анализы и цены». 

 

6.10. По окончании выполнения лабораторных 

исследований Участникам Акции выдаются 

результаты данных исследований в порядке, 

указанном в п. 8 настоящих Правил. 

http://www.invitromed.am/
http://www.invitromed.am/


 

  

Կարգի 8 կետում նշված կարգով: 

6.11. Լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուներ պատվիրելիս Ակցիայի անցկացման 

ժամանակահատվածում Ակցիայի Մասնակիցներին 

զեղչային քարտերով զեղչ չի տրամադրվում: 

6.12.Լաբորատոր հետազոտույունն իրականացնելու 

արժեքը ենթակա չէ հետ վորադարձման այն դեպքում, 

եթե հավաքածուից մեկ լաբորատոր հետազոտությունը 

չի իրականացվել   այն պատճառով, որը կախված չէ 

Ակցայի մասնակցից:  

Տվյալ լաբորատոր հետազոտությունը կարող է կրկնվել 

մեկ անգամ՝  բժշկական գրասենյակի աշխատակցի 

կողմից լաբորատոր հետազոտությունը 

չիրականացվելու մասին տեղեկություն ստանալուց 

հետո  7 օրացուցային օրերի ընթացքում: Եթե 

լաբորատոր հետազոտությունն իրականացնելու համար 

կենսանյութի վերցնելու համար    նախապատրաստումը 

1 օրից ավել է տևում, ապա լաբորատոր 

հետազոտության կրկնակի իրականացման ժամկետը 

կարող է  երկարացվել :  
Լաբորատոր հետազոտությունը կրկնակի 

իրականացնելու ժամկետի երկարացման  մասին կարող 

եք տեղեկանալ բժշկական գրասենյակի 

ադմինիստրատորներից  կամ  +(374)60-65-10-10     

հեռախոսահամարով:  

Լաբորատոր հետազոտությունը կրկնակի  

իրականացնելու  համար Ակցիայի Մասնակիցը կարող է 

դիմել  բժշկական գրասենյակ, որտեղ  ձևակերպվել է 

լաբորատոր հետազոտությունների հավաքածուն 

իրականացնելու պատվերը և ասել  անուն, ազգանուն, 

հայրանունը և ИНЗ-ն (պատվերի անհատական համար): 

Տվյալ դեպքում լաբորատոր հետազությունը կրկնակի 

իրականացնելու  և կանսանյութը   վերցնելու գումարը չի 

վճարվում: Այն դեպքում, եթե  հավաքածուից բոլոր 

լաբորատոր հետազոտությունները չեն իրականացվել 

այն պատճառով, որը կախված չէ  Ակցիայի Մասնակցից, 

ապա   Մասնակցին կարող է հետ վերադարձվել 

հավաքածուի գումարը :  

Լաբորատոր հետազոտությունների հավաքածուի 

գումարը վերցնելու համար Ակցայի Մասնակիցը կարող 

է դիմել բժշկական գրասենյակ ,  որում  ձևակերպվել է 

տվյալ հավաքածուի իրականացման պատվերը և  ասել 

ազգանունը, անուն, հայրանունը, ИНЗ-ն ( պատվերի 

անհատական համարը)  և կտրոնը, որը հաստատում է 

հավաքածուի իրականացման համար  վճարումը:  

 

 

 

 

 

6.11. Скидка по дисконтным картам, действующим 

в рамках Дисконтной программы, при заказе 

наборов лабораторных исследований в период 

проведения Акции Участникам Акции не 

предоставляется.  

6.12. Стоимость выполнения лабораторных 

исследований не подлежит возврату в случае, если 

одно лабораторное исследование из набора не 

выполнено по причинам, не зависящим от 

Участника Акции. Данное лабораторное 

исследование может быть выполнено повторно 

один раз в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента получения сотрудниками медицинских 

офисов информации о том, что лабораторное 

исследование не выполнено. Если выполнение 

предварительных условий подготовки к взятию 

биоматериала для проведения лабораторного 

исследования занимает более 1 (одного) 

календарного дня, срок для повторного 

проведения лабораторного исследования может 

быть увеличен. Информация об увеличении срока 

для повторного проведения лабораторного 

исследования может быть получена у 

администраторов медицинских офисов и по 

телефону горячей линии +(374) 60-65-10-10 (для 

звонков с территории Республики Армения). Для 

повторного проведения лабораторного 

исследования Участник Акции может обратиться в 

медицинский офис, в котором был оформлен заказ 

на выполнение набора лабораторных 

исследований, и предоставить фамилию, имя, 

отчество и ИНЗ (индивидуальный номер заказа). В 

данном случае стоимость повторного выполнения 

лабораторного исследования и взятия 

биоматериала для выполнения данного 

лабораторного исследования не оплачивается.  

В случае, если все лабораторные исследования из 

набора не выполнены по причинам, не зависящим 

от Участника Акции, Участнику может быть 

произведен возврат стоимости данного набора. 

Для возврата стоимости набора лабораторных 

исследований Участник Акции может обратиться в 

медицинский офис, в которой был оформлен заказ 

на выполнение данного набора, и предоставить 

фамилию, имя, отчество, ИНЗ (индивидуальный 

номер заказа) и чек, удостоверяющий оплату 

заказа на выполнение данного набора. 

 



  
7. Ակցիայի մրցանակային ֆոնդը 

 

7.1. Ակցիայի մրցանակային ֆոնդն իր մեջ ներառում է 

լաբորատոր հետազոտությունների հավաքածու` 

հատուկ գներով.  

• Հավաքածու «Ոչ աթերոսկլերոզին! Ինֆարկտի և 

ինսուլտի կանխարգելում», 3220 (երեք հազար երկու 

հարյուր քսան) դրամով, 

• Հավաքածու «Լյարդը կարգին է! Լյարդի 

հետազոտություն. սքրինինգ», 2420 (երկու հազար չորս 

հարյուր քսան) դրամով, 

• Հավաքածու «Երկաթպակասորդով անեմիաների 

ախտորոշում.4 հետազոտություն», 6 910 (վեց հազար ինը 

հարյուր տաս) դրամով,• Հավաքածու «Ամենամյա 

կանխարգելիչ հետազոտություն (40 տարեկանից հետո)», 

16160 (տասնվեց հազար հարյուր վաթսուն) դրամով, 

• Հավաքածու «Առողջ ես դու` առողջ է երկիրը. ամենամյա 

կանխարգելիչ հետազոտություն (մինչև 40 տարեկան)», 

16160 (տասնվեց հազար հարյուր վաթսուն) դրամով, 

• Հավաքածու «Մեզի ընդհանուր հետազոտություն + 

արյան ընդհանուր հետազոտություն», 1210     

(հազար երկու հարյուր տաս) դրամով,  

• Հավաքածու «Երիկամների ֆիլտրացման գործառույթի 

գնահատում», 800 (ութ հարյուր) դրամով, 

• Հավաքածու «Կնոջ գեղեցկություն և առողջություն», 

10500 (տաս հազար հինգ հարյուր) դրամով,  

• Հավաքածու «Տղամարդու ուժ և առողջություն», 8070 

(ութ հազար յոթանասուն) դրամով, 

• Հավաքածու «Մանկական վարակների նկատմամբ 

իմունային պատասխանի լաբորատոր գնահատական», 

20200 (քսան հազար երկու հարյուր) դրամով: 

7.2. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների կատարման 

համար կենսանյութ վերցնելու ծառայությունների 

արժեքն Ակցիայի Մասնակցի կողմից վճարվում է 

առանձին` բժշկական գրասենյակների հաստատած 

գնացուցակներին համապատասխան: 

 

7. Призовой фонд Акции 
 
Призовой фонд Акции включает в себя 

выполнение одного или нескольких наборов 

лабораторных исследований, указанных в п. 6.1 

настоящих Правил, по специальным ценам:  

 

• Набор «Нет атеросклерозу! Профилактика 

инфаркта и инсульта» по цене 3220 (три тысячи 

двести двадцать) драм; 

 

• Набор «Печень в порядке! Обследование 

печени: скрининг» по цене 2420 (две тысячи 

четыреста двадцать) драм; 

 

• Набор «Диагностика железодефицитных 

анемий: 4 исследования» по цене 6 910 (шесть 

тысяч девятьсот десять) драм;  

 

• Набор «Ежегодное профилактическое 

обследование (после 40 лет)» по цене 16160 

(шестнадцать тысяч сто шестьдесят) драм; 

 

• Набор «Здоров ты-здорова страна: 

ежегодное профилактическое обследование (до 

40 лет)» по цене 16160 (шестнадцать тысяч сто 

шестьдесят) драм; 

 

• Набор «Общий анализ мочи + общий 

анализ крови» по цене 1210 (одна тысяча двести 

десять) драм;  

 

• Набор «Лабораторная оценка 

фильтрационной функции почек» по цене 800 

(восемьсот) драм;  

 

• Набор «Красота и здоровье женщины» по 

цене 10500 (десять тысяч пятьсот) драм;  

 

• Набор «Сила и здоровье мужчины» по цене 

8070 (восемь тысяч семьдесят) драм; 

 

• Набор «Лабораторная оценка иммунного 

ответа к детским инфекциям» по цене 20200 

(двадцать тысяч двести) драм. 



 

 

 

  

8. Հետազոտությունների արդյունքների ստացման կարգը 

 

 

8.1. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքա-ծուների արդյունքները 

կարելի է ստանալ բժշկական գրասենյակներում` սույն 

Կարգի 6.9. կետում նշված ժամկետում կամ թեժ գծի 

+(374) 60-65-10-10 հեռախոսահամարով (Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից զանգերի համար), 

ներկայացնելով ազգանունը, անունը, հայրանունը, ՊԱՀ-ը 

(պատվերի անհատական համարը) և բժշկական 

գրասենյակներում պատվերը գրանցելիս Ակցիայի 

Մասնակցի կողմից նշված կոդային բառը: 

 

8.2. Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքա-ծուների արդյունքները 

կարելի է ստանալ նաև նախնական հայտով. 

 

8.2.1. բժշկական գրասենյակի աշխատակցի կողմից 

պատվերը գրանցելիս Ակցիայի Մասնակցի կողմից նշված 

ֆաքսով, 

 

8.2.2. բժշկական գրասենյակի աշխատակցի կողմից 

պատվերը գրանցելիս Ակցիայի Մասնակցի կողմից նշված 

էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Այդ դեպքում լաբորատոր 

հետազոտությունների, լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքա-ծուների արդյունքներն ուղարկվում են Ակցիայի 

Մասնակցին` արդյունքներն առաքելու ավտոմատ 

համակարգի (ԱԱՀ) միջոցով, առանց մարդու 

մասնակցության, համաձայն հայտարարված ժամկետների: 

Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները 
ներառվում են   

8. Порядок получения результатов 

исследования 

 

 

8.1. Получить результаты лабораторных 

исследований можно в медицинском офисе в 

срок, указанный в п. 6.9 настоящих Правил, или 

по телефону горячей линии: +(374) 60-65-10-10 

(для звонков с территории Республики 

Армения), предоставив фамилию, имя, 

отчество, ИНЗ (индивидуальный номер заказа) 

и кодовое слово, указанное Участником Акции 

при регистрации заказа в медицинских офисах.   

 

8.2. Получить результаты лабораторных 

исследований можно также по предварительной 

заявке:  

 

8.2.1. по факсу, указанному Участником Акции 

сотруднику медицинского офиса при 

регистрации заказа; 

 

8.2.2. по адресу электронной почты, указанному 

Участником Акции сотруднику медицинского 

офиса при регистрации заказа. В этом случае, 

результаты лабораторных исследований 

отправляются Участнику Акции автоматической 

системой доставки результатов (СДР) без 

участия человека, согласно заявленным срокам. 

Результаты лабораторных исследований 

содержатся в сообщении в виде вложенного 

файла в формате Adobe® PDF® и являются 

точной, неизменяемой электронной копией 

бумажного бланка с результатами 

лабораторных исследований.  

 



 

  

հաղորդագրության մեջ Adobe® PDF® ձևաչափի կցված 

ֆայլի տեսքով ու հանդիսանում են լաբորատոր 

հետազոտությունների, լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուների արդյունքներով թղթային բլանկի 

ճշգրիտ, անփոփոխ պատճեն: 

Հաղորդագրության փոխանցումը բարդ բազմափուլ 

գործընթաց է, իսկ էլեկտրոնային փոստը չի կարող 

համարվել հաղորդագրության ուղարկման 100 %-անոց 

երաշխիք: Ելնելով ԱԱՀ-ի շահագործման գործնական 

փորձից, Ակցիայի Կազմակերպիչները Ակցիայի 

Մասնակցին առաջարկում են հետևել ներքևում բերված 

առաջարկներին. 

• համացանց-տիրույթներ /դոմեններ/, որոնց պատկանում 

են Ակցիայի Մասնակցի հասցեները, չեն մտնում 

վիրուսային, հակերային հարձակումների և կանոնավոր 

չարտոնված զանգվածային հղումների սերվերների-

մասնակիցների «սև ցուցակների» (black mail list, stop list) 

մեջ, 

• զանգվածային հղումների ճնշման համակարգերի 

կարգավորումներն, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի 

հաղորդագրությունների մշակման կանոնները փոստային 

սերվերում և/կամ Ակցիայի Մասնակից հաճախորդին թույլ 

է տալիս հաղորդագրություններ ընդունել 

www.invitromed.am համացանց-տիրույթից, 

• Ակցիայի Մասնակցի փոստային արկղերը չեն բեռնվել, 

արգելափակված են, կամ Ակցիայի Մասնակցի կողմում 

անհասանելի են այլ պատճառներով, 

• Ակցիայի Մասնակցի փոստային արկղերը 

կարգավորված են 256000 բայտից ոչ պակաս չափով ու 

Adobe® PDF® տեսակի կցորդ ունեցող հաղորդագրություն 

ընդունելու համար, 

8.2.3. www.invitro.ru կայքի «անձնական էջում»: 

«Ակցիայի Մասնակցի անձնական էջ» – միջաց, որի 

հասանելիությունն իրականացվում է Համացանցի 

տվյալների փոխանցման հրապարակային ուղիների 

միջոցով, որն Ակցիայի Մասնակցին թույլ է տալիս 

հասանելիություն իրականացնել /օգտվել/ միջոցի` 

օգտատիրոջ կողմից առանձնացվող գործառույթների (այդ  

թվում հետազո-տությունների արդյունքների հետ Ակցիայի 

Մասնակցի ծանոթանալու այլ հնարավորություն 

ենթադրող), Ակցիայի Մասնակցին բժշկական 

ծառայություններ տրամադրելու կարգի բարելավմանն 

ուղղված ցանկին: 

Լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների արդյունքներն 

ստանալու համար անհրաժեշտ է 

Передача сообщения является сложным 

многоэтапным процессом, а электронная почта 

не может считаться транспортом сообщений со 

100 % гарантией доставки. Исходя из 

практического опыта эксплуатации СДР,  

Организаторы Акции рекомендуют Участнику 

Акции последовать приведенным ниже 

рекомендациям:  

 

• интернет-домены, которым принадлежат 

адреса Участника Акции, не входят в «черные 

списки» (black mail list, stop list) серверов-

участников вирусных, хакерских атак и 

регулярных несанкционированных массовых 

рассылок;  

 

• настройки систем подавления массовых 

рассылок, а также правила обработки 

сообщений электронной почты на почтовом 

сервере и/или клиенте Участника Акции 

разрешает принимать сообщения из интернет-

домена www.invitromed.am; 

 

• почтовые ящики Участника Акции не были 

переполнены, заблокированы или недоступны 

по иным причинам на стороне Участника Акции; 

 

• почтовые ящики Участника Акции настроены на 

прием сообщений размером не менее 256000 

байт и имеющих вложения типа Adobe® PDF®. 

 

8.2.3. В «личном кабинете» на сайте 

www.invitromed.am 

«Личный кабинет Участника Акции» – ресурс, 

доступ к которому осуществляется через 

публичные каналы передачи данных Интернет, 

который позволяет Участнику Акции 

осуществлять доступ к определяемому 

владельцем ресурса перечню функций (в числе 

прочего предполагающих возможность 

ознакомления Участника Акции с результатами 

исследований), направленных на оптимизацию 

порядка предоставления медицинских услуг 

Участнику Акции. лабораторных исследований 

необходимо на сайте www.invitromed.am 

в разделе «Личный кабинет» заполнить 

обязательные поля: номер заказа (ИНЗ), дата 

рождения, фамилия Участника Акции. 

http://www.invitromed.am/
http://www.invitro.ru/
http://www.invitromed.am/
http://www.invitromed.am/
http://www.invitromed.am/


 

  

www.invitro.ru կայքի «Անձնական էջ» բաժնում լրացնել 

պարտադիր դաշտերը. պատվերի համարը (ՊԱՀ), Ակցիայի 

Մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը, ազգանունը: 

«Անձնական էջում» լաբորատոր հետազոտությունների 

արդյունքները տեսնելու համար (Ակցիայի Մասնակցի 

Անձնական էջում գրանցման բացակայության դեպքում) 

անհրաժեշտ է մուտքագրել 9 նիշանի ՊԱՀ կոդը, որը 

տպված է կտրոնի վրա: ՊԱՀ-ի կոդը նաև գալիս է ՍՄՍ-

հաղորդագրությամբ այն դեպքում, եթե Ակցիայի 

Մասնակիցը բժշկական գրասենյակներում լաբորատոր 

հետազոտություններ, լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուներ պատվիրելիս տրամադրել է բջջային 

հեռախոսահամար: Եթե ՊԱՀ-ի կոդն հայտնի չէ, բայց 

լաբորատոր հետազոտություններ պատվիրելիս նշված է 

կոդային բառը, Ակցիայի Մասնակիցն իրավունք ունի 

զանգահարել +(374) 60-65-10-10 համարով (Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից զանգերի համար) ու 

ստանալ ՊԱՀ-ի  կոդը, ասելով կոդային բառը 

/գաղտնաբառը/: Այն դեպքում, եթե Ակցիայի Մասնակիցն 

արդեն գրանցված է «Անձնական էջում», ապա լաբորատոր 

հետազոտությունների,  լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուների արդյունքներն ստանալու համար 

հաճախորդը պետք է «Անձնական էջում» ներմուծի իր e-mail 

հասցեն կամ հեռախոսը, ինչպես նաև գաղտնաբառը, որն 

Ակցիայի Մասնակիցը սահմանում է ինքուրույն: 

8.3.Ակցիայի Կազմակերպիչները պատաս-խանատվություն 

չեն կրում լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտութ-յունների հավաքածուների արդյունքները ոչ 

ճիշտ էլեկտրոնային հասցեի (բժշկական գրասենյակներում 

պատվերը գրանցելիս Ակցիայի Մասնակցի կողմից նշված) 

կամ Ակցիայի Մասնակցի ազգանվան, անվան, հայրանվան, 

էլեկտրոնային փոստի հասցեի ոչ ճիշտ կամ հասցեատիրոջ 

(Ակցիայի Մասնակցի) վերաբերյալ ոչ ամբողջական 

տեղեկության գրանցելու արդյունքում ոչ այն 

հասցեատիրոջն ուղարկելու դեպքում: 

9. Լրացուցիչ պայմաններ 

9.1.Ակցիայի Կազմակերպիչները պատասխանատվություն 

չեն կրում լաբորատոր հետազոտությունների, լաբորատոր 

հետազոտությունների հավաքածուների արդյունքներն 

Ակցիայի Մասնակիցներին ուղարկելիս օգտագործվող 

Համացանցային միջոցների աշխատանքի համար: 

Для просмотра результатов лабораторных 

исследований в «Личном кабинете» (при 

отсутствии регистрации в Личном кабинете 

Участника Акции) необходимо ввести 9-значный 

код ИНЗ, который напечатан на чеке. Код ИНЗ 

также приходит по СМС-сообщению в случае, 

если Участник Акции предоставил номер 

мобильного телефона при заказе лабораторных 

исследований в медицинском офисе. Если код 

ИНЗ не известен, но указано кодовое слово при 

заказе лабораторных исследований, – Участник 

Акции вправе позвонить по номеру +(374) 60-

65-10-10 (для звонков с территории Республики 

Армения) и получить код ИНЗ, назвав кодовое 

слово. В случае если Участник Акции уже 

зарегистрирован в «Личном кабинете», то для 

получения результатов лабораторных 

исследований, наборов лабораторных 

исследований, в «Личном кабинете» пациенту 

необходимо ввести свой e-mail или телефон, а 

также пароль, который Участник Акции 

устанавливает самостоятельно. 

 

8.3. Организаторы Акции не несут 

ответственности в случае отправки результатов 

лабораторных исследований по неправильному 

электронному адресу (указанному Участником 

Акции при регистрации заказа в медицинских 

офисах) или не тому адресату, вследствие 

неправильной регистрации фамилии, имени, 

отчества Участника Акции, адреса электронной 

почты, либо неполной информации об адресате 

(Участнике Акции). 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Организаторы Акции не несут 

ответственности за работу Интернет-ресурсов, 

используемых при отправке Участникам Акции 

результатов лабораторных исследований. 



 
9.2. Ակցիայի Կազմակերպիչները 

պատասխանատվություն չեն կրում լաբորատոր 

հետազոտությունների, լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուների արդյունքների հավաստիության համար` 

Ակցիայի Մասնակիցների կողմից www.invitromed.am կայքի 

«Հաճախորդներին», «Հետազոտությունների 

նախապատրաստություն» և «Հետազոտություններ ու 

գներ» բաժիններում նշված լաբորատոր 

հետազոտություններ կատարելու համար նյութը 

վերցնելուն նախապատրաստման պայմանների 

խախտման դեպքում: 

9.3. Ակցիայի ցանկացած Մասնակցի կարող է մերժվել 

Ակցիային մասնակցությունն այն դեպքում, եթե տվյալ 

Մասնակիցն անհանգստություն է պատճառել, ինչպես նաև 

վիրավորել, սպառնացել կամ այլ ոչ պատշաճ ձևով է պահել 

իրեն Ակցիայի Կազմակերպիչների աշխատակիցների կամ 

գործընկերների նկատմամբ: 

9.4. Ակցիայի Կազմակերպիչներն իրենց իրավունք են 

վերապահում գրավոր բանակցությունների կամ այլ 

հաղորդակցության մեջ չմտնելու Ակցիայի 

Մասնակիցների հետ, բացի սույն կարգով նախատեսված 

դեպքերի: 

9.5. Ակցիային մասնակցությունն ավտոմատ ենթադրում է 

այն անցկացնելու սույն Կարգի հետ Ակցիայի 

Մասնակիցների լրիվ համաձայնություն: 

9.6. Ակցիայի Մասնակիցներին չի կարող վճարվել 

կտրոնով լաբորատոր հետազոտությունների 

հավաքածուների արժեքին տրամադրվող զեղչի 

դրամական համարժեքը: 

9.7. Ակցիան ԻՆՎԻՏՐՈ-ի, ԻՆՎԻՏՐՈ-Սանկտ-

Պետերբուրգի, ԻՆՎԻՏՐՈ-Սիբիրի, ԻՆՎԻՏՐՈ-Ուրալի, 

ԻՆՎԻՏՐՈ-Սամարայի, «Դյուցազն» ՍՊԸ-ի համատեղ 

գովազդային ակցիան է` ուղղված բժշկական 

ծառայությունների իրացման խթանմանն ու 

հաճախորդների հավատարիմ վերաբերմունքի 

պահպանմանը: 

 

9.29.2 Организаторы Акции не несут 

ответственности за достоверность результатов 

лабораторных исследований в случае нарушения 

Участником Акции условий подготовки к взятию 

материала для проведения лабораторных 

исследований, указанных на сайте 

www.invitromed.am в разделах «Пациентам» - 

«Подготовка к анализам» и «Анализы и цены».     

9.3. Любому Участнику Акции может быть 

отказано в участии в Акции, в том случае если 

данный Участник причинял беспокойство, а 

также оскорблял, угрожал и иным 

неподобающим образом вел себя в отношении 

сотрудников и контрагентов Организаторов 

Акции.  

9.4. Организаторы Акции оставляют за собой 

право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

9.5. Участие в Акции автоматически 

подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами ее проведения.  

9.6. Участникам Акции не может быть выплачен 

денежный эквивалент стоимости выполнения 

наборов лабораторных исследований по 

Купону. 

9.7. Акция является совместной рекламной 

акцией ИНВИТРО, «ДЮЦАЗН», направленной на 

стимулирование реализации медицинских услуг 

и поддержание лояльного отношения клиентов. 

 

 

 

http://www.invitromed.am/

