انتخاب بیمارستان
انتخاب آزا دا نو بیمارستان
اًتخاب بیوارستاى در داًوارک آزاد است .شوا بذّى ُیچ ها ًؼی هیتْاًیذ از بیي توا هی بیوارستا ًِای دّلتی ّ چٌذ بیوارستا ى خصْصی در سطح کل
کشْریکی را اًتخاب کٌیذ .اگر هیخْ اُیذ از ایي اهکاى استفادٍ کٌیذ بایذ بَ آى بخشی کَ هؼرفی شذٍ ایذ هراجؼَ فرهائیذ  .آًِا هیتْاًٌذ بَ شوا راٌُوایی
کٌٌذ ّ فرهِا را بَ آى بیوارستاى کَ شوا هیخْاُیذ بفرستٌذ.
اگر از اهکاى اًتخاب آزدا ًَ بیوارستاى هیخْاُیذ استفادٍ کٌیذ ،بِتر است کَ لبل از هؼأیٌات اّلیَ اًتخاب خْد را بکٌیذ .در یک بیوارستاى جذیذ اهکاى
اًجام دادى دّبارٍ آزهایشِا هْجْد هیباشذ.
اگر شوا را بلحاظ فْریت پسشکی با آهبْالًس بَ بیوارستاى آّردٍ ّ بستری کردٍ اًذ ،بذّى ایٌکَ پسشک هؼرفیتاى کردٍ باشذ ،آهبْالًس شوا را بَ
ًسدیکتریي بیوارستاى خْاُذ رساًذ .بؼذ از ایٌکَ هؼأیٌات اًجام شذ هیتْاًیذ بیوارستا ى دّلتی دیگری را اًتخاب کٌیذ .هخارج رفت ّ آهذ بَ پای
خْدت ان هیباشذ.
گستردگی انتخاب آزاد بیمارستان
گستردگی اًتخاب آزاد بیوارستاى بَ ایي هؼٌی است کَُ،وَ بیواراى هیتْاًٌذ اًتخاب کٌٌذ کَ یک آزهایش تخصصی یا درهاى را در یک بیوارستاى
خصْصی اًجام دٌُذ ،اگر استاى ًتْاًذ لبل از یک هاٍ بَ شوا یک اهکاى درهاى یا آزهایش تخصصی را بذُذ.
چِار شرط بایذ ّجْد داشتَ باشذ :




شوا بایذ بَ یک بیوارستاى دّلتی هؼرفی شذٍ باشیذ
بیوارستاى خصْصی بتْاًذ ازبیوارستاى دّلتی سریغ تر درهاى را شرّع کٌذ.
استاى با بیوارستاى خصْصی لرارداد داشتَ باشذ.

اگر ػول جراحی شوا بَ تؼْیك بیا فتذ ،هیتْاًیذ از اهکاى اًتخاب آزاد بیوارستاى استفادٍ کٌیذ .حتا" اگر بیوارستاى یک ّلت جذیذ ُن بذُذ کَ یا ًسدیک
بَ اّلیي تاریخ جراحی باشذ یا لبل از تاریخ ػول جراحی برًاهَ ریسی شذٍ باشذ.
در ًاهَ بیوارستاى تْضیحات الزم در هْرد اًتخاب آزاد بیوارستاى ًْشتَ شذٍ است .لطفا بَ دفتر بیواراى برای دریافت اطالػات الزم هراجؼَ فرهائیذ
در چو مىاردی نمیتىانیذ از گستردگی انتخاب آزاد بیمارستان استفاده کنیذ
از ایي اهکاى اًتخاب آزاد بیوارستاى ًویتْاًیذ است فادٍ کٌیذ هگرایٌکَ دارای چِار شرط کَ در باال رکر شذٍ است باشیذ.
اًتخاب آزاد بیوارستاى ّ گستردگی آى در شرایظ زیر صادق ًویباشذ:









پیًْذ اػضای بذى
الین کردى
بارّر کردى از طریمَ هصٌْػی
دّبارٍ بارّر کردى از طریمَ هصٌْػی
درهاى هربْط بَ گْشیُای شٌْایی
درها ًِای زیبای
جراحی در رابطَ با تغییر جٌسیت
الاهت در هراکس بازتْاًی
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رفت و آمذ
اگر شوا هی خْاُیذ از اهکاى اًتخاب آزد بیوارستاى ّ گستردگی آى استفاد کٌیذ ،هخارج رفت ّ آهذ بَ ػِذٍ خْدتاى هیباشذ.
آى لسوت از هخارج شوا لابل پرداخت است کَ اگر شوا در بیوارستاًی کَ از طرف استاى یْلٌذ هرکسی بَ شوا هؼرفی شذٍ بْد هراجؼَ هیکردیذ .در
غیر ایي صْرت هخارج رفت ّ آهذ بَ ػِذ شوا هیباشذ.
اگر سْالی در ایي رابطَ داریذ بَ دفتر رفت ّ آهذ هراجؼَ فرهائیذ.

در شرایظ دیگر از قبیل بیماریهایی مثل سرطان کو منجر بو مرگ میشىد و بعضی از بیماریهایی قلبی
اگر شوا سرطاى داریذ کَ اهکاى دارد بَ هرگ شوا هٌتِی شْد یا بیواری للبی ،حك داریذ طبك لاًًِْای اًتخاب آزاد بیوارستاى ّ گستردگی آى از
اهکاًات رفت ّ آهذ بَ بیوارستاى استفادٍ کٌیذ .هذت اًتظار بَ درهاى شوا شاهل لاًْى هحذّدیت اًتظار درهاًی هیشْد .برای دریافت اطالػات بیشتر بَ
دفتر بیوارستاى هراجؼَ فرهائیذ ّ خبر ًاهَ هربْط بَ "حذ ًِایت اًتظار بیواراى هبتال بَ سرطاى ّ چٌذ هریضی للبی را" کَ بَ زباى داًوارکی است
هطالؼَ بفرهاییذ.ایي خبر ًاهَ در سایت  www.dehsnus.dkکَ بَ داًوارکی ًْشتَ شذٍ لابل دسترسی است.
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