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Ո՞վքեր են հիւանդանոցի 
անձնակազմերը 

Տեղեկութիւն ընտանիքի անդամներու եւ/բարեկամներու համար 
որոնք Հոգատարներ  են 

 

Հոգատարներ հիւանդանոցներու եւ բուժարաններու մէջ 
կրնան շփում ունենալ այլազան անձնակազմերու հետ … 
Իւրաքանչիւր անձնակազմ մասնայատուկ դերեր կը կատարէ եւ հիւանդի հոգատարութեան 
առնչուող յատուկ տեղեկութիւն կը հայթայթէ: Ձեր ընտանիքի անդամին կամ բարեկամին 
հոգատարութեան հետ առնչուած տարբեր անձերու հետքը դիւրաւ կարելի է կորսնցնել, կամ թէ 
ո՞վ ի՞նչ ըսաւ: Այս տեղեկագիրը կը բացատրէ թէ որո՞նք են այս անձնակազմերու անդամները եւ 
անոնց դերերը: 

Ընտանեկան խորհրդակցութիւն մը իրարու մօտ պիտի բերէ բոլոր այս անձնակազմերը ձեզի 
տեղեկացնելու հիւանդի հոգատարութեան մասին: Պատասխանատու հիւանդապահը, 
ընկերային պաշտօնեան կամ բժիշկը կրնան կազմակերպել  ընտանեկան խորհրդակցութիւն մը 
ձեզի համար:  
 

Բժշկական Անձնակազմ 
Անձնակազմի Մասնագէտ կամ Այցելու Բժշկական Պաշտօնեայ/Խորհրդատու       
(Staff Specialist or Visiting Medical Officer (VMO)/Consultant) 

Հիւանդներ հիւանդանոց կ'ընդունուին ամենայարմար Մասնագէտի խնամքին տակ: 
Անձնակազմի Մասնագէտը դարմանումի ծրագիր մը կը պատրաստէ աւելի կրտսեր բժիշկներու 
համար, որոնք կը գործադրեն առօրեայ աշխատանքը հիմնուած այս ծրագրի վրայ: Մասնագէտը 
սովորաբար հիւանդներու բաժինը կուգայ միայն երբ շրջայց կը կատարէ: Մասնագէտին հետ 
խօսելու համար խնդրեցէք կրտսեր բժիշկներէն որպէսզի կազմակերպէ հեռաձայնային կապ 
կամ հանդիպում (ասոր համար հիւանդի արտօնութիւնը անհրաժեշտ է, բացի 
խնամակալութեան պարագային): 

Դիւանակալ (Registrar) 

Բժիշկներ որոնք կը մարզուին Մասնագէտներ դառնալու համար, կը կոչուին Դիւանակալներ: 
Անոնք կը վերահսկեն հիւանդին առօեայ հոգատարութիւնը, Անձնակազմի Մասնագէտին եւ այլ 
անձնակազմի հետ խորհրդակցաբար, հիւանդներու բժշկական խնամքի վերաբերեալ 
որոշումներ կ'առնեն: 

Դիւանակալները գրեթէ միշտ հիւանդանոցին մէջն են. անոնք սովորաբար ամենամատչելի 
անձերն են բժշկական այժմէական տեղեկութիւն ստանալու համար:  Դիւանակալները հերթով 
կը փոխեն իրենց աշխատավայրը 3-6 ամիսը անգամ մը, այնպէս որ որոշ ժամանակի մը 
ընթացքին կրնաք տարբեր Դիւանակալներու հետ գործ ունենալ: 

Liwanagj
Typewritten Text
   Armenian[AHS-8655]



Who’s Who of Hospital staff – Armenian  Page 2 of 3 

Ներքին Բժիշկներ եւ Նորեկ Բժիշկներ 
Նորեկ Բժիշկները (Interns) բժիշկներ են որոնք իրենց համալսարանական աստիճանը 
աւարտելէ ետք առաջին տարին է որ կ'աշխատին որպէս բժիշկ:  

Ներքին Բժիշկները (Residents) առ նուազն մէկ տարի աշխատած են հիւանդանոցի մը մէջ: 
Անոնք կրնան ձեզի որոշ տեղեկութիւն տալ սակայն անոնք սահմանափակ իշխանութիւն ունին 
Որպէս իրենց մարզումի մաս անոնք իրենց աշխատավայրը հերթով կը փոխեն ամէն երեք ամիս: 

Հիւանդապահութեան Անձնակազմ 
Իւրաքանչիւր հիւանդներու բաժանմունքի գործերու ղեկավարութիւնը Պատասխանատու 
Հիւանդապահի (Nurse-in-Charge) տնօրինութեան տակ է: Եթէ դժուարութիւններ ունիք կամ 
հարցումներ որոնց համար հիւանդներու բաժանմունքի հիւանդապահները չեն կրնար օգնել 
ձեզի, կամ ունիք մտահոգութիւններ որոնց մասին կ'ուզէք արտայայտուիլ, կրնաք խնդրել որ 
խօսիք բաժանմունքի Պատասխանատու Հիւանդապահին հետ: 

Հիւանդանոցի հիւանդներու բաժանմունքներուն մէջ հիւանդապահներուն մեծ մասը պիտի 
ըլլան կամ Արձանագրուած Հիւանդապահ (Registered Nurse (RN)) որ  աւարտած է 
համալսարանի աստիճան, կամ ալ Անդամագրուած Հիւանդապահ (Enrolled Nurse) որ 
աւարտած է վկայականի դասընթացք մը: Դարմանական Հիւանդապահ Դաստիարակներ 
(Clinical Nurse Educators (CNEs)) կը գործեն հիւանդապահներու կողքին անոնց տալու 
յաւելեալ դաստիարակութիւն եւ զօրակցութիւն:  

Դարմանական Հիւանդապահ Մասնագէտները (Clinical Nurse Specialists (CNS)) կամ 
Դարմանական Հիւանդապահ Խորհրդատուները (Clinical Nurse Consultants (CNC)) 
մասնագէտ են մասնայատուկ մարզի մը մէջ, օրինակ՝ Լիակատար Խնամատարութիւն, Տարեցի 
Խնամատարութիւն կամ Քաղցկեղի Խնամատարութիւն: Անոնք ունին լայն մասնագիտական 
հմտութիւն եւ փորձառութիւն: 

Այլ Առողջապահական Անձնակազմ 
Հիւանդի Ներկայացուցիչ 
Եթէ մտահոգուած էք, գանգատ մը ունիք կամ կը փափաքիք ձեր գնահատանքը փոխանձել մեր 
Առողջապահական Սպասարկութեան, կապ հաստատեցէք Հիւանդի Ներկայացուցիչին հետ, 
հիւանդանոց եղած ժամանակ կամ արձակուելէ ետք: Նախընտրելի է որ մտահոգութիւնները 
ուղղուին անմիջապէս: Հիւանդի Ներկայացուցիչները մատչելի են Երկուշաբթիէն - Ուրբաթ 
իւրաքանչիւր հիւանդանոցի մէջ: Օգնութեան համար դիմեցէք Տեղեկութեան Սեղանին: 

Հոգեւորականներ 
Հոգեւորականներ ներկայ են զօրակցելու  ճգնաժամի, մտահոգութեան, տառապանքի, վշտի, 
կորուստի եւ մահուան պարագաներուն: Անձնակազմը պիտի կազմակերպէ հոգեւորական մը 
ձեզի համար: 

Թարգմաններ 
 Մեր Հիւանդանոցներուն մէջ թարգմաններ կան: Եթէ թարգմանի մը պէտք ունիք հարցուցէք 
անձնակազմին: 

Իյնալու Կանխարգիլում - Եթէ ձեր ազգականը շփոթած է կը խնդրուի խօսիլ Հիւանդապահ 
Միաւորի Վարիչին  (Nurse Unit Manager (NUM)) կամ Արձանագրուած Հիւանդապահին 
(Registered Nurse (RN)):  Անոնք հիւանդը ապահով պահելու յարմար միջոցներ կ'որոշեն, եւ 
ձեզի կը խօսին այդ միջոցներու մասին: Հիւանդապահ Միաւորի Վարիչէն կամ Արձանագրուած 
Հիւանդապահէն խնդրեցէք Հայերէն լեզուով տեղեկութիւն Իյնալու եւ խելացնորութեան մասին:  
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Յարակից Առողջապահական Անձնակազմ 
Ընկերային Պաշտօնեաները (Social Workers) կը հայթայթեն զօրակցութիւն, 
խորհրդակցութիւն եւ տեղեկութիւն հիւանդներու եւ անոնց ընտանիքներուն: Անոնք կրնան 
նաեւ օգնել տեղեկութեամբ եւ համայնքային ծառայութիւներ կարգադրելով: 

Զբաղմունքի Միջոցով Բուժողի (Occupational Therapist (OTs)) դերն է տեսնել թէ ինչպէս 
հիւանդութիւն մը կամ անկարողութիւն մը կրնայ արգելք հանդիսանալ որ անձ մը  չկարենայ 
կատարել առօրեայ անհրաժեշտ գործերը (օրինակ լոգանք առնել):  ԶՄԲ-ի գործն է սորվեցնել 
անձի մը թէ ինչպէս պիտի դասաւորէ գործերը որպէսզի կարենայ անկախ ըլլալ եւ ապահով: 
ԶՄԲ-ները կրնան նաեւ կարգադրել տան բարեփոխումներ եւ անհրաժեշտ սարքեր: 

Բնաբոյժը (Physiotherapist (Physio)) կը տեսնէ հիւանդը վիրաբուժութենէն ետք, կամ եթէ 
երկարատեւ հիւանդութիւն կամ անկարողութիւն մը ունին, օգնելու անոնց դիւրաշարժութեան 
հարցերով: Անոնք նաեւ կը դասստիարակեն մարդոց հասկնալու մարզանք ընելու 
կարեւորութիւնը եւ աւելցնելու դիւրաշարժութիւնը եւ ոյժը:  Բնաբուժներ կը գնահատեն 
հիւանդի մը դիւրաշարժութեան համար նպաստելիք սարքերու կարիքը եւ կը կարգադրեն 
հետեւողական ժամադրութիւններ հիւանդանոցէն դուրս դարմանատուներու հետ:  

Խօսքի Ախտաբանները (Speech Pathologists) կը գնահատեն, կը դարմանեն եւ կը հայթայթեն 
տնօրինումի ծրագիր մը հիւանդներու համար որոնք հաղորդակցութեան դժուարութիւն ունին:  
Վիրաբուժութիւն, հիւանդութիւն կամ ուղեղի վնասուածք կրնան պատճառել ֆիզիքական 
խնդիրներ, ինչպէս օրինակ ուտելու կամ կլլելու դժուարութիւն:  

Սննդաբաններ (Dietitians) կ'աշխատին որ հիւանդներ ստանան ճիշդ ուտելիքը եւ սնունդը: 
Եթէ որեւէ մտահոգութիւն ունիք կը խնդրուի խօսիլ սննդաբանին հետ: Սննդաբաններ մօտէն կը 
գործեն խօսքի Ախտաբաններուն հետ այն հիւանդներուն համար որոնք կլլելու 
դժուարութիւններ ունին եւ կարեւոր է որ հոգատարներ եւս ներգրաւուած ըլլան: եթէ 
մտահոգուած էք որ ձեր ազգականը չուտեր, կը խնդրուի խօսիլ սննդաբանին հետ կամ 
Արձանագրեալ Հիւանդապահին հետ:  

Տարեց Հոգատարի Գնահատումի Խումբ (Aged Care Assessment Team (ACAT)) Տարեց 
հիւանդներ որոնք կարիքը ունին տնային հոգատարութեան, ժամանակաւոր հոգատարութեան 
կամ համայնքային հոգատարութեան միջոցներու, կը գնահատուին ACAT – ի կողմէ, որ կ'որոշէ 
անոնց յարմարութիւնը, անհրաժեշտ հոգատարութեան չափը եւ խորհուրդ կու տայ հիւանդին եւ 
ընտանիքին ընտրութիւններու մասին: Տարեցներու բնակարանային յարմարութեան կամ  
տեղադրութեան պարագային, միշտ հիւանդին եւ անոնց ընտանիքին / հոգատարին 
հաւանութեամբ տեղի կ'ունենայ:  

Դեղագործներ (Pharmacists) 
Դեղագործները կը վերանային դարմանումի միջոցները եւ մօտէն կը գործեն դեղեր պատուիրող 
բժիշկներու հետ: Կարեւոր է որ դուք յայտնէք անոնց բոլոր օգտագործուող դեղերու եւ այլ 
դեղորայքի մասին: Կարմիր Գիրքը կրնայ օգնել տեղեկութիւնը այժմէական պահելու:  
Անձնակազմին հարցուցէք յաւելեալ տեղեկութեան համար, դեղորայքի տոպրակ մը կարելի է 
գնել Pink Ladies – ի միջոցով, իւրաքանչիւր Հիւանդանոցի նախասենեակի խանութներէն:  

Northern Sydney Carer Support Service 
Հեռախօս՝  9462 9488 

Կը հայթայթէ տեղեկութիւն, դաստիարակութիւն, խորհուրդ եւ ուղղութիւն հոգատարներու 
համար մեր հիւանդանոցներուն եւ համայնքին մէջ: 

Մեր համացանցի էջը կը հայթայթէ տեղեկութիւն հոգատարներու համար
                    www.nscarersupport.com.au 

Ձեռնարկներու օրագիրը կը հայթայթէ տեղեկութիւն դաստիարակչական դասընթացքներու 
մասին շրջանին մէջ, ընդգրկելով շարք մը նիւթեր եւ այլ ձեռնարկներ հոգատարներու համար: 




