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Ծանուցում՝ պացիենտի ժողովրդագրական 
տվյալների փոփոխության մասին 

 
Փոփոխություն պահանջող անձի անունը՝  
Կցե՛ք անձը հաստատող փաստաթղթի (ID) պատճենը 
              
Ազգանուն. ___________________________________ Անուն. ____________________________________ 
 

Կապ պացիենտի հետ. _____________________________________  
 

Էլ․փոստի հասցե՝ ________________________  
 
 

Պացիենտի ազգանունը (եթե տվյալը փոխվելու է, գրե՛ք պացիենտի նախորդ ազգանունը). 
              

Ազգանուն. ___________________________________ Անուն. ____________________________________ 
 

Պացիենտի ծննդյան ամսաթիվը (եթե տվյալը փոխվելու է, գրե՛ք պացիենտի նախորդ ծննդյան ամսաթիվը).  
 

(ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ). __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

Ստորագրություն. _______________________________________ 
Այսօրվա ամսաթիվն է.  
 

(ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ). __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Խնդրում ենք լրացնել միայն այն տողերը, որոնք փոխվելու են.  
**Օրինական անվան/ազգանվան և/կամ ծննդյան ամսաթվի փոփոխության համար խնդրում 
ենք կցել հիվանդի ծննդյան վկայականը/իրավական փաստաթղթերը: 

Փոփոխությանն ենթակա 
տվյալներ 

Նախորդ Նոր 

Իրավական անուն/ազգանուն**   

Օգտագործվող անուն/ազգանուն   

Ծննդյան ամսաթիվ**   

Սեռը ծննդյան ժամանակ 

☐ Իգական  
☐ Արական  
☐ Անհայտ  
☐ Ինտերսեքս  
☐ Ոչ երկուական գենդեր 

☐ Իգական  
☐ Արական  
☐ Անհայտ  
☐ Ինտերսեքս  
☐ Ոչ երկուական գենդեր 

Գենդեր 

☐ Աղջիկ/Կին  
☐ Տղա/Տղամարդ  
☐ Տրանսգենդեր աղջիկ/Կին  
☐ Տրանսգենդեր տղա/Տղամարդ  
☐ Գենդերքվիր/Գենդեր բազմազան  
☐ Ոչ երկակի  
☐ Ագենդեր  
☐ Վստահ չեմ  
☐ Նշված չէ. ______  
☐ Հրաժարվում եմ նշել 

☐ Աղջիկ/Կին  
☐ Տղա/Տղամարդ  
☐ Տրանսգենդեր աղջիկ/Կին  
☐ Տրանսգենդեր տղա/Տղամարդ  
☐ Գենդերքվիր/Գենդեր բազմազան  
☐ Ոչ երկակի  
☐ Ագենդեր  
☐ Վստահ չեմ  
☐ Նշված չէ. ______  
☐ Հրաժարվում եմ նշել 

Դերանուններ 

☐ Նա/Նրան/Նրա  
☐ Նա/Նրան/Նրա  
☐ Նրանք/Նրանց/Իրենց  
☐ Նշված չէ. ______________ 

☐ Նա/Նրան/Նրա  
☐ Նա/Նրան/Նրա  
☐ Նրանք/Նրանց/Իրենց  
☐ Նշված չէ. ______________ 

Հասցե   
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Փոփոխությանն ենթակա 
տվյալներ 

Նախորդ Նոր 

Խնամակալ 1   

Խնամակալ 2   

Այլ՝ ______________________   

 
Այս պացիենտի տվյալները ամբողջությամբ կամ մի փոքր կփոխվեն: Այնուամենայնիվ, 
փոփոխություններից առաջ տրված փաստաթղթերում կարող են պահպանվել հին տվյալները: 
Օգտագործվող անունը և դերանունները գաղտնի չեն: Դրանք կնշվեն պացիենտի ձեռնամանժետի 
վրա և տեսանելի կլինեն էլեկտրոնային բժշկական գրանցամատյանում: 
Թեև մենք ճանաչում ենք բոլոր գենդերային ինքնությունները, շատ ապահովագրական 
ընկերություններ և իրավաբանական կազմակերպություններ դա չեն անում: Հաշվի առե՛ք, որ ձեր 
ապահովագրության փաստաթղթում նշված իրավական անունն ու սեռը օգտագործվելու են 
ապահովագրական ընկերության հետ ֆինանսական հարցերով հաղորդակցման և փաստաթղթային 
փոխանակման համար: Եթե չունեք ապահովագորթյուն, նշեք ձեր անձը հաստատող փաստաթղթում 
(օրինակ՝ վարորդական իրավունքի վկայականի վրա) նշվածը 
 

HIM Use Only --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Patient’s MRN: 
Date of Change:      Employee: 

 
  
 


