ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ԵՆՔ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ

Հարգելի՛ Այցելու
Բարի գալուստ «Ուիգմոր Քլինիք»: Շնորհակալություն մեր կլինիկան ընտրելու
համար: Քանի որ պատրաստվում եք վիրահատության, հնարավոր է, որ
ունենաք բազմաթիվ հարցեր: Այս ուղեցույցը կօգնի Ձեզ ճիշտ պատրաստվել
Ձեզ սպասվող վիրահատությանը: Ուղեցույցը կօգնի Ձեզ հասկանալ, թե ինչ է
Ձեզ սպասվում նախքան վիրահատությունը, վիրահատության ընթացքում և
հետվիրահատական շրջանում:
Դուք և Ձեր ընտանիքի անդամներն ամենակարևոր դերն ունեք Ձեր բուժման
կազմակերպման գործում: Որքան հնարավոր է շատ հարցեր տվեք, և սովորեք
հնարավորինս շատ Ձեզ սպասվող վիրահատության մասին: Մեր թիմը
պատրաստակամորեն կօգնի Ձեզ այս հարցում:
«Ուիգմոր Քլինիք»-ի նպատակն է միջազգային ստանդարտներին
համապատասխան որակյալ ծառայությունների մատուցումն՝ ի նպաստ
բուժառուների առողջության և անվտանգության: Մենք անում ենք
առավելագույնը՝ կլինիկայում գտնվելու ընթացքում Ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար:
Հիվանդանոցի աշխատանքն առաջնորդվում է մեր կողմից որդեգրված չորս
հիմնական արժեքներով՝
Առաջնահերթությունը հիվանդին
Առաջնահերթությունը միշտ տրվում է հիվանդին, և մոտեցումը վերաբերվում է
բոլոր հիվանդներին անխտիր՝ հիմնաքար հանդիսանալով մեր կողմից
իրականացվող բոլոր գործողությունների համար։
Գերազանցություն
Գերազանցություն ամեն ինչում, սկսած արդի կլինիկական ծառայություններից, մինչև առաջադեմ գիտական ներուժի ներդնումը՝ հիվանդներին
լավագույն բուժում և խնամք ապահովելու համար։
Վստահություն, ազնվություն և հարգանք
Յուրաքանչյուր հիվանդի նկատմամբ, բուժանձնակազմի կողմից,
ցուցաբերվում է առավելագույն վստահություն ներշնչող, ազնիվ և հարգալից
վերաբերմունք։
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Հավասարություն
Յուրաքանչյուր հիվանդ ստանում է որակյալ ծառայություններ և հոգատար
վերաբերմունք բուժանձնակազմի կողմից։
Մենք շարունակաբար փորձում ենք բարելավել մեր ծառայությունները, և
բարձր ենք գնահատում Ձեր կարծիքը։


Ուիգմոր Քլինիք ՓԲԸ Տնօրինություն

Ուղեցույց
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն ուղեցույցը: Հարցերի դեպքում Ձեզ բուժող
թիմը ուրախ կլինի պատասխանել: Սույն ուղեցույցը նախատեսված է միայն
տեղեկատվություն տալու համար, այն չի փոխարինում Ձեր բժշկի
խորհուրդներին:

Ձեր բուժման մեջ ընդգրկված բոլոր մասնագետները աշխատում են մեկ
ընդհանուր նպատակի շուրջ.
աշխատում են մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ.
•

Տրամադրել Ձեզ բարձորակ բուժօգնություն

•

Զերծ պահել ցավից

•

Ձեզ հետ համատեղ ջանքերով վերականգնել Ձեր շարժունակությունը

•

Դառնալ Ձեր կյանքի որակի բարձրացման գործընթացի մի մասնիկը:
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Ինչպե՞ս պատրաստվել հիվանդանոց ընդունվելուն
Հիվանդանոց ընդունվելիս Ձեզ
տրամադրվում են կացության համար
անհրաժեշտ հետևյալ հիմնական
պարագաները՝
•

Անկողնային սպիտակեղեն,

•

Հիվանդանոցային խալաթ,

•

Հողաթափեր,

•

Հիգիենայի պարագաներ, մասնավորապես՝ մարմնի գել, հեղուկ
օճառներ, սրբիչներ, ատամի մածուկ, ատամի խոզանակ

•

Ժամանցի համար նախատեսված իրեր, օրինակ՝ գրքեր, թերթեր,
ամսագրեր, կլինիկայի ամբողջ տարածքում գործում է անվճար Wi-Fi
կապ, որից կարող են օգտվել ինչպես հիվանդները, այնպես էլ բոլոր
այցելուները,

•

Ծածկոց՝ նախատեսված խնամակալի համար,

•

Սնունդ և ըմպելիքներ - Հիվանդանոցում Ձեր գտնվելու ընթացքում
մենք ապահովում ենք Ձեր սննդի որակը և անվտանգությունը։ Դուք
պետք է սնվեք բացառապես մեր կողմից տրամադրվող սննդով ըստ
ճաշացանկի, քանի որ «Ուիգմոր Քլինիք»-ը պատասխանատվություն
չի կրում Ձեր հետ բերված սննդի որակի և անվտանգության համար։

Խնդրում ենք տեղեկացնել Ձեր հարազատներին/այցելուներին, որ Ձեզ համար
սնունդ չբերեն՝ խուսափելու սննդային խանգարումներից և հիվանդություններից։ Արգելվում է սնունդ պատվիրել։ Պատվիրած սնունդը չի հասնի
բաժանմունք։

Եթե Դուք ունեք սննդային ալերգիաներ կամ հատուկ սննդակարգ, խնդրում
ենք այդ մասին տեղյակ պահել բուժքրոջը։ Սննդի մատուցումը կատարվում է
բուժքրոջ կողմից։
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Ի՞նչ է կարելի բերել հիվանդանոց
•

Սափրվելու պարագաներ (եթե կիրառելի է)

•

Ակնոցներ /լսողական սարք

•

Ատամնապրոթեզներ՝ իր կոնտեյներով

•

Ներքնազգեստ

•

Բջջային հեռախոս - թույլատրվում է օգտագործել Ձեր անձնական

հեռախոսը` պահպանելով հիվանդներին և անձնակազմին վերաբերվող
գաղտնիության և արժանապատվության բոլոր կանոնները: Երբ հիվանդն
օգտագործում է իր բջջային հեռախոսը, նա պետք է հաշվի առնի մյուս
հիվանդների անդորրը: Չի թույլատրվում օգտվել բջջային հեռախոսներից
հիվանդանոցի ներսում ժամը 22:30-ից հետո: Հեռախոսազանգի ձայնի
բարձրությունը պետք է լինի անձայն տարբերակի (silence mode) վրա
հիվանդանոցում գտնվելու ողջ ընթացքում։
•

Փոքր մասնագիտացված սարքավորումներ, որոնք Դուք օգտագործում
եք տանը, օրինակ՝ ադապտացված սպասք / պատառաքաղ կամ
հագնվելու հարմարանք:

•

Եթե պարբերաբար չափում եք Ձեր արյան գլյուկոզան, ապա բերեք Ձեզ
հետ նաև Ձեր անձնական գլյուկոմետրը:

•

Եթե կա դեղորայք, որոնք դուք պարբերաբար ընդունում եք, ապա
խորհրդակցելով բժշկի հետ բերեք նաև Ձեր դեղորայքը։

•

Նախուտեստ, օրինակ՝ ձողիկներ, թխվածքաբլիթներ, միրգ, շշալցված
բնական հյութ կամ տուփով հյութ:

Ի՞նչ չի՛ կարելի բերել հիվանդանոց
(Խնդրում ենք սահմանափակումների մասին զգուշացրեք նաև Ձեր
այցելուներին)
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Հիվանդանոցում արգելվում են.
•

բույսեր,

•

ծաղիկներ,

•

կենդանիներ,

•

փափուկ խաղալիքներ

•

փուչիկներ:

Անձնական իրերի անվտանգություն
Մի՛ բերեք մեծ գումարներ կամ արժեքավոր իրեր հիվանդանոց: Հիվանդասենյակում առկա է փակվող պահարան, տարածքները տեսահսկվում են,
սակայն դուք ինքներդ եք պատասխանատու Ձեր անձնական իրերի
անվտանգության համար: Հիվանդանոցը պատասխանատվություն չի կրում
Ձեր հետ բերված թանկարժեք իրերի համար։
Ձեր վիրահատության ամբողջ գործընթացը կարելի է բաժանել երեք փուլերի՝
նախավիրահատական, բուն վիրահատական և հետվիրահատական:
Յուրաքանչյուր փուլում բժիշկ մասնագետների ցուցումների պահպանումը՝
կօգնի հասնել լավ արդյունքի: Նախավիրահատական փուլը սկսեք հենց
այսօրվանից՝ անցնելով առողջ սննդակարգի, թողնելով վատ սովորությունները, մարզվելով: Ցանկալի է, որ նախքան վիրահատությունն այցելեք
ատամնաբույժի՝ համոզվելու համար որ բերանի խոռոչում չունեք կարիեսով
ատամ, քանի որ դա կարող է վարակի պատճառ հանդիսանալ ձեր վիրահատված հոդում: Համոզվեք նաև, որ չունեք շարժվող ատամներ, որոնք կարող
են բարդություններ առաջացնել անզգայացման գործընթացում։
Ճիշտ նախապատրաստումը խիստ կարևոր է, քանի որ այն կօգնի խուսափել
հնարավոր հետվիրահատական բարդություններից:
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Խնամակալ

Հիվանդին կարող է խնամել մեկ անձ, որի հանգստի համար հիվանդասենյակում տեղադրված է բազկաթոռ-մահճակալ։ Ցանկության դեպքում
հիվանդի խնամողը նույնպես կարող է պատվիրել սնունդ մեր ճաշացանկից՝
վճարովի հիմունքներով։ Ձեր հարազատների/այցելուների համար տարածքում գործում են բազմաթիվ սննդի օբյեկտներ, որոնց մասին կարող եք
տեղեկանալ ընդունարանում։

Նախավիրահատական փուլ
Որպեսզի օգնեք բժիշկներին Ձեզ համար առավել արդյունավետ բուժական
սխեմաների նշանակման հարցում խիստ անհրաժեշտ է Ձեր կողմից ճշմարիտ
և ստույգ անամնեստիկ տվյալների տրամադրումը: Ուստի խնդրում ենք օգնել
Ձեր բուժող բժշկին ճիշտ տվյալներ հավաքագրելու գործում: Խնդրում ենք
նախքան վիրահատության գալը լրացնել նաև նախաանզգայացման
հարցաշարը, որն առկա է Ձեզ տրամադրված փաթեթում: Խնդրում ենք բժշկին
տեղեկացնել Ձեր առողջությանն առնչվող ցանկացած՝ նույնիսկ աննշան
թվացող մանրամասների մասին:

Նախավիրահատական փուլում կարևոր է
•

Թողնել վնասակար սովորությունները՝ ծխել, ալկոհոլ օգտագործել և
այլն:

•

Եթե կա դեղորայք, որը պարբերաբար օգտագործում եք՝ օրինակ
ճնշման, սրտի, կամ շաքարային դիաբետի համար, ապա
խորհրդակցեք Ձեզ բուժող բժշկի հետ՝ դրանց օգտագործման
շարունակության կամ գուցե դեղաչափի փոփոխության առնչությամբ:
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•

Եթե նախավիրահատական փուլում Ձեզ մոտ ի հայտ գան ջերմություն,
ցան, սուր շնչառական կամ այլ բնույթի վարակ, ապա անմիջապես
տեղեկացրեք Ձեր բժշկին՝ քանի որ դրանք կարող են վիրահատության
հետաձգման պատճառ հանդիսանալ:

•

Հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում, ինչպես նաև հիվանդանոցից
դուրս գրվելուց հետո ցանկալի է, որ Ձեր կողքին լինի խնամակալ:

Այս փուլում իրականացվելու են
•

Նախավիրահատական լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ: Սրանք կօգնեն հասկանալ բժշկին արդյո՞ք Ձեզ որևէ լրացուցիչ
դեղորայքի անհրաժեշտություն կա նախավիրահատական փուլում:
Ս ր ան ք հ ն ար ավ ո ր ո ւ թյ ո ւ ն կ տ ան բ աց ահ այ տ ե լ ո ւ այ ն պի ս ի
իրավիճակները, որոնք կարող են վիրահատության համար
հակացուցում հադիսանալ։

•

Նախքան վիրահատության գալը պետք է ամեն օր լոգանք ընդունեք
հակաբակտերիալ օճառով: Դա կօգնի ձեզ նվազեցնել ձեր մաշկի
մանրէների քանակը և կնվազեցնի հետվիրահատական ինֆեկցիայի
առաջացման ռիսկը: Հնարավորության դեպքում վիրահատությանը
նախորդող 3 օրերի ընթացքում բացի հակաբակտերիալ օճառով
լոգանքից անհրաժեշտ է նաև մաշկը մշակել հակասեպտիկ
միջոցներով:

•

Վիրահատությունից մեկ շաբաթ առաջ չի թույլատրվում մազերը
ներկել, կամ կատարել քիմիական նյութերի հետ կապված այլ
պրոցեդուրաներ:

•

Եթե նախավիրահատական հետազոտությունների ընթացքում Ձեզ
համար ոչ մի հակացուցում չհայտնաբերվի, ապա կնշանակվի
վիրահատության հստակ օրն ու ժամը:
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•

Վիրահատության նախօրեին կարող եք սնվել սովորականի պես, եթե
բժշկի կողմից այլ ցուցում չկա: Իսկ վիրահատության օրը ոչինչ ուտել չի
կարելի: Միայն վիրահատությունից մոտ 3 ժամ առաջ կարելի է ընդունել թափանցիկ հեղուկներ՝ օրինակ խնձորի հյութ:

•

Նախավիրահատական փուլում օգնեք Ձեր բժշկին ձեր մասին ստույգ
անամնեզ հավաքել: Մի թաքցրեք բժշկից ձեր առողջության մասին
նույնիսկ անկարևոր թվացող ցանկացած տեղեկություն:

•

Վիրահատության առավոտյան նախքան հիվանդանոց գալը
անհրաժեշտ է իրականացնել վիրահատական ամբողջ դաշտի
մազահեռացում՝ ըստ տրված նկարի: Անհրաժեշտ է խստորեն
պահպանել հիգիենայի կանոնները և խուսափել մաշկի վնասումից,
քանի որ դա մանրէների զարգացման համար նպաստավոր
պայմաններ է ստեղծում: Ընդունող բուժքույրը մանրամասն կպատմի
Ձեզ այս գործընթացի մասին եթե դուք ունենաք լրացուցիչ հարցեր:

•

Անհրաժեշտ է կրել մաքուր բացառապես բամբակյա ներքնազգեստ:

•

Խստորեն պահպանեք նախավիրահատական բոլոր նշանակումները,
դրանք ձեր ապաքինման լավագույն գրավականն են: Եթե վիրահատության օրը պարզվի, որ դուք չեք ընդունել Ձեզ նշանակված
դեղորայքը, և/կամ չեք պահպանել նախավիրահատական հրահանգները, ապա Ձեր վիրահատությունը կարող է հետաձգվել:
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Վիրահատության օրը
Վիրահատությանը ճիշտ նախապատրաստվելն օգնում է մեծապես կանխել
հնարավոր հետվիրահատական

բարդությունները և նպաստում է բարեհա-

ջող ապաքինմանը: Ուստի խնդրում ենք ուշադրությամբ կարդալ ստորև
բերված հրահանգները: Վիրահատությանը նախապատրաստվելիս.

1. Չ՛հագնել սինթետիկ հագուստ, ներքնազգեստ (միայն բամբակե)
2. Չ՛լաքապատել ձեռքի և ոտքի
եղունգները
3. Չ՛շպարվել
4. Չ՛ներկել մազերը
5. Չ՛կրել զարդեր
6. Չ՛օգտագործել սուր հոտով
օծանելիք:
7. Վիրահատության նախօրեին`

ժամը 20։00-ից հետո, չուտել (անգամ կոնֆետ), իսկ ժամը
23։00-ից հետո`
•

չխմել (ջուր, հյութ, սուրճ, թեյ, ալկոհոլային խմիչքներ և այլ
հեղուկներ),

•

չծխել,

•

չծամել մաստակ։

Լոգանք ընդունել, լվանալ մազերը, ատամները՝ վիրահատության նախօրեին
և առավոտյան՝ մինչև վիրահատությունը, սափրել վիրահատական դաշտը
(միայն հատուկ ցուցումով) ։
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Վիրահատության առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ ռեժիմի և
սննդակարգի մանրամասները Ձեզ կհաղորդի բուժող բժիշկը կամ
անեսթեզիոլոգը։
•

Հիվանդանոց ժամանելիս Ձեզ կդիմավորի ընդունող բուժքույրը և
կուղեկցի Ձեզ հիվանդասենյակ: Այնտեղ կզգեստափոխվեք՝ հագնելով
մեր հիվանդանոցային շապիկը:

•

Նախքան վիրահատարան մտնելը դուք կհանդիպեք անեսթեզիոլոգի և
վիրաբույժի հետ:

•

Այնուհետև բաժանմունքի բուժքույրը կնախապատրաստի Ձեզ
վիրահատարան տեղափոխվելուն:

•

Այս ամենով կավարտվի նախավիրահատական փուլը և կսկսվի բուն
վիրահատական փուլը:

•

Ձեր վիրահատության մանրամասները կներկայացնի Ձեր վիրաբույժը:

•

Վիրահատարանում ձեզ ներերակային կաթետր կտեղադրեն
դեղորայքի ներարկումն ապահովելու համար: Այնուհետև կսկսվի
անզգայացման ապահովումը: Կարող են օգտագործել ընդհանուր
անզգայացում, կամ ողնուղեղային, կամ երկուսը միասին: Դուք
կարթնանաք արդեն երբ Ձեր վիրահատությունն ավարտված լինի:
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Այն պահից երբ Ձեզ տեղափոխում են վիրահատարանից սկսվում է
հետվիրահատական շրջանը, որի մի փոքր մասը կանցկացնեք
հիվանդանոցում, իսկ մնացածը՝ տանը:
•

Վիրահատությունից անմիջապես հետո մի քանի ժամ կանցկացնեք
ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, որտեղ արթնանալուց հետո
կթույլատրվի հանդիպել Ձեր հարազատի հետ: Այստեղ կիրականացվի
ձեր արյան ճնշման, շնչառության, սատուրացիայի մոնիտորինգ:

•

Մոտավորապես 2 ժամ անց ձեզ կտեղափոխեն հիվանդասենյակ։

•

Հետվիրահատական շրջանում մի փորձեք ինքնուրույն դուրս գալ
անկողնուց, եթե ցանկանում եք վեր կենալ անպայման կանչեք
բուժքրոջը, քանի որ հնարավոր են ճնշման տատանումներ։

•

Բուժքույրը կօգնի Ձեզ սննդի ընտրության հարցում, երբ արդեն
ուտելու ցանկություն կունենաք։

•

Հիվանդասենյակ տեղափոխվելուց անմիջապես հետո սկսում եք
մաստակ ծամել և իրականացնել շնչառական վարժություններ:

•

Շատ կարևոր է մեծ քանակությամբ հեղուկների օգտագործումը Ձեր
արյան նորմալ ծավալը շուտ վերականգնելու համար:

•

Մասնագետների խորհուրդներին հետևելը, հեղուկների օգտագործումը կօգնի արագ վերականգնել ձեր ստամոքսաղիքային համակարգի բնականոն գործունեությունը: Հիշեք, որ Ձեր վերականգնման մեջ շատ կարևոր դեր եք կատարում ուստի ցուցաբերեք
հետևողականություն:
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•

Անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ կտրամադրվի սառցե պարկ
վիրահատական հատվածը սառեցնելու համար:

•

Ձեզ կայցելեն ֆիզիոթերապևտները՝ Ձեր վերականգնման գործընթացում անհրաժեշտ խորհուրդներ տրամադրելու համար:

•

Հնարավոր է դուք կարիք ունենաք օժանդակ պարագաների ինչպիսին
օրինակ քայլակ, զուգարանակոնք և այլն, որոնք հիվանդանոցում
գտնվելու ընթացքում մենք ձեզ կտրամադրենք, սակայն տանը
օգտագործելու համար կարող եք գնել կամ վարձակալել մեզ մոտ:

•

Հետվիրահատական շրջանում հնարավոր է անսովորության
զգացողություն կամ ցավ, որը կնվազեցվի դեղորայքի միջոցով:

•

Ձեր հետվիրահատական վերքը փակված է լինելու վիրակապով:
Հնարավոր է ունենաք վերքից դուրս եկող դրենաժներ: Հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը
կամ բուժքույրը կփոխեն Ձեր վիրակապը:

Հետվիրահատական շրջանում Ձեր վերքին հատուկ խնամք է անհրաժեշտ:
Վիրակապին արգելվում է դիպչել կեղտոտ ձեռքերով: Եթե վիրակապը պոկվել է
և ցանկանում եք այն փոխել, ապա ստորև ներկայացված են գործողությունների հաջորդականությունը:
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•

Ձեռքերը լվանալ

•

Հագնել ձեռնոց

•

Վերքը մշակել բետադինով (արգելվում է բետադինը փոխարինել յոդով)
և մանրէազերծ վիրախծուծով

•

Այնուհետև վերքը մի քանի շերտ ծածկել մանրէազերծ վիրախծուծով և
ամրացնել կպչուն սպեղանիով

•

Եթե վիրահատությունը Ձեր ստորին կամ վերին վերջույթի վրա է
կատարվել, ապա քնելիս կամ հանգստանալիս դրեք այն Ձեր սրտի
մակարդակից վերև:

Անմիջապես կապնվեք մեզ հետ եթե նկատում եք հետևյալ նշանները՝
•

Վերքի շրջանում անսովոր կարմրություն

•

Վերքի շրջանի մաշկի տաքություն

•

Վերքի շրջանի մաշկի այտուցվածություն

•

Վերքի շրջանի շարունակական կամ ուժգնացող ցավեր

•

Վերքից արտադրություն

•

Վերքի եզրերի միմյանցից հեռացում

•

Ջերմություն

•

Ընդհանուր թուլության զգացողություն:

Հետվիրահատական շրջանում անհրաժեշտ է անմիջապես դիմել
բժշկին եթե նկատում եք հետևյալ նշանները
•

Ցավ կրծքավանդակում

•

Անսովոր ցավ, այտուց կամ կարմրություն ոտքերում

•

Հևոց

•

Ջերմության բարձրացում

•

Սրտխառնոց կամ փսխում։

Դուրս գրվելուց հետո առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մեր ընդունող
բուժքույրը Ձեզ հետ մշտական կապ կպահպանի:
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Դուք նույնպես Ձեզ անհանգստացնող ցանկացած հարցով կարող եք կապնվել
մեզ հետ:

•

Դուրս գրվելուց հետո օրեր անց պետք է այցելեք վիրակապության
և/կամ վիրահատական կարերի հեռացման համար: Ձեզ նախապես
կտեղեկացնեն թե որքան ժամանակ անց կրկին պետք է այցելեք
հետազոտվելու համար:

•

Հնարավոր է տանը նույնպես ցավազրկման կարիք ունենաք, որի
համար

կարող եք օգտագործել հասարակ ցավազրկողներ ինչպես

օրինակ պարացետամոլն է: Եթե ցավ ունեք անպայման ընդունեք
ցավազրկող, որպեսզի կարողանաք անարգել շարժվել: Լրացուցիչ
դեղորայքի համար խորհրդակցեք Ձեզ բուժող բժշկի հետ:

Ընդհանուր տեղեկություններ
Վճարման կարգը
Վճարումը պետք է կատարվի հիվանդանոց ընդունվելու օրը։ Վճարումն
իրականացվում է միայն ՀՀ դրամով։ Եթե Դուք ցանկանում եք կատարել
վճարումն անկանխիկ ձևով, Ձեր բուժօգնության համար նախատեսված
գումարը պետք է լինի հիվանդանոցի հաշվեհամարի վրա մինչ հիվանդանոց
ընդունվելը։ Այն դեպքում, երբ նախատեսվում էր կատարել վճարումը որևէ
ապահովագրական ընկերության միջոցով, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դա
չի հաջողվում, վճարման համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրում են
հիվանդը, կամ նրա հարազատները։

Հակածխախոտային քաղաքականություն
Այցելուներին, հիվանդներին և անձնակազմի անդամներին չի թույլատրվում ծխել ծխախոտ կամ էլեկտրոնային ծխախոտ, հիվանդանոցի
շենքում կամ շրջակայքում:
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Սույն, օրենքով նախատեսված, դրույթները խախտող յուրաքանչյուր անձ
ենթարկվում է պատասխանատվության՝ Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
Հիվանդասենյակներում և զուգարաններում, ինչպես նաև հիվանդանոցի
յուրաքանչյուր սենյակում և միջանցքներում տեղադրված է հակածխային
ազդանշանային սարքեր։ Բոլոր պատուհանները կողպեքով փակ են
անվտանգության և հակածխախոտային քաղաքականության պահանջով։
Միջանցքներում, աստիճանավադակներում և վերելակում տեղադրված են
նաև տեսաձայնագրող սարքեր։
Ուշադրություն - Հիվանդանոցում հիվանդի կամ հիվանդի հարազատի
ծխելու դեպք արձանագրելուց (հակածխային ազդանշանը միանալու,
տեսախցիկներով արձանագրելու դեպքում, ինչպես նաև այլ օբեկտիվ և
սուբեկտիվ դեպքերում) հիվանդի բուժումը մեր հիվանդանոցում
անմիջապես դադարեցվում է և բուժումը շարունակելու նպատակով
հիվանդը տեղափոխվում է այլ հիվանդանոց։

Այցելություններ
Այցելության ժամերն են՝ 18:30-20:00 այդ ընթացքում թույլատրվում է
ընդամենը 2 այցելու, իսկ այցելության ժամանակը յուրաքանչյուրի համար
սահմանված է 30 րոպե: Անմիջապես վիրահատությունից հետո, հիվանդի
վիճակի կանյունացումից հետո, միայն խնամակալին թույլ կտրվի այցելել նրան
հետվիրահատական սրահում շատ կարճ ժամանակահատվածով։ Արգելվում
են մինչև 12 տարեկան երեխաների այցելությունները:

Կայանատեղի
Հիվանդանոցի շենքին կից գործում է բացօթյա ավտոկայանատեղի՝
բացառապես հիվանդանոցի այցելուների համար: Եթե Դուք կամ Ձեր
խնամակալն իր մեքենայով է մոտենում, ապա հիվանդանոցում գտնվելու ողջ
ընթացքում կայանատեղին կլինի անվճար:
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Խնդրում ենք Ձեզ հետ բերել հետևյալ անձնական իրերը՝

•

Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

•

Առողջության ապահովագրության համապատասխան ձևաթղթեր (առկայության դեպքում),

•

Առողջական վիճակը գնահատող ցանկացած փաստաթուղթ՝
լաբորատոր հետազոտություններ, էպիկրիզ, մասնագիտական
եզրակացություններ, դիսպանսեր հաշվառման հաստատում
(առկայության դեպքում):

Տեսակցության թույլատրված րոպեներից դուրս՝ այցելությունները
խստիվ արգելվում են։ Այցելուների մուտքը բաժանմունք կամ հիվանդասենյակ ուղեկցվում է անձնակազմի կողմից։ Մնացած ժամերին հնարավոր
չէ մուտք գործել շենք։
Նման սահմանափակումը նպատակ ունի կանխարգելել վարակների ներթափանցումը հիվանդանոց, կանխել ներհիվանդանոցային վարակների տարածումը և ապահովել հիվանդներին անհրաժեշտ հանգստի
պայմանները։
Անկարգ, անպարկեշտ և սանձարձակ հիվանդների և այցելուների
կառավարում:
Մեր աշխատակիցները իրավունք ունեն իրենց պարտականություններն
իրականացնել, հիվանդներին խնամելիս, առանց վախենալու բռնությունից և
չարաշահումից: Մենք կաջակցենք և կպաշտպանենք անձնակազմին
սպառնացող, անկարգ, բռնի և վիրավորական վարքագծով անձանցից և
կենթարկենք պատասխանատվության նրանց, ովքեր հարձակվում կամ որևէ
կերպ սպառնում են մեր աշխատակիցներին:
Նմանօրինակ դեպք արձանագրելու դեպքում, հիվանդի բուժումը մեր
հիվանդանոցում անմիջապես դադարեցվում է և բուժումը շարունակելու նպատակով հիվանդը տեղափոխվում է այլ հիվանդանոց։
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Վարակի հսկողություն
•

Լվացեք Ձեր ձեռքերը օճառով և ջրով, կամ ալկոհոլային գելով մինչև
ճաշելը և սանհանգույցից օգտվելուց հետո։ Ալկոհոլային գելով ձեռքերը ախտահանող սարքերը տեղադրված են կլինիկայի ամբողջ
տարածքում:

•

Խուսափեք վերքերին, կաթետերին, դրենաժին կամ այլ բժշկական
պարագաներին ձեռք տալուց։

•

Խնդրեք Ձեր այցելուներին ալկոհոլային գելով մաքրել ձեռքերը,
հիվանդասենյակ մտնելու և դուրս գալու ժամանակ։

•

Խնդրեք Ձեր այցելուներին խուսափել Ձեզ այցելելուց, եթե նրանք
վատառողջ են, ունեն գրիպի նախանշաններ, մրսածություն, ստամոքսաղիքային խանգարումներ՝ լուծ կամ սրտխառնոց։

•

«Ուիգմոր Քլինիք»-ում աշխատող անձնակազմն օգտագործում է
ձեռքերն ախտահանող գելը հիվանդներին զննելուց առաջ: Հարցրեք
բուժանձնակազմին, արդյոք ախտահանել են ձեռքերը Ձեզ զննելուց
առաջ։

Հիվանդանոցում գտնվելու նվազագույն տևողությունը
Ձեր բժիշկը կտեղեկացնի Ձեզ հիվանդանոցում Ձեր գտնվելու նվազագույն
տևողության մասին։ Խնդրում ենք հիշել, որ այդ տևողությունը խիստ
անհատական է, և յուրաքանչյուր հիվանդի վերականգնումը տեղի է ունենում
տարբեր ժամանակահատվածներում:
Անհրաժեշտության դեպքում «Ուիգմոր Քլինիք»-ը կազմակերպում է տնային
պայմաններում բուժքույրական խնամքի ծառայություններ, ֆիզիկական
ակտիվությունը հեշտացնող սարքավորումների տրամադրում, ինչպես նաև
կարող է իրականացնել հիվանդին հիվանդանոցից տուն տեղափոխման
ծառայություն՝ վճարովի հիմունքներով։
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Հիվանդի համաձայնություն
Բուժում կամ վիրահատություն իրականացնելու համար հիվանդից պետք է
ստանալ գրավոր համաձայնություն, որը ստորագրվում է հիվանդի,
խնամակալի կամ լիազորված անձի կողմից։ Նախքան համաձայնությունը
ստորագրելը՝ Ձեր բժիշկը կներկայացնի Ձեզ բուժման կամ վիրահատության
մանրամասները, կբացատրի հնարավոր ռիսկերը, ինչպես նաև այլընտրանքային տարբերակները։ Եթե դուք ունեք հարցեր, կամ որևէ բան հստակ չէ,
մի ստորագրեք Համաձայնության թերթիկը, մինչ Ձեր հարցերին կստանաք
սպառիչ պատասխաններ։

Գաղտնիություն
Բուժանձնակազմի բոլոր անդամները պարտավոր են ապահովել հիվանդի
անձնական տվյալների առավելագույն գաղտնիություն։ Էլեկտրոնային
համակարգը լիովին ապահովում է հիվանդի տվյալների գաղտնիությունը։
Հիվանդի մասին տվյալները էլեկտրոնային համակարգ ներմուծվում, պահվում
և օգտագործվում են՝ ապահովելով գաղտնիության բոլոր նախապայմանները։

Վերադարձ տուն
Նախքան հիվանդանոցից դուրս գրվելը Ձեզ կտրամադրվի.
•

Ձեր հիվանդության էպիկրիզի օրինակը,

•

Գրավոր տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ շարժումների վրա
պետք է ուշադրություն դարձնեք կամ ինչ շարժումներից զգուշանաք։

Միաժամանակ Դուք պետք է՝
•

Համոզվեք, որ վերցրել եք Ձեր բոլոր անձնական իրերը։

•

Վերցնեք Ձեր դեղորայքը, որը հնարավոր է տարբերվի այն դեղորայքից,
որն ընդունում էիք նախքան հիվանդանոց գալը։

Հիվանդանոցի դեղատնից դուք կարող եք գնել կամ վարձակալել օժանդակ
սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն հետվիրահատական շրջանում։
Հիվանդանոցից դուրս գրվելիս համոզվեք, որ հասկացել էք բժշկի բոլոր
ցուցումները:
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Փոխադրամիջոց
Հիվանդներն իրենք են պատասխանատու սեփական փոխադրամիջոցի
համար: Անձնակազմը նախապես կտեղեկացնի Ձեզ դուրս գրման ամսաթիվը,
որպեսզի կարողանաք կազմակերպել Ձեր տեղափոխությունը դուրս գրման
օրը: Հաճախ հասարակական տրանսպորտից օգտվելը նպատակահարմար չէ:

Ձեր կարծիքը
Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը և մենք միշտ ուրախ ենք լսել այցելուների
դիտողությունները և առաջարկությունները, ուստի խնդրում ենք
հիվանդանոցից դուրս գրվելուց առաջ լրացրեք մեր ծառայությունների
գնահատման հարցաթերթը: Դրանք օգնում են վերահսկել և շարունակաբար
բարելավել մեր կողմից մատուցած ծառայությունների որակը:

Մաղթում ենք առողջություն
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