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Ngæåìi bãûnh
âãún khaïm

Âàng ky,ï näüp tiãön khaïm

• Người bệnh được cấp sổ khám, đăng ký khám bệnh tại cửa số 102 - nhà F hoặc cửa
thu ngân số 2 tầng 1 nhà C hoặc cửa số 1 tầng 1 nhà I
• Nộp tiền khám tại cửa thu ngân số 104 - nhà F hoặc cửa số 2 tầng 1 nhà C hoặc cửa
số 1 tầng 1 nhà I.
• Người bệnh được phát phiếu khám có số thứ tự khám và buồng khám.

Taûi cûãa 102, 103, 104 nhaâ F hoàûc cûãa thu ngên söë 2 têìng 1 nhaâ C
hoàûc cûãa söë 1 têìng 1 nhaâ I
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Âæåüc chè âënh
cáûn lám saìng

Âãún phoìng
khaïm chuyãn khoa

Bước 12 : Các phòng khám chuyên khoa

• Người bệnh có Phiếu hướng dẫn di chuyển tới phòng khám chuyên khoa và chờ
đến lượt theo số thứ tự (số thứ tự hiển thị trên bảng điện tử).
• Nếu bác sĩ khám không chỉ định cận lâm sàng: người bệnh được kê đơn thuốc.
Bước 13 : Thu ngân

• Nếu bác sĩ khám có chỉ định cận lâm sàng: người bệnh đến cửa thu ngân số 104 nhà F hoặc cửa số 2 tầng 1 nhà C hoặc cửa số 1 tầng 1 nhà I.
Thu ngán
- CÛÃA 104 nhaì F
- CÛÃA 2 têìng 1 nhaì C
- CÛÃA 1 têìng 1 nhaì I
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Bước 11 : Hướng dẫn - Tiếp nhận - Đăng ký khám bệnh
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Nháûp viãûn

BÄÜ Y TÃÚ

Bước 14 : Thực hiện cận lâm sàng
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• Dựa trên phiếu chỉ định, người bệnh di chuyển đến các điểm thăm khám cận lâm
sàng (theo hướng dẫn cụ thể trên phiếu chỉ định)
• Khi có đầy đủ kết quả cận lâm sàng, người bệnh quay trở lại phòng khám ban đầu.

Khoa
âiãöu trë

LAÌM BÃÛNH AÏN VAÌO VIÃÛN
- CÛÃA 8 têìng 1 nhaì F
- CÛÃA 3 têìng 1 nhaì I
- CÛÃA 4 têìng 1 nhaì C

Bước 15 : Kê đơn

- Bác sĩ đọc kết quả cận lâm sàng, khám, tư vấn, kê đơn thuốc.
- Người bệnh mua thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện (đối diện nhà A).

Baïc sé
Kã âån
Xeït nghiãûm
Chuûp X quang
Siãu ám
Näüi soi
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ÂAÛT CHUÁØN GPP

24 7

HOURS

SERVICE

Nhaì thuäúc Bãûnh viãûn
(âäúi diãûn nhaì A)

Lưu ý: Người bệnh nhập viện điều trị sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể

