
 

 

 تشکیل پرونده بیمار بستری و ترخیصمدارک مورد نیاز جهت 

 ( سری2)  :کپی صفحه اول دفترچه بیمار )که اعتبار داشته باشد( -1

  سال عکسدار باشد. 6سال باید عکسدار باشد. در مورد بیمه روستایی باالی  2دفترچه بیمه افراد باالی 

  دفترچه پدریدر مورد خانمهای متاهل دفترچه همسری مالک است نه. 

 .بیماران تحت پوشش کمیته امداد باید معرفی نامه از کمیته امداد داشته باشند 

 .همه دفترچه های روستایی باید کد ارجاع داشته باشند 

 .دارندگان بیمه تکمیلی قبل از ترخیص بایدمعرفی نامه خود را به واحد ترخیص ارائه دهند 

 

 :کپی شناسنامه بیمار -2

  ال کپی از تمام صفحات شناسنامه و شناسنامه پدر صفحه اول و دومس2برای اطفال زیر 

 اصل شناسنامه شوهر و بیمار مورد   در مورد بیماران زایمانی و سزارین جهت صدور گواهی والدت حتما

 نیاز است.

 .در مورد صیغه ای ، صیغه نامه معتبر به همراه اصل شناسنامه شوهر و بیمار نیاز است 

  شناسنامه پدر و فرزندی که بیمه وابستگی دارد.صفحه دوم 

 سری2:   کپی کارت ملی بیمار-3

 در موارد نیاز به جراحی حضور همراه بیمار بعنوان شاهد الزامی است.-4

  سال حتی برادر و خواهر نیز  18یعنی پدر ویا پدربزرگ و در موارد باالی ) همراه بیمار شامل ولی وقیم

 کفایت میکند.(

و یا فرم  115( کارت ملی ، کروکی راهنمایی و رانندگی و یا فرم مورد مصدومین ترافیکی )تصادفی هادر -5

هالل احمر  و بیمه نامه شخص ثالث مقصر نیز مورد نیاز است )برای موتور سواران بیمه شخص ثالث الزامی 

 نمی باشد(

 هزار تومان میباشد. 150در بیماران چشمی میلیون تومان و  2غ علی الحساب بیماران سپتو رینو پالستی مبل-6

 برای عمل سپتو رینو پالستی آزاد میباشد.برای بیماران دارای دفترچه نیروهای مسلح -7

 سربازان باید برای اعمال جراحی غیر اورژانس حتما برگه مرخصی از یگان محل خدمت داشته باشند.-8

 ه پدر  و فرزند همراه باشد.سال فرزندی حتما باید شناسنام 18بیماران باالی -9

توجه: بیماران به هنگام بستری از آوردن و به همراه داشتن اشیاء قیمتی و زیور آالت به بیمارستان و بخشها 

 فرمایند در غیر اینصورت بیمارستان مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد.خودداری 

 

 


