قاتل توجه کلیه کارکنان دانشگاه و واحذهای تاتعه
موضوع  :دریافت مذارک پسشکی و پرداخت هسینه های تیمه تکمیلی سینا
ته اطالع همکاران گرامی می رسانذ جهت تحویل سنذ و مذارک پسشکی و درمانی ( تیمه سینا ) روزهای:
شنثه تا چهارشنثه  8الی  12در دانشگاه علوم پسشکی (دتیرخانه امور پشتیثانی )
سه شنثه  8الی  12در پردیس (دتیرخانه معاونت آموزش)
چهارشنثه  8الی  12در تیمارستان قلة کارشناس آماده پاسخگویی می تاشذ.

الف) استفاده از مراکس طرف قرارداد تا شرکت تیمه سینا
مذارک مورد نیاز جهت صذور معرفینامه :
 -1وپي صفح ٝا َٚدفتشچ ٝتیٕ ٝتیٕاس
 -2وپي دػتٛس پضؿىي ٔثٙي تش ٘ٛع ػُٕ

ب) استفاده از مراکس غیر طرف قرارداد:
تشای دسیافت ٞضیٞ ٝٙای دسٔا٘ي ٔشاوض غیش عشف لشاسداد ٔذاسن صیش تایذ ت ٝتیٕ ٝػیٙا اسائٌ ٝشدد.
تؼتشی  ٚاػٕاَ ٔ ٟٓخشاحي دس تیٕاسػتا٘ي

ؿأُ  :تؼتشی ,خشاحي,آ٘ظیٌٛشافي لّة,ؿیٕي دسٔا٘ي ٕٞ ٚچٙیٗ ٞضیٞ ٝٙای ٔشتٛط ت ٝاػٕاَ خشاحي ٘اصایي ٚ
ٞ,پاتیت,ػشعاٖ ٚ,اػٕاَ خشاحي ٔ,ٟٓسفغ ػیٛب ٘MSاتاسٚسی,صایٕاٖ  ٚػضاسیٗ,تیٕاسی ٞای صؼة اِؼالج ٔا٘ٙذ
ا٘ىؼاسی د ٚچـٓ ٞ ٚضی ٝٙآٔثٛال٘غ ....ٚ
 -1اصُ سیض  ٚصٛستحؼاب تیٕاسػتا٘ي ٕٟٔٛس ت ٝٔ ٝتیٕاسػتاٖ  ٚصٙذٚق
 -2اصُ خالص ٝپش٘ٚذ ٚ ٜتشٌ ٝؿشح ػُٕ یا ٌضاسؽ ػُٕ  ،چاست تیٟٛؿي ٕٟٔٛس تٟٔ ٝش پضؿه خشاح ٚ
تیٟٛؿي
 -3سیض خذٔات ا٘داْ ؿذٜ
 -4وپي صفح ٝا َٚدفتشچ ٝتیٕ ٝؿذ ٜاصّي  ٚتیٕاس
 -5تٕاْ ٔذان اصُ یا دس صٛست اػتفاد ٜاص ػ ٟٓتیٌٕ ٝش ا َٚوپي تشاتش اصُ تاؿذ.
 -6اسائٌ ٝضاسؽ پاتِٛٛطی دس صٛست ا٘داْ
 -7اسائ ٝاصُ فاوتٛس خشیذ تدٟیضات دس صٛست اػتفادٜ
 -8دس ٔٛاسدیى ٝتیٕ ٝؿذ ٜالذاْ ت ٝدسیافت ػ ٟٓتیٌٕ ٝش پایٕٛ٘ ٝد ٜاػت تصٛیش تشاتش اصُ ٔذاسن فٛق
ٕٟٔٛس تٟٔ ٝش تیٌٕ ٝش پای٘ ٚ ٝأ ٝتیٕ ٝپایٔ ٝثٙي تش پشداخت ػ ٟٓتیٌٕ ٝش ا َٚاِضأي ٔي تاؿذ.

ٞضیٞ ٝٙای ؿیٕي دسٔا٘ي

فیضیٛتشاپي

ٞضیٞ ٝٙای پاساوّیٙیىي ػشپایي
(ػٌٛ٘ٛشافئ،أٌٛشافي،آصٔایـٍا،ٜسادیِٛٛطی،ػي
تي اػىٗ ،اْ آس آی ،ػٙدؾ تشاوٓ اػتخٛاٖ ٚ
)........
ٚیضیت

ٌ -1ضاسؽ پاتِٛٛطی ٔشتٛط ت ٝتیٕاسی
ٌٛ -2اٞي پضؿه ٔؼاِح ٔثٙي تش ٘ٛع تیٕاسی  ٚداسٞٚای ٔصشفي
٘ -3ؼخ ٝؿیٕي دسٔا٘ي(لثض داس )ٚپشفشاط ؿذ ٜداسٚخإٟ٘ٛٔ ٚ ٝس تٟٔ ٝش ٔشوض دسٔا٘ي ؿیٕي تاؿذ.
ٌٛ -4اٞي تشصیك (دس صٛستي و ٝداسٚی ؿیٕي دسٔا٘ي تشصیمي تاؿذ) و ٝاص ٘ظش صٔاٖ ا٘داْ تا تاسیخ داسٙٔ ٚغثك
تاؿذ
ٞ -5ضی ٝٙتشصیك ؿیٕي دسٔا٘ي
-1دػتٛس پضؿه تا روش ٘ٛع تیٕاسی  ٚتؼذاد خّؼات ٔٛسد ٘یاص
-2اسائ ٝفاوتٛس ٕٟٔٛس تٟٔ ٝش ٔشوض دسٔا٘ي تا روش ٔثّغ،تؼذاد خّؼات  ٚتاسیخ ٞش خّؼ ٝت ٝتفىیه
* دس صٛست ٘یاص ٔذاسن خٟت تشسػي ت ٝدسخٛاػت تیٌٕ ٝش اسائٌ ٝشدد.
 -1اسائ ٝدػتٛس پضؿه ٔؼاِح تٕٞ ٝشأٟ ٜش  ٚتاسیخ
 -2اصُ فاوتٛس پشداختي ٕٟٔٛس تٟٔ ٝش ٔشوض دسٔا٘ي  ٚتاسیخ
 -3وپي ٌضاسؽ الذأات تـخیصي  ٚدسٔا٘ي پاساوّیٙیىي
ٔ -4ثاَ :دػتٛس پضؿه ٔثٙي تش آصٔایؾ  +فیؾ پشداختي آصٔایؾ(ٛٔ ٕٝٞاسد تایذ داسای ٟٔش ص٘ذ +ٜتاسیخ
تاؿٙذ) +وپي
 -1اصُ ٌٛاٞي پضؿه ٔثٙي تش ٔثّغ دسیافتي ٕٞشا ٜتا تاسیخ  ٚروش ٘اْ تیٕاس
 -2تشٌ ٝدفتشچٕٟٛٔ ٝس تٟٔ ٝش پضؿه

داسٚ

 -1اسائ٘ ٝؼخٚ ٝاضح داسٟٕٛٔ ٚس تٟٔ ٝش داسٚخا٘ ٚ ٝپضؿه ٔؼاِح  ٚدسج لیٕت تٛػظ داسٚخا٘ٝ
 -2دسصٛستي و٘ ٝؼخ٘ ٝاخٛا٘ا تاؿذ اسائ ٝسیض داس ٚاص داسٚخإ٘ٞ ٝشا ٜتا ٘ؼخ ٝداس ٚاِضأي اػت
 -3دس ٔٛالؼي و ٝداس ٚآصاد خشیذاسی ٔي ؿٛد اسائ ٝاصُ ٘ؼخ ٝػثض سً٘ اِضأي اػت.

ػیٙه عثي

 -1تشٌ ٝػثضسً٘ دفتشچٔ ٝثٙي تش ؿٕاس ٜچـٓ ٕٟٔٛس تٟٔ ٝش
 -2اصُ فاوتٛس خشیذ ػیٙه اص فشٚؿٍاٞ ٜای ٔؼتثشٕٞشا ٜتا ٟٔش  ٚتاسیخ  ٚآدسع ٔشوض
 -3اسائ ٝتشٌ ٝاپتٔٛتشی اص دػتٍا ٜسفشاوتٔٛتش تا روش ٘اْ تیٕاس  ٚتاسیخ

د٘ذا٘پضؿىي

 -1سادیٌٛشافي( ) OPGلثُ  ٚتؼذ اص دسٔاٖ خٟت تىٕیُ ٔذاسن تحٛیّي تایؼتي ت ٝصٛست ٕٞضٔاٖ خٟت ٔٛاسد صیش
اسائٌ ٝشدد.
 دسٔاٖ سیـٝ
 خشاحي د٘ذاٖ ٞای ػمُ ٟ٘فتٝ
 خشاحي دس تافت ػخت تا یه د٘ذاٖ
 تشٔیٓ تیؾ اص  2د٘ذاٖ
 ػصة وـي
 خشاحي

ٞضیٞ ٝٙای ِیضیه چـٓ

دس ٔٛاسد ریُ ،اخز تائیذی ٝپضؿه ٔؼتٕذ تیٌٕ ٝش
لثُ اص ا٘داْ ػُٕ خشاحي اِضأي ٔیثاؿذ.

 -1دػتٛس پضؿه(٘ؼخ ٝدفتشچٟٕٛٔ ٝس تٟٔ ٝش  ٚخٛا٘ا)
-2تؼییٗ ٕ٘ش ٜچـٓ وأپیٛتشی و ٝتایؼتي  3دیٛپتش ت ٝتاال تاؿذ
-3وپي تشاتش تا اصُ ؿشح ػُٕ
-4وپي تشاتش تا اصُ ؿشح تیٟٛؿي
-5وپي تشاتش تا اصُ تشي پزیشؽ
-6وپي تشاتش تا اصُ ؿشح حاَ
-7اصُ صٛستحؼاب تیٕاسػتا٘ي
-1خشاحي تیٙي (ٔا٘ٙذ ػیٛٙع ،ػپتٛپالػتي ،ؿىؼتٍي تیٙي ت ٝغیش اص ٔٛاسد اٚسطا٘ؼي )..... ٚ
 -2خشاحي فه (ٔـٕ َٛحٛادث تشافیىي ٘ ٚضاع ٕ٘ي تاؿذ.
-3تّٛن ٞای ػصثي (دس صٛست اسائٌٛ ٝاٞي تیٟٛؿي)
-4خشاحي پّه (تّفاسٚپالػتي  ٚتّفاسٚپتٛص)
-5خشاحي فتك ٘افي  ٚیا ؿىٕي(ت ٝغیش اص ٔٛاسد اٚسطا٘ؼي)
ٔ-6أٛپالػتي
ِ-7یپٛػاوـٗ،آتذٕٔٚیٛٙپالػتي،ط٘یىٔ ٛاػتي
-8سیٌ ًٙزاسی لش٘یٝ
-9خشاحي فه (دس صٛستیى ٝحیٗ حادث ٝت ٝغیش اص ٘ضاع  ٚدسٌیشی دچاس ؿىؼتٍي ؿذ ٜتاؿذ یا دس صٛست
ٚخٛد تٛٔٛس)

ٔذاسن ٔخذٚؽ  ٚاصغالحا" داسای لّٓ خٛسدٌي غیش لاتُ لثٔ َٛي تاؿٙذ  ٚتایذ اصالح ٌشد٘ذ.

*

ٞضیٞ ٝٙای آصٔایـٍاٞي ٛٔ ٚاسدی ٔا٘ٙذ ػٌٛ٘ٛشافي  ،ػي تي اػىٗ  ....ٚتایذ داسای لثض سػیذ آصٔایـٍاٞي خٟت آصٔایؾ

(پشیٙت آصٔایـٍا ٚ )ٜیا فاوتٛس ٔؼتثش اص ٔشوض تاؿذ  ٚدس صٛست دسج ٔثّغ دس حاؿی٘ ٝؼخ ٝغیش لاتُ لثٔ َٛي تاؿذ.

*

ؿىؼتٍي یا تشیذٌي دس اثش حادث٘ ٝیاص ت ٝؿشح حادث ٝاص ٔحُ حادثٔ ٝي تاؿذ  .ت ٝعٛس ٔثاَ دس صٛست ٚلٛع حادث ٝدس ٔٙضَ ،

ٔحُ واس ٘یاص ت ٝؿشح حادث ٝاص آٖ ٔحُ تٕٞ ٝشأٟ ٜش  ٚأضا ٔي تاؿذ .

*

اگر تعذاد جلسات فیسیَتراپی تاالی  01جلسِ دٍ اًذام در هاُ تاشذ ًیاز تِ جَاب سی تی اسکي ٍ ،رادیَ گرافی تاشذ.در صَرتی

کِ تیوار دارای تیواری (هاًٌذ سکتِ) تاشذ تایذ پسشک رًٍذ رٍ تِ پیشرفت تیوار را تائیذ ًوایذ

*

ّرگًَِ اعوال جراحی هجاز سرپایی در صَرت ٍجَد پاتَلَشی ًیاز تِ ارائِ جَاب پاتَلَشی هی تاشذ

*

در خصَص کرایَتراپی ٍ جراحی زگیل در صَرت تکرار جَاب پاتَلَشی الساهی هی تاشذ.در غیر ایٌصَرت ًیاز تِ هعایٌِ تَسط

پسشک هعتوذ تیوِ گر هی تاشذ

*

ترداشتي ّرگًَِ ضایعِ خَش خین در صَرت داشتي جَاب پاتَلَشی قاتل قثَل هی تاشذ در غیر ایٌصَرت ًیاز تِ هعایٌِ تَسط

پسشک هعتوذ تیوِ گر هی تاشذ

*

کشیذى تخیِ تعذ از عول لسٍهاً تایذ تَسط پسشک ٍ در تیوارستاى صَرت گیرد در صَرتی کِ تَسط پسشک ٍ در هطة اًجام شَد

تذٍى دریافت ّسیٌِ هی تاشذ ٍ در صَرت پرداخت تَسط تیوار در تعْذ تیوِ ًوی تاشذ.

*

در ّر زهاى کِ اقذام اًجام شذُ ًیاز تِ تائیذ پسشک هعتوذ داشتِ تاشذ تیوِ شذُ هَظف است ًسثت تِ تائیذ آى اقذام ًوایذ

*

دس صٛست ٔشاخؼ ٝت ٝپضؿه ٞش ػ ٝتشي دفتشچٟٔ ٝش پضؿه داؿت ٝتاؿٙذٔ.خصٛصا ٘ؼخ ٝتیٕاس ٘ ٚؼخ ٝداسٚیي تایذ خٛا٘ا

ٚلیٕت ٞش داسٔ ٚـخص تاؿذ.

٘ىتّٟٔ :1 ٝت تحٛیُ ٞضیٞ ٝٙای تیٕاسػتا٘ي ٚپاساوّیٙیىي ت ٝؿشوت تیٌٕ ٝش اص تاسیخ ا٘داْ ٞضی ٝٙتٔ ٝذت 8

ٔا ٜخٛاٞذ تٛد.

تذیٟي اػت پغ اص تاسیخ ٔزوٛس ؿشوت تیٕ ٝػیٙا ٞیچٍ ٝ٘ٛتؼٟذی ٘ؼثت ت ٝپشداخت خؼاست دس لثاَ ٔذاسن اسائ ٝؿذٜ
٘خٛاٞذ داؿت .
٘ىت:2 ٝتٛصیٔ ٝي ؿٛد خٟت سفا ٜحاَ تیٕ ٝؿذٌاٖ  ٚتحٕیُ ٞضی ٝٙوٕتش ت ٝآ٘اٖ ،الذاْ ت ٝدسٔاٖ دس ٔشاوض عشف لشاسداد تیٕٝ
ػیٙا تا ٔؼشفي ٘أ ٝا٘داْ ٌیشد.

مذیریت امور پشتیثانی و رفاهی دانشگاه

