روند پذیرش بیماران ارجاعی از مطب دربیمارستان دکتر علی شریعتی
 -1به همراه داشتن مدارک زیر درزمان پذیرش الزامی است :دفترچه بیمه بیماربه همراه دوبرگ کپی از صفحه اول–
کارت شناسایی عکس دار معتبربیماربه همراه یگ سری کپی  -مدارک شناسایی ولی یا قیم قانونی بیماربه همراه
یک سری کپی -دستور بستری پزشک
 -2حضور به موقع درپذیرش از ساعت 7صبح پذیرش بیماران الکتیوشروع می گردد.
 -3نوبت دهی بیماران براساس برنامه حضورپزشکان انجام می گیردو به ساعت حضور بیماران ارتباطی
ندارد.همکاران واحد پذیرش براساس برنامه زمانبندی اتاق عمل برای هرپزشک بیماران انهارا درصف تشکیل
پرونده قرارمی دهند
 -4الزم است جهت اخذ رضایت معالجه وعمل جراحی بیماریا قیم یا ولی قانونی بیماربا مدارک شناسایی درزمان
تشکیل پرونده دراین واحد حضور داشته باشند.
 -5بیماران محترم درابتدای تشکیل پرونده باتوجه به نوع عمل الزم است مبلغی را بعنوان علی الحساب بستری به
حساب بیمارستان واریز نمایند.که دراین ارتباط هزینه اولیه محاسبه واطالع داده میشود.
 -6بیماران فاقد بیمه درصورت غیر اورژانسی بودن ابتدا به مراکز صادرکننده بیمه سالم همگانی معرفی وبعد از اخذ
شماره بیمه جهت بستری می توانند اقدام نمایند.
 -7بیماران اورژانسی فاقد بیمه تا قبل از ترخیص می بایست نسبت به اخذ بیمه از مراکز صادرکننده بیمه سالمت
اقدام نمایند درغیر اینصورت تمام هزینه به صورت ازاد ازایشان اخذ می گردد.
 -8بیماران غیر ایرانی درصورتی که دارای دفترچه بیمه سالمت اتباع بوده می توانند از مزایای ان تا انتهای زمان
تمدید بیمه استفاده نمایند.
 -9بیماران غیر ایرانی بدون پاسپورت وگذرنامه یا کارت اقامت درصورت غیر اورژانسی بودن می بایست ابتدا به
مراکز صادر کنن ده مجوز اقامت درفرمانداری استان خراسان امورمهاجرین مراجعه وبعداز تعیین تکلیف به صورت
ازاد بستری می گردند.
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بیماران غیرایرانی دارای گذرنامه وپاسپورت با بیمه گردشگری بستری خواهند شد
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بیماران تصادفی درصورتی که دوماه از تاریخ تصادف باقی مانده باشد می توانند با داشتن مدارک دال

برترافیکی بودن (برگ گزارش اورژانس115و یابرگ کروکی وشرح حادثه پاسگاه)از بیمه ترافیکی استفاده نمایند.
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اعالم داشتن سابقه بستری قبلی دربیمارستان مهم می باشد.لطفا اگر سابقه قبلی بستری دراین

بیمارستان دارید به مسئول پذیرش شیفت اعالن بفرمایید
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شمار ه ملی خودرا به همراه داشته باشیددرصورت نداشتن شماره ملی پرونده به صورت ازادمحاسبه می

گردد.
روند پذیرش بیماران اورژانسی :
-1بیماران اورژانسی با دستور پزشک اورژانس به واحد پذیرش مراجعه می نماید.درصورت لزوم همراه بیماریا
منشی بخش جهت تشکیل پرونده مراجعه می کند.
-2شماره ملی بیمار جهت تشکیل پرونده الزامی است
-3بیماران تصادفی درصورتی که با غیر از اورژانس 115به بیمارستان مراجعه نموده باشند می بایست تاقبل از
ترخیص کروکی پاسگاه را ارائه دهند.

