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№  

 

15 Հոկտեմբերի 2022 թվական       ք. Երևան 

 

Հրաման 

Ներքին կարգապահական կանոնակարգ 

 

Ընդունվել է ____  _____________ 

“Աջափնյակ” ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ հիմնադիրների խորհրդի որոշմամբ 

 

Հաստատվել է  

“Աջափնյակ” ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ տնօրենի հրամանով 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  

 

1.1 «Աջափնյակ» Բժշկական Կենտրոն Սահմանափակ Պատասխանատվության 

ԸՆկերության  (այսուհետ՝ <<Աջափնյակ>> ԲԿ) ներքին կարգապահական 

կանոնակարգը (այսուհետ` կանոնակարգ) ընդունվում և նրանում 

փոփոխություններ կատարվում են տնօրենի կողմից՝ հիմնադիրների 

առաջարկությամբ:  

1.2 Կանոնակարգը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, օրենքներով սահմանված իրավունքների ու 

պարտականությունների կատարումը և դրանց հիման վրա կանոնարգում է 

«Աջափնյակ» ԲԿ-ի ընդհանուր աշխատանքների, աշխատողների աշխատանքային 

կուլտուրայի պահպանման, կարգապահության, աշխատանքի ռեժիմի, 

աշխատանքային օրերի և ժամերի, հանգստի, աշխատողների խրախուսման, 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին դրույթները, 

ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցեր և 

առանձին աշխատողների աշխատանքային առանձնահատկությունները: 

1.3 Սույն կանոնակարգի դրույթները տարածվում են <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի բոլոր 

աշխատողների, կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ծառայությունների վրա: 

1.4 Առանձին ստորաբաժանումներ կամ աշխատողներ կարող են ունենալ 

աշխատանքային առանձնահատկություններ, որոնք կարգավորվում են 

“Աջափնյակ” ԲԿ-ի այլ իրավական անհատական ակտերով: 

1.5 Սույն կանոնակարգով սահմանվում են նաև “Աջափնյակ” ԲԿ-ի աշխատողների 

ներքին կարգապահական և այցելության ընդհանուր կանոնները: 

 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  

 

2.1 “Աջափնյակ” ԲԿ-ի և Աշխատողի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են 

օրենսդրության և աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն կնքված պայմանագրով: 

“Աջափնյակ” ԲԿ-ի և Աշխատողի հետ պայմանագրի կնքումը, ծանոթացնում է սույն 

կանոնակարգին, “Աջափնյակ” ԲԿ-ի այլ կանոններին, ինչպես նաև 

օրենսդրությամբ, քաղաքացիական և աշխատանքային օրենսգրքերով 

սահմանված աշխատավարձի, լրավճարի, հավելավճարի, պարգևավճարի մասամբ 

կամ լրիվ հատուցման կարգին և կանոնակարգի կողմերի  իրավունքներին և  

պարտականություններին, պատասխանատվություններին աշխատանքի 

ընդունման և ազատման կարգին, աշխատանքի ռեժիմին, հանգստի մասին, 
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կարգապահական պատասխանատվության միջոցներին և աշխատանքային 

հարաբերություններին: Ստորագրելով աշխատանքային պայմանագիրը։ 

  

2.2 Սույն փաստաթուղթը համարվում է “Աջափնյակ” ԲԿ-ի ներքին իրավական ակտ: 

Այն ընդունված է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հիման վրա և սահմանում է 

վարքագծի կանոններ, որոնք տարածվում են “Աջափնյակ” ԲԿ-ի հետ 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց վրա: 

 

3. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏՈՒՄԸ 

 

“Աջափնյակ” ԲԿ-ում աշխատանքի կարող են ընդունվել, ինչպես Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիները, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիները: 

 

3.1 Աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքերը 
 

3.1.1 Ընկերությունում աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքը 

Աշխատողի և “Աջափնյակ” ԲԿ-ի միջև կնքվող (ստորագրվող) գրավոր 

աշխատանքային պայմանագիրն է, ինչպես նաև աշխատանքի ընդունման մասին 

Տնօրենի կողմից ընդունված հրամանը: Աշխատանքի ընդունման մասին Տնօրենի 

հրամանը և Աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրն ունեն 

միևնույն իրավաբանական ուժը: Հետևաբար, հետայսու տեքստում օգտագործված 

ՙաշխատանքային պայմանագիր՚ արտահայտությունը նույնականացված է 

աշխատանքի ընդունման մասին Տնօրենի կողմից ընդունված անհատական 

իրավական ակտի (հրամանի) հետ: 

 

3.2 Ընկերությունում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա 
քաղաքացիների  աշխատանքի ընդունումը 
 

3.2.1 “Աջափնյակ” ԲԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղը կարող է համալրվել 

բացառապես Տնօրենի` ինքնուրույն և ուղղակիորեն, առանց այլ ընթացակարգերի 

կիրառման, եթե այն վերաբերում է վարչատնտեսական անձնակազմին: Տվյալ 

պարագայում ստացված դիմումների և դրանց կից փաստաթղթերի 

ուսումնասիրության հիման վրա Տնօրենը կամ նրա լիազորվածը անձը 

յուրաքանչյուր դիմումատուի հետ քննարկելով աշխատանքային պայմանագրի 

պայմանները, հարցազրույց անցկացնելով նրանց հետ (կամ առանց հարցազրույց 

անցկացնելու), խորհրդակցելով համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի 

հետ (կամ առանց խորհրդակցելու), միանձնյա որոշում է ընդունում նշված թափուր 

վարչատնտեսական պաշտոնում կոնկրետ դիմումատուի աշխատանքի ընդունման 

վերաբերյալ: 

 

3.3 “Աջափնյակ” ԲԿ-ի բժշկական անձնակազմի թափուր պաշտոնները կարող են 

համալրվել հիմնադիր-տնօրենի որոշմամբ, կամ վարչատնտեսական 

ստորաբաժանման հետ համատեղ հանձնաժողով կազմելու եղանակով: 

 

3.4 Աշխատանքային պայմանագիրը (աշխատանքի ընդունման մասին 

անհատական իրավական ակտը) ստանալու հաջորդ օրվանից դիմումատուն 

համարվում է «“Աջափնյակ” ԲԿ-ի Աշխատող, եթե աշխատանքային պայմանագրով 

կամ նրան հավելող այլ փասթաթղթում այլ բան կամ ժամկետ սահմանված չէ: 
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Տնօրենի կողմից համապատասխան լիազորություններ ունեցող “Աջափնյակ” ԲԿ-ի 

պաշտոնատար անձը աշխատանքի անցնելուց առաջ Աշխատողին ծանոթացնում է 

“Աջափնյակ” ԲԿ-ի ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա 

աշխատանքը կանոնակարգող այլ իրավական ակտերին և աշխատանքի 

պայմաններին, ստուգաթերթիկ: Նոր աշխատակիցը աշխատանքի անցնելու 

պահին համաձայն ստուգաթերթիկի պետք է ստանա մանրակրկիտ ուսուցում, 
ծանոթանա պայմաններին։  
 

3.5 “Աջափնյակ” ԲԿ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի ընդունումը 

կատարվում է ՙՕտարերկրացիների մասին՚ ՀՀ օրենքով և համապատասխան 

ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված կարգով: 

 

4․ Կարգապահական բարոյական նորմեր 
 

- Աշխատողը սույն կանոնակարգը կարդալով ի գիտություն է ընդունում, որ 

“Աջափնյակ” ԲԿ–ի տարածքում ծխելու և (կամ) ոգելից խմիչքներ օգտագործելու 

դեպքում կարող է պետական մարմինների կողմից ենթարկվել վարչական 

տուգանքի: 

- “Աջափնյակ” ԲԿ-ում արգելվում է աղմկել, զրույցել անձնակազմի հետ 

հեռավորության վրա բարձր ձայնով։ 

- “Աջափնյակ” ԲԿ-ում վազել չի թույլարտվում, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ 

շտապելը խիստ հիմնավորված է ելնելով հիվադնի առողջությունից։ 

Ցանկացած հիվանդի մասին տեղեկատվություն հանդիսանում է բժշկական 

գաղտնիք, որի բացահայտումը համարվում է իրավախախտում և ենթարկվում է 

վարչական տույժի (ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ, Հոդված 19.3)։  

Կենտրոնում բժիշկների կամ “Աջափնյակ”  ԲԿ-ի անձնակազմի միջև 

քննարկումները, որոնք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն “Աջափնյակ” 

ԲԿ-ի կազմակերպչական հարցերին, նրա ներքին կանոնակարգին պետք է 

ընթանան առանց երրորդ անձանց ներկայության և համարվում են 

կոնֆիդենցիալ/գաղտնի, որոնց հետագա տարածումը համարվում է զանցանք և 

կարող է ունենալ վարչական հետևանքներ։ 
 

Հիվանդի հետազոտման և բուժման ամբողջ ընթացքը կարգավորվում է և 

հսկվում հատուկ էլեկտրոնային և փասթղթային արձանագրություններով, որոնք 

հանդիսանում են իրավաբանական նյութեր և ունեն պարտադիր բնույթ։  
Յուրաքանչյուր փասթաթուղթ կամ գրավոր տեղեկություն պետք է լրացվի 

ամբողջ լրջությամբ և պետք է պարունակի լիարժեք բշժկական կամ հարբժշկական 

տեղեկատվություն հիվանդի և նրա առողջության մասին։ Յուրաքանչյուր օրվան 

հաջորդող առավոտյան կատարվում է պատմագրերի, նշանակումների, քարտերի 

ստուգում և նրանք կարող են վերադարձվել բժշկին՝ թերությունների շտկման 

նպատակով, իսկ չշտկելու դեպքում կարող են ունենալ վարչական հետևանքներ։ 

 

Յուրաքանչյուր միջամտությունից առաջ լրացվում է համաձայնություն և 

վիրահատության մանրամասն նկարագրություն, որտեղ նկարագրվում է 

վիրահատական ընթացքը և պատկերված են նկարներ կամ սխեմատիկ 

պատկերներ և ենթակա են ստորագրման խնամյալի կողմից։ 
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Ցանկացած հիվանդի կամ խնամյալի համար լրացվում է ամբուլատոր քարտ, 

իսկ այն դեպքերում, որտեղ միջամտությունը ենթադրում է 

ա/ միջամտության հետ կապված որևիցե անեսթեզիոլոգիական միջամտություն 

բ/ հետվիրահատական կարճատև կամ երկարատև կացություն 

հիվանդասենյակում՝ հսկողության ներքո 

գ/ կյանքին սպառնացող իրավիճակ 

դ/ անսպասելի բուժման ընթացք 

 պարտադիր է հիվանդանոցային պատմագիր։ 
 
4.1 Ամբուլատոր քարտ կամ հիվանդանոցային պատմագիր 
 

Ամբուլատոր քարտը կամ հիվանդանոցային պատմագիրը հանդիսանում են 

իրավաբանական փասթաթուղթ, որոնք լրացվում են բուժող բժշկի կողմից՝ 

ձեռագիր, հայերեն լեզվով (բացառությամբ օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում) 

առանց ջնջումների և որին հաջորդում է բժշկի ստորագրությունը։ 
Ցանկացած քարտի կամ պատմագրի լրացված նյութի համար 

պատասխանատու է այն լրացնող բուժող բժիշկը, նույնիսկ այն դեպքերում, որտեղ 

լրացվել է այլ մասնագետ կամ բուժ.անձնակազմի ներկայացուցիչ։ 

Ամբուլատոր քարտի կամ պատմագրի կորուստը կարող է ունենալ 
վարչական, քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվություն։  

Ամբուլատոր քարտը, պատմագիրը, ցանկացած այլ ներհիվանդանոցային 

փասթաթուղթ չի թույլարտվում հանել “Աջափնյակ” ԲԿ-ի տարածքից դուրս։ 

 

4.2 Հիվանդների հետ փոխհարաբերություններ 

Յուրաքանչյուր խնամյալ, հիվանդ կամ այցելու իրավունք ունի ստանալ 

սպառիչ պատասխան իր առողջության մասին։ Առողջության մասին 

տեղեկատվությունը հանդիսանում է բժշկական գաղտնիք, որի գաղտնիության 

համար պատասխանատու է բժշկական անձնակազմը, որը կրում է այդ գաղտնիքը։ 

Հիվանդի հետ զրույցը տեղի է ունենում փակ և առանձին 

հիվանդասենյակում, միջամտությունների կաբինետում կամ “Աջափնյակ” ԲԿ-ի 

հատուկ տրամադրված սենյակներում։ 
Նշված սենյակներում կատարվում են զննումներ, զրույցներ հիվանդի հետ, 

նշանակումների քննարկում, անամնեստիկ տվյալների հավաքագրում և այլ 

միջոցառումներ կամ խորհրդատվություններ։ Խորհրդատվությունները չունեն 

ժամային սահմանափակում։  
 

Զրույցները հիվանդի հետ ընթանում են առանձին, հարգալից, հայերեն լեզվով 

(բացառությամբ օտարերկրացի այցելուի, խնամյալի կամ հիվադի դեպքում), պարզ 

նվազագույն տերմինների օգտագործմամբ և հասկանալի զրուցակցի համար։  
Խորհրդատվությունից հետո խնամյալի, հիվանդի կամ այցելուի մոտ պետք է 

հաստատվի հստակ պատկերացում, թե ինչ է բացարտել բժիշկը։ 

Զննումների կամ որոշ հետազոտությունների համար զրույցներին կարող են 

հրավիրվել հատուկ մասնագիտացված միջին բուժանձնակազմը։  
Գումարային վճարումներ բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերություններում խստիվ 

արգելված են։  
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5 Վճարումների կարգը 

«Անկանխիկ գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 
համաձայն “Աջափնյակ”  ԲԿ-ում գործում են անկանխիկ վճարների ընդունման 

եղանակ 
 

Անկախ պացիենտի կարգավիճակից պացիենտները առաջինը մոտենում են հերթերի 

կառավարման վահանակին կամ տեղեկատու (եթե պացիենտին կտրոնով 

հերթագրելու օգնության կարիք կա) 

Վճարովի այցելուների ընդունելության կարգ (կանխավճարային եղանակ) 

1․ Պացիենտը մոտենում է ռեգիստրատուրա ՄԻԱՅՆ հերթի կառավարման 

համակարգով կանչի դեպքում։ 

2․ Պացիենտի տվյալները լրացվում են բազայում եվ տեղեկացնում արժեքի մասին։ 

3․ Համաձայնության դեպքում պացիենտին տրամադրում են տերմինալին 

համարժեք կոդ եվ ուղեկցում են դեպի տերմինալ՝ վճարում կատարելու համար, կամ 

գանձում են գումարը քարտով։   

4․ Պացիենտի տվյալներով լրացվում է վճարման կտրոն՝ պարտադիր նշելով 

ծառայության կոդը/կոդերը, անվանումը, արժեքը, գումարը- այնուհետև նշվում է, որ 

այն վճարված է 

5․ Պացիենտի մասին հեռախոսով տեղեկացնում են բժշկին 

6․ Պացիենտին հարցնում են՝ արդյոք՞ նա ուղեկցելու կարիք ունի,  

եթե ոչ – ապա հեռախոսազանգով տեղեկացնում են երկրորդ հարկի 

ադմինիստրատորին՝ այցելուին դիմավորելու եվ հետագա 

հետազոտություն/խորհդատվություն կատարելու համար, պացեինտին 

տեղեկացնում են, որ նրան կդիմավորեն երկրորդ հարկում, որպեսզի նա վճարման 

կտրոնով մոտենա բժշկին։ 

եթե այո – ապա անմիջապես առաջին հարկում կցվում է բուժքույր, որը 

ուղեկցում է պացիենտին հետազոտության/խորհդատվության, տեղեկացնում, որ 

վճարման կտրոնով մոտենա բժշկին 

7․ Այցելությունը ավարտելուն պես այցելույին տրամադրվում է BUSINESS LIFE 

համակարգում պատրաստված պատասխան, որը պետք է պարունակի բժշկի 

ստորագրություն եվ պացիենտին ուղեկցում են Կենտրոնից դուրս։  

Վճարովի այցելուների ընդունելության կարգ (հետվճարային եղանակ) 

1․ եվ 2․Կետերը նույնն են 

3․ Պացիենտին տեղեկացնում են, որ վճարումը կատարվում է այցելությունից հետո, 

երբ բժշկի հետ հստակեցվում է հետազոտության/խորհրդատվության ծավալը եվ 

վերջնական արժեքը։ 

4․ Պացիենտին հարցնում են՝ արդյոք՞ նա ուղեկցելու կարիք ունի,  

եթե ոչ – ապա հեռախոսազանգով տեղեկացնում են երկրորդ հարկի 

ադմինիստրատորին՝ այցելուին դիմավորելու եվ հետագա 

հետազոտություն/խորհդատվություն կատարելու համար, պացեինտին 

տեղեկացնում են, որ նրան կդիմավորեն երկրորդ հարկում, որպեսզի նա վճարման 

կտրոնով մոտենա բժշկին։ 

եթե այո – ապա անմիջապես առաջին հարկում կցվում է բուժքույր, որը 

ուղեկցում է պացիենտին հետազոտության/խորհդատվության, տեղեկացնում, որ 

վճարման կտրոնով մոտենա ադմինիստրատորին։ 

5․  Այցելությունը ավարտելուն պես բժշկի կողմից լրացված վճարման կտրոնով, 

որտեղ պարտադիր նշվում է ծառայության կոդը/կոդերը, անվանումը, արժեքը, 

գումարը- այնուհետև պացիենտին բժիշկը անձամբ ուղեկցում է դեպի 

ռեգիստրատուրա, համոզվում, որ վճարումը կատարվում է  

6․ Համաձայնության դեպքում պացիենտին տրամադրում են տերմինալին 

համարժեք կոդ եվ ուղեկցում են դեպի տերմինալ՝ վճարում կատարելու համար, կամ 

գանձում են գումարը քարտով։   
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  7․ Կետը մնում է անփոփոխ 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1․ Երբ կանխավճարային եղանակի դեպքում այցելության ընթացքում բժիշկը պարզում է, որ առկա է 

հավելյալ վճարում կատարելու անհրաժեշտություն (երբ կատարվում է լրացուցիչ ծառայություն իր կողմից, կամ 

այլ գործընկերոջ կողմից), ուրեմն հավելյալ ծառայություն մատուցող բժիշկը լրացնում է նոր վճարման կտրոն 

եվ անձամբ ուղեկցում է ռեգիստրատուրա  

2․ Համաձայնության դեպքում պացիենտին տրամադրում են տերմինալին համարժեք կոդ եվ ուղեկցում են դեպի 

տերմինալ՝ վճարում կատարելու համար, կամ գանձում են գումարը քարտով։   

  7․ Կետը մնում է անփոփոխ 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՕՐՎԱ ԱՎԱՐՏԻՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 
ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԻ ԱՎԱԳ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԻՆ ԼՐԱՑՎԱԾ ՕՐԱԿԱՆ 

ԹԵՐԹԻԿԸ, ԻՍԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԱՎԱԳ Բ/Քը 

ստուգեն կաբինետները․ 
Վճարման հիմքը հանդիսանում է բժշկի կողմից պատշաճ և ընթեռնելի 

լրացրած ուղեգիրը, որտեղ պարտադիր պետք է նշված լինեն բոլոր դաշտերը։ 

“Աջափնյակ”  ԲԿ-ը սխալ կամ թերի ուղեգիր հայտնաբերելու դեպքում կարող 
է աշխատողին ենթարկել վարչական պատասխանատվության ընդհուպ 
մինչև աշխատանքից հեռացնելը։ 

 

6. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  
Եթե բժիշկը ուղեգրում է հիվանդին հավելյալ հետազոտությունների կամ 

միջդիսցիպլինար խորհրդատվության, ապա նա պարտադիր պետք է նշի լրացուցիչ 

նշանակումները ուղեգրի մեջ, հետևաբար նաև հսկի հիվանդի վճարումները դրա 
դիմաց։ Թյուրիմածոթյուններից խուսափելու համար հիվանդին կամ այցելուին 
հարկավոր է ուղեկցել դեպի ռեգիստրատուրա և տեղեկացնել կցված բուժքրոջը։  
Ուղեգրի լրացման կարգի հսկողությունը դրված է թերապևտիկ և ախտորոշիչ 
ծառայության ղեկավարների վրա։ 

Թերացած վճարումների հայտնաբերման դեպքում, “Աջափնյակ”  ԲԿ-ը իրավունք է 
վերապահում կատարել պահումներ բժիշկի աշխատավարձից կամ զրկել 

լրավճարներից (եթե կան այդպիսիք)։ 
Պաշտոնապես հաստատված և ռեգիստրատուրայում տերմինալի վճարման 

կտրոնի, բանկային փոխանցման հաստատման, կամ քարտային վճարման ՀԴՄ 
կտրոնի դիմաց վճարներից զատ այլ վճարումները կամ գումարային 

շրջանառությունը համարվում են կաշառք և ենթարկվոմ են վարչական, 
քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության օրենքի ամբողջ 
խստությամբ։ 

Բժիշկը ունի իրավունք քննարկել այցելուի, պացիենտի կամ հիվանդի հետ 

գնացուցակում ամրագրված սակագները, տեղեկացնել և ընտրել համապատասխան 
բուժման արժեքը։ Բժշկական ծառայության և նրան համապատասխան արժեքի 

համապատասխանությունը վերահսկվում է տնօրինության կողմից։ Գույքի, 

փասթաթղային շրջանառության, հիվանդի առողջության վնաս պատճառելու 

դեպքում  “Աջափնյակ”  ԲԿ համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի աշխատողին 
ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ 

Պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ փոխհարաբերությունները 

համակարգվում են համաձայն սահմանադրության, ԱՆ գործող օրենսգրքերի և 
աշխատանքային օրենսգրքի։ 

Ցանկացած հարցման դեպքում, բժիշկը պարտավոր է տեղեկացնել “Աջափնյակ”  ԲԿ–
ի տնօրինությանը և համաձայնեցնել հետագա քայլելը վեջինիս հետ։ 

Ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որտեղ “Աջափնյակ”  ԲԿ–ում աշխատողը 

ներգրավված է որպես մասնակից, վկա, մեղադրյալ, կամ այլ կարգավիճակով, անկախ 

ներգրավվածության ոլորտից, աշխատողը պետք է ողջամիտ ժամկետներում 

տեղեկացնի <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի տնօրինությանը։  
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7. Ձեռքերի մաքրություն և ստերիլության պահպանում 

 

“Աջափնյակ”  ԲԿ–ի ցանկացած բուժաշխատող պարտադիր կերպով հետևում 

է անհատական հիգիենայի կանոններին։ Ցանկացած հիվանդի զննումից հետո, 
անկախ շփման աստիճանից կատարվում է ձեռքերի ափային մակերեսներին 
դեզինֆեկցիա կամ լվացում։  
Վիրաբուժական մասնագիտությունների բժիշկներին պարտադիր է  ցանկացած 
հիվանդի զննումից հետո անկախ շփման աստիճանից կատարել ձեռքերի ափային 
մակերեսներին դեզինֆեկցիա կամ լվացում։ Նշված հրահանգը չունի հսկման հստակ 

ուղեցույց և ենթադրում է գիտակցական մոտեցման բարոյական ինքնահսկում, 
սակայն ուղեցույցից շեղման դեպքում կամ մանրէաբանական ստուգումների 

արդյունքում առաջացած ոչ ցանկալի արդյունքերի դեպքում “Աջափնյակ”  ԲԿ–ն 

իրավունք ունի կիրառել տույժեր կամ պատժիչ միջոցներ։  

Դեզինֆեկցիա կատարելու համար “Աջափնյակ”  ԲԿ–ի տարածքում տեղադրված են 
բազմաթիվ դոզատորներ։  

Վիրահատական միջամտություններից առաջ ձեռքերի մշակման եղանակը և 

ձևը պետք է կատարվի համաձայն առանձին պատրաստված հրահանգների (հարցնել 

համաճարակաբան Ս. Մելիքջանյանին)։  

Մակերեսների մանրէազերծման, վիրահատական դաշտի, ստերիլ կամ կարմիր գոտի 
համարվող զոնաների մշակման հրահանգները նույնպես գտնվում են 

համաճարակաբան Ս. Մելիքջանյանի տրամադրության ներքո և հասանելի են 
յուրաքանչյուրին։  

Մանրէաբանական անցանկալի արդյունքների հայտնաբերման դեպքում, 
որոնք կարող են ստուգվել ցանկացած աշխատողի մոտ աշխատանքային ցանկացած 

պահին, “Աջափնյակ”  ԲԿ–ի տնօրինությունը իրավունք ունի ժամանակավոր 
դադարեցնել աշխատողի մասնագիտական գործունեությունը կամ լուծարել 
աշխատողի հետ պայմանագիրը։  

Սանիտարական գրքույկի վարումը պարտադիր է, իսկ աշխատողի զննումը 

համարվում է նրա աշխատանքային պարտականությունը։ Զննումները, որոնց 

միջոցով ստուգվում է և կարգավորվում է աշխատողների սանիտարական վիճակը, 
պետք է կատարվեն պարբերաբար։Վերջիններս գտնվում են տնօրենի հրամանով 
նշանակված բժիշկ մասնագետի պարբերաբար հսկողության ներքո։  

Պարտադիր զննումների ընթացքում հայտնաբերված շեղումները 
կարգավորվում են համաճարակաբանական ուղեցույցերով և աշխատանքային 

օրենսգրքով։ Խստորեն հետևել ներքին իրավական ակտերին, լինել տեղեկացված՝ 

մասնակցելով հավաքներին, ժողովներին։ Հավաքներին կամ ժողովներին 

բացակայելը չի ազատում Աշխատողին հետագա պատասխանատվությունից, եթե 

որևէ դրույթ կամ իրավական ակտ, որը կազմվել է նշված հավաքի կամ ժողովի հիման 
վրա խաղտվել է։  

Արգելվում է կատարել նշումներ և հավելյալ գրառումներ իրավական ակտերի 

վրա։ Հրամանները, հրահանգները պարբերաբար զետեղվում են բժիշկների 
սենյակում գրատախտակին և ախտորոշիչ բաժանմունքի քարտուղարի սեղանի 

գրատախտակին և գտնվում են այնտեղ դուրս գալուց հետո 10 օրվա ընթացքում։ 

 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՉԼԻՆԵԼԸ ՉԻ ԱԶԱՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ։ 

 

Մատուցված բժշկական ծառայությունների ծավալների և (կամ) տնտեսական 

և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների 

փոփոխման դեպքում “Աջափնյակ”  ԲԿ կարող է Աշխատողին գրավոր ծանուցելով 
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փոփոխել աշխատանքի էական պայմանները` Աշխատողին այլ աշխատանքի 

փոխադրելը, աշխատանքի վարձատրության չափը, արտոնությունները, 

աշխատանքի ռեժիմը, աշխատաժամանակը, տարակարգերը և պաշտոնների 

անվանումները: 
Գործատուն կարող է բոլոր Աշխատողներին կամ Աշխատողների մի մասին 

ներգրավել արտաժամյա աշխատանքի միայն Օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով 

նախատեսված բացառիկ դեպքերում` շաբաթական մինչև ութ ժամ տևողությամբ, 

սակայն իրար հաջորդող երկու օրվա ընթացքում` ոչ ավել, քան չորս ժամ, իսկ մեկ 

տարվա ընթացքում ոչ ավել, քան 180 ժամ: 

Հատուկ դեպքերում` “Աջափնյակ”  ԲԿ–ում աշխատանքային 
կարգապահությունը կամ անհետաձգելի աշխատանքների կատարումն ապահովելու 
համար Գործատուն կարող է առանձին Աշխատողների մեկ ամսվա ընթացքում մեկ 

անգամ ներգրավել հերթապահության` հիմնական աշխատաժամանակի ավարտից 

հետո կամ հանգստյան օրերին, համապատասխան հրամանում նշելով նաև 
հերթապահած ժամերի փոխարեն Աշխատողին մեկ այլ օր հանգիստ տալու կամ այդ 
օրն ամենամյա արձակուրդին գումարելու կամ որպես արտաժամյա աշխատանք 

վարձատրելու մասին: 
Բժշկական Կենտրոնը կարող է Աշխատողին գրավոր ծանուցելով փոփոխել 

աշխատանքի էական պայմանները` Աշխատողին այլ աշխատանքի փոխադրելը, 

աշխատանքի վարձատրության չափը, արտոնությունները, աշխատանքի ռեժիմը, 

աշխատաժամանակը, տարակարգերը և պաշտոնների անվանումները: 
Գործատուն կարող է բոլոր Աշխատողներին կամ Աշխատողների մի մասին 

ներգրավել արտաժամյա աշխատանքի միայն Օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով 

նախատեսված բացառիկ դեպքերում` շաբաթական մինչև ութ ժամ տևողությամբ, 

սակայն իրար հաջորդող երկու օրվա ընթացքում` ոչ ավել, քան չորս ժամ, իսկ մեկ 

տարվա ընթացքում ոչ ավել, քան 180 ժամ: 

Հատուկ դեպքերում` “Աջափնյակ” ԲԿ–ում աշխատանքային 
կարգապահությունը կամ անհետաձգելի աշխատանքների կատարումն ապահովելու 
համար Գործատուն կարող է առանձին Աշխատողների մեկ ամսվա ընթացքում մեկ 

անգամ ներգրավել հերթապահության` հիմնական աշխատաժամանակի ավարտից 

հետո կամ հանգստյան օրերին, համապատասխան հրամանում նշելով նաև 
հերթապահած ժամերի փոխարեն Աշխատողին մեկ այլ օր հանգիստ տալու կամ այդ 
օրն ամենամյա արձակուրդին գումարելու կամ որպես արտաժամյա աշխատանք 

վարձատրելու մասին: 

 

7.1 Հատուկ արգելված գոտիներ  

Գոտիները, որտեղ մուտքը հրահանգված է միայն հրամանում նշված անձանց 

հստակորեն առանձնացված են նշաններով։ Այդ զոնաները համարվում են վտանգավոր, 
ունեն հատուկ մուտքի նախապայմաններ։ Մուտքը չհրահանգված անձանց առանց 

թույլատվության ազատում է <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ին որևիցէ պատասխանատվությունից։  

7.2 Սահմանափակ գոտիներ  

Գոտիները, որտեղ մուտքը հրահանգված է միայն հրամանում նշված անձանց 
հստակորեն առանձնացված են նշաններով։ Այդ զոնաները համարվում են ստերիլ կամ 

վտանգավոր հետագա կանտամինացիայի համար, ունեն հատուկ մուտքի 
նախապայմաններ։ Մուտքը չհրահանգված անձանց առանց թույլատվության խստիվ 
արգելված է և ունի վարչական հետևանքներ։  

7.3 Տարեկան պրոֆիլակտիկ զննումների այցեր  
Աշխատողը պարտավոր է անցնել տարեկան զննումներ, որոնց տվյալները գրանցվում են 
սանիտարական գրքույկում։ Պրոֆիլակտիկ զննումները պարտադիր են 

համաճարակաբանի կողմից նշված, տնօրենի կողմից հաստատված ցուցակում 
ընգրկված անձանց համար։ Պրոֆիլակտիկ զննումներից խոսափելու կամ հրաժարվելու 
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դեպքում տնօրինությունը իրավունք ունի կասեցնել Աշխատողի գործունեությունը 

<<Աջափնյակ>> ԲԿ–ում․  

8․ Անվտանգության կանոններ  

<<Աջափնյակ>> ԲԿ –ի կողմից բոլոր Աշխատողների համար ապահովվում են 

աշխատանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք չեն վտանգում կամ վնասում Աշխատողի 

առողջությունը: <<Աջափնյակ>> ԲԿ –ն ապահովում է աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների իրազեկումը Աշխատողներին, եթե այդպիսի կանոններ սահմանված են ՀՀ 

նորմատիվ իրավական ակտերով կամ այլ իրավական ակտերով: Աշխատողները 

պարտավոր են հետևել աշխատանքի անվտանգության կանոններին:  

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ը՝ օրենսդրության և սույն կանոնակարգի համաձայն, իրականացնում 

է Կենտրոնի պահպանությունը և աշխատողների անվտանգությունը: <<Աջափնյակ>> ԲԿ-

ի անվտանգությունն իր գործառույթներում ներառում է.  

 

–բուժհաստատության շինությունների, դրամարկղերի, էներգակենտրոնի, դրանց հարող 

բակերի և տարածքների, ամբողջ գույքի ապահովման կազմակերպումը,  

-կենտրոնում աշխատողների անվտանգության ապահովումը,  

 

-իրենց պարտականությունների իրականացման ընթացքում <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի 

ղեկավարության և աշխատողների անվտանգության ապահովումը: <<Աջափնյակ>> ԲԿ-

ի անվտանգության ապահովման գործառույթներից է նաև Կենտրոնում հակաիրավական 

գործողությունների, այդ թվում՝ հանցագործությունների, գողությունների, 

հափշտակումների, ահաբեկչական ակտերի, անկարգությունների, մասնավոր վեճերի և 

կռիվների կանխումը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան 

մարմիններին ժամանակին իրազեկումը: <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի անվտանգությունն 

իրականացվում է անցակետի և շրջիկ ծառայության միջոցով՝ համաձայն 

հաստիքացուցակի և գրաֆիկի:  

 

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի պահակակետի աշխատակիցները ՝  

 

-իրականացնում են անվտանգությունն ապահովող անհրաժեշտ միջոցառումներ,  

 

-ապահովում է մուտքը Կենտրոն այցելուներին, <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի աշխատողներին, 

ինչպես նաև մուտք գործելու արտոնություն ունեցող անձանց։  

Արտակարգ իրադրությունների դեպքում (հրդեհ, երկրաշարժ, էլեկտրավթար, ջրատարի 

և կոյուղու վթար և այլն) համապատասխան տարածքի սենյակը անհապաղ բացվում է 
անվտանգության բաժնի աշխատողի կողմից՝ անմիջապես տեղեկացնելով  

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի ղեկավարությանը, համապատասխան վթարային 

ծառայություններին և ապահովում այդ ծառայությունների աշխատողների մուտքը տվյալ 

տարածք:  

Օրինախախտումներ հայտնաբերելու, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

դեպքերում, անվտանգության բաժինն վարչական աշխատակիցների հետ համատեղ, 
պատրաստում և տնօրենին է ներկայացնում դիմումներ՝ ուղղված պետական իրավապահ 

և այլ մարմիններին: Անվտանգության բաժնի աշխատողներն իրավունք ունեն՝ 

-այցելուներից և աշխատողներից պահանջելու պահպանել Կենտրոնի անվտանգության 

կանոնները,  

-Կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից պահանջելու օժանդակել և 
տրամադրել անհրաժեշտ միջոցներ և պայմաններ՝ անվտանգության կանոններն 

իրականացնելու համար,  

-անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ անարգել մուտք գործելու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների տարածքներ,  
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-անհրաժեշտության դեպքում ստուգելու աշխատողների զբաղեցնող տարածքները և 
նրանց անձը հաստատող փաստաթղթերը։  

 

-իրենց պարտականություններն իրականացնելու համար <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի 

աշխատողներից ստանալու պարզաբանումներ, տալու բացատրություններ:  
Անվտանգության բաժնի պարտականությունների և իրադրությունից բխող 
միջոցառումների կատարման պատասխանատվությունը կրում է պահակակետի 

աշխատողը՝ իրենց լիազորությունների սահմաններում:  

 

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի աշխատողները պարտավոր են՝  

 

-ենթարկվել <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի անվտանգության կանոններին,  

-անվտանգությունից թելադրվող դեպքերում ենթարկվել անվտանգության 

աշխատողների ցուցումներին,  

-որևիցէ անսարգության, օրինախախտության, <<Աջափնյակ>> ԲԿ գույքի վնասելու 

փաստը հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել պահակներին կամ 
վարչական աշխատողներին։  

-աշխատանքային օրվա ավարտից հետո և աշխատանքային օրվա ընթացքում 
զբաղեցնող սենյակից կամ մուտք գործած տարածքից ժամանակավոր բացակայության 

դեպքում անջատել լուսավորությունը և մյուս էլեկտրասարքերը, փակել պատուհանները 

և կողպել, գրագետ և հոգատար հետևել գույքին, մաքուր պահել տարածքը  

-ծանոթանալ <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի անվտանգության կանոններին:  

Հատուկ դեպքերում <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի աշխատողները կամ պատասխանատուները 

աշխատանքային օրվա ավարտից հետո ազդանշանային համակարգով կարգավորված 
աշխատասենյակները սահմանված կարգով մեկուսացնում և միացնում են 

ազդանշանային համակարգը:  

Այցելուները և հյուրերը “Աջափնյակ” ԲԿ կարող են մուտք գործել աշխատողների, 

ադմինիստրատորի, տնօրենի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների 

հետ նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո: Անհրաժեշտության 
դեպքում միջին բուժանձնակազմը կամ անվտանգության բաժնի աշխատողը անձանց 

ուղեկցում է <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի տարածքները:  

 

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ում արգելվում է կրել զենք (այդ թվում՝ գազով), դանակ, 

արցունքաբեր գազի բալոն, էլեկտրաշոկ: 

 
Ոչ աշխատանքային օրերին մուտքը <<Աջափնյակ>> ԲԿ արգելվում է ։ Բացառիկ 

դեպքերում տնօրինության կողմից տրվում է մուտքի թույլտվություն:  

Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգապահական կանոնների խախտման դեպքերը, 

ինչպես նաև <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի այն գործողությունները, որոնք զուգորդվում են 

հակաիրավական արարքներով, պետք է կանխվեն համապատասխան կառուցվածքային 

ստորաբաժանման կողմից, և մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության:  

Օրենսդրությամբ, <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 

կանոններով սահմանված պարտականությունները չկատարելու կամ խախտելու 
դեպքերում աշխատողի նկատմամբ կարող են կիրառվել 
կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ՝ ընդհուպ աշխատանքից 

հեռացնելը: Սույն կանոնակարգի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 

հանձնարարվում է <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի տնտեսական գծով փոխտնօրենին:  

Աշխատասենյակների բանալիները տրվում են տվյալ աշխատասենյակի Աշխատողներին 

ժամանակավորապես և միաժամանակ պահպանվում են “Աջափնյակ” ԲԿ–ի 

անվտանգության հատուկ պահարանում:  

Աշխատասենյակների բանալիները մինչև աշխատանքային օրվա սկիզբը “Աջափնյակ” 

ԲԿ–ի անվտանգության աշխատակիցը հանձնում է տվյալ աշխատասենյակներին 



ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱՆԿԱՐԳ 

 
ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ | www.ajapnyakmc.com 

ամրագրված սանիտարներին և մաքրման աշխատանքների ավարտից հետո դրանք հետ 

է ընդունում:  

9․ Հակահրդեհային կանոններ  
Հակահրդեհային հրահանգավորման համար հարկավոր է տեղեկանալ տնօրենի 
տնտեսական գծով տեղակալ Ավագյան Մելսից։  

Մուտքը այն տարածքներ, որոնք ունեն փակցված ազդեր “DO NOT ENTER”, «DANGER, 

“STAY AWAY”, թույլտարվում է միայն հատուկ հրամանով նշված անձանց։  

Հարկավոր է ծանոթանալ հրդեհի դեպքում մարդկանց տարհանման ուղիների 

պլաններին, որոնք տեղակայված են յուրաքանչյուր հարկի պատերին, տեսանելի 

վայրերում և նշված են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, 

նախատեսված կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:  

“Աջափնյակ” ԲԿ-ը հագեցած է ժամանակակից Հրդեհի ազդանշման և հակածխային 
համակարգով։  

9.1 Հրդեհի դեպքում լիազորված անձի գործելու կարգը հրդեհի վայրում ՝  
1) տնօրենի տնտեսական գծով տեղակալ պ–ն Ավագյան Մելսից-ի կողմից անմիջապես 

կազմակերպել մարդկանց փրկումը, եթե նրանց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է 

սպառնում,  

2) շենքում դադարեցնել բոլոր աշխատանքները, բացի այն աշխատանքներից, որոնք 

կապված են հրդեհի վերացման միջոցառումների հետ,  

3) մինչև հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանումների ժամանումը իրականացնել 

հրդեհաշիջման աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումը (հաշվի առնելով 

“Աջափնյակ” ԲԿ-ի առանձնահատկությունները)‚  

4) կազմակերպել հրդեհի տարածումը և շինությունների ծխապատումը կանխող 

միջոցառումներ,  

5) ապահովել հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավված աշխատակիցների կողմից 

անվտանգության պահանջների կատարումը,  

6) կազմակերպել հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանումների դիմավորումը և 

կազմակերպել նրանց անարգել հրդեհաշիջման աշխատանքները:  
Համաձայն ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ մասին Հրամանի հրդեհային վտանգին 

համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգի, հատուկ կրակմարիչները և 
հակահրդեհային ջրաղբյուրները գտնվում են յուրաքանչյուր հարկի 
աստիճանավանդակին կից հակահրդեհային տուփի մեջ։  

9.2 Հրդեհի դեպքում աշխատակիցների գործելու կարգը հրդեհի վայրում ՝  
1․ Չմատնվել խուճապի։  
2․ Անհապաղ տեղեկացնել պայթունավտանգ հրդեհավտանգ իրավիճակի մասին։  

3․Ինքնուրույն մարել հրդեհը, եթե օջախը նոր է զարգանում, հակառակ դեպքում 
անհապաղ տեղեկացնել տեխնիկական անձնակազմին և պահակներին և միացնել 
հակահրդեհային համակարգը։  

4․Խստորեն հետևել լիազորված անձի, կամ անձանց հրահանգներին։  

5․Անմիջապես դադարեցնել բոլոր աշխատանքները։  

6․Կազմակերպված և արագ ուղղվել դեպի ելք։  

7․Եթե ճանարապհը դեպի ելք արգելափակված է, ուղղվել դեպի նկուղ կամ օգտվել 
պահուստային ելքից։  

8․Հոգալ և օգնել այն մարդկանց, որոնց ինքնուրույն տեղաշարժը սահմանափակ է։  

9․Չօգտվել այլ ճանապարհներից կամ հորերից, էլեկտրական սարքերից, վերելակից։  

10․Օժանդակել հրդեհաշիջման աշխատանքներին փրկարարական 
ստորաբաժանումներին։  

Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ (հրդեհ, երկրաշարժ, էլեկտրացանցի, 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վթարներ և այլն) Աշխատողների 
բացակայության պարագայում աշխատասենյակները բացում է անվտանգության 

ծառայության աշխատակիցը կամ պահակը, անհապաղ տեղյակ պահելով տվյալ 
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աշխատասենյակի աշխատողներին: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է 

ահազանգ համապատասխան ծառայություններին (փրկարար, հրշեջ, ջրմուղկոյուղի և 

այլն):  

10․ Ներհիվանդանոցային հագուստ  

Բժիշկների հագուստը –սպիտակ խալաթն է հատուկ կենտրոնի լոգոտիպով, որը պետք է 
կրել ներհիվանդանոցային գործունեության ամբողջ ընթացքում։  
Միջին անձնակազմի հագուստ՝ վարդագույն բուժքույրական հանդերձանքն է։  
Կրտսեր անձնակազմի հագուստ՝ մուգ կապույտ հանդերձանքն է։  

Բոլոր Աշխատողները պետք է կրեն անվանական այցեքարտեր (բեյջ)՝ ամրացված 
հանդերձանքի տեսանելի մասում։  

11 Սնունդ, խմիչքներ  
Բժիշկները իրավունք ունեն ճաշել՝ հատուկ տրամարդված ճաշարանում և միայն 

աշխատանքից ազատ ժամանակ, սակայն ոչ երկար, քան 30 րոպեի ընթացքում։  
Խմբակային ճաշկերույթները խստորեն արգելվում են։  
Ալկոհոլային խմիչքները արգելված են և ունեն վարչական զանցանքին բնորոշ 
հետևանքներ։  

Բժշկական սենյակներում, այլ կաբինետներում սնունդի պահեսավորումը, կիրառումը 
արգելված է։  
Բոլոր տեսակի ըմպելիքների օգտագործումը թույլատրված է միայն ճաշարանում և նրան 
հարակից բացօթյա տարածքներում։ 

 

12 “Աջափնյակ” ԲԿ–ի հատուկ պարտականությունները, որոնք նշված չեն 

պայմանագրում, սակայն ամրագրված են աշխատանքային օրենսգրքում։ 

 
“Աջափնյակ” ԲԿ–ն պարտավոր է` 

1) Աշխատողին ապահովել պայմանագրով պայմանավորված և (կամ) աշխատանքի 
ընդունման մասին անհատական իրավական ակտով սահմանված աշխատանքով և 

կազմակերպել նրա աշխատանքը.  

2) նախատեuված ժամկետում և uահմանված չափով վճարել Աշխատողի 

աշխատավարձը.  

3) uահմանված կարգով Աշխատողին տրամադրել վճարվող և փոխադարձ 

համաձայնությամբ նաև չվճարվող արձակուրդ.  

4) ապահովել անվտանգ աշխատանքային պայմաններ.  

5) աշխատանքի ընդունելու ժամանակ, ինչպեu նաև աշխատելու ընթացքում իր 

Աշխատողին ծանոթացնել “Աջափնյակ” ԲԿ–ի ներքին կարգապահական կանոններին, 

նրանում կատարված փոփոխություններին, աշխատանքի պաշտպանության և 

հակահրդեհային անվտանգության ապահովման պահանջներին.  

6) աշխատանքի վայրում Աշխատողի մահվան դեպքում անհապաղ հայտնել 

դատախազությանը և աշխատանքի տեuչությանը.  

7) վարել աշխատանքային գրքույկ բոլոր Աշխատողների համար, բացառությամբ 

համատեղողների.  

8) աշխատանքի ընդունման, աշխատանքի պայմանների փոփոխման, իր 
նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ 
աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքերում ընդունված իրավական ակտերը 

տրամադրել Աշխատողին` այն ընդունելուց հետո 3 օրվա ընթացքում:  

9) աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

հիմքով Աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս` պահպանել 

կարգապահական պատաuխանատվության կիրառման կանոնները.  

10) աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում Աշխատողի հետ կատարել լրիվ 

վերջնահաշվարկ աշխատանքային պայմանագրի լուծման oրը կամ նրա հետ 

համաձայնեցված այլ ժամկետում, uահմանված կարգով լրացնել Աշխատողի 

աշխատանքային գրքույկն ու հանձնել նրան.  
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11) Աշխատողի ցանկությամբ նրան տրամադրել տեղեկանք աշխատանքային 

գործառույթների (պարտականությունների), աշխատավարձի, վճարված հարկերի ու 

պետական uոցիալական ապահովագրության վճարումների չափի և աշխատանքի 

գնահատականի վերաբերյալ. 12) յուրաքանչյուր Աշխատողի կատարած արտաժամյա և 

գիշերային աշխատաժամանակը uտույգ հաշվառել աշխատաժամանակի հաշվառման 

տեղեկագրերում.  

13) Աշխատողին փոխադրել միայն ցերեկային աշխատանքի, եթե հաuտատվում է, որ 

գիշերային աշխատանքը վտանգել է կամ կարող է վտանգել Աշխատողի առողջությունը.:  

14) կատարել oրենքով, այլ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ և աշխատանքային 

պայմանագրերով նախատեuված այլ պարտականություններ.  

15) փոխհատուցել Աշխատողների գործուղումների ծախսերը ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով:  

Աշխատողի հատուկ պարտականությունները, որոնք նշված չեն պայմանագրում, սակայն 
ամրագրված են աշխատանքային օրենսգրքում։  

Աշխատողը պարտավոր է` 

“Աջափնյակ” ԲԿ–ի բուժաշխատողների (հիվանդանոցի, պոլիկլինիկայի, կլինիկայի 

ղեկավար, բժիշկ-օրդինատոր, գլխավոր բուժքույր, ավագ բուժքույր, բուժքույր, 

մայրապետ և այլն) իրավունքները և պարտականությունները, աշխատաժամանակի և 
հերթապահությունների առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենսդրությամբ և 

Կենտրոնի այլ կանոնակարգերով: Բուժաշխատողներն իրենց մասնագիտական 
պարտականությունները կատարում են ըստ պատշաճի՝ ելնելով մարդասիրական 

սկզբունքներից: Առանձին անհրաժեշտ դեպքերում բուժաշխատողները կարող են 

աշխատանքի ներգրավվել ոչ աշխատանքային կամ հանգստյան օրերին, ինչպես նաև 

աշխատողի արձակուրդի ժամանակահատվածում:  

1) բարեխղճորեն կատարել աշխատանքային պայմանագրով uտանձնած 

պարտականությունները, խստորեն հետևել աշխատանքի նկարագրի պահանջներին,  

2) պահպանել <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի ներքին կարգապահական կանոնները, 

աշխատանքային կարգապահությունը,  

3) բարեխղճորեն վերաբերվել “Աջափնյակ” ԲԿ–ի և Աշխատողների գույքին,  

4) պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման 

պահանջները,  

5) Ընկերության գույքի պաշտպանությանն uպառնացող վտանգի ծագման մաuին 

անմիջապեu տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին կամ Տնօրենին,  

6) ժամանակավոր անաշխատունակություն առաջանալու դեպքում, ի հնարավորինս 

անհապաղ տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին կամ Տնօրենին.  

7) չտարածել, չհրապարակել և չհայտնել երրորդ անձանց, այդ թվում նաև այլ 

Աշխատողների, “Աջափնյակ” ԲԿ–ի աշխատանքներին առնչվող որևիցե տեղեկություն, 

որը հանդիսանում է ծառայողական կամ կոմերցիոն գաղտնիք կամ կարող է վնասել« 

<<Աջափնյակ”>>–ի շահերը,  

8) ոչ մի <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի գույքը չօգտագործել անձնական կամ այլ` ոչ պատշաճ 

նպատակներով,  

9) ոչ մի պարագայում, այդ թվում նաև գործուղումների ընթացքում, չօգտագործել ոգելից 

խմիչքներ, թմրանյութեր կամ հոգեմետ նյութեր,  

10) <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի տարածքում չծխել, հնարավորինս սահմանափակելով 

ծխախոտի օգտագործումը,  

11) անցնել պարտադիր բժշկական զննություն Տնօրենի կողմից հաստատված 

պարտադիր բժշկական զննության ժամանակացույցի համաձայն (սան. գրքույկ), եթե այդ 

պահանջվում է տվյալ աշխատանքի համար,  

12) արձակուրդի սկզբին նախորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում իր անմիջական 

ղեկավարին կամ իրեն փոխարինողին հանձնել իր մոտ գտնվող ընթացիկ գործերը, 

փաստաթղթերը և ապրանքանյութական արժեքները,  
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13) ծառայողական փաստաթղթերը և գրանցամատյանները պահպանել պատշաճ 

կարգով, լրացնել ուշադիր և գրագետ  

14) անհրաժեշտության դեպքում մեկնել գործուղումների,  

15) անընդհատ բարձրացնել մասնագիտական որակավորումը, այդ նպատակով 

մասնակցելով վերապատրաստման դասընթացների, սեմինարների, կոնֆերանսների և 

խորհրդակցությունների,  

16) աշխատանքային ժամերին գտնվել <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ում, աշխատանքային 

պարտականություների կատարման անհրաժեշտությամբ կամ չնախատեսված 
հանգամանքների բերումով բացակայելիս այդ մասին նախօրոք տեղեկացնել անմիջական 

ղեկավարին կամ Տնօրենին:  

17) Բժիշկների համար պարտադիր է համարվում առնվազն մեկ գիտական կամ 
գիտապրակտիկ տպագրություն կամ ելույթ հայկական կամ արտասահմանյան գիտական 

պարբերականներում կամ կոնֆերանսին, որտեղ հստակորեն նշվում է, որ աշխատանքը 
կատարվել է <<Աջափնյակ>> Բժշկական Կենտրոնում։ Հավելյալ հոդվածների և 

ելույթների առկայությունը հանդիսանում է խրախուսման հիմք։  
Աշխատողի պատասխանատվությունը 

Աշխատողը պարտավոր է հատուցել Ընկերության պատճառած նյութական վնաuը, որն 

առաջացել է`  

1) Հիվանդանոցի գույքը փչացնելու կամ կորցնելու հետեւանքով.  

2) նյութերի գերծախu թույլ տալու հետևանքով. 

3) Աշխատողի կողմից աշխատանքային պարտականությունները կատարելիu այլ 

անձանց պատճառված վնաuը Ընկերության կողմից հատուցելու դեպքերում.  

Աշխատողը պարտավոր է հատուցել Ընկերության պատճառած վնաuը լրիվ ծավալով, 

բայց ոչ ավելի նրա երեք ամuվա միջին աշխատավարձի չափից, բացառությամբ 

Օրենuգրքի 239-րդ հոդվածով նախատեuված դեպքերի:  

Համաձայն Աշխատողի և <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի միջև կնքնված աշխատանքային 

պայմանագրի Աշխատողը կրելով լիակատար նյութական պատասխանատվություն 
սենյակում գտնվող գույքի նկատմամբ պարտավոր է հատուցել Ընկերության պատճառած 

վնաuը լրիվ ծավալով, եթե`  

1) վնաuը պատճառվել է դիտավորությամբ, շահագործման կանոնների խաղտման 
պատճառով կամ անփության հետևանքով  

2) վնաuը պատճառվել է Աշխատողի հանցավոր գործունեության հետեւանքով.  

3) վնաuը պատճառվել է աշխատանքի համար նրան տրված անհրաժեշտ գործիքների, 

uարքավորումների, հատուկ հագուuտի եւ անհատական ու կոլեկտիվ պաշտպանության 

այլ միջոցների, ինչպեu նաև նյութերի, կիuաֆաբրիկատների կամ արտադրանքի կորuտի 

հետևանքով.  

4) վնաuը պատճառվել է ոգելից խմիչքների, թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն 

նյութերի ազդեցության տակ:  
 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄԸ  

1) <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի վարչատնտեսական անձնակազմի և բուժանձնակազմի համար 

սահմանվում է վեցօրյա աշխատանքային շաբաթ` մեկ հանգստյան օրով: Հանգստյան օրն 

է հանդիսանում կիրակի օրը: Վարչատնտեսական անձնակազմի համար ամենօրյա 

աշխատանքի սկիզբ է սահմանվում առավոտյան ժամը 9:00-ը, իսկ աշխատանքի ավարտ` 

ժամը 18:00-ը: Շաբաթ օրն աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը 9:00-ին և 

ավարտվում` ժամը 16:30-ին: Աշխատաժամանակը վարչատնտեսական անձնակազմի 

յուրաքանչյուր Աշխատողի համար սահմանվում է` օրական 8 ժամ 30 րոպե, 

շաբաթական` 49.5 ժամ:  

Աշխատողի բացակայությունները համարվում են հարգելի, եթե ներկայացվում են 

համապատասխան փաստաթղթեր կամ նախապես տեղեկացված է տնօրինությունը: Եթե 

տնօրինությանը տեղեկացվել է միջնորդված, ապա չի կրում պատասխանատվություն այն 
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դեպքում, եթե տեղեկությունը չի ստացվել, իսկ տնօրինությունը կարող է ենթարկել 
աշխատողին վարչական պատժամիջոցների։  

“Աջափնյակ” ԲԿ–ի անունից այլ կազմակերպություններում և արտերկրում հանդես գալու 
դեպքում աշխատողը՝  

-այդ մասին նախօրոք տեղեկացնում են . “Աջափնյակ” ԲԿ–ի տնօրինությանը,  

-ցուցաբերում են պատշաճ վարքագիծ՝ բարձր պահելով Կենտրոնի վարկանիշը:  
Աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով՝ առանձին ստորաբաժանումների 

ղեկավարներ կարող են փոփոխել ընդմիջման ժամերը նույն ժամանակով: Հանգստի և 

սնվելու համար ընդմիջումը չի ներառվում աշխատաժամանակում, և աշխատողն այն 

օգտագործում է սեփական հայեցողությամբ: Աշխատողն իրավունք ունի ընդմիջման 

ժամանակահատվածում բացակայելու աշխատավայրից:  

2) <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի շուրջօրյա աշխատանքով պայմանավորված, բուժանձնակազմի 

և որոշ կատեգորիայի Աշխատողների համար սահմանվում է հերթափոխային 

աշխատանք:  

3) <<Աջափնյակ>> ԲԿ–ի ոչ լրիվ դրույքով Աշխատողների աշխատանքային ռեժիմը նշվում 

է աշխատանքային պայմանագրում:  

4) Յուրաքանչյուր Աշխատող, աշխատանքային պայմանագրում ամրագրված 

աշխատաժամերը խախտելու դեպքում, իր բացակայությունը կանխավ պետք է 

համաձայնեցնի Գործատուի հետ:  

5) Կազմակերպության աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցում կատարվող 
փոփոխության մասին Տնօրենն իր ներկայացուցչի միջոցով պարտավոր է Աշխատողին 

պատշաճ ծանուցել ոչ ուշ, քան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց 10 օր առաջ:  

6) Աշխատողի պահանջով կամ փոխադարձ համաձայնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային 

օր կամ ոչ լրիվ աշխատանքային շաբաթ սահմանվում է առանձին Աշխատողի համար` 

Տնօրենի հրամանով, եթե նման պահանջ կամ համաձայնություն է եղել: Տնօրենը կարող 

է Աշխատողին ներգրավել արտաժամյա աշխատանքների միայն Օրենսգրքի 145-րդ 

հոդվածով նախատեսված բացառիկ դեպքերում, բայց ոչ ավել, քան երկու իրար 

հաջորդող օրերում 4 ժամ և ոչ ավել, քան 8 ժամ` շաբաթվա ընթացքում: Աշխատողի 
աշխատած ժամանակահատվածի վերաբերյալ նշում է կատարվում աշխատաժամանակի 

հաշվարկի տեղեկագրում:  

7) Հերթափոխային աշխատանքի դեպքում հանգստյան օրը սահմանվում է ըստ 

ժամանակացույցի:  

8) Արտաժամյա չի համարվում Ընկերության հետևյալ պաշտոնատար անձանց` նորմալ 

աշխատաժամանակը գերազանցող աշխատանքը.  
Հիվանդի ուղորդումը այլ բուժական հաստատություններ  

Հիվանդերի ուղորդումը այլ բուժական, պրոֆիլակտիկ կամ կանխարգելիչ կենտրոններ 

բուժման, զննման կամ հետազոտման նպատակով կարող է իրականացվել միայն 

տնօրենի բանավոր կամ գրավոր համաձայնության դեպքում, երբ  

- Նշված անհրաժեշտ հետազոտությունը տեխնիկական կամ մասնագիտական պայմաններից 

ելնելով հնարավոր չէ իրականացնել «Աջափնյակ» Բժշկական Կենտրոնում  

- Հետազոտման արդյունքը կարիք ունի արտագին ռեֆերենսային ստուգման  

- Այցելուի կամ Հիվանդի ցանկության դեպքում  

Հիվանդի ուղորդելը այլ Կենտրոն այլ պարագաներում արգելված է։  
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13. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  
 

13.1 <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի և Աշխատողի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են 

օրենսդրության և աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն կնքված պայմանագրով: 

<<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի և Աշխատողի հետ պայմանագրի կնքումը, ծանոթացնում է սույն 

կանոնակարգին, <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի այլ կանոններին, ինչպես նաև օրենսդրությամբ, 

քաղաքացիական և աշխատանքային օրենսգրքերով սահմանված աշխատավարձի, 

լրավճարի, հավելավճարի, պարգևավճարի մասամբ կամ լրիվ հատուցման կարգին և 

կանոնակարգի կողմերի իրավունքներին և պարտականություններին, 

պատասխանատվություններին աշխատանքի ընդունմնան և ազատման կարքին, 

աշխատանքի ռեժիմին, հանգստի մասին, կարգապահական պատասխանատվության 

միջոցներին և աշխատանքային հարաբերություններին: Ստորագրելով աշխատանքային 
պայմանագիրը։  
 

13.2 Սույն փաստաթուղթը համարվում է <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի ներքին իրավական ակտ: 

Այն ընդունված է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի հիման վրա և սահմանում է վարքագծի 

կանոններ, որոնք տարածվում են <<Աջափնյակ>> ԲԿ-ի հետ աշխատանքային 

հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց վրա:  

 
 
 
Տնօրեն՝ Գ․Ա․ Մանուկյան, բ․գ․թ․ 
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