
 

 درمان سرپاییبخش اول : هزینه هاي 

 تراکم استخوان و....) ممهور به مهر مرکز درمانی 

، اسکن وسی تی اسکن ، سنجش  MRIتصویرگزارش اقدامات تشخیصی ودرمانی پاراکلینیکی از قبیل  )3
 تراکم استخوان ، اقدامات آندوسکوپیک ، آنژیوگرافی چشم و... 

 نکات مهم : 

 تعهدي نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت . 

ثنی غیر مقبض المالك پرداخت هزینه هاي پاراکلینیکی ، ارائه اصل قبض ( فاکتور ) می باشد . بنابراین  )5
قابل پرداخت می باشد لذا جهت پرداخت گواهی مجدد توسط پزشک ویا مرکز درمانی ممهور به مهر 

 گردد.

 مشخصات بیمار ، تاریخ فاکتور ومبلغ پرداختی می بایست درمدارك درج گردد.  )6

درصورت مخدوش بودن (الك گرفتگی ، خط خوردگی ) نسخه ویا مدارك مذکور می بایست توسط  )7
 مرکز درمانی مربوطه تصحیح ومجدداً ممهور گردد.  پزشک یا

درصورت درج مبلغ باقیمانده درفاکتور یا با دومهر مرکز مربوطه ویا با ارائه فاکتور نهایی طبق تعرفه  )8
 بخش خصوص وزارت بهداشت قابل پرداخت می باشد . 

 جراحی درمطب ی انجام شده ومبلغ دریافتی جهت اعمال واهی پزشک معالج مبنی بر نوع جراحگ )9

 ،وتخصصی از قبیل انواع آندوسکوپی آزمایش هاي تخصصی مانند : ژنتیک و... درمان هاي تشخیصی )10
 ژي ،وار عصب وعضله ، تست ورزش تست آلرآي ، نوار مغز ، ناردیوگرافی ، انواع اسکن ، ام آراکوک

رح جواب ه وارائه شربوطا با دستور پزشک متخصص مه، آنژیوگرافی چشم ، بیوپسی ، تنهولترمانیتورینگ
 قابل پرداخت می باشند. 

 

مدارك مورد نیاز جهت بررسی هزینه هاي پاراکلینیکی  

دستور ( گواهی ) پزشک معالح مربوطه    (1
اصل قبض (فاکتور) پرداختی ( سونوگرافی ، ماموگرافی ، آزمایشگاه ، سی تی اسکن ، ام آرآي ، سنجش   (2

مهلت ارسال صورت هزینه هاي پاراکلینیکی  و بیمارستانی حداکثر 6 ماه ازتاریخ تنظیم صورت حساب   (4
وبعد از اتمام قرارداد سه ماه می باشد. الزم به ذکر است پس از انقضاء مدت مذکور بیمه تجارت نو 



 درمان هاي سرپاییشرایط پرداخت هزینه 

 :  ویزیت 

  ویزیت 

براساس تعرفه بخش خصوصی  درجه علمی ایشان و سب نوع تخصص وهزینه ویزیت پزشکان برح )1
 محاسبه می گردد. 

پزشک مربوطه درگواهی مهر  مرکز درمانی یا قبیل : نام بیمار ، تاریخ ویزیت ، مهر درج مشخصات از )2
 هاي ارائه شده الزامی است . 

) غیر قابل پرداخت می باشد . اصل دستور پزشک یا (توسط بیمه شدهویزیت کاربنی و یا دست نویس  )3
 مجزا بایستی ارائه گردد. گواهی 

 ویزیت هاي غیرقابل پرداخت به شرح ذیل می باشد : 

 پراکتور، کار درمان ، گفتار درمان ، انرژي درمان ، طب سوزنی ویزیت فیزیوتراپ ، کایرو )4

ت خدرصورتیکه ویزیت ومشاوره همزمان توسط یک پزشک صورت گرفته باشد ، فقط ویزیت قابل پردا )5
ط یک پزشک ومشاوره توسط پزشک دیگري باشد هردو مورد قابل می باشد ولی چنانچه ویزیت توس

 پرداخت می باشد ( البته مشاوره فوق درقالب یک ویزیت برحسب نوع تخصص قابل پرداخت است ) 

 معاینات دریافت گواهینامه رانندگی ، استخدام ویزیت و )6

مگر اینکه دارو یا  ) توسط یک پزشک خاص (با فاصله زمانی کوتاه (دریک روز ویزیت هاي مکرر و )7
 آزمایش داشته باشد ) 

  : دارو 

 نسخه دارویی با توجه به شرایط ذیل قابل بررسی خواهد بود: 

 ممهور به مهر پزشک معالج باشد .  )1
 ممهور به مهر داروخانه باشد .  )2

 یا پرینت کامپیوتري باشد .  شده و غیر این صورت پرفراژ در و قیمت دارو ریز اقالم و )3

 تذکرات مهم : 

بز سیا با دفترچه بیمه باشد ) اصل نسخه ویا برگ  دارو آزاد تهیه شده باشد ( سربرگ پزشک و درصورتیکه  •
 دفترچه می بایست ارائه گردد،ذکر نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ ویزیت الزامیست.



 درصورتیکه دارو با استفاده ازسهم بیمه گر پایه باشد نسخه سوم ارسال گردد.  •

طبق شرایط قرارداد قابل  داروخانه هاي معتبر و ه ویی براساس فهرست داروهاي فارماکوپهزینه نسخ دارو •
 پرداخت می باشد .  بررسی و

قابل طب سنتی   ،ي گیاهی ، داروهاي تقویتی ومکمل همچنین داروهاو زیبایینسخ دارویی پوست ومو  •
 پرداخت نیست.

 داروهاي غیر قابل پرداخت : 

 انواع شیر خشک و غذاهاي کمکی کودکان و غذاهاي کمکی بزرگساالن و شیر افزا •

 لوازم بهداشتی وآرایشی  •

 داروي فاقد تجویز پزشک ونسخه  •

 داروي تجویز شده توسط کارشناس تغذیه  •

 داروهاي تخصصی که توسط پزشک عمومی تجویز شده است .  •

 دارو هاي پوست و مو که جنبه زیبایی دارد. •

 :داروي بیماریهاي خاص 
نسخ دارویی ارائه شده بایستی داراي پرفراژ ممهور داروخانه روي نسخه باشند. ارائه ي گواهی معتبر بابت پرداخت       -

 هزینه ي دارو الزامی است.

 در زمان دریافت اولین خسارت الزامی است.و...  mri، پت اسکن  شامل پاتولوژي ،رائه ي مستندات بیماري ا -
 از انواع داروهاي خاص (تنها در صورت استفاده از سهم بیمه گر پایه) تلقی می گردد. هورمون رشدداروي  -

 ستفاده از بیمه گر پایه الزامی است.به هیچ عنوان قابل پرداخت نمی باشد. ا هورمون رشدنسخه ي آزاد داروي  -

  : مدارك مورد نیاز هزینه هاي شیمی درمانی 
 ارائه پاتولوژي مربوط به بیماري  )1

 معالج مبنی برنوع بیماري  متخصص گواهی پزشک )2

 باشد. ممهور به مهر داروخانه و ممهور به مراکز شیمی درمانی نسخه شیمی درمانی (قبض دارو)  )3

 ه داروي شیمی درمانی تزریقی باشد. کدرصورتی گواهی تزریق  )4

  . هزینه تزریق شیمی درمانی )5

 تراپی : مدارك مورد نیاز هزینه هاي رادیو 
 ارائه پاتولوژي مربوط به بیماري  )1

 گواهی پزشک معالج مبنی برنوع بیماري  )2



ه تراپی ) کبراکی  تراپی ( شامل کدهاي ارزش نسبی به کاررفته جهت درمان رادیو تراپی وقبض کامل رادیو )3
 رفته باشد . نوع فیلد درمانی به کار موید تعداد جلسات و

مشخص  بیمار به تفکیک سهم بیمه گر پایه و در مراکز طرف قرارداد با بیمه گر پایه ،صورتحساب پرداختی بیمار  )4
  و در مراکز غیر طرف قرارداد با بیمه گر پایه اصل صورتحساب الزامی است. شده باشد 

 ناهنجاري هاي جنین یا تست غربالگري جنین بیماري ها و  : 
 این قبیل آزمایش ها فقط با دستورپزشک  متخصص زنان یا باالتر قابل پرداخت می باشند. -

ــونوگرافی غربالگري ( - ــونوگرافی حاملگی (بارداري روتین) و سـ ــورت هم زمان انجام NT-NBچنانچه سـ )؛ به صـ
 محاسبه و پرداخت می باشد.شود،فقط هزینه ي سونوگرافی غربالگري قابل 

 غیر قابل پرداخت می باشد. جنین مردهانجام هر گونه آزمایش یا تست بر روي  -

 ممهور به مهر مرکز درمانی  ) پرداختیاصل قبض (فاکتور -

 . یصی ودرمانی تصویرگزارش اقدامات تشخ -

  : عینک طبی ولنز تماس طبی 
ارائه پرینت کامپیوتري نمره چشم ممهور به مهر پزشک و متخصص جهت پرداخت اصل دستور پزشک  •

 الزامی است . 

 پزشک یا اپتومتریست ( عدم ارائه فاکتور عینک فروشی ) غیر قابل پرداخت می باشد .  خرید لنز از •

 باشد .  و به نام بیمار تلفنوفاکتور عینک فروشی بایستی داراي آدرس کامل  •

 عینک غیر قابل پرداخت می باشد . شکستن تعمیر و هزینه هاي ناشی از •

  فیزیوتراپی : 
 عبارتند از : زم جهت بررسی وپرداخت فیزیوتراپی مدارك ال •

 با ذکر نوع بیماري وتعداد جلسات مورد نیاز . دستور پزشک معالج )1

 ارائه فاکتور ممهور به مهر مرکز درمانی مربوطه با درج مبلغ جلسات وجمع کل  )2

 تفکیک جلسات با امضاء بیمه شده ومرکز درمانی  )3

نیاز به ارائه سوابق جلسه طی دو دوره مستمر ویا بیش از دو اندام باشد ،  20چنانچه فیزیوتراپی بیش از  •
  . درمانی تجویز شده توسط پزشک معالجپروتکل هاي  و گرافی، اسکن ، رادیو  MRI: پزشکی مانند

ک باشد دستور پزش تر از تعداد جلسات توصیه شده درمفاکتور فیزیوتراپی ک اگر تعداد جلسات انجام شده در •
 ، مالك محاسبه جلسات کمتر یعنی تعداد جلسات انجام شده درفاکتور می باشد . 

صرفاً  براساس تعداد جلسات محاسبه  برخالف فیزیوتراپی ، بدون توجه به تعداد اندام وکم توان ر هزینه لیز •
 .رداخت می شودوپ



 انجام فیزیوتراپی تنها درمراکز مجاز وتوسط فیزیوتراپیست قابل پرداخت خواهد بود.  •

 انجام فیزیوتراپی توسط کارشناس درد درمطب غیر قابل پرداخت می باشد .  •

کارشناس فیزیوتراپ انجام دهنده خدمت است لذا فیزیوتراپی با دستور فیزیوتراپیست غیر قابل پرداخت  •
 است . 

 امکان تجویز دستور فیزیوتراپی را نداشته ، لذا این گونه هزینه غیر قابل پرداخت می باشد. کایروپراکتور •

 نظر تاریخ انجام هزینه بایستی تاریخ شروع یا پایان دوره فیزیوتراپی باشد .  مالك پرداخت از •

شود بدین شکل یستی ارائه اگر دوره انجام فیزیوتراپی درزمان اتمام قرارداد باشد تاریخ ریزجلسات با •
 جلسه ایی که درتاریخ قرارداد می باشد ، قابل پرداخت خواهد بود. هرتعداد

 . نیستفیزیوتراپی قابل پرداخت  همزمان با لیزر پرتوان و •

  :دندان پزشکی 
جهت موارد زیر ارائه  شرح ذیلبعد از درمان جهت تکمیل مدارك تحویلی بایستی به  رادیوگرافی قبل و •

 گردد: 

 پري اپیکال قبل و بعد ←شه درمان ری •

 قبل از درمان opg←نهفته  جراحی دندان هاي عقل و •

 قبل از درمانopg← ،بافت نرمتخبافت س جراحی در •

 قبل و بعدopg ←یا بیشتردندان  5ترمیم از  •

و در صورت استفاده از  م قابل قبول استه  CBCTقبل opgجايقبل و بعد(بopg←درمان هاي ایمپلنت  •
 الزامیست. CBCTپودر استخوان ارائه 

  با براکت سفالومتري،پانورکس قبل،فتوگرافی قبل و بعد← سال)  14(زیراي ارتودنسیدرمان ه •
 فتوگرافی بعد← (SSC)اطفال روکش •

 تذکرات مهم : 

و  ممهور به مهر پزشکارائه هزینه هاي دندانپزشکی فقط در سربرگ دندانپزشک یا درمانگاه دندانپزشکی  •
 درمانگاه  مورد قبول است و در دفترچه بیمه مورد قبول نیست.

ز درمان در مدت ی ای مشروط به خاتمه انجام کاریا بخشپرداخت هزینه هاي ارتودنس دنسی :درمان ارتو •
و سفالومتري قبل از شروع کار نیز الزامی می باشد  OPGارائه رادیو گرافی  اعتبار بیمه نامه جاري بوده و

سال قبل از بیمه نامه جاري مورد قبول می  3همچنین حداکثر زمان ( شروع درمان ارتودنسی ، حداکثر 
 باشد ) 



گرافی رادیو قبل از شروع کار و OPGیا رادیو گرافی  CBCTتایید وپرداخت وبراساس اسکن  درمان ایمپلنت : •
حله هر مرپرداخت هزینه ایمپلنت ، الزاماً ( الزم به ذکر است ، جهت د از انجام کار الزامی می باشد پري اپیکال بع

ز اتمام درمان می بایست درمدت زمان اعتبار بیمه نامه باشد ابعد  درمان و از انجام درمان ورادیو گرافی هاي حین
. ( 

( اعم ازخردسال وبزرگسال ) نیازي به ارائه می بیماران عقب مانده ذهنی وجسانجام خدمات دندانپزشکی جهت  •
ی مربوطه به ایر کارت بهزیستی یا کارت شناسرادیو گرافی قبل یا معاینه بیمار نمی باشد وصرفاً ارائه تصوی

 همراه هزینه انجام شده کفایت می نماید . 

 غیر قابل پرداخت می باشد . دندانپزشک تجربی ودندان ساز هزینه هاي مربوط به  •

ارسال مدارك  تدرصور(خانمهاي باردار، ارائه رادیوگرافی جهت بیمارانی که منع انجام رادیوگرافی دارند مانند  •

 الزامی نمی باشد . سال 12نیزکودکان زیر  و )گرافیو یا سونو BetaHCGمثبته مانند آزمایش 

 بخش دوم : هزینه هاي بیمارستانی : 

 بیمارستانی : مدارك مورد نیاز جهت بررسی هزینه هاي 

 تصویر صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی وبیمار  )1

اخذ مدارك جهت (سال  18باالي (دختر) ندان اناث تصویرشناسنامه بیمه شده اصلی وبیمار براي والدین وفرز )2
 تحت تکفل خارج شده است هزینه که فرزندشان از یکبار کافی بوده ولی چنانچه درمراحل بعدي مشخص گردد

 ) می بایست عودت گردد. هاي مربوطه 

یمه ب درصورتیکه نام کارگاه دردفترچه بیمه گر اول بیمه شده اصلی قید نشده ویا با نام(یا قرارداد حکم کارگزینی  )3
 گذار مغایرت داشته باشد ) 

یه یمه پاب(در صورت استفاده از بیمه گر پایه خارج از بیمارستان ممهور به برابر اصل صورتحساب بیمارستان  )4
 نصورت باید اصل باشد)و در غیر ای

(برگه ها ممهور به . گواهی هاي مربوط به پزشک جراح ، کمک جراح ، بیهوشی و... ،درصورت انجام جراحی )5
 مهر پزشک معالج باشد)

 )(برگه هاي ویزیت و مشاوره باید در پرونده موجود باشدگواهی پزشکان معالج ومشاور )6
لوازم خارجی درجراحی  جهیزات مصرفی اتاق عمل ، همچنین درصورت استفاده ازت وریز دارو ، لوازم مصرفی  )7

(در صورت مصرف اقالم مصرفی مجاز باالتر از  د لوازم مصرف شده الزامی می باشد، ارائه فاکتور خری
 ریال ارائه فاکتور خرید بیمارستان الزامیست. 2,000,000

، سی تی اسکن ، اکو ، تست ورزش ، سونوگرافی و ... به همراه  MRIریز هزینه هاي رادیو گرافی ، آزمایش ،  )8
  .گزارشات موارد مذکور



   .جلسه هر گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی ، تاریخ آنها واقدامات انجام شده در )9
 ارائه برگه شرح عمل جراحی  )10

 ارائه برگه شرح حال وخالصه پرونده  )11

    که به تایید پزشک معتمد قبل ازعمل جراحی سی تی اسکن  درصورت جراحی سپتوپالستی ارائه )12
 بیمه رسیده باشد.

  و پاتولوژي بعد از عمل ارائه سونوگرافی قبل از عمل ، کورتاژ D&Cدرصورت انجام  )13
در صورت انجام سقط ،ارائه سونوگرافی قبل از عمل که سقط جنین را داللت کند و گواهی از مرجع  )14

 نصورت غیر قانونی محسوب شده و غیر قابل پرداخت است.قانونی مبنی بر لزوم سقط،در غیر ای

 .طبق نظر وزارت بهداشت و درمان ،بستن لوله هاي رحمی،وازکتومی و... غیر قابل پرداخت است )15

 :تذکرات مهم 

 درموارد ذیل ، اخذ تاییدیه پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل جراحی الزامی می باشد :  •

مانند : آندوسکوپی ، سینوس ، سپتوپالستی ، شکستگی بینی به غیر ازموارد اوراژانسی و جراجی بینی ( -1
 ( ... 

 بجز تومور و شکستگی خارج از تعهد است.جراحی فک  -2

 بلوك هاي عصبی ( درصورت ارائه گواهی بیهوشی وتخت روز بیمارستانی محسوب می گردد)  -3

جراحی رینگ گذاري معده،باندینگ، و بالون -و)جراحی معده بابت چاقی مفرط ( باي پس معده واسلی -4
 معده خارج از تعهد است.

 بلفاروپتوز )  روپالستی و(بلفاجراحی پلک  -5

 جراحی ویا لیزر واریس پا  -6

 یا شکمی ( به غیر از موارد اورژانسی )  جراحی ترمیم فتق نافی و -7

 ماموپالستی  -8

 لیپوساکشن ، آبدومینوپالستی ، ژنیکوماستی  -9

 قابل بررسی می باشد )  دیوپتر 3لیزیک (باالي  -10

 رینگ گذاري قرنیه  -11

مالك عمل درپرداخت هزینه هاي بستري درمراکز غیر طرف قرارداد ، ارائه اصل کلیه مدارك توسط بیمه  •
 می باشد ، لذا درصورت ارائه فاکتور المثنی یا تصویر مدارك ، اسناد مربوطه عیناً عودت می گردد.  شده

مودن گواهی پزشکان ، گزارشات ، ویزیت ومشاوره وسایر اسناد مربوطه توسط پزشکان الزامی می ممهور ن •
 باشد . 



 یا تاییدیه مبلغ بیمه گر پایه ، ارسال تصویرسوي  درصورت دریافت بخشی از هزینه هاي صورتحساب از •
تانی الزامی بیمارس ت پروندهبرابر با اصل کلیه صفحا پرداختی ازسوي سازمان بیمه گر پایه به انضمام تصویر

 می باشد . 

درصورت مخدوش بودن نام ونام خانوادگی بیمه شده وتاریخ بستري درصورتحساب ویا سایر مدارك اسناد  •
 ممهور گردد.  می بایست مجدداً  توسط مرکز درمانی مربوطه تصحیح و مذکور 

 مبلغ خالص پرداختی بیمار ، باید توسط مرکز درمانی مشخص گردد.  •

صورتحساب ، پرداخت هزینه مستلزم ارائه فاکتور یا صورتحساب بیمارستانی  درصورت درج مبلغ باقیمانده در •
 قابل پرداخت می باشد . 

سهم یارانه ي سالمت دربیمارستان هاي دولتی ، هزینه درمانی صرفاً  با ارائه  درصورت استفاده بیمه شده از •
 قابل پرداخت می باشد . ) (عملتصویر شرح حال  رسید مرکز درمانی و

 و میکروانجکشن میباشد.  zift ،gift ،iui ،ivfهزینه درمان نازائی و ناباروري شامل اعمال جراحی  •


