Սոցիալ - կենցաղային ծառայություն

ՆՄԲԿ-ում գործում է սոցիալ – կենցաղային ծառայությունների մի ամբողջ համալիր, որը
նպաստում է աշխատանքի էֆեկտիվությանը, ինչպես խորհրդատվություն, այնպես էլ
բուժման նախապատրաստման և արդեն կենտրոնում բուն բուժման էտապներում: Այս
ծառայությունների շրջանակում կենտրոնը հիվանդների է տրամադրում հետյալ
ծառայությունները.
- Հեռակա բժշկական խորհրդատվություն ` հեռախոսի էլեկտրոնային փոստի և ֆաքսի
միջոցով
- Հիվանդի կենտրոն ժամանման և նրա վիրահատության ժամկետի նախնական
հեռակա համաձայնեցում
- Հյուրանոցի նախնական զբաղեցում հիվանդին ուղեկցող անձանց համար(նախապես
փոխհամաձայնության վրա)
- Ելքային վիզաների ձևակերպում և ավիատոմսերի ձեռքբերում
- Հիվանդներին տրամադրվում են մեկ տեղանոց բարեկեցիք հիվանդասենյակներ
- Հիվանդին ուղեկցող 2 անձանց տրամադրվում են կենտրոնում ապրելու
հնարավորություն
- Ինթենսիվ թերապիայի բաժնում հիվանդին այցելելու հնարավորություն
- Պացիենտներին տրամադրվում է կապի բոլոր միջոցներից օգտվելու հնարավորությու`
էլ. փոստ, հեռախոս, ֆաքս
- Հիվանդների կարիքներին անհատական մոտեցում
- Վճարովի հիվանդներին հետվիրահատական առաջին 4 ամիսների ընթացքում
տրամադրվում է անվճար բժշկական հետազոտություն և անհրաժեշտության դեպքում
կրկնակի վիրաբուժական միջամտության հնարավորություն
- Հայաստանի Հանրապետության երեխա քաղաքացիներին տրամադրվում է անվճար
ամբուլատոր առաջնակի հետազոտություն և հետագա կանոնավոր հսկողության
հնարավորություն
- Մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներն` Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիներին կենտրոնում բուժելը անվճար է
- Օտարերկրյա քաղաքացի հիվանդ երեխաների որոշ խմբերին տրամադրվում են
տարբեր զեղջեր
- Օտարեկրյա քաղաքացիների վիրաբուժական բուժումը իրականացվում է կենտրոնի
պլանային գրաֆիկից անկախ

Ձեզ հետաքրքրող հարցերին ավելի հստակ և մանրակրկիտ ինֆորմացիա ստանալու
համար` ներառյալ բուժման արժեքի հետը կապված, կապնվեք կենտրոնի մասնագետների
հետ, որոնք միշտ պատրաստ են Ձեզ օգնել:
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ՆՄԲԿ-ում գործում է սոցիալ – կենցաղային ծառայությունների մի ամբողջ համալիր, որը
նպաստում է աշխատանքի էֆեկտիվությանը, ինչպես խորհրդատվություն, այնպես էլ
բուժման նախապատրաստման և արդեն կենտրոնում բուն բուժման էտապներում: Այս
ծառայությունների ծառայությունների շրջանակում կենտրոնը հիվանդների է տրամադրում
հետրյալ ծառայությունները.

· Հեռակա բժշկական խորհրդատվություն ` հեռախոսի էլեկտրոնային փոստի և ֆաքսի
միջոցով

· Հիվանդի կենտրոն ժամանման և նրա վիրահատության ժամկետի նախնական հեռակա
համաձայնեցում

· Հյուրանոցի նախնական զբաղեցում հիվանդին ուղեկցող անձանց համար(նախապես
փոխհամաձայնության վրա)

· Ելքային վիզաների ձևակերպում և ավիատոմսերի ձեռքբերում

· Հիվանդներին տրամադրվում են մեկ տեղանոց բարեկեցիք հիվանդասենյակներ
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· Հիվանդին ուղեկցող 2 անձանց տրամադրվում են կենտրոնում ապրելու հնարավորություն

· Ինթենսիվ թերապիայի բաժնում հիվանդին այցելելու հնարավորություն

· Պացիենտներին տրամադրվում է կապի բոլոր միջոցներից օգտվելու հնարավորությու` էլ.
փոստ, հեռախոս, ֆաքս

· Հիվանդների կարիքներին անհատական մոտեցում

· Վճարովի հիվանդներին հետվիրահատական առաջին 6 ամիսների ընթացքում
տրամադրվում է անվճար բժշկական հետազոտություն և անհրաժեշտության դեպքում
կրկնակի վիրաբուժական միջամտության հնարավորություն

· Հայաստանի Հանրապետության երեխա քաղաքացիներին տրամադրվում է անվճար
ամբուլատոր առաջնակի հետազոտություն և հետագա կանոնավոր հսկողության
հնարավորություն

· Մինչև 7 տարեկան բոլոր երեխաներն` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին
կենտրոնում բուժելը անվճար է

· Օտարերկրյա քաղաքացի հիվանդ երեխաների որոշ խմբերին տրամադրվում են տարբեր
զեղջեր

· Օտարեկրյա քաղաքացիների վիրաբուժական բուժումը իրականացվում է կենտրոնի
պլանային գրաֆիկից անկախ
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Ձեզ հետաքրքրող հարցերին ավելի հստակ և մանրակրկիտ ինֆորմացիա ստանալու
համար` ներառյալ բուժման արժեքի հետը կապված, կապնվեք կենտրոնի մասնագետների
հետ, որոնք միշտ պատրաստ են Ձեզ օգնել:
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