سایش ّضیٌِ ّا تشای تیواساى تستشی هطاتق جذٍل

سدیف

ًَع خذهت

فشاًطیض سْن
تیواس (سیال)

فشاًطیض سْن
تیواس (سیال)

12

(با بیمه )
هطاٍسُ داسٍیی

244948

13

هطاٍسُ تغزیِ

134860

14

هطاٍسُ تشای پضضک
هذػَ

384808

ریل هی تاضذ :

سدیف

ًَع خذهت

1

(با بیمه )
هطاٍسُ

304492

2

ًَاس هغضی

444555

3

ًَاس قلة

54544

الصم تِ رکش است کِ سایش ّضیٌِ ّای خذهات دسهاًی هاًٌذ

4

آهثَالًس

424000

ّضیٌِ داسٍ تخویٌی هی تاضذ ٍ تستِ تِ ًَع آى ٍ تؼذاد دفؼات

5

کاس دسهاًی

124197

استفادُ اص آى هتغیش هی تاضذ.

6

گشٍُ دسهاًی

194404

7

تست َّش

194404

تست ضخصیت

234285

الکتشٍضَک
سٍاى دسهاًی
کیف تْذاضتی
تیواس

884704
724072

8
9
01
00

دانشگاه علوم پسشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران
مركس آموزشي، ،درماني و پژوهشي روزبه

هسینه های درمانی بیماران بستری در
بیمارستان فوق تخصصی بیمارستان روزبه

304000

هٌثغ  :تخطٌاهِ ضواسُ /235د 320/95/اػوال تؼشفِ ّای
هصَب سال  95دس تیواسستاى سٍصتِ(هصَتِ ضواسُ /32511ت/

دفتر پرستاري
تحت نظر کمیته آموزش به بیمار و خانواده
خرداد 5915

 ُ/53038هَسخ ٍ 95/3/20صاست تْذاضت )
تهران-خیابان كارگر جنوبي-بیمارستان روزبه -كدپستي3555133331:
تلفن55151555-5 :

نمابر33133335 :

پورتال بیمارستان http://roozbehhospital.tums.ac.ir

كد سند NM-BR-68:

ویرایش2

بازنگری2:

خانواده گرامی

تیواس ضوا سٍصاًِ تَسط دستیاس سٍاًپضضکی ٍ ّلفلتلِ ای
 4اٍسطاًس سشپایی ٍ تستشی  4داسٍخاًِ ٍ آصهایطگاُ هی تاضذ.

یکثاس تَسط استاد ٍیضیت هی ضَد.

تیواسستاى سٍصتِ تا تْشُ گیشی اص پضضکاى هجشب کلللیلِ

بیمارستان ريزبٍ با بیمٍ َای پایٍ ماوىد تامیه اجتماعی ،بیییمیٍ

اهکاًات دسهاًی ٍ سفاّی تا  217تخت تستشی دس خذهلت

سالمت ،بیمٍ ريستایی،کمیتٍ امداد ،بیمٍ ویییهيَیای م،ی ی ،

* فشاًطیض ّضیٌِ تخت تستشی تِ اصای ّش ضة تستلشی
تا تیوِ794920 4سیال هی تاضذ.

ضوا ػضیضاى هی تاضذ .دس توام ایي تخص ّا  4تیواسستاى اص

ًَاپیمایی َما ،باوک تجارت ي شُهداری می باشدَ .مچیىیییه



کادس پشستاسی حشفِ ای ٍ کاسکٌاى هجشب تْشُ هی گیلشد

بیمارستان ريزبٍ جُت ت،هیع در کار بیماران ي َمهاَان تمامی

فشاًطیض ٍیضیت سٍص اٍل تستشی تا تیوِ تِ هثللل
 304492سیال هی تاضذ ٍ ّضیٌِ فشاًطیض ٍیلضیلت
ّای سٍصاًِ تؼذی 244948سیال هی تاضذ.

تا خذهات تا کیفیت ٍ هٌاسة تِ تیلولاساى اسا لِ گلشدد.

سًابق ي اطالعات( ب،تهی) را بٍ صًرت الکتهيویکی ذخیهٌ می



خذهات پضضکی قاتل اسا ِ دس تیواسستاى ضاهلل تلخلص

کىد کٍ در مهاجعات بعدی قابل دستهس ي پیگیهی می بیاشید.

فشاًطیض ٍیضیت سٍص تشخیص تا تیوِ تلِ هلثللل
 164632سیال هی تاضذ

ّای تستشی اطفال ٍ تضسگسال  4دسهاًگاُ هغض ٍ اػصلاب
4دسهاًگاُ تضسگسال ( دسهاًگاُ سٍاًپضضکی تالغیي  4دسهاًگاُ
تخصصی سالوٌذاى 4دسهاًگاُ تخصصی سٍاًی -جٌلسلی)4
دسهاًگاُ کَدک ٍ ًَجَاى(دسهاًگاُ حافظِ ٍ ًلَسٍللَطی
سفتاس)4دسهاًگاُ سٍاى دسهاًی فشدی ٍ گشٍّی 4کللیلٌلیلک
گفتاس دسهاًی4کاس دسهاًی ٍ 4احذ الکلتلشٍضلَک دسهلاًلی4
سٍاًطٌاسی تالیٌی ٍ4احذ هذدکاسی 4کلیٌیک هشاقثت ّلای
ٍیظُ ( پیگیشی تلفٌی4هشکض سٍصاًٍِ 4یضیت دس هٌضل)

* چٌاًچِ تیواس ّوشاُ داضتِ تاضذّ 4ضیٌِ ّوشاُ تیواس صیش
 12سال  184000سیال ٍ ّضیٌِ ّوشاُ تیواس تلاالی 12
سال 3004000سیال هی تاضذ.

