باسمه تعالي

دااگشنه آزاد اسالمي

تبسيخ:
شوبسُ:

واحد داراب

فرم بستري شذن در بيمارستان

ثيوِ شذُ هحتشم خَاّشوٌذ است ايي فشم سا پس اص تکويل ثِ ّوشاُ صَست ّضيٌِ ّبي اًجبم شذُ ثِ داًشگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ تحَيل فشهبئيذ .ثِ فشهْبئي
کِ ًبلص تکويل شَد ٍ يب فبلذ هذسک ثبشذ تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ شذ.

توسط واحذ دانشگاهي تکميل شود

تبسيخ ششٍع
شوبسُ شٌبسٌبهِ
تبسيخ تَلذ سٍص هبُ سبل
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ثيوبس
گَاّي هي شَد ًبهجشدُ ثيوِ
ًسجت ثب ثيوِ شذُ اصلي
سبکي شْشستبى
پَشش ثيوِ
تبسيخ تَلذ
ًبم پذس
شوبسُ شٌبسٌبهِ
شذُ اصلي  /افشاد تحت تکفل ثيوِ شذُ اصلي ثب شوبسُ پشسٌلي
تحت پَشش صٌذٍق ّضيٌِ هبصاد دسهبى لشاس گشفتِ
استخذام ٍ اص تبسيخ
دس تبسيخ
سٍص هبُ سبل
صَست اسبهي ثيوِ شذگبى دسج
سديف
ٍ تب صهبى ثستشي شذى تحت پَشش صٌذٍق هزکَس ثَدُ استً .بم ٍي دس صفحِ
ضوٌب علت بستري شدن نامبرده بيماري  /حادثه بىده است.
ً
گشديذُ است .
امضاء بيمه شده اصلي:

تاريخ و مهر و امضاء واحد:

توسط پسشک معالج تکميل گردد

تبسيخ تَلذ
ًبم پذس
ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ
گَاّي هي شَد خبًن /آلبي
تلفي
سبکي شْشستبى
ثِ شوبسُ ًظبم پضشکي
تَسط ايٌجبًت دکتش
هؼشفي گشديذُ است.
شْشستبى
جْت ثستشي شذى ثِ ثيوبسستبى
ػلت ثستشي شذى ٍ هؼبلجبت اًجبم شذُ ثِ ششح ريش ثَدُ ٍ ضوٌبً ايي ػبسضِ هبدسصادي هي ثبشذً/وي ثبشذ.
کذجشاحي:
ًَع ػول جشاحي:
(ثب تَجِ ثِ کتبة کبليفشًيب هشخص شَد)
هْش ٍ اهضبء پضشک هؼبلج:

توجه :خواهشمنذ است براي ثبت مشخصات بيمار از کارت شناسائي معتبر استفاده فرمائيذ.
توسط بيمارستان تکميل شود

گَاّي هيشَد خبًن/آلبي
طجك هؼشفي پضشک هؼبلج ًبهجشدُ دکتش
ثِ ايي ثيوبسستبى هؼشفي ٍ اص تبسيخ
حسبثْبي پيَست جوؼبً هجلغ
دسيبفتگشديذُ است.
دسجِ اسصشيبثي ثيوبسستبى:

دس تبسيخ

هحل صذٍس
ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ
ثؼلت اثتالء ثِ ثيوبسي/حبدثِ
سٍص ثستشي ٍ تحت هؼبلجِ لشاس گشفتِ ٍ طجك صَست
ثوذت
لغبيت
سيبل اص ٍي
سيبل(ثحشٍف)

هْش ٍ اهضبء هجبص ثيوبسستبى:

ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ثشسسي خسبست ثش اسبس هٌذسجبت فَق هي ثبشذ لزا هسئَليت ّشگًَِ اظْبسات خالف ٍالغ هتَجِ اهضبء کٌٌذُ خَاّذ ثَد.
دس صَستيکِ ثيوِ شذُ ثؼلت حبدثِ دس ثيوبسستبى ثستشي گشديذُ هذسک هستٌذ هجٌي ثش ًحَُ  ،ػلت ٍ تبسيخ ٍلَع حبدثِ هي ثبيست پيَست ايي فشم اسائِ
گشدد.
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