هوالحق

فرایند دریافت کارت بهداشت و سالمت
متصدی امور

شرح امور

مدت زمان کاری

هزینه پرداختی

ابتدا به دفتر پیشخوان منطقه سکونت
.۱دفتر پیشخوان

خود مراجعه کرده و درخواست فرم صدور

 ۱۰الی  ۲۰دقیقه

 ۲۰،۰۰۰تومان

کارت بهداشت را بدهید.در این مرحله

(حتما با خود کارت بانکی

مشخصات شما در سیستم ثبت شده و

همراه داشته باشید چرا که

تشکیل پرونده بهداشتی صورت

به علت هزینه های غیر رُند

میگیرد.سپس شناسه پیگیری و فرم

کارمزدها،از شما پول نقد

مخصوص آزمایشات به شما داده میشود

گرفته نشده و با کارت
بانکی مبالغ اخذ می گردد)

فرم بهداشت را به مرکز بهداشت و
.۲مرکز بهداشت

سالمت محل سکونت خود برده و نزد

بسته به پیک ترافیک

۱۲،۷۰۰

پزشک عمومی فرم خود را ارائه

مراجعه مراکز بهداشتی

(بدون دفترچه ی بیمه)

دهید.پزشک آژمایشات مربوطه را تجویز

بین  ۱۰دقیقه الی ۱

کرده و شما را به بخش آزمایشات ارجاع

ساعت

خواهد داد.

فرم بهداشت و در صورت نیاز تجویز
.۳آزمایشگاه

پزشک را ارائه داده تا مشخصات شما

بین  ۱۰الی  ۳۰دقیقه

برای انجام آزمایشات در سیستم ثبت

 ۱۸،۰۰۰تومان
(بدون دفترچه بیمه)

شود.
.۴فرایند آزمایش

آزمایش طی سه روز متوالی (تنها شامل
آزمایش مدفوع) می بایست توسط

 ۶روز

شخص متقاضی در منزل انجام و نمونه به

(  ۳روز انجام آزمایشات

مرکز بهداشت انتقال داده شود.

و  ۲الی  ۳روز برای

این نکته بسیار مهم است که از زمان

دریافت نتیجه آزمایش)

گرفتن فرم بهداشت تا انجام

---

آزمایشات تنها یک هفته فرصت دارید.و
ارسال نمونه می بایست به صورت سه روز
پشت سر هم و نه منقطع انجام و تکمیل
شود.
(متصدی امور آزمایش ساعات تحویل
نمونه و مراجعه را برای شما توضیح
خواهد داد)
نتیجه آزمایش و فرم بهداشت را نزد
.۵پزشک عمومی

پزشک برده تا پس از بررسی آزمایش

بین  ۱۰دقیقه الی ۱

بدون هزینه

شما،مهر تایید برای صدور کارت بهداشت

ساعت

(بسته به چارچوب کاری

اخذ گردد.توجه داشته باشید که در این

مراکز بهداشت منطقه

مرحله

سکونت)

می بایست تاییدیه شما از سوی پزشک
در سامانه بهداشت ثبت شود.لطفا از این
موضوع اطمینان حاصل فرمایید)
.۶دفتر پیشخوان

فرم بهداشت که حاوی مهر تایید پزشک
می باشد را به دفتر پیشخوان محله

در صورت عدم مشکل

سکونت خود ارائه دهید تا کارهای نهایی

سامانه  ۱۰دقیقه

بدون هزینه

و استعالمات از سوی دفتر پیشخوان
انجام شود.
خسته نباشید!
تا اینجا شما موفق به ثبت درخواست خود در سامانه بهداشت کشور شده اید.
بسته به ترافیک سایت و سایر مسائل،می بایست صبور باشید تا پیامک حاوی متن:
"پرونده کارت بهداشت شما تایید شد و آماده چاپ می باشد"
را دریافت کنید.بعد از دریافت پیامک  ۱الی  ۲روز فرصت دارید تا با همراه داشتن کارت شناسایی ،کارت بهداشت خود را از
دفتر پیشخوان مربوطه دریافت نمایید.
اعتبار این کارت  ۶ماهه بوده و باید بعد از گذشت این مدت،نسبت به تمدید آن اقدام و آزمایشات را مجدد تکرار نمایید.

با آرزوی تندرستی و موفقیت شما همکاران

