«Վարդանանց»-ում՝ որպես
տեղամասային պոլիկլինիկա
գրանցվելու և օգտվելու ձեռնարկ

Բովանդակություն
Ինչպե՞ս գրանցվել «Վարդանանց»-ում որպես տեղամասային պոլիկլինիկա
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Ինչպե՞ս գրանցվել առցանց եղանակով

4

Գրանցումից հետո ինչպե՞ս օգտվել ծառայություններից
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Ինչպե՞ս գրանցել այց
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Այց

9

Ծառայությունների աշխատանքային ժամերը
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2

Ինչպե՞ս գրանցվել «Վարդանանց»–ում որպես
տեղամասային պոլիկլինիկա
Զանգահարել
«Վարդանանց»

+374

կամ

(60)

առցանց

59-21-00
եղանակով՝

հեռախոսահամարով,
այցելելով

մոտենալ

https://vcim.am/

կայք:

Գրանցման համար անհրաժեշտ է լրացնել և ստորագրել ՀՀ առողջապահության
նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 26-ի N 502-Ա հրամանով նախատեսված
պետական պատվերի ձևաթուղթը, իսկ մինչև 18 տարեկան անձանց դեպքում
անհրաժեշտ է նաև, որ ծնողը նախկին պոլիկլինիկայից տեղափոխի «Վարդանանց»
երեխայի բժշկական քարտը, սա պայմանավորված է երեխաների պատվաստման
օրացույցին հետևելու անհրաժեշտությունով:
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Ինչպե՞ս գրանցվել առցանց եղանակով
1. Անհրաժեշտ է այցելել «Վարդանանց»-ի կայք https://vcim.am/

2. Ընտրել «Առցանց ծառայություններ» բաժինը

3. Առցանց ծառայություններ բաժնից ընտրել «Կցագրում»
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4. Այնուհետև բացված պատուհանից ընտրել մեծահասակի համար եք ցանկանում
կատարել կցագրում թե երեխայի
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5. Անհրաժեշտ է ներբեռնել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի
փետրվարի 26–ի N 502-Ա հրամանով նախատեսված պետական պատվերի
ձևաթուղթը, լրացնել և ստորագրել այն, բեռնելով համակարգ։
Այս քայլերը կատարելուց հետո, 7-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
կդառնաք «Վարդանանց»-ի պոլիկլինիկայի անդամ (միայն մինչև 18 տարեկան
անձանց դեպքում անհրաժեշտ է, որ ծնողը նախկին պոլիկլինիկայից տեղափոխի
«Վարդանանց»

երեխայի

բժշկական

քարտը,

և

փոխանցի

ընդունարանի

աշխատակիցներին):

Գրանցումից հետո ինչպե՞ս օգտվել
ծառայություններից
Ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել Ձեզ
կցագրված թերապևտի մոտ: Անաշխատունակության թերթիկների, տեղեկանքների,
նեղ մասնագետների խորհրդատվութան

համար (բացառությամբ՝ դիսպանսեր

հսկողության ներքո գտնվող հիվանդների) անհրաժեշտ է թերապևտի ցուցումը:
Գործիքային,

լաբորատոր

հետազոտությունների,

միջամտությունների

համար

նույնպես հարկավոր է մասնագետի ցուցումը: Մասնագետի ցուցմամբ՝ դեղերը
(համաձայն ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված ցանկի) կարող եք ստանալ 1330-1530 ընկած
ժամանակահատվածում մոտենալով «Վարդանանց»: (Բուժքույրը տրամադրում է
դեղերը և դեղին թերթիկ, որի վրա նշված է, թե հաջորդ անգամ երբ պետք է
մոտենա դեղերի ստացման համար: Հարկավոր է մոտենալ անձնագրով)։

Ինչպե՞ս գրանցել այց
Այց գրանցելու համար անհրաժեշտ է
•

զանգահարել +374 (60) 59-21-00 հեռախոսահամարով, նշել՝ անուն,

ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ, ինչի համար եք ցանկանում մոտենալ, և ընտրել
առկա ազատ ժամերից որևէ մեկը:
•

այցելել կայք https://vcim.am/, ընտրել գրաֆիկ բաժինը
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Բացված

էջում

հարկավոր

է

լրացնել

դաշտերից

որևէ

մեկը:

Օրինակ՝

Մասնագիտություն→Թերապևտ, համապատասխան թերապևտի անվան դիմացից
ընտրեք օրը, երբ ցանկանում եք այց գրանցել (բժշկի անվան դիմաց կտեսնեք, թե
որ օրը, որ ժամին է աշխատում)
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Թերապևտի անվան դիմացից ընտրելով օրը կբացվի «Նախնական գրանցում»
պատուհանը, որը լրացնելուց հետո, կկատարվի նախնական գրանցում, և 30 րոպեի
ընթացքում համապատասխան աշխատակիցը կզանգահարի նշված հեռախոսահամարով գրանցումը հաստատելու համար:
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Այց
«Վարդանանց» հարկավոր է այցելել նախապես գրանցված ժամին, որի առաջին
15 րոպեն նախատեսված է գրանցման թերթիկը ստանալու համար (օրինակ, եթե
բժշկի մոտ ազատ ժամը 12:15 է, գրանցումը կատարվում է 12:00): Անհրաժեշտ է
մոտենալ ընդունարան և վերցնել գրանցման թերթիկը, որից հետո միայն կարող եք
մոտենալ բժշկին:
Եթե բժիշկը ցուցում է տալիս՝ այլ մասնագետի մոտ խորհրդատվության,
լաբորատոր, գործիքային հետազոտության, հարկավոր է մոտենալ ընդունարան
(առկա է յուրաքանչյուր հարկում) գրանցման համար: Այն խորհրդատվությունների,
լաբորատոր, գործիքային հետազոտությունների համար, որոնք ներառված չեն
պետպատվերի շրջանակներում, հարկավոր է վճարել ընդունարանում (առկա է, և
կանխիկ, և անկանխիկ, վճարման հնարավորություն):

Ծառայությունների աշխատանքային ժամերը
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