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ՀՀ ԱՆ «ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ 

 ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  

ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

                  «19» հունիս 2019թ.                                                                                           ք. ԵՐԵՎԱՆ                                   

 

     Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ, 5-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետերով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ կետով և 

«Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի Կանոնադրության 8.11-րդ կետի 

7-րդ և 8-րդ ենթակետերով. 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ 

 

1. Հաստատել ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ 

բաժանմունքներում ստացիոնար բուժում ստացող պացիենտների կողմից բջջային 

հեռախոսակապից օգտվելու վերաբերյալ կարգը (այսուհետ Կարգ): 

2. Կարգը հրապարակել «20» հունիս 2019թ. և այն փակցնել ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության 

պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ բաժանմունքներում ստացիոնար բուժում ստացող 

բոլոր պացիենտների համար տեսանելի և հասանելի վայրում:                                   

3. Կարգը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող օրը՝ «21» հունիս 2019թ.:          

4. Սույն հրամանի կատարման ապահովումը հանձնարարել «Հոգեկան առողջության 

պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի բուժական գծով փոխտնօրենին :  

 

 

 

 

                 ՏՆՕՐԵՆ                                        Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 



Հավելված 1 

«ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ –Ի 2019ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ 19 ԹԻՎ 266 ՀՐԱՄԱՆԻ  

                   ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ                                      Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  

 

ԿԱՐԳ 

ՀՀ ԱՆ «ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ 

 ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  

ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող բոլոր պացիենտները սեփական կապի միջոցներից 

կարող են օգտվել առավոտյան ժամը 9։00-ից մինչև երեկոյան 21։00 ժամանակահատվածում։ 

2. Պացիենտը սեփական հեռախոսով զանգը կատարում է բացառապես իր կամ իր 

հարազատների, ընտանիքի անդամների կամ օրինական ներկայացուցիչների դրամական 

միջոցների հաշվին։ 

3. Պացիենտի բաժանմունք ընդունվելիս, բաժանմունքի ավագ քույրը գրանցում է պացիենտի 

հեռախոսի տվյալները հատուկ մատյանում, այդ թվում հեռախոսի արտադրողի 

անվանումը, հեռախոսի վրա փաստացի նշված մոդելը, բջջային կապի մատուցողի 

անվանումը, հեռախոսահամարը։ Պացիենտը իր ստորագրությամբ հաստատում է իր 

հեռախոսի տվյալների գրանցումը բաժանմունքում։ Մեկ պացիենտի հեռախոսների թիվը չի 

սահմանափակվում։ Մեկից ավելի հեռախոսի կամ հեռախոսահամարի առկայության 

դեպքում գրանցվում են բոլորը։ 

4. Բաժանմունքի ավագ քույրը և հերթապահ քույրը ապահովում են օրվա ընթացքում 

հեռախոսների մարտկոցներիի լիցքավորումը՝ հաջորդաբար և հերթով` ըստ դիմելիության, 

լիցքավորելով պացիենտի հեռախոսը՝ հիվանդանոցի հաշվին։ 

5. Հեռախոսը լիցքավորվում է բաժանմունքում առկա կամ համապատասխան լիզքավորման 

սարքի բացակայության դեպքում, պացիենտի կողմից տրամադրված սարքով, որը 

վերադարձվում է պացիենտին դուրս գրման ժամանակ։ 

6. Բոլոր հեռախոսները 9:00-21:00 պետք է անխափան և անխոչընդոտ տրամադրվեն 

պացիենտին, նրա առաջին իսկ պահանջի կամ խնդրանքի դեպքում, առանց թույլտվության 

կամ համաձայնեցման վերադասի հետ։ Պացիենտին իր սեփական հեռախոսը կարող է 

տրամադրվել յուրաքանչյուր օր, առանց բացառությունների սկսած ժամը 9:00-ից։ 

7. Յուրաքանչյուր օր, պացիենտների բոլոր հեռախոսները պետք է հանձնվեն հերթապահ 

բուժքրոջը՝ ամենուշը 21:00-ին՝ հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում ստացող 

պացիենտների անդորրը և քունը գիշերային ժամերին հնարավոր զանգերով կամ 

խոսակցությամբ կամ բարձր ձայնով խոսելիս չխաթարելու և չխանգարելու նպատակով։ 

8. Պացիենտը, 9:00-21:00 ժամանակահատվածում, իր սեփական հեռախոսով ազատ է 

կատարելու ցանկացած հեռախոսահամարով, ցանկացած քանակով, ցանկացած 

հաճախականությամբ զանգեր՝ առանց որևէ թույլտվության և համաձայնեցման։  



9. Բաժանմունքի անձնակազմը որևէ կերպ չի միջամտում կամ խոչընոտում զանգ 

կատարելուն կամ խոսակցության ընթացքում։  

10. Բաժանմունքի անձնակազմը չի մասնակցում կամ միջամտում, ընդհատում կամ 

դիտարկում կամ իր ներկայությամբ վերահսկում պացիենտի կողմից կատարվող զանգը։ 

11. Սեփական հեռախոսի բացակայության, ինչպես նաև, զանգ կատարելու համար 

անհրաժեշտ լիցքավորված գումարի բացակայության դեպքում պացիենտը կարող է դիմել 

բաժանմունքի վարիչին կամ հերթապահ բուժքրոջը՝ այլ հեռախոսից, իրավապահ 

մարմիններին կամ իրավապաշտպան կազմակերպություններին բացառապես անվճար 

հեռախոսահամարներով զանգ կատարելու համար։ 

12. Պացիենտին իր հեռախոսից ազատ զանգեր իրականացնելը կարող է սահմանափակվել 

միայն բուժող բժշկի հիմնավորված որոշմամբ և հանձնարարականով, բացառապես 

պացիենտի բուժման արդյունավետության հիմնավորումներով, ինչը պետք է հստակ 

գրառված լինի հիվանդության պատմագրի մեջ։ Նման որոշման մասին պացիենտը 

տեղեկացվում է բուժող բժշկի կամ ավագ բուժքրոջ կողմից։ 

13. Պացիենտը, ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, ինքն է կրում պատասխանատվություն 

կատարված զանգի օրինականության կամ դրա հետևանքների համար։ 

14. Խստիվ արգելվում է անձնական հեռախոսով լուսանկարել /ֆոտո/ և տեսանկարահանել 

/վիդեո/ բաժանմունքում գտնվող և բուժում ստացող պացիենտների ներգրավմամբ՝ անկախ 

նրանց տեղեկացված լինելուց։ Նման փաստ ի հայտ գալու դեպքում, տվյալ հիվանդին 

հեռախոս տրամադրելը սահմանափակվում է՝ ընդհուպ մինչև օգտագործման արգելումը 

բաժանմունքում գտնվելու և բուժում ստանալու ամբողջ ընթացքում, բուժող բժշկի և 

բաժանմունքի վարիչի կողմից, բաժանմունքում գտնվող և ստացիոնար  բուժում ստացող  

պացիենտների անձնական տվյալները, այդ թվում անհատի անտրոպոմետրիկ տվյալների 

պաշտպանության նպատակով և հիմնավորմամբ։ 

15. Արգելվում է պացիենտի հարազատների կամ նրա օրիանական ներկայացուցիչների 

խնդրանքով կամ պահանջով սահմանափակել կամ արգելել պացիենտին իր հեռախոսի 

տրամադրումը կամ հեռախոսազանգ կատարելը։ 

16. Անձնական հեռախասը տրամադրելու մերժման ցանկացած դեպքում, պացիենտը 

իրավասու է դիմել տնօրենին հարցին լուծում տալու կամ բացատրություն ստանալու 

նպատակով։ 

 

 


