ﻓراﯾﻧد ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺻدوﻣﯾن ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻏﯾر داﻧﺷﮕﺎھﯽ

آﯾﺎ ﻣﺻدوم در ھﻧﮕﺎم
ﭘذﯾرش وﺿﻌﯾت اورژاﻧﺳﯽ
دارد

ﺑﻠﮫ

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

آﯾﺎ ﻣﺻدوم ﺑﺎ آﻣﺑوﻻﻧس
 ١١۵ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺟﺎع
ﺷده اﺳت

ﻣدارک ﻣﺛﺑﺗﮫ ﺗﮭﺎ ﮐروﮐﯽ ﺗﺻﺎدف و ﯾﺎ ﮔزارش آﻣﺑوﻻﻧس ١١۵

ﺧﯾر

ﺑﻠﮫ
آﯾﺎ ﻣﺻدوم ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل رﺳﯾده

ﺑﻠﮫ

ﻣﺻدوم در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در
روزھﺎی ﭘﯾﮕری درج ﺷده در
ﮐﺗﺎب ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣدارک ﻣﺛﺑﺗﮫ ﺗﺻﺎدف ﺑدون
در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧدﻣﯾن
ﻣرﮐزدرﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺻورت
ﺧود ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭘذﯾرش
داده ﻣﯾﺷود

ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ
ﺑﺧش اورژاﻧش اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراھﺎن
ﻣﺻدوم ﺟﮭت اراﺋﮫ
ﻣدارک ﻣﺛﺑﺗﮫ

اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﺧش اورژاﻧس
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ

آﯾﺎ ﻣﺻدوم ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
اﻧﺗﻘﺎل ﻣراﮐز دوﻟﺗﯽ را
ﺟﮭت اداﻣﮫ درﻣﺎن را
دارد

ﺧﯾر

ﺧﯾر

ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺗﺎد
داﻧﺷﮕﺎه از ﯾﮑﯽ از
ﻣراﮐز دوﻟﺗﯽ ﭘذﯾرش
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود

ﭘس از ﮐﺳب رﺿﺎﯾت از ﻣﺻدوم ﯾﺎ
ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎر ﺟﮭت اداﻣﮫ درﻣﺎن در
ھﻣﺎن ﻣرﮐزاﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﮔردد

ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ
طﺑق ﺗﻌرﻓﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯾﮕردد و ﺑﺎ اﺻل ﻣدارک
ﻣﺛﺑﮫ ﺗﺻﺎدف ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت
درﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ارﺳﺎل
ﻣﯾﮕردد .ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ
ای را ﻣﺻدوم ﭘرداﺧت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﮔردد

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺻدوم در ھﻧﮕﺎم
ﺗرﺧﯾص ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣدارک ﻣﺛﺑﺗﮫ
ﺗﺻﺎدف ﺑﺻورت ﺗﻌرﻓﮫ دوﻟﺗﯽ
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮕردد و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺧﻔﯾف
داده ﻣﯾﺷود و ﻣﺎواﻟﺗﻔﺎوت ھزﯾﻧﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ از ﻣﺻدوم
درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮕردد ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺻدوﻣﯾن ﺛﺑت ﮔردد

ﻣﺻدوم ﺑﮫ ﺑﺧش وﯾژه آی ﺳﯽ ﯾو وﯾﺎ
اﺗﺎق ﻋﻣل اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯾﺷود ﻣﺻدوم
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺑﻌﻧوان ﻣﺻدوم اورژاﻧﺳﯽ ﻣﻧظور
ﻣﯾﮕردد و ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ طﺑق ﺗﻌرﻓﮫ
دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و از ﺑﯾﻣﺎر ھزﯾﻧﮫ ای
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮔرددد

اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑرای
ﻣﺻدوم اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد

ﭘس از ﺑﮭﺑودی ﻧﺳﺑﯽ ﮐﮫ
ﻣﺻدوم ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ
ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد

ﻻزم ﺑذﮐر اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻدوم در ﺑدو ﻣراﺟﻌﮫ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗرﺧﯾص اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔردد
ﻣدارک ﻣﺛﺑﺗﮫ ﺑﮫ واﺣد ﺗرﺧﯾص اراﺋﮫ ﮔردد درﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺻدوم ﭘس از ﺗرﺧﯾص
ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم ﻣدارک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت و در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺻل ﺑﮫ
ﻣﻌﺎوﻧت درﻣﺎن ارﺳﺎل و ﭘس از ﺗﺧﺻﯾص ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺻدوم ﻋودت داده ﻣﯽ ﺷود
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ﭘس از ﺗرﺧﯾص و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺻدوﻣﯾن ﺗراﻓﯾﮑﯽ آﻣﺎر ﻣﺻدوﻣﯾن
ﺑﺻورت ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت درﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردد

