مقررات و ضوابطي كه براي بستري شدن الزم است
آنچه كه بايد بدانيد:
 .١ھنگام مراجعه به پذيرش بستري دفترچه بيمه،شناسنامه  ،كارت ملي را ھمراه داشته و ارائه
فرمائيد.
 .٢دفاتر بيمه فاقد كد ملي داراي اعتبار نمي باشد ).تأمين اجتماعي(
 .٣در صورتيكه سابقه بستري در اين مركز داريد به پذيرش اطالع دھيد.
 .۴حضور والدين )پدر يا جد پدري(براي بستري بيماران زير  ١٨سال الزامي است.
 .۵مجوز صدور كارت ھمراه بيمار فقط با نظر پزشك معالج مي با شد.
 .۶در صورت داشتن بيمه مكمل به بيمه گري مراجعه نمائيد.
 .٧دست بند بيمارتا ھنگام ترخيص بايد در دست بيمار باشد و در ھنگام ترخيص به ھمراه برگ
خروج به مسئول بخش تحويل داده شود .
 .٨بيمه شدگان نيروھاي مسلح در ھنگام اعما ل جراحي بيني قبل از بستري شدن بايستي معرفي نامه
بيمه را دريافت نمايند.
 .٩تاريخ دستور بستري پزشك معالج به منزله وجود تخت خالي در بخش مربوطه نمي
باشد.
 .١٠با توجه به كمبود تخت و تعداد زياد بيماراني كه دستور بستري دارند ،بديھي است كه ھميشه
تعدادي از بيماران در ليست انتظار قرار مي گيرند ،قبال" از صبرو بردباري شما جھت فرا رسيدن
نوبت بستري سپاسگذاري مي گردد .
 .١١در ھنگام بستري در صورت وجود تخت خالي بيمار بستري مي شود در غير اين صورت اسم
بيمار در ليست انتظار بستري قرار گرفته خواھد شد .بديھي است مدت زمان الزم براي بيماران
شھرستاني تا رسيدن به اين مركز در نظر گرفته خواھد شد.
 .١١مواردي از عمل جراحي كه در تعھد بيمه نمي با شد پرداخت ھزينه به عھده بيمار خواھد بود.
.١٢تعرفه ھزينه اتاق خصوصي )١تخته و٢تخته و ھمراه( و جزئ تعرفه سازمانھاي بيمه گر محسوب
نمي گردد و اين تفاوت تو سط بيمار بايستي پرداخت گردد.ليست

تخت ھاي خصوصي در برد نصب

شده است .
.١٣در مواقع تصادف و سوانح ارائه كروكي و يا گزارش اورژانس  ١١۵الزامي است.
.١۴در ھنگام بستري نسبت به ارائه دفترچه بيمه خود بيمار اقدام فرمائيد  .استفا ده از دفترچه بيمه
ديگران جرم محسوب شده و پيگرد قانوني دارد.

.١۵درصورت در خواست ھر گونه مدارك جھت بيمه كميسيون پزشكي ادامه درمان پس از ترخيص به
مدارك پزشكي مراجعه نموده طبق قوانين مدارك مورد نياز در اختيار شما قرار گيرد.
 .١۶در ھنگام ترخيص جھت دريافت نوبت بعدي درمانگاه پزشك معالج خود به پذيرش مراجعه
نمائيد..

