سایر هزینه ها برای بیماران بستری مطابق جدول
ذیل می باشد :

63
68
60

نوع خدمت
(با بیمه )
مشاوره دارویی
مشاوره تغذیه
مشاوره برای پزشک
مدعو
آموزش به بیمار

828485
238455

ردیف

نوع خدمت

6

(با بیمه )
مشاوره

063.25

2

نوار مغزی

053.65

3

نوار قلب

.3065

8

آمبوالنس

053555

0

کار درمانی

6.3055

هزینه دارو تخمینی می باشد و بسته به نوع آن و تعداد دفعات

1

گروه درمانی

..3.65

استفاده از آن متغیر می باشد.

7

تست هوش

..3.65

4
4

تست شخصیت
الکتروشوک
روان درمانی
کیف بهداشتی
بیمار
ورزش درمانی

..3.03
0..3605

01
00
01

فرانشیز سهم
بیمار (ریال)

ردیف

فرانشیز سهم
بیمار (ریال)

06.3025

61

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران
مركز آموزشي، ،درماني و پژوهشي روزبه

118185
18118

الزم به ذکر است که سایر هزینه های خدمات درمانی مانند

هزینه های درمانی بیماران بستری در
بیمارستان فوق تخصصی بیمارستان روزبه

منبع  :مصوبه شماره /81464ت/08285/ه مورخ 41/8/28

دفتر پرستاري و امور مالی

وزارت بهداشت

تحت نظر کمیته آموزش به بیمار و خانواده و
کمیته اداري-مالی
سال5911

.53555
تهران-خیابان كارگر جنوبي-بیمارستان روزبه -كدپستي3555133331:

363035

تلفن55151555-5 :

نمابر33133335 :

پورتال بیمارستان http://roozbehhospital.tums.ac.ir
وب سايت معاونت درمان http://darman.tums.ac.ir

كد سند NM-BR-68:

ویرایش3

بازنگری3

خانواده گرامی
بیمارستان روزبه با بهره گیری از پزشکان مجرب کلللیله

بیمار شما روزانه توسط دستیار روانپزشکی و هلفلتله ای
 ،اور انس سرپایی و بستری  ،داروخانه و آزمایشگاه می باشد.
بیمارستان روزبه با بیمه های پایه مانند تامین اجتماعی ،بیییمیه

امکانات درمانی و رفاهی با  257تخت بستری در خدملت

سالمت ،بیمه روستایی،کمیته امداد ،هواپیمایی هیمیا ،بیانی

شما عزیزان می باشد .در تمام این بخش ها  ،بیمارستان از

تجارت و شهرداری می باشد .همچنین بیمارستان روزبه جهیت

کادر پرستاری حرفه ای و کارکنان مجرب بهره می گیلرد

تسریع در کار بیماران و همراهان تمامی سوابق و اطیالعیات

تا خدمات با کیفیت و مناسب به بیلملاران ارا له گلردد.

( بستری) را به صورت الکترونیکی ذخیره میی کینید کیه در

خدمات پزشکی قابل ارا ه در بیمارستان شاملل بلخلش

مراجعات بعدی قابل دسیتیرو و پییی یییری میی بیاشید.

های بستری اطفال و بزرگسال  ،درمانگاه مغز و اعصلاب
،درمانگاه بزرگسال ( درمانگاه روانپزشکی بالغین  ،درمانگاه
تخصصی سالمندان ،درمانگاه تخصصی روانی -جنلسلی)،
درمانگاه کودک و نوجوان(درمانگاه حافظه و نلوروللو ی
رفتار)،درمانگاه روان درمانی فردی و گروهی ،کللیلنلیلک
گفتار درمانی،کار درمانی  ،واحد الکلتلروشلوک درملانلی،
روانشناسی بالینی ،واحد مددکاری ،کلینیک مراقبت هلای
ویژه ( پیگیری تلفنی،مرکز روزانه ،ویزیت در منزل)

یکبار توسط استاد ویزیت می شود.
* فرانشیز هزینه تخت بستری به ازای هر شب بستلری
با بیمه6008245 ،ریال می باشد.


فرانشیز ویزیت روز اول بستری با بیمه به مبللل
 028315ریال می باشد و هزینه فرانشیز ویلزیلت
های روزانه بعدی 828485ریال می باشد.



فرانشیز ویزیت روز ترخیص با بیمه بله ملبللل
 248015ریال می باشد

* چنانچه بیمار همراه داشته باشد ،هزینه همراه بیمار زیر
 62سال  338555ریال و هزینه همراه بیمار بلاالی 62
سال 335،555ریال می باشد.

