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Մեթոդ Նմուշ Նմուշի տարա Նմուշի ընդունման և մերժման 

չափանիշներ

Պատասխան

ի տրման 

ժամանակահ

ատված

Առկա է 

արդյոք 

հետազոտ

ության 

պատասխ

Եթե կա, 

ապա նշել 
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կը

ԳՍԸ -ն 

առկա է

Հետազոտու

թյուն

Խմելու ջրի մանրէաբանական 

հետազոտություն.

Մանրէների ընդհանուր թիվ, 

ընդհանուր կոլի ֆորմ 

մանրէներ, ջերմատոլերանտ 

կոլիֆորմ մանրէներ

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Տիտրմա

ն մեթոդ

Ջուր •մանրէազերծ տարա, 

պտուտակվող խցանով 

•նվազագույնը 500 մլ ջրի ծավալ

• տեղափոխման 

ժամանակահատվածը 2-5 оC 

սառնարանային պայմաններում 

առավելագույնը՝8  ժամ, ոչ 

սառնարանային՝ 2 ժամ

2-3 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Խմելու ջրի մանրէաբանական 

հետազոտություն.

Մանրէների ընդհանուր թիվ, 

ընդհանուր կոլի ֆորմ 

մանրէներ, ջերմատոլերանտ 

կոլիֆորմ մանրէներ

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Զտման 

մեթոդ

Ջուր  •Մանրէազերծ տարա, 

պտուտակվող խցանով 

•նվազագույնը 500 մլ ջրի ծավալ

• տեղափոխման 

ժամանակահատվածը 2-5оC 

սառնարանային պայմաններում 

առավելագույնը՝8 ժամ, ոչ 

սառնարանային՝ 2 ժամ

1-2 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Սննդամթերքի, սննդի հետ 

շփվող արտադրանքի 

մանրէաբանական 

հետազոտություն (ոչ պահածո)

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Սննդամթերք •մանրէազերծ , հերմետիկ 

փակվող տարա

• նվազագույնը 200մլ(սմ3) նմուշի 

ծավալ

• սառնարանային՝ 2-8OC 

ջերմաստիճան

3-5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Սննդամթերքի, սննդի հետ 

շփվող արտադրանքի 

մանրէաբանական 

հետազոտություն՝ պահածո

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Սննդամթերք •արտադրական   տարա 8-15 օր այո հաստատված այո՝ 

ԳՕՍՏ

Հետազոտու

թյուն

Անձնական հիգիենայի 

պարագաների 

մանրէաբանական 

հետազոտություն

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Անձնական 

հիգիենայի 

պարագաներ

•Ամբողջական (չվնասված) 

փաթեթավորում

5 օր այո հաստատված այո՝ 

ԳՕՍՏ

Հետազոտու

թյուն

Օծանելիքային, 

դիմահարդարման և 

հարդարման միջոցներ, 

դեղորայք

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Օծանելիքայի

ն, 

դիմահարդար

ման և 

հարդարման 

•ամբողջական (չվնասված) 

փաթեթավորում

5 օր այո հաստատված այո՝ 

ԳՕՍՏ

Մանրէաբանական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ



Հետազոտու

թյուն

Կոլիֆագի որոշում խմելու, 

բաց ջրամբարների և 

լողավազանների ջրերում

1 հետազ. 5000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Ջուր •մանրէազերծ տարա, 

պտուտակվող խցանով 

•նվազագույնը 100 մլ ջրի ծավալ

• տեղափոխման 

ժամանակահատվածը 2-5оC 

սառնարանային պայմաններում 

առավելագույնը՝8 ժամ, ոչ 

սառնարանային՝ 2 ժամ:

4 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Աղիքային խմբի ախտածին 

մանրէների հայտնաբերում 

խմելու, բաց ջրամբարների և 

լողավազանների ջրերում

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

8000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Ջուր •մանրէազերծ տարա, 

պտուտակվող խցանով

• նվազագույնը 1000 մլ ջրի 

ծավալ

• տեղափոխման 

ժամանակահատվածը 2-5оC 

սառնարանային պայմաններում 

առավելագույնը՝8  ժամ, ոչ 

սառնարանային՝ 2 ժամ:

4 -5օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Լվացուկների 

հետազոտություն`ախտահանմ

ան և մաքրման որակների 

հսկողության վերաբերյալ

1 ցուցանիշ 500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Լվացուկ •մանրէազերծ սնուցող 

միջավայրով կամ 

ֆիզիոլոգիական լուծույթով 

փորձանոթ վիրախծուծով

• փոխադրումը՝ 2 ժամվա 

ընթացքում

3 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Լվացուկների և բժշկական 

նշանակության իրերի 

հետազոտություն` 

մանրէազերծման որակի 

հսկողության վերաբերյալ

1 ցուցանիշ 500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Լվացուկ •մանրէազերծ սնուցող 

միջավայրով կամ 

ֆիզիոլոգիական լուծույթով 

փորձանոթ վիրախծուծով կամ 

մանր գործիքների/փափուկ 

նյութի դեպքում՝ գործիքը կամ 

նյութը

8-14 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Օդային միջավայրի 

մանրէաբանական 

հետազոտություն

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

2000 Նստեցմ

ան 

մեթոդ/ն

երծծմա

ն մեթոդ

Օդ •Պետրիի թասում մանրէազերծ 

սնուցող միջավայր

• փոխադրումը՝ մինչև 2 ժամվա 

ընթացքում

2-5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Հողի մանրէաբանական 

հետազոտություն

1 հետազ./1 

ցուցանիշ

1500 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Հող •մանրէազերծ տարա

• նվազագույնը 600 գրամ

• փոխադրումը և/կամ 

պահպանումը՝ մինչև 24 ժամ՝ 

սառնարանային պայմաններում

3 -5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների հետազոտություն՝ 

խորխ, բրոնխների լվացման 

ջրեր

1 նմուշ 3000 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Խորխ, 

բրոնխների 

լվացման ջրեր

• առավոտյան չափաբաժինը՝ 

ատամները և բերանի խոռոչը 

լվանալուց հետո

• մանրէազերծ, լայնաբերան 

տարա

• աջ և ձախ կրծքագեղձերի 

կաթը նմուշառում են առանձին

• առաջին բաժինը 5-10 մլ 

ծավալով թափում են, 

այնուհետև կթում ևս 3-5 մլ

• փոխադրումը՝ 2-3 ժամվա 

ընթացքում՝ այդ ընթացքում 

պահպանելով 4°C 

ջերմաստիճանում

5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների հետազոտություն՝ 

կրծքի կաթ

1 նմուշ 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Կրծքի կաթ • օդային միջավայրի 

մանրէազերծման 

պայմաններում

•կերակրելուց 2 ժամ առաջ կամ 

2 ժամ հետո 

•օճառով լվանում են ձեռքերը և 

70% սպիրտով թրջած բամբակյա 

վիրախծուծով հանգամանորեն 

մշակում մատները, պտուկները 

և դրանց հարող տարածքը

• մանրէազերծ տարա

• նվազագույնը՝ 1 մլ  նմուշ

5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների հետազոտություն՝ 

մեզ (ընդհանուր 

մանրէաբանական)

1 նմուշ 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Մեզ • մեզի միջին չափաբաժինը 

նախորդ միզարձակումից ոչ ուշ, 

քան 4 ժամ հետո

• ձեռքերը և սեռական օրգանը 

տաք ջրով և օճառով 

հանգամանորեն լվանալուց և 

մանրէազերծ անձեռոցիկով 

չորացնելուց հետո

• մանրէազերծ տարա

• նվազագույնը՝ 5-10մլ ծավալով 

նմուշ

• փոխադրումը 1-2 ժամում, 

հակառակ 

դեպքում՝պահպանումը 

սառնարանային 

պայմաններում՝ (4-8)OC 

ջերմաստիճանում, 

առավելագույնը 6-12 ժամ:

5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների հետազոտություն՝ 

պունկտատ, էքսուդատ, 

տրանսուդատ

1 նմուշ 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Պունկտատ, 

տրանսուդատ, 

էքսուդատ

• նմուշառումը մանրէազերծ 

ներարկչի  կամ բամբակյա 

խծուծի օգնությամբ՝ 

տեղադրելով այն մանրէազերծ 

տարայի մեջ 

• մանրէազերծ տարա

• նվազագույնը՝ 1 մլ  նմուշ

• փոխադրումը՝առավելագույնը 

1 ժամվա ընթացքում, (4-8)OC 

ջերմաստիճանում 

թույլատրվում է վերջիններիս 

պահպանումը մինչև 2 ժամ, ՓՄ-

ի վրա՝ մինչև 12 ժամ

5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների հետազոտություն՝  

վերքային արտազատուկ 

(կարբունկուլ, ֆուրունկուլ և 

այլն), 

1 նմուշ 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Վերքային 

արտազատուկ 

(կարբունկուլ, 

ֆուրունկուլ և 

այլն)

• վերքի շրջակայքի կամ 

բորբոքման օջախի վրայի մաշկի 

մշակում 70% էթիլ սպիրտով և 1-

2% յոդի թուրմով 

• նմուշառումը երկու բամբակյա, 

վիսկոզից կամ դակրոնային ձող-

վիրախծուծներով կամ Ամիեսի 

կամ Ստյուարտի ՓՄ-ներով՝ 

ցանքն անմիջապես կատարելու 

անհնարինության դեպքում

• Նմուշի փոխադրումը 

առավելագույնը 1 ժամվա 

ընթացքում, (4-8)OC 

ջերմաստիճանում 

թույլատրվում է պահել մինչև 2 

ժամ, ՓՄ-ի վրա՝ մինչև 12 ժամ

5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների 

հետազոտություն՝աչքի քսուկի 

հետազոտություն, ականջի 

քսուկի հետազոտություն

1 նմուշ 4000  աչքի քսուքի 

հետազոտությ

ուն, ականջի 

քսուկի 

հետազոտությ

ուն

• նմուշառումը  բորբոքային 

երևույթների բուռն շրջանում՝ 

նախքան ՀՄԴ-ների և 

հականեխիչ միջոցների 

ընդունումն ու աչքիականջի 

մշակման ընթացակարգերը, 

հակառակ դեպքում՝  մինչև

նմուշառումը, նվազագույնը 6-8 

ժամ առաջ, դադարեցնում են 

տվյալ բուժումը

• նմուշառումը երկու բամբակյա, 

վիսկոզից կամ դակրոնային ձող-

վիրախծուծներով կամ Ամիեսի 

կամ Ստյուարտի ՓՄ-ներով՝ 

ցանքն անմիջապես կատարելու 

անհնարինության դեպքում

• Նմուշի փոխադրումը 

առավելագույնը 1 ժամվա 

ընթացքում, (4-8)OC 

ջերմաստիճանում 

թույլատրվում է պահել մինչև 2 

ժամ, ՓՄ-ի վրա՝ մինչև 12 ժամ ,  

դատարկ մանրէազերծ 

փորձանոթի մեջ վերցնելիս  

նմուշը լաբորատորիա են 

փոխադրում անհապաղ:

այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նյութի 

նմուշների 

հետազոտություն՝դիակային 

նյութ

2 նմուշ 4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

ստամոքսի 

պարունակութ

յուն, աղիքն իր 

պարունակութ

յամբ, լյարդ, 

փայծաղ, 

լեղապարկը 

լեղիով, 

արյուն, ուղեղ 

և այլն

• արյունը՝ 5-10մլ ծավալով 

• օրգանից կամ հյուսվածքից ԿՆ 

0.5-1սմ3 մեծությամբ՝ 

մանրէազերծ Պետրիի թասի կամ 

տարայի մեջ

• թոքային նմուշը վերցնում են 

արմատային հատվածից և/կամ 

յուրաքանչյուր բլթի մեջտեղից

• լյարդի նմուշը յուրաքանչյուր 

բլթից

• աղիքի պարունակությունը 

հետազոտելու համար  2-3 

կտրվածք տարբեր 

հատվածներից՝ երկկողմ 

անոթակապ տեղադրելուց հետո 

• բաց խոռոչներից թարախը և 

ՈՈւՀ-ը՝ մանրէազերծ 

ներարկչով՝ 

1-5մլ քանակությամբ և լցնում 

մանրէազերծ փորձանոթի մեջ

• նմուշառումը՝ բոլոր նմուշները  

հիվանդի մահից մինչև 12 

ժամվա ընթացքում 

• փոխադրումը՝ առավելագույնը 

1-2 ժամվա ընթացքում՝ կից 

ուղեգրում պարտադիր նշելով 

հիվանդի մահվան ամսաթիվը և 

ժամը

այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Օդակաթիլային վարակների 

ախտորոշում՝

մանրէային մենինգիտ, 

դիֆթերիա, կապույտ և 

հարկապույտ հազ,  

ստաֆիլակոկային, 

ստրեպտակոկային և 

պնևմակոկային վարակների 

ախտորոշում,հեմոֆիլուս 

ինֆլուենցայով 

պայմանավորված վարակի 

ախտորոշում

1 նմուշ/ 1 

վարակ

4000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Քսուկ 

վարակի 

օջախից՝բկան

ցք, քթի խոռոչ, 

քիթըմպան, 

ՈՈՒՀ, արյուն 

Բերանի խոռոչից՝

• նմուշառումը քաղցած 

վիճակում, ուտելուց 2 ժամ առաջ 

կամ 2 ժամ հետո

• մանրէազերծ վիրախծուծով 

կամ գդալիկով, փառերի ու 

թաղանթների առկայության 

դեպքում ՝մանրէազերծ ունելիով

Քթի խոռոչ՝

• մինչ քթից նմուշառում 

իրականացնելը, քթանցքների 

մուտքի դռները նախապես 

մշակում են 70% էթիլ սպիրտով

• առաջնային մասից նյութը 

վերցնում են մեկ մանրէազերծ 

բամբակե (վիսկոզային) 

վիրախծուծով երկու քթանցքից 

միաժամանակ և ընկղմում 5մլ 

ֆիզիոլոգիական լուծույթ 

պարունակող փորձանոթի մեջ՝ 

քանակական հետազոտության 

համար,

• փոխադրումը՝ ոչ ավել, քան 2 

ժամվա ընթացքում, շոգ 

եղանակին՝ ավելի արագ

Քթաըմպան՝

• նմուշառումը՝քաղցած 

վիճակում կամ ուտելուց 3-4 ժամ 

5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Կենսաբանական նմուշների 

հետազոտություն

լիստերիաների, 

կամպիլոբակտերիաների 

հայտնաբերման վերաբերյալ

1 նմուշ/ 1 

վարակ

6000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Կղանք,փսխմ

ան զանգված

Կղանք՝

• մանրէազերծ տարա՝ 

մանրէազերծ գդալիկով կամ 

մածկաթիակով/փորձանոթ կամ 

փոխադրման միջավայր (Կերի -

Բլեր)

• կղանքում ախտաբանական 

խառնուրդների առկայության 

դեպքում նմուշառման համար 

ընտրում են լորձ, թարախ, 

էպիթելի մասնիկներ և/կամ 

փրփուր պարունակող 

հատվածներ

• չի թույլատրվում կղանքի 

նմուշի խառնումը մեզի հետ

• 2 գրամից ոչ պակաս 

քանակությամբ՝ կղանքային 

զանգվածի 3 տարբեր 

հատվածներից

պահպանումը՝ փոխադրող 

միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, 

առանց դրա՝ 2-4 ժամում

Փսխման զանգված՝

• ստամոքսի լվացման ջրերի 

առաջին բաժինը՝ հատկապես 

մինչև կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթի 

կիրառումը

3-5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Աղիքային վարակների 

ախտորոշում՝ շիգելոզ, 

սալմոնելոզ, պայմանական 

ախտածին մանրէներով 

պայմանավորված վարակներ 

(կղանքում, մեզում, փսխման 

զանգվածներում և հնարավոր 

այլ կենսանմուշներում)

1 նմուշ/1 

անձ

2000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Կղանք, մեզ, 

փսխման 

զանգվածներ

Կղանք՝

• մանրէազերծ տարա՝ 

մանրէազերծ գդալիկով կամ 

մածկաթիակով/փորձանոթ կամ 

փոխադրման միջավայր (Կերի -

Բլեր)

• կղանքում ախտաբանական 

խառնուրդների առկայության 

դեպքում նմուշառման համար 

ընտրում են լորձ, թարախ, 

էպիթելի մասնիկներ և/կամ 

փրփուր պարունակող 

հատվածներ

• չի թույլատրվում կղանքի 

նմուշի խառնումը մեզի հետ

• 2 գրամից ոչ պակաս 

քանակությամբ՝ կղանքային 

զանգվածի 3 տարբեր 

հատվածներից

պահպանումը՝ փոխադրող 

միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, 

առանց դրա՝ 2-4 ժամում

Փսխման զանգված՝

• ստամոքսի լվացման ջրերի 

առաջին բաժինը՝ հատկապես 

մինչև կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթի 

կիրառումը

3-5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Դիսբակտերիոզի նկատմամբ  

հետազոտություն

1 նմուշ/1 

անձ

5000 Դասակ

ան- 

մանրէա

բանակ

ան 

Կղանք  • մանրէազերծ՝ հերմետիկ 

փակվող պտուտակավոր 

կափարիչով տարա, 

 • նվազագույնը 1 գ կամ 1սմ3 

նմուշ, 

 • մինչ հակամանրէային 

դեղերով և պրոբիոտիկներով 

բուժումը, 

 • պահպանումը՝ 4-8 օC 

ջերմային պայմաններ որ ավել, 

քան  2 ժամ

5 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Հեմոկուլտուրայի  

հետազոտություն (տիֆ-

պարատիֆային 

վարակներ,արյան 

մանրէազերծության որոշում)

1 նմուշ/1 

անձ

5000 Դասակ

ան 

մանրէա

բանակ

ան 

Արյուն  • արյան մանրէաբանական 

ցանքի  միջավայրով շիշ/սրվակ 

կամ արդեն իսկ ցանված արյուն՝ 

1/10 հարաբերությամբ, 

• արյան նվազագույն քանակը՝ 2, 

5, 10 մլ՝ կախված տարիքից

• նմուշն անմիջապես 

տեղափոխում են 

մանրէաբանական 

լաբորատորիա կամ 

պահպանում սենյակային 

ջերմաստիճանում՝ 24 ժամից ոչ 

ավել

3-8 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Յերսինիոզի, էնտերոպաթոգեն 

աղիքային ցուպիկի (սոմատիկ 

անտիգենի որոշումով) 

վերաբերյալ ախտորոշիչ 

հետազոտություններ

1 նմուշ (1 

հետազ.)

8000 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Կղանք, մեզ, 

արյուն(յերսին

իոզ)

Կղանք՝

• մանրէազերծ տարա՝ 

մանրէազերծ գդալիկով կամ 

մածկաթիակով/փորձանոթ 

• կղանքում ախտաբանական 

խառնուրդների առկայության 

դեպքում նմուշառման համար 

ընտրում են լորձ, թարախ, 

էպիթելի մասնիկներ և/կամ 

փրփուր պարունակող 

հատվածներ

• չի թույլատրվում կղանքի 

նմուշի խառնումը մեզի հետ

• 2 գրամից ոչ պակաս 

քանակությամբ՝ կղանքային 

զանգվածի 3 տարբեր 

հատվածներից

պահպանումը՝ փոխադրող 

միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, 

առանց դրա՝ 2-4 ժամում

Փսխման զանգված՝

• ստամոքսի լվացման ջրերի 

առաջին բաժինը՝ հատկապես 

մինչև կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթի 

կիրառումը

• 50-100 մլ ծավալով (եթե 

ծավալը բավարարում է, եթե ոչ՝ 

3-7 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Հետազոտություններ 

աղիքային վարակների 

մանրէակրության վերաբերյալ

1 հետազ. 1200 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Կղանք • մանրէազերծ փորձանոթ 

ձողով կամ մանրէազերծ տարա

• վիրախծուծով նմուշառման 

ժամանակ վերջինս նախապես 

խոնավեցնում են մանրէազերծ  

ֆիզիոլոգիական լուծույթով

• նմուշառման արդյունքում 

համոզվում են 

վիրախծուծի/խողովակիկի վրա 

կղանքային զանգվածի և/կամ 

կղանքային հետքերի 

առկայության մեջ

• ուղիղաղիքային վիրախծուծը 

նմուշառումից հետո 

հետազոտում են հնարավորինս 

արագ կամ, հակառակ դեպքում, 

նմուշառումից հետո այն 

տեղադրում են փոխադրման 

կամ հարստացնող միջավայրի 

մեջ 

2-5 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Հետազոտություն 

ստաֆիլակոկակրության 

վերաբերյալ (քթի, ըմպանի 

լորձում, կղանքում կամ այլ 

կենսաբանական նյութում)

1 հետազ./1 

նմուշ

800 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Նմուշ  քթից, 

ըմպանի 

լորձից

• մանրէազերծ փորձանոթ՝ 

վիրախծուծով

• փոխադրումը՝ոչ ավել, քան 2 

ժամվա ընթացքում

2-3 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Հակամանրէային դեղերի 

նկատմամբ  

զգայնության/կայունության 

որոշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

2000 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Մանրէային 

կուլտուրա

եռաշերտ փաթեթավորմամբ, 

փոխադրման/ 

կենսւնակությունն ապահովող 

միջավայրով և ջերմային ռեժիմի 

ապահովմամբ

2օր այո հաստատված այո

Հետազոտու

թյուն

Հակամանրէային դեղերի 

նկատմամբ  կայունության 

մեխանիզմների որոշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Մանրէային 

կուլտուրա

եռաշերտ փաթեթավորմամբ, 

փոխադրման/ 

կենսւնակությունն ապահովող 

միջավայրով և ջերմային ռեժիմի 

ապահովմամբ

2 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

  E-թեստով հակամանրէային 

դեղերի նվազագույն ճնշող 

խտության որոշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 Դասակ

ան  

մանրէա

բանակ

ան

Մանրէային 

կուլտուրա

եռաշերտ փաթեթավորմամբ, 

փոխադրման/ 

կենսւնակությունն ապահովող 

միջավայրով և ջերմային ռեժիմի 

ապահովմամբ

2 օր այո հաստատված ոչ



Հետազոտու

թյուն

Բոտուլիզմի ախտորոշում և 

հաստատում (չեզոքացման 

ռեակցիա` պոլիվալենտ 

շիճուկով)

1 նմուշ (1 

հետազ.)

20000 Կենսաբ

անակա

ն մեթոդ

Սննդամթերքի 

մնացորդ, 

արյուն, 

կղանք, 

փսխման 

զանգված, 

դիակային 

նմուշ

Կենսանմուշի համար՝

• մանրէազերծ 

տարա/փորձանոթ

• արյունը՝ 8-10մլ կամ 

անջատված շիճուկը՝ 

նվազագույնը 3.2 մլ ծավալով, 

մնացած նմուշները՝ 50-200 գ/մլ 

քանակով

• փոխադրումը՝ արևի 

ճառագայթներից 

պաշտպանված, 2-8OC -ում

Սննդամթերքի մնացորդը

• իրական տարայում՝ 

նվազագույնը՝ 50մլ/գ քանակով

• փոխադրումը՝ արևի 

ճառագայթներից 

պաշտպանված, 2-8OC -ում

4 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Բոտուլիզմի ախտորոշում և 

հաստատում (չեզոքացման 

ռեակցիա` մոնովալենտ 

շիճուկներով տիպի որոշում)

1 նմուշ (1 

հետազ.)

30000 Կենսաբ

անակա

ն մեթոդ

Սննդամթերքի 

մնացորդ, 

արյուն, 

կղանք, 

փսխման 

զանգված, 

դիակային 

նմուշ

Կենսանմուշի համար՝

• մանրէազերծ 

տարա/փորձանոթ

• արյունը՝ 8-10մլ կամ 

անջատված շիճուկը՝ 

նվազագույնը 4.8մլ ծավալով, 

մնացած նմուշները՝ 50-200 գ/մլ 

քանակով

• փոխադրումը՝ արևի 

ճառագայթներից 

պաշտպանված, 2-8OC -ում

Սննդամթերքի մնացորդը

• իրական տարայում՝ 

նվազագույնը՝ 50մլ/գ քանակով

• փոխադրումը՝ արևի 

ճառագայթներից 

պաշտպանված, 2-8OC -ում

4 օր այո հաստատված ոչ

Հետազոտու

թյուն

Ներկայացված արտադրանքի 

(սարք, սաքավորում, 

լուծույթներ (նաև 

ախտահանիչ)` տարբեր 

հակամանրէային 

ազդեցությամբ և այլն) 

հակամանրէային 

ազդեցության 

արդյունավերության 

ուսումնասիրություն

1 հետազ,/1 

նոսրացմամ

բ կամ 1 

էքսպոզիցի

այով

5000 Դասակ

ան 

մանրէա

բանակ

ան

Սարք, 

սաքավորում, 

ախտահանիչ 

լուծույթներ

արտադրական տարա /սարք 5 օր ոչ



Հետազոտու

թյուն

Սնուցող  միջավայրերի որակի 

համալիր ստուգում

1 տեսակի 

սնուցող  

միջավայր

10000 Դասակ

ան 

մանրէա

բանակ

ան

Սնուցող 

միջավայր

արտադրական տարա կամ 

պատրաստի միջավայր

5 օր չի պահանջվում ոչ

Հետազոտու

թյուն

Օդա-կաթիլային, աղիքային և 

այլ մանրէների 

կուլտուրաների 

տարբերակում, 

նույնականացում

1 կուլտուրա 5000 Դասակ

ան 

մանրէա

բանակ

ան

Մանրէային 

կուլտուրա

եռաշերտ փաթեթավորմամբ, 

փոխադրման/ 

կենսունակությունն ապահովող 

միջավայրով և ջերմային ռեժիմի 

ապահովմամբ

5 օր այո ոչ ոչ

Հետազոտու

թյուն

 Ագլյուտինացիայի ռեակցիա՝ 

տիֆ-պարատիֆային 

վարակների ախտորոշում

1 նմուշ/1 

անձ

6000 Շճաբան

ական

Արյան շիճուկ Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային 

փորձանոթ ՝ նվազագույնը 1-2մլ 

արյան շիճուկով

24 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Ագլյուտինացիայի ռեակցիա՝ 

յերսինիոզային  վարակների  

ախտորոշում

1 նմուշ/1 

անձ

6000 Շճաբան

ական

Արյան շիճուկ Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային 

փորձանոթ ՝ նվազագույնը 1-2մլ 

արյան շիճուկով

24 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Vi-հեմագլյուտինացիայի  

ռեակցիա՝ տիֆ-

պարատիֆային վարակների 

ախտորոշում

1 նմուշ/1 

անձ

6000 Շճաբան

ական

Արյան շիճուկ Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային 

փորձանոթ ՝ նվազագույնը 1-2մլ 

արյան շիճուկով

24 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Ստաֆիլակոկային  А, В, С, D, Е 

տիպերի  էնտերոտոքսինների 

որոշում սննդամթերքում

1 հետազ. 16250 ԻՖԱ Սննդամթերք Մանրէազերծ տարա, 25 մլ / սմ3 

նմուշ

24 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը



Հետազոտու

թյուն

Կապույտ հազի տոքսինի 

առկայության որոշում արյան 

շիճուկում՝  IgG-ի 

հայտնաբերմամբ 

1 հետազ. 6000 ԻՖԱ Արյան շիճուկ Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային 

փորձանոթ ՝ նվազագույնը 1-2մլ 

արյան շիճուկով

24 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Ասպերգիլոզի ախտորոշում՝ Ig 

G-ի  որոշմամբ

1 հետազ. 6000 ԻՖԱ Արյան շիճուկ Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային 

փորձանոթ ՝ նվազագույնը 1-2մլ 

արյան շիճուկով

24 ժամ այո հաստատվա

ծ

յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Campylobacter-ի 

հայտնաբերում 

սննդամթերքում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ԻՔԱ Սննդամթերք Մանրէազերծ տարա, 25 մլ / սմ3  

նմուշ

2 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

 Readycult Coliforms 

հավաքածուով  ջրում կոլիձև 

մանրէների առկայության 

արագ որոշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ԻՔԱ Ջուր Մանրէազերծ տարա, 100 մլ ջրի 

նմուշ

1 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Ա խմբի ստրեպտակոկերի 

հակամարմինների արագ 

հայտնաբերում  բկանցքի 

քսուկից

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 ԻՔԱ Քսուկ 

բկանցքից

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով

1 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

E.coli О 157 շճախմբի և 

<վերոթույն 1 և 2 > 

հակամարմինների արագ 

հայտնաբերում և 

տարբերակում

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 ԻՔԱ Կղանք Մանրէազերծ տարա 1 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը



Հետազոտու

թյուն

Legionella Antigen Urinary արագ 

թեստով լեգիոնելոզի 

ախտորոշում մեզի 

հետազոտությամբ

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ԻՔԱ Մեզ Մանրէազերծ տարա 1 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Հելիկոբակտեր պիլորիի 

հակածնի որոշման արագ 

թեստ (կղանքում)

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 ԻՔԱ Կղանք Մանրէազերծ տարա 1 ժամ այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Կամպիլոբակտերիաների 

արագ հայտնաբերում 

սննդամթերքում

1 նմուշ/1 

հետազ.

4000 ԻՔԱ Սննդամթերք Մանրէազերծ տարա, նմուշի 

ծավալը նվազագույնը 25 մլ կամ 

սմ3 

2 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Legionella pneumophila-ի 

հայտնաբերում ջրի և 

արտաքին միջավայրի այլ 

օբյեկտների նմուշներում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Ջուր Մանրէազերծ տարա՝ մինչև 1 

լիտր ջուր

1 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Shigella spp,Salmonella spp, 

Campylobacter spp-ի ԴՆԹ--ի 

հայտնաբերում շրջակա 

միջավայրի  նմուշներում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

15000 ՊՇՌ Սննդամթերք Մանրէազերծ տարա, 

յուրաքանչյուր հետազոտության 

համար 25 մլ/ սմ3 նմուշ

2-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Հելիկոբակտեր պիլորիի  ԴՆԹ--

ի հայտնաբերում կլինիկական 

նմուշներում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

8000 ՊՇՌ Բիոպտատ 

աղեստամոքս

ային 

տրակտից

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը



Հետազոտու

թյուն

Յերսինիոզի հարուցիչների 

(Yersinia enterocolitica, Yersinia 

pseudotuberculosis) ԴՆԹ--ի 

հայտնաբերում կլինիկական 

նմուշներում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Կղանք Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով կամ տարա

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Շիգելաների, սալմոնելաների 

և կամպիլոբակտերիաների 

(Shigella spp,Salmonella spp, 

Campylobacter spp) ԴՆԹ--ների  

միաժամանակյա 

հայտնաբերում  կլինիկական 

նմուշներում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Կղանք Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով կամ տարա

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Կապույտ և հարկապույտ 

հազի միաժամանակյա 

ախտորոշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Քսուկ քիթ-

ըմպանից

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Էշերիխիոզների 

հարուցիչների ԴՆԹ-ի 

միաժամանակյա 

հայտանբերում կղանքի 

նմուշում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Կղանք Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով կամ տարա

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Մանրէային մենինգիտների 

(պայմանավորված 

մենինգակոկերով, 

պնևմակոկերով և 

հեմոֆիլներով) ախտորոշում 

ողնուղեղային հեղուկում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Ողնուղեղային 

հեղուկ

Մանրէազերծ էպենդորֆի 

փորձանոթ՝ նվազագույնը 0.2 մլ 

նմուշ

1 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը



Հետազոտու

թյուն

Listeria monocytogenes -ի ԴՆԹ--

հայտնաբերում կլինիկական 

նմուշներում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ ամբողջական 

արյուն, 

պորտալարից 

արյուն, 

ողնուղեղային 

հեղուկ, 

լիմֆատիկ 

հանգույցների 

պունկտատ, 

քսուկ 

քիթըմպանից, 

հեշտոցից  և 

կոնյուկտիվայ

ից, ամնեոտիկ 

հեղուկ, 

պլացենտա, 

մեզ, կրծքի 

կաթ, 

մեկոնիում և 

կղանք

Մանրէազերծ 

փորձանոթ/վակոտայներ/փոխա

դրող միջավայր 

1-3օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

T. vaginalis-ի, Neisseria 

gonorrhoeae-ի, Chlamydia 

trachomatis-ի ԴՆԹ-ի 

կլինիկական նմոււշներում 

միաժամանակյա  

հայտնաբերում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Քերուկ/քսուկ 

միզասեռակա

ն 

համակարգի, 

ուղիղ աղիքի, 

բերանի, 

կոնյուկտիվայ

ի  

լորձաթաղան

թից, մեզ, 

շագանակագե

ղձի 

արտազատուկ  

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով/մանրէազերծ 

սրվակ

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը



Հետազոտու

թյուն

Chlamydia trachomatis-ի, 

Ureaplasma-ի, Mycoplasma 

hominis-ի ԴՆԹ-ի կլինիկական 

նմոււշներում 

միաժամանակյա 

հայտնաբերում

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Քերուկ/քսուկ 

միզասեռակա

ն 

համակարգի, 

ուղիղ աղիքի, 

բերանի, 

կոնյուկտիվայ

ի  

լորձաթաղան

թից, մեզ, 

շագանակագե

ղձի 

արտազատուկ  

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով/մանրէազերծ 

սրվակ

1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

G. vaginalis-ի և  Lactobacillus 

species-ի ԴՆԹ-ի 

հայտնաբերում և քանակական 

որոշում կլինիկական նմուշում 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Արտադրությո

ւն հեշտոցից

Մանրէազերծ  տարա 1-3 օր այո հաստատված յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Հետազոտու

թյուն

Մետիցիլինկայուն 

Staphylococcus aureus-ի ԴՆԹ-ի 

հայտնաբերում կլինիկական 

նմուշից 

1 նմուշ/1 

հետազ.

10000 ՊՇՌ Կենսաբանակ

ան նմուշ

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով/մանրէազերծ 

սրվակ

այո հաստատվա

ծ

յուրաքա

նչյուր 

հավաքա

ծու ունի 

իր 

հրահան

գը

Նմուշառում Օդային միջավայրի 

նմուշառում` ներծծող սարքի 

կիրառմամբ, 

մանրէաբանական 

հետազոտությունների համար

1 կետ/1 

ցուցանիշ

1000 Ներծծմ

ան 

մեթոդ

Օդ Ներծծող սարք, սնուցող 

միջավայր

այո հաստատվա

ծ

ոչ

Նմուշառում Սննդամթերքի, ջրի, հողի 

պոլիմերային նյութերի և այլ 

արտադրանքի նմուշառում

1 նմուշ 500 Նմուշա

ռում

Սննդամթերք, 

ջուր, հող 

Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով/մանրէազերծ 

սրվակ, շիշ

այո հաստատվա

ծ

ոչ



Նմուշառում Օդային միջավայրի 

(նստեցման մեթոդով), 

արտաքին միջավայրի 

օբյեկտներից` առարկաներից և 

մակերեսներից  լվացուկների 

(ներառյալ մանրէազերծման և 

ախտահանման որակների 

հսկողության, 

սանիտարահելմինթոլոգիակա

ն հետազոտությունների, 

պերիանալ քերուկի), 

կենսանմուշների , բացի 

արյան նմուշներից (առանց 

փոխադրման միջավայրի 

օգտագործման) նմուշառում 

1 նմուշ 150 Նմուշա

ռում

Լվացուկ Մանրէազերծ փորձանոթ 

վիրախծուծով/մանրէազերծ 

սրվակ

այո հաստատվա

ծ

ոչ

Նմուշառում Կենսանմուշների նմուշառում` 

փոխադրման միջավայրի 

օգտագործմամբ

1 նմուշ 500 Նմուշա

ռում

Կենսանմուշ Առևտրային արտադրության 

փոխադրման միջավայրեր

այո հաստատվա

ծ

ոչ




