فرآیند پذیرش بیماران بستری

مقدم شما مراجعین محترم را به بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده گرامی داشته و از اننخاب شما جهت دریافت خدمات توانبخشی و
درمانی خود در این بیمارستان سپاسگزاریم ،جهت ارائه خدمات مطلوب به شما مراجعین محترم خواهشمندیم مطالب ذیل را با دقت مطالعه
فرمایید(جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 00237522- 00025702 -07532:تماس حاصل فرمائید).

مراحل پذیرش
 مراجعه بیمار به واحد پذیرش با دستور پزشک معالج
 انجام اقدامات الزم جهت تشکیل پرونده در واحد پذیرش
 مراجعه بیمار به صندوق جهت پرداخت ودیعه بستری و دریافت قبض
 ارائه قبض صندوق به واحد پذیرش و اخذ رضایت نامه
 هماهنگی با بخش مورد نظر جهت اختصاص تخت
 انتقال بیمار به بخش جهت بستری
مدارک الزم جهت پذیرش
 برگه دستور بستری پزشک معالج
 همراه داشتن دفترچه بیمه بیمار با تاریخ معتبر و برگه کافی (در هنگام پذیرش و ترخیص) ،شناسنامه ،کارت ملی و شناسنامه قیم و
سرپرست بیمار در صورت صغیر بودن بیمار
 معرفی نامه بیمه تکمیلی جهت ارائه به واحد درآمد و بیمه گری
 هنگام پذیرش بیماران زیر 81سال و یا بیماران ناتوان ذهنی و روحی ،حضور پدر یا قیم قانونی به همراه شناسنامه الزامی است.

اطاعات الزم جهت پذیرش

 پس از اختصاص تخت و پایان فرآیند پذیرش و تایید مالی ،بیمار به بخش مربوطه منتقل می شود.
 مطالعه و کنترل اطالعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیماران محترم یا همراهان ایشان به منظور تائید
صحت اطالعات الزامی است.
 میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیماران محترم دریافت می شود ،فقط پیش پرداخت بوده و میزان کامل هزینه ها توسط واحد
ترخیص اعالم می گردد.
 برگه راهنما ی هزینه های بیمارستان در زمان پذیرش توسط همکاران واحد پذیرش به بیماران محترم ارائه خواهد شد.
 هزینه بستری شدن در اتاق یک تخته(بجز اتاق ایزوله) ،هزینه اقامت در اتاق ویژه( )VIPو همچنین داشتن همراه باالی  81سال،
مورد قبول سازمان بیمه گر نبوده و پرداخت هزینه آن به عهده بیمار می باشد که در صورتحساب لحاظ خواهد شد.

