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 ردیف نوع هسینه درمانی مذارک مورد نیاز جهت تحویل هسینه های درمان توضیحات

 
ترگ دظتَر ٍیسیت اًجام ؼذُ در فاکتَر پرداختی یا 

 دفترچِ درهاًی )حتوا تَظط پسؼک هْر ٍ اهضا ؼَد(
 1 ٍیسیت

در ـَرت کعر ًؽذى ظْن تیوِ گر 

پایِ تَظط ٍاحذ درهاًی تعذ از 

 پایِترخیؿ، اـل پرًٍذُ تِ تیوِ گر 

 کپی ٍجِ، ٍاریس از پط ٍ گردد ارائِ

 گر تیوِ ًاهِ اًضوام تِ آى اـل تراتر

 تِ پرداختی هثلغ رکر تر هثٌی اٍل

 هاتقی ٍاریس جْت ایراى تیوِ ًوایٌذُ

 گردد ارائِ ّا ّسیٌِ

 تیوارظتاى حعاب ـَرت اـل  -1

 تیوار هفرفی دارٍّای ٍ لَازم ریس اـل  -2

 پرًٍذُ خالـِ اـل تراتر کپی -3

 (جراحی ـَرت در) تیَْؼی ترگِ اـل تراتر کپی -4

 جراحی عول گسارغ اـل تراتر کپی -5

 ارائِ ّا هؽاٍرُ ٍ ٍیسیت گَاّی تایذ طثی درهاى ترای  -6

 ؼَد

 گردد ضویوِ پاتَلَشی جَاب کپی لسٍم هَرد هَارد در  -7

 ترگ اٍل ـفحِ دفترچِ درهاًی تیوار  کپی -8

 2 ّسیٌِ ّای تیوارظتاى

 تواهی ضویوِ تیواری ظَاتق کپی

 خاؾ تیواراى درهاًی ّای ّسیٌِ

 گردد

 درهاًی ؼیوی تر هثٌی پسؼک دظتَر اـل -1

 درهاًی ّسیٌِ فاکتَر اـل -2

 گردد ضویوِ جَاب کپی -3

 تعتری تا ّوسهاى ؼذُ هفرف دارٍّای فاکتَر اـل  -4

 ترگ اٍل ـفحِ دفترچِ درهاًی تیوار کپی -5

تیواری ّای خاؾ، ؼیوی 

درهاًی، تیواری ّای ـعة 

 العالج

3 

 ّای ّسیٌِ خفَؾ در :ًکتِ

 دظتَر ٍ فاکتَر ّر تا فیسیَتراپی

)ّر جلعِ  جلسه 10 فقط پسؼک

 تایذ هْر ٍ تاریخ داؼتِ تاؼذ(

 هاتقی .گردد هی پرداخت ٍ هحاظثِ

. ؼَد ًَؼتِ دیگر فاکتَر در جلعات

 باید فیشیوتزاپی اندام 2 اس بیش)

 ایزاى بیوه هعتود پششک تایید به

 بزسد(

 هعالج پسؼک دظتَرًعخِ  اـل -1

 پرداختی فاکتَر اـل  -2

 جَاب کپی -3

 پاراکلیٌیکی ّای ّسیٌِ

 ّعتِ پسؼکی رادیَلَشی،)

 هاهَگرافی، اظکي، اًَاع ای،

 ار ام آزهایؽگاُ، ظًََگرافی،

 ٍ آًصیَگرافی اًَاع اکَ، ای،

 اًَاع تعت، اًَاع آًذٍظکَپی،

 فیسیَتراپی، َّلتر، ًَارّای،

 (لیسرتراپی
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 در دارٍ ّای ّسیٌِ دریافت ترای

 تیوِ پایِ تیوِ از دارٍخاًِ ـَرتیکِ

 دریافت ترای تاؼذ کردُ اظتفادُ ؼذُ

 ًعخِ ارائِ تکویلی تیوِ از ّسیٌِ

 آتی ترگِ اجتواعی تاهیي در)  تیوار

  (قرهس ترگِ درهاًی خذهات در ٍ

 .تاؼذ هی الساهی

 و داروخانه ههز ّوراُ تِ هعالج پسؼک دظتَر اـل -1

)ًعخِ ٍ فاکتَر ّر دٍ هْر دارٍخاًِ خَردُ  پششک ههز

 تاؼذ(

 صورت به ّا دارٍ دارٍخاًِ فاکتَر ًذاؼتي در ـَرت  -2

 .ؼَد رکر ریس تِ پسؼک ًعخِ در آًْا هثالغ ٍ خوانا

 5 دارٍ

 ردیف نوع هسینه درمانی مذارک مورد نیاز جهت تحویل هسینه های درمان توضیحات



 بیمه تکمیلی درمان بیمه شذگانمذارک تخصصی مورد نیاز جهت پرداخت مستقیم هسینه های  

 

 

 پسؼک دظتَر اـل -1

 پرداختی فاکتَر اـل -2

 ًاتارٍری ٍ ًازایی خذهات گسارغ کپی -3

 هی الساهی هعالج پسؼک دظتَر تاؼذ دارٍ ّسیٌِ اگر -4

 .تاؼذ

 ٍ ًازایی درهاى ّای ّسیٌِ

 ًاتارٍری
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 پسؼک دظتَر اـل -1

 ّسیٌِ فاکتَر اـل -2

 تعذ ٍ قثل گرافی -3

 دًذاى،دظت  :دًذاًپسؼکی

 جراحی، گیری، جرم رٍکػ،

 درهاى ترٍظاش، ترهین

 دًذاى ریؽِ،کؽیذى
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 تواهی ضویوِ تیواری ظَاتق کپی

 خاؾ تیواراى درهاًی ّای ّسیٌِ

 گردد

)قثض  اپتَهتریعت کارؼٌاض یا پسؼک دظتَر اـل -1

 ؼوارُ چؽن(

)ترگ اٍل ًعخِ ٍ فاکتَر عیٌک  پرداختی فاکتَر اـل -2

 ظازی ّر دٍ هْر عیٌک ظازی زدُ تاؼذ.(

 8 عیٌک طثی

 هورد درهانی های جنبه تنها

 .باشد هی تایید

 ٍ ؼذُ اًجام اقذام ؼرح تر هثٌی پسؼک دظتَر اـل -1

 دیذُ آظیة هَاضع

 ّسیٌِ فاکتَر اـل -2

 جواب ،کپی خال یا و توده ترداؼتي هَارد در -3

 .باشد هی الشاهی پاتولوصی

 ظرپایی هجاز ّای جراحی

 خال، زگیل، ترداؼتي)

 ظایر ٍ ختٌِ، تخیِ کؽیذى

و  درهانگاه در..... 

 (بیوارستاى
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 تیوارظتاى حعاب ـَرتاـل  -1

 تیوار هفرفی ّای دارٍ ٍ لَازم ریس اـل -2

 پرًٍذُ خالـِ اـل تراتر کپی -3

 جراحی عول گسارغ اـل تراتر کپی -4

 ًاهِ ظْن تیوِ گر پایِ -5

 ارائِ کپی ـفحِ اٍل دفترچِ درهاى -6

 ٍ طثیعی) زایواى ّسیٌِ

 (ظساریي
11 

 گفتار ّای ّسیٌِ خفَؾ در: ًکتِ

 ٍ فاکتَر ّر تا درهاًی کار ٍ درهاًی

 جلعِ 11 فقط پسؼک دظتَر

 هاتقی. گردد هی پرداخت ٍ هحاظثِ

 .ؼَد ًَؼتِ دیگر فاکتَر در جلعات

 تیواری رکر تا هعالج پسؼک دظتَر اـل -1

 پرداختی فاکتَر اـل -2

 درهاًی، کار ٍ درهاًی گفتار

 تیواراى) درهاًی رفتار

 (اٍتیعن
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 جَراب ّای ّسیٌِ پرداخت :ًکتِ

 عول انجام اس پس فقط ٍاریط

 .تاؼذ هی پرداخت قابل جزاحی

 علت ٍ تیواری علت رکر ٍ هعالج پسؼک دظتَر اـل  -1

 ارٍتس خذهات از اظتفادُ

 کاالی تَظط ؼذُ هوَْر تا پرداختی فاکتَر اـل -2

 .دارٍخاًِ یا ٍ پسؼکی

 کفػ) ارٍتس ّای ّسیٌِ

 زاًَتٌذ، طثی، کفی طثی،

 جَراب طثی، کورتٌذ

 (طثی ٍاریط،گردًثٌذ
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 هعالج پسؼک دظتَر اـل -1

 درهاًی هرجع پرداختی فکتَر اـل -2

 جَاب کپی -3

 ًاٌّجاری ّای تیواری

 ظًََگرافی ّا، تعت) جٌیي

 تارداری، غرتالگری، ّای

 ّای زهایػآ ٍ آهیٌَظٌتس

 (هارکر تریپل هارکر، دتل
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 تذکزات ههن: 

اس انجام آى خواهد بود و حداکثز یک هاه بعد ینه های پاراکلینیکی ههلت تحویل هدارک هش -1

بعد اس تزخیص بیوه شده اس هشینه های بیوارستانی حداکثز ظزف هدت دو هاه در هورد 

 بیوارستاى و حداکثز یک هاه پس اس دریافت چک بیوه گز اول هی باشد.

صفحه اول کپی هیلیوى توهاى هی باشد، ارائه  000/000/1فاکتورهایی که بیشتز اس سقف  -2

 بیوار بزای پزداخت هشینه الشاهی هی باشد. درهاىدفتزچه 

 تواهی هشینه های درهانی طبق تعزفه وسارت بهداشت و درهاى کشور هحاسبه هی گزدد. -3

 تحویل هشینه های درهانی تنها اس طزیق نواینده بیوه در دانشگاه خلیج فارس اهکاى پذیز  -4

 هی باشد.

 هدارک ناقص جداً خودداری گزدد. اس تحویل -5

 

 


