چگونگی تحویل هسینههای درمانی
ویسیت :

 اگز ٍیشیت در سزبزگ پشضک درج گزدیذُ باضذ هی بایست ًسخِ هزتبط دارٍیی یا آسهایص ٍ  ...ضویوِ ضَد.
ٍ یشیت پطت ًسخِ دارٍیی در دفتزچِ بیوِ ًَضتِ ضَد.

 در صَرتیکِ فقط ٍیشیت اًدام گزدیذُ ،در بزگِ سبش دفتزچِ فاکتَر ٍ بِ ّوزاُ بزگِ دٍم ارائِ ضَد.
(سربرگ پسضک به تنهایی برای ویسیت قابل پرداخت نمی باضد)
ّ شیٌِ ّای بخیِ ٍ پاًسواى در بزگِ سبش دفتزچِ فاکتَر ٍ بِ ّوزاُ بزگِ دٍم ارائِ ضَد.

دارو :
 اصل ًسخِ تدَیش دارٍ تَسط پشضک (سزبزگ پشضک قابل قبَل ًیست)،
ً سخِ هوَْر بِ هْز دارٍخاًِ ٍ هْز پشضک با قیذ ریش هبلغ دارٍ ٍ تعییي سْن بیوِ پایِ ٍ فزاًطیش دارٍ
(اگر دارو آزاد باضد برگه اصلی دفترچه تحویل داده ضود)

اکو ،نوارقلب ،تست ورزش ،آزمایص ،رادیولوشی ،ماموگرافی ،تصویربرداری و سونوگرافی:
 اصل فاکتَر کِ دارای هُْز است (الوثٌی ًباضذ)،
 دستَر پشضک در دفتزچِ بیوِ
 کپی گشارش (خَاب)

هسینههای بیمارستانی:
 فتَکپی دفتزچِ بیوِ گز اٍل
 فتَکپی صفحِ اٍل ٍ دٍم ضٌاسٌاهِ
 اصل صَرتحساب ٍ هذارک بیوارستاًی (بزگ پذیزش ٍ ضزح حال ٍ عول ٍ بیَْضی ٍ صَرت ریش ّشیٌِّای دارٍ ٍ اطاق عول ٍ )...
در صَرتیکِ سْن بیوِ پایِ در صَرتحساب بیوارستاًی لحاظ ًطذُ باضذ اصل پزًٍذُ بزای دریافت سْن بیوِ گز اٍل تحَیل ضزکت بیوِ هزبَطِ گزدد ٍ
هذارک کپی بزابز اصل ضذُ بِ ّوزاُ اصل سٌذ ٍاریشی بیوِ پایِ ارائِ گزدد.

دندان پسضکی:
 فاکتَر هزبَط بِ خذهات اًدام ضذُ تَسط پشضک هعالح بِ ریش در دفتزچِ بیوِ (کار اًدام ضذُ ٍ ّشیٌِ آى)،
 تاییذ فاکتَر تَسط پشضک هعتوذ بیوِ ایزاى

 رادیَگزافی قبل ٍ بعذ (بزاساس تعزفِ ٍ دستَرالعولّای هزبَطِ)

عینک:
 oاصل دستَر پشضک هعالح در دفتزچِ بیوِ
 oاصل فاکتَر خزیذ عیٌک کِ دارای هُْز است
 oپزیٌت کاهپیَتزی ًوزُ چطن

فیسیوتراپی:
ً سخِ پشضک هعالح در دفتزچِ هبٌی بز ًَع ـ اًذام ـ تعذاد خلسِ،
 اصل فاکتَر ٍ یا صَرتحساب هعتبز هزکش فیشیَتزاپی درج تعذاد خلسات ٍ ًَع اًذام ٍ هبلغ ّشیٌِ ٍ هْز هزکش ٍ ادرس ٍ تلفي هزخع الشاهیست.
 گشارش تاریخ اًدام خلسات فیشیَتزاپی

ارتس و پروتس:
ً سخِ پشضک هعالح

 اصل فاکتَر خزیذ تدْیشات
 هذارک هثبتِ اس خولِ بزگ ضزح عول بیوارستاًی ٍ عکس رادیَلَصی یا سی تی اسکي ٍ  ...ارائِ ضَد.

