
«Կոմֆորտ»
ծրագիր

 
Անհատական
սպասարկում
բժշկական օգնության
աշխարհում

Զգացեք Ձեզ գլխավոր
այցելու



գնահատում եք
հարմարավետությունը և
անհատական
սպասարկումը,
Ձեր ժամանակը փող է,
իսկ առողջությունը՝
փողից թանկ

Ծրագիրը Ձեզ
համար է, եթե



«Կոմֆորտ» ծրագրով երաշխավորված է

Անհատական բժշկի ծառայություններ՝ 24/7

Անհատական քեյս-մենեջերի ծառայություններ՝ 24/7

Տարեկան կանխարգելիչ բուժզննում

Բժշկական տեղեկանքների առաքում



Անհատական բժիշկ 

Որոշում է Ձեր բուժզննման ծավալը
Վերլուծում է բուժզննման արդյունքները  
Տրամադրում է խորհրդատվություններ 
Կատարում է տնային այցեր 
Մասնակցում է բժշկական կոնսիլիումներին

 
Շտապ հարցերի դեպքում հասանելի է շուրջօրյա, իսկ ընթացիկ հարցերի դեպքում՝

09։00-20։00-ն, բացառությամբ՝ կիրակի։



Անհատական քեյս-մենեջեր
Գրանցում է այցելությունները 
Դիմավորում է և ուղղորդում դեպի բժշկական
սենյակներ
Ապահովում է առավել արագ ընդունելություն 
Անհրաժեշտության դեպքում ուղեկցում է
անհատական  սպասասենյակ՝ համակարգչով,
գերարագ ինտերնետով և wi-fi-ով

 
Շտապ հարցերի դեպքում հասանելի է շուրջօրյա, իսկ ընթացիկ հարցերի դեպքում՝

09։00-20։00-ն, բացառությամբ՝ կիրակի



Տարեկան կանխարգելիչ բուժզննում 

օնկո
սրտանոթային
հորմոնալ
ստամոքսաղիքային
շնչառական
և այլ համակարգերի առողջության ռեսուրսը

 ուղված է բացահայտելու 

 
Մանրամասն ցանկը նշված է ծրագրում



և րացուցիչ ծառայությունների 
Օտար լեզվով սպասարկում՝ բժշկական տեղեկանքների
երկլեզու թարգմանություն (ռուսերեն և անգլերեն)

Տեխնիկական օգնություն ճանապարհներին՝ ՀՃՏՊ-ների,
առողջական կամ ավտոտեխնիկական խնդիրների լուծման
կազմակերպում  

Բժշկական տեղեկանքների առաքում



Ինչպե՞ս է վերահսկվում որակը

Այստեղ աշխատում են
հաստատված  առաջադեմ
ուղեցույցներով և գործելակարգերով

Բժշկի գործունեությունն ամենօրյա
ռեժիմով ուսումնասիրվում է
բուժական գծով տնօրենի կողմից

Զեկույցներ են ներկայացվում
շաբաթական կլինիկական
կոնֆերանսներին



Ինչպե՞ս  ձեռք բերել
• Զանգահարեք  «Վարդանանց»-ի անհատական
սպասարկման բաժին՝  հեռ․՝ +374 (60) 51-21-01՝ նշելով
«Կոմֆորտ» ծրագիրը

• Այցելեք «Վարդանանց» նորարարական բժշկության
կենտրոն՝ Վարդանանց 18/1 հասցեում և դիմեք
անհատական սպասարկման մենեջեր հրավիրելու
խնդրանքով

• Այցելեք «Վարդանանց»-ի կայք հետևյալ հղմամբ՝
https://vcim.am/packages/



Արժեքի կառուցվածքը 
 

1. Անհատական բժիշկ՝ 80 000 ՀՀ դրամ

2. Անհատական քեյս-մենեջեր՝ 70 000 ՀՀ դրամ

3. Տարեկան բուժզննում՝ 150 000 ՀՀ դրամ

4. Տեղեկանքների առաքում՝  20 000 ՀՀ դրամ



Մեկ անձի համար՝ 320 000 ՀՀ դրամ

Ընտանիքի ամեն հաջորդ անդամի համար՝ զեղչ
15%՝ 272 000 ՀՀ դրամ

Օտար լեզվով սպասարկում՝ 64 000 ՀՀ դրամ 
Օգնություն ճանապարհներին՝ 20 000 ՀՀ դրամ

Արժեքը և ժամկետը

Լրացուցիչ ծառայություններ՝

Տևողությունը՝ 1 տարի



Շնորհակալություն

+374 (60) 51-21-01
vcim.am

offer@vardanants.am
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վարդանանց 18/1 

facebook.com/VardanantsCIM/
instagram.com/vardanantsofficial_cim/


