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«Վարդանանց» նորարարական բժշկության
կենտրոնի մասին

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է
Հասանելի դարձնել միջազգային բժշկական ամենավերջին նվաճումները՝
ապահովելով աշխարհի լավագույն կենտրոնների կողմից արձանագրած
արդյունքներ

Յուրաքանչյուր հաճախորդի անհատականությունը
Աշխատակազմի արժանապատվությունը
Հաճախորդ-անձնակազմ հարաբերությունների ազնվությունը

ՄԵՆՔ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ



Մեր բժշկական կենտրոնը արդեն 16 տարի  իր դերն է կատարում
առողջապահության ոլորտում 

Մենք տարեկան սպասարկում ենք 50,000 պացիենտ

Տարեկան մատուցում ենք 250,000 ծառայություն

Ունենք 130 հոգուց բաղկացած բժշկական անձնակազմ

Մեր  փորձը

 

«Վարդանանց» նորարարական բժշկության
կենտրոնի մասին



«Վարդանանց»-ի առավելությունները

• Համաշխարհային լավագույն պրակտիկաների վրա
հիմնված ընթացակարգերով բժշկական սպասարկում

• ISO 9001 որակի վերահսկման ստանդարտի սերտի-
ֆիկացում

•  Early one հերթերի կառավարման համակարգ

• Արդիական սարքավորումներ, որոնք թարմացվում են
ամեն 5 տարին մեկ

• Շվեյցարական եւ ֆրանսիական արտադրողների կող-
մից ներկրված նյութեր

• Հնարավոր է 1 այցով ՊՊ շրջանակներում մատուցվող
ծառայություններին զուգահեռ նաեւ ստանալ ցանկացած
վճարովի ծառայություններ



Ի՞նչ  հնարավորություն է ընձեռնում ծրագիրը

Սպասարկում «Վարդանանց»-ում՝ որպես տեղամասային
պոլիկլինիկա, պետական պատվերի շրջանակներում



Ի՞նչ ծառայություններ են ներառված ծրագրում
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Խորհրդատվություններ Այլ ծառայություններ՝ մասնագետի ցուցմամբ

Էլոկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)

Հղիության վարում

Ակնահատակի դիտում
Ներակնային ճնշման որոշում
Տեսողության սրության որոշում եւ ակնոցի նշանակում

Ծծմբային խցանի հեռացում
Քթային արյունահոսության դադարեցում

Թերապեւտ

Մանկաբույժ

Սրտաբան

Գինեկոլոգ

Ակնաբույժ

ՔԿԱ

Նյարդաբան

Մաշկաբան

Վիրաբույժ

Օնկոլոգ

Վարակաբան

Ներզատաբան

նեղ-մասնագետների խորհրդատվությունները՝ թերապևտի ցուցումով

դիսպանսեր հսկողության ներքո գտնվող հիվանդների համար ցուցման կարիք չկա

տնային այցելություններ՝ բժշկական ցուցման դեպքում

Անաշխատունակության թերթիկների, տեղեկանքների և դեպի այլ հիվանդանոցներ ուղեգրերի տրամադրում



Ի՞նչ ծառայություններ են ներառված ծրագրում

Գործիքային հետազոտություններ, միջամտություններ եւ դեղեր՝ մասնագետի

ցուցմամբ

 Սոնագրաֆիա՝ վահանաձեւ գեղձ,որովայն,փոքր կոնք, կրծքագեղձ

Հղիության սոնագրաֆիկ որոշում 
Պտղի սոնոգրաֆիա

 
Ռենտգեն հետազոտություն
Ներերակային, միջմկանային, ենթամաշկային ներարկում

Ներերակային կաթիլային ներարկում

Վիրակապություն  
Պատվաստումների իրականացում՝ համաձայն ՀՀ ԱՆ ազգային օրացույցի

Դեղերի տրամադրում՝ համաձայն ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված ցանկի
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Ի՞նչ ծառայություններ են ներառված ծրագրում

Լաբորատոր հետազոտություններ

Արյան ընդհանուր հետազոտություն

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն
 Էրիթրոցիտների նստեցման արագության

որոշում

Կանացի քսուքի հետազոտություն
Տղամարդու քսուքի հետազոտություն 
Արյան խումբ եւ ռեզուս գործոն

 

 
 

Ընդհանուր սպիտակուց
 
 

Ալբումին

Գլյուկոզա

 
 Խոլեստերին

Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազա

Ալանին ամինոտրանսֆերազա
 

Բիլիռուբին ընդհանուր

PAP քսուք

Ռեւմատոիդ գործոն (կիսաքանակական)

C-ռեակտիվ սպիտակուց (կիսաքանակական)
Ֆիբրինոգեն

Հակաստրեպտոլիզին-0 (կիսաքանակական)
Միազանյութ

Կրեատինին

Հեպատիտ հակածին (սքրինինգ)

Հեպատիտ ընդհանուր հակամարմիններ
(սքրինինգ)

Պրոթրոմբինային ժամանակ, %, ՄՆՀ



Ո՞վ կարող է դիմել

•Երեւանում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները, 
•ՀՀ հատուկ անձնագիր ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները, 
•ՌԴ եւ Սիրիայի քաղաքացիները, ովքեր ունեն կացության քարտեր:

Ինչպե՞ս դիմել

Առցանց՝ https://vcim.am/attachment/
Ընդունարանի աշխատակցի միջոցով
Հեռախոսահամարով՝ +374 (60) 592100

Ի՞նչ արժե

Տեղամասային պոլիկլինիկայում սպասարկումը կատարվում է
պետական պատվերի շրջանակներում: Պետության կողմից սահ-
մանված ծառայությունների ցանկից դուրս կարող եք օգտվել ծա-
ռայություններից՝ ըստ գնացուցակի



vcim.am
facebook.com/VardanantsCIM/

instagram.com/vardanantsofficial_cim/
+374 (60) 59 21 00

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ


