فرم بستری شدن در بیمارستان
بیمه شده محترم خواهشمند است این فرم را پس از تکمیل بهه همهراه رهورز ههینهه ههجا اشدهجم شهده بهه آاششهاجه یزاآ اسه م
واحد..............................تحویل فرمجیید  .به فرمهجی که شجقص تکمیل شوآ و یج فجقد مدارک بجشد ترتیب اثر آاآه شخواهد شد.
نام و نام خانوادگی بیمار

توسط واحد دانشگاهی تکمیل شود.

شروع پوشش بیم

تاریخ تولد روز
ساکن شهرستان

ماه

سال

شمماره شااسماام

نسبت با بیم شده اصلی

گواهی می شود نامبرده بیم شده اصلی  /افراد تحت تکفل بیم شده اصلی با شماره پرسالی
نام پدر

تاریخ تولد روز

تماریخ

ماه

در تاریخ

سال

شماره شااساام

استخدام و از تاریخ تحمت پوشمش صمادوا تمامین

هزیا مازاد درمان قرار گرفت و تا زمان بستری شدن تحت پوشش صادوا مذکور بوده است  .نام وی در صفح

ردیف

صورت اسمامی

بیم شدگان درج گردیده است .ضمااً علت بستری شدن نامبرده بیماری  /حادث بوده است.

تجریخ و مهر و امضج واحد

امضاء بیم شده اصلی

ب شماره شااساام

گواهی می شود خانم /آقای

توسط پزشک معالج تکمیل شود.

توسط ایاجانب دکتر

نام پدر

ب شماره نظام پزشکی
شهرستان

جهت بستری شدن در بیمارستان

تاریخ تولد

ساکن شهرستان

تلفن

معرفی گردیده است.

علت بستری شده و معالجات انجام شده ب شرح زیر بوده و ضماا این عارض مادرزادی می باشد  /نمی باشد.
کد جراحی:

نوع عمل جراحی :

مهر و امضاء پزشک معالج:

((با توج ب کتاب کالیفرنیا مشخص گردد)).

توجه :خواهشمند است برای ثبت مشخصات بیمار  ،کارت شناسایی معتبر استفاده گردد.

گواهی می شود خانم  /آقای

ب شماره شااساام

توسط بیمارستان تکمیل گردد.

طبق معرفی پزشک معالج نامبرده دکتمر
بیمارستان معرفی و از تاریخ
پیوست جمع ًا مبلغ

محل صدور

بعلمت ابمته بم بیمماری  /حادثم
لغایت

ب مدت

ریال ( بحروف)

در تاریخ
بم ایمن

روز بستری و تحت معالج قرار گرفتم و کمل صمورت حسمابهای
ریال از وی دریافت گردیده است.

درج ارزشیابی بیمارستان:

مهرو امضا مجاز بیمارستان:

بج توجه به اینکه بررس خسجرز بر اسجس مندرججز فوق م بجشد لذا مسهوولیت ههر نوشهه ارههجراز خه ع واقهه متوجهه امضهجخ کننهده خواههد بهوآ .آر
رورتیکه بیمه شده به علت حجآثه آر بیمجرستجن بسترا نرآیده مدرک مستند مبن بر شحوه علت و تجریخ وقوع حجآثه میبجیست پیوست این فرم ارایه نرآآ.

