
     

  مدارك مورد نیاز جهت پرداخت هزینه هاي بیمارستانی

 تصویر کارت درمان -1

 تصویر صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی - 2

 )ممهور به مهرحسابداري ،امضا و قید مبلغ دریافتی توسط بیمارستان(اصل صورتحساب بیمارستان  -3

 جراحیاصل برگه شرح عمل برابر تصویر اصل یا -4

 تصویربرابر اصل برگه بیهوشی اتاق عملاصل یا  -5

 اصل یا کپی برابر با اصل برگه ریز لوازم مصرفی -6

 اصل یا تصویربرابر اصل برگه شرح حال بیمه و یک برگ اصل یا کپی برابر اصل خالصه پرونده -7

 استفاده پروتزاز پروتز اصل فاکتور خرید پروتزهاي مصرفی ممهور به مهر داروخانه و جراح مبنی بر  استفاده درصورت - 8

  .الزامیست)برگه شرح عمل و بیهوشی(در صورت بستري در بیمارستان جهت درمان طبی که نیاز به جراحی ندارد ارائه کلیه مدارك فوق بجز

  مدارك مورد نیاز جهت هزینه هاي پاراکلینیکی و سرپایی

  تصویر کارت درمان -1

 تصویر صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی - 2

 رداخت وجهاصل قبض پ -3

 ........)و  ، آزمایش مثل جواب سونوگرافی یا جواب اسکن(تصویر نتیجه خدمات -4

 ممهور به مهر پزشک معالج دستور پزشک معالج -5

  مدارك مورد نیاز جهت صدور معرفینامه به بیمارستانهاي طرف قرارداد

  اصلی تصویر صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی بیمار و بیمه شده -1

  .بیماريدستور پزشک معالج جهت بستري با ذکرنوع بیماري و نام - 2

  .صوص معرفینامه دندان پزشکی ارائه طرح درمان توسط دندانپزشک مربوطه الزامیستدر خ -3

  مدارك مورد نیاز جهت هزینه دندان پزشکی

  و تاریخ انجام هزینه فاکتور مربوط به هزینه هاي انجام شده هر کدام  به تفکیک نوع عمل انجام  با ذکر مبلغ – الف

  : مواردي که نیاز به گرافی دارد– ب

دندان با ارائه گرافی کامل  3ترمیم بیش از  3) گرافی حین کار و بعد کار(درمان ریشه- 2) بعد از کارقبل  و  گرافی (روکش دندان  – 1 

گرافی کامل فک قبل و بعد از (جراحی لثه  - 5گرافی قبل و بعد از کار(نسج سخت جراحی دندان نهفته در- 4 قبل و بعد از کار از فک

 - 8ترمیم گرافی پس از ) بیلداپ آمالگام و کامپوزیت(ترمیم کامل تاج دندان  - 7گرافی قبل و بعد از کار (پالپکتومی اطفال  - 6) کار

ارتودنسی قبل از انجام با شعبه تماس - 9ایمپلنت گرافی کامل از فک قبل  از کار و با تایید پزشک معتمد شعبه و گرافی بعد از کار

  .داردنیاز به معاینه و تایید پزشک ) دندان متحرك (دست دندان مصنوعی   و پروتز متحرك  – 10)سال  14زیر ( گرفته شود

  ت دریافت هزینه ویزیت و دارومدارك مورد نیاز جه

 جهت دریافت هزینه دارو نسخه پزشک  – 2به انضمام فاکتور ممهور به مهر پزشک جهت دریافت هزینه ویزیت نسخه پزشک– 1

  با ذکر نام دارو )پرینت داروخانه ( با ریز داروها همراه  و فاکتور داروخانه )الزامی است(ممهور به مهر پزشک معالج 


