مزاحل پذیزش بیماران بستزی در بیمارستان کامکار-عزب ویا و مذارک مورد ویاس
جهت بستزی ضذن :

الف) بستزی بیماران بصورت اورصاوسی :
الف ) -1بیماران اورصاوسی تصادفی  :بذٍى ًیبص بِ ّیچ گًَِ ّضیٌِ ٍ یب هذاسک ضٌبسبیی پزیشش گشدیذُ ٍ دسهبى
هی گشدًذ .تشخیص بیوبساى هزکَس ًیض بذٍى دسیبفت ّضیٌِ هی ببضذ.
دس ٌّگبم پزیشش ایٌگًَِ اص بیوبساى برگه گزارش اورژانس  111هی ببیست ّوشاُ بیوبس ببضذ ٍ بذٍى بشگِ هزکَس
بیوبس تصبدفی هحسَة ًگشدیذُ ٍّضیٌِ ّبی بیوبس ،بصَست هعوَلی هحبسبِ هی گشدد.

الف) -2بیماران اورصاوسی  :ایٌگًَِ اص بیوبساى بذٍى ّیچگًَِ هحذٍدیت ٍ یب دسیبفت پیص پشداخت  ،بستشی هی گشدًذ.
مالک و معیار اورژانسی بودن بیمار تشخیص پزشک اورژانس بیمارستان کامکار-عرب نیا ٍ دستَس ٍی دال
بش بستشی ضذى بصَست اٍسطاًس هی ببضذ.پس اص بستشی ضذى بصَست اٍسطاًسی ،سًٍذ تْیِ هذاسک ٍ پزیشش ٍ تشخیص
بیوبساى هبًٌذ هَاسد غیش اٍسطاًسی هی ببضذ.

ب ) بستزی بیماران بصورت غیز اورصاوسی
ب) -1اخذ دستور پشضک  :دس هَسد بیوبساى داسای دفتشچِ بیوِ هی ببیست ایي دستَس دس دفتشچِ هزکَس ٍ بِ تبسیخ سٍص ٍ تَسط
پضضک هتخصص هطغَل بکبس دس بیوبسستبى کبهکبس عشة ًیب ًَضتِ ضذُ ببضذ.دس صَستی کِ پضضک دیگشی غیش اص اطببء هحتشم
بیوبسستبى(کبهکبس عشة ًیب) دستَس بستشی سا صبدس ًوَدُ ببضذ ،بیوبس هی ببیست پس اص هشاجعِ بِ اٍسطاًس ٍ ٍیضیت  ،دستَس بستشی سا
اص پضضکبى هتخصص ایي بیوبسستبى دسیبفت ًوَدُ ٍ سپس هشاحل بستشی ضذى سا اداهِ دّذ.
ب) : -2هشاجعِ بِ بخص هشبَطِ ٍ یب اتبق عول ٍ تبییذ پطت دفتشچِ (دستَس بستشی) تَسط هٌطی بخص
ب) :-3دس هَسد بیوبساى صیش  81سبل  ،حضَس ٍلی ٍ یب قین قبًًَی بیوبسالصم هی ببضذ.
ب) : -4دس هَسد خبًوْبیی کِ ًیبص بِ عول جشاحی داسًذ  :دس صَست هتبّل بَدى  ،حضَس ّوسش ٍ یب سشپشست قبًًَی ٍی الضاهی
است  .دس هَسد خبًوْبی هجشد حضَس پذس ٍ یب دس صَست ًذاضتي پذس حضَس قین قبًًَی بیوبس الضاهی است.
ب) :-5پشداخت پیص ّضیٌِ بستشی بیوبس بصَست ریل :
- بیوبساى هحتشم تحت تکفل بیوِ ّبی جبًببصاى ٍ ضْذا  :بذٍى دسیبفت ّضیٌِ
 بیوبساى تصبدفی بِ ضشح عٌَاى ضذُ دس ببال :بذٍى دسیبفت ّضیٌِ
 بیوبساى هحتشم تحت تکفل بیوِ ّبی تکویلی  :بذٍى دسیبفت ّضیٌِ (کبست بیوِ تکویلی الصم است)
 بیوبساى بذٍى دفتشچِ بیوِ (آصاد) ٍ اتببع خبسجی ٍ ّوچٌیي بیوبساًی کِ جْت اعوبل جشاحی صیببیی هشاجعِ هی ًوبیٌذ :
 18دسصذ ّضیٌِ بعٌَاى پیص پشداخت دسیبفت هی ضَد.
- بیوبساى بیوِ ای (بذٍى بیوِ تکویلی)  :هبلغ  888888سیبل (ّ 88ضاس تَهبى) بعٌَاى پیص پشداخت بستشی دس بیوبسستبى دسیبفت
هی گشدد.
ب) :-6اخز تبییذیِ بستشی اص سبصهبى بیوِ  :بطَس عبدی ایي تبییذیِ بب هشاجعِ هبهَس بیوِ بش ببلیي بیوبس صبدس هی گشدد  .اهب دس صَستی
کِ بیوبس هشاجعِ کٌٌذُ دس سبعبت غیش اداسی ٍ یب ایبم تعطیل بستشی ضذُ ببضذ ٍ،یب بِ ّش دلیلی تبییذیِ هزکَس صبدس ًطَدّ ،وشاّبى
بیوبس ٍظیفِ داسًذ تبییذ بستشی بیوبس خَد سا اص بیوِ تببعِ اخز ًوبیٌذ دس غیش ایٌصَست هحبسبِ ّضیٌِ ّب بصَست آصاد اًجبم هی ضَد.
(دس صَست ّش گًَِ ابْبم بِ اص ٍاحذ تشخیص سئَال گشدد)

مدارک مورد نیاز جهت بستری شدن در بیمارستان :

 -1دفتزچه بیمه (در صورت بیمه بودن بیمار)-مزبوط به ضخص بیمار و دارای اعتبار السم
 -2دستور بستزی توسط پشضکان متخصص بیمارستان کامکار عزب ویا (در بیماران بیمه ای
در دفتزچه بیمه و در بیماران آساد در دستور بستزی دو بزگی که توسط پشضک متخصص
معالج ایه بیمارستان ووضته می ضود)
 -3کپی صفحه اول دفتزچه بیمه و بیمه تکمیلی(در صورت داضته بیمه تکمیلی)
 -4همزاه داضته مبلغ پیص پزداخت(در صورت لشوم)
توجه  :استفاده اس دفتزچه دیگزان خالف ضزع و قاوون می باضذ و در صورت مطاهذه
عالوه بز ضبط دفتزچه  ،طبق مقزرات بیمه ای با فزد متخلف بزخورد خواهذ گزدیذ.

