
  مدارك مورد نياز

 در يبستر( است نشده صادر رسان كمك نامه يمعرف كه يموارد در خدمات ارائه خواستدر و پرونده يبررس يبرا ازين مورد مدارك

 خدمات انجام ،صيترخ از قبل طيشرا احراز امكان عدم، يقرارداد ريغ پزشكان نظر تحت درمان ،قرارداد طرف ريغ يها مارستانيب

  :است ريز شرح به) ... و اورژانس خدمات از استفاده ،رسان كمك اطالع بدون يربست اي و يكينيلپاراك

  بستري در بيمارستان:

  مارستانيب صورتحساب اصل •

 پزشكان صورتحساب اصل •

 شده انجام يجراح اي و درمان نوع بر يمبن معالج پزشك يگواه اصل •

  عمل شرح برگ يكپ •

 يهوشيب يگواه •

 رهيغ و يپاتولوژ ،يولوژيراد خدمات ،شاتيآزما ،عمل اتاق يمصرف لوازم ،داروها زير يگواه •

 رهيغ و يگرافويآنژ ،يآندوسكوپ ،يپاتولوژ ،يسونوگراف ،اسكن يت يس ،يآ آر ام خدمات گزارش •

 پزشك امضاء و مهر با يپزشك مشاوره انجام يگواه •

 معالج پزشك از مصرف ديتائ يگواه با همراه بدن داخل شده مصرف لوازم و پروتز فاكتور اصل •

  جواب و گزارش با همراه مارستانيب از خارج در شده انجام خدمات ديرس اي قبض اصل •

  نيسزار و مانيزا مورد در نيزوج شناسنامه دوم و اول صفحات يكپ ارائه •

 ينيب انحراف يجراح مورد در ، عمل از قبل ينيب يروبرو يژلوويراد عكس ارائه •

گيرد. لطفا در همان زمان كمبودها را برطرف قرار ميترخيص از سوي بيمارستان در اختيار شما مدارك فوق معموال در زمان 

  نمائيد، بيمارستان موظف به تامين آنها است.

  تشخيصي: –اراكلينيكي پ

  كيينيپاراكل خدمات انجام براي پزشك دستور •

 يصيتشخ - يكينيپاراكل مركز ديتائ و مهر با پرداخت قبض اصل •

  خدمات مركز مكتوب گزارش •

  :ورژانس بيمارستانا

 )درمان نوع و مراجعه علت( درمان و يماريب بر يمبن اورژانس پزشك يگواه •

  شده انجام خدمات جينتا و پرداختي قبوض هيكل+  مارستانيب مهر با حساب صورت اصل •

  وانح و تصادف:س

 يضرور مقصر و تصادف به مربوط مدارك و سيپل يكروك و گزارش ،حادثه شرح ارائه ،يقبل مدارك ارائه بر عالوه فوق موارد در •

 .است

  موجب تسريع در ارائه خدمات و جلوگيري از رفت و آمد مكرر شما خواهد شدارائه مدارك مورد نياز 


