
 

 و شرايط اختصاصي بيمه مكمل درمان كاركنان  جدول تعهدات

 2042 – 2041در سال  دانشكده اسدآباد

 مبلغ تعهدات به ريال شرح تعهدات رديف

اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي و بيماري هاي خاص مانند : جراحي قلب و عروق، مغز و اعصاب،   1

موردنياز، پيوند كبد و داروهااي موردنيااز،  پيوناد رياه و داروهااي      نخاع، پيوند كليه و هزينه داروهاي 

(، جراحي ستون فقرات، ديسک ستون موردنياز، پيوند مغز و استخوان )داروهاي پيوندي و ساير خدمات

 خادمات  وكليه ها مکمل،داروو سيروزكبدي،  كبدي فيبروز داروهاي مربوط به بيماري ،گامانايف فقرات،

انواع قلم هاي انسولين  ،تاالسمي، هموفيلي، ديابت )دارو، انسولين:  ازجمله خاص هاي يبيمار  به مربوط

و داروهاي جديد با مجوز فوق تخصص غدد يا متخصص داخلي بدون شرط و يا پزشک عمومي )به شارط  

آنکيلاوزان،   اساوونديليت  قند(، پاركينساون،  نوارتست ،انسولين سوزنداشتن تشخيص اوليه ديابت(، 

 وكار   هاا  لوسيون، دارو) اي پروانه بيماريكيسه كلستومي و ايلئوستومي، انواع سرطان،  ،MS دياليز، 

 دارو شاامل  ميوزيت پلي و اسکلرودرمي ،كرون، IBDبيماري هاي التهابي روده  ،لوپوس ، CF،SM، (ها

 ،ايمناي  سيستم هاي نقص ،پسوريازيس ،اوتيسم (IVIG)جي اي وي اي  و سوت سل و داروي و خدمات

عضانني،   ديساتروفي  ،كتونوري فنيل ،داون سندر  ،ساركوئيدوز ،گريوز ،ها رماتيسم ،آلزايمر ،سلياک

داروهاي تخصصي مربوط به شيمي درماني خوراكي و تزريقي و عوارض آن در مراكاز درمااني و داخال    

، اناواع داروهااي   هورماون رشاد   داروهااي پت اسکن، راديوتراپي،  مطب به صورت سرپايي يا بستري، 

نوتركيبي تزريقي براي بيماران ا  اس و انواع رماتيسم، رژيم درماني سلياک از جمله نان هاي رژيماي و  

 و..... شيرهاي گلوتن فري

000/000/500 
 

جبران هزينه هاي بستري )تشخيصي، درمان طبي، جراحي( در بيمارستان و مراكاز جراحاي موادود و     2

آنژيوگرافي عروق قلب، سي تي آنژيوقلب و يا ساير اعضاي بدن، ليزر ترابي ته چشام  شکن،انواع سنک 

 بستري( و... )سرپايي، بستري(، جراحي لثه )سرپائي و

000/000/250 

 000/000/00 كورتاژ )تشخيصي درماني( –سزارين  -جبران هزينه هاي زايمان  3

 000/000/00  دارو همراه به سرپايي و بستري از اعم نازايي درمان روشهاي كليه هزينه 4

، اساکن  فاوت ، اساکن  انواع، ماموگرافي، ، سونوگرافي انواع، راديوگرافي انواع:  1پاراكلينيک 5

MRI ،و تصويربرداريها ساير و چشم آنژيوگرافي..... 

000/000/40 

، تست تنفسي، نوارعضله و كولونوسکوپيانواع آندوسکوپي، انواع  اكو،انواع  تست ورزش، :2پاراكلينيک 6

بينايي سنجي  تستمثانه، شنوائي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب،  مغز، نوار قلب، نوار عصب، نوار

 و...،پنتاكم 

000/000/40 

سامكک، مشااوره    جراحي هاي  سرپايي، كفي وكفش طباي،  بيوبسي، ختنه، گچ گيري،: 3اراكلينيک پ 0

 ...و... ساعت6بستري كمتراز ،روانشناسي و روان درماني

000/000/30 

ب انکساري چشم در ماواردي كاه درجاه نزدياک بيناي،      عيو جبران هزينه هاي جراحي مربوط به رفع 8

 ديوپتر يا بيشتر باشد. )بدون فرانشيز( 3دوربيني، آستيگمات يا قدر مطلق نقص بينايي هر چشم 

000/000/50 

 000/000/5 سال يک بار( بدون فرانشيز2)هرهزينه عينک طبي و لنز تماسي  9

 000/000/5 آمبوالنس شهري و بين شهري 10
000/000/15 

كليه خدمات دندانوزشکي، ايمولنت، ارتودنسي و ... هر نفر از اعضاء خانواده مي توانند تا ساقف تكاداد     11

 افراد خانواده بهره مند شود )طرح خانواده(

000/000/15 

 000/000/20 )طرح خانواده( باحق فني و ويزيت كليه رشته هاهزينه دارو  12

 ماركرهاي شامل جنين غربالگري تستهاي هزينه جبران، آلرژي تست، غربالگري تست ها، كليه آزمايش 13

 )صرف نظر از نتيجه آزمايش( covid 19ازجمله كرونا تست و  جنين ژنتيک آزمايشات و جنيني

000/000/40 

،مگنات  كاروپراتيک فيزيوتراپي، ليزرتراپي كم تاوان و پرتاوان،   كاردرماني، درماني، گفتار ،توانبخشي  14

 ( كليه سنگ در بجز  ESWL)ترابي ،شاكويو
000/000/35 



 

 توضيحات

 می باشد. % 01کليه تعهدات این قرارداد صفر و در صورت عدم استفاده از سهم بيمه پایه حداکثر  فرانشيز -2

توضيحات صفر در صورت بستری بيمه شده در بخشهای عادی یا وی آی پی بيمارستانهای دولتی فرانشيز موضوع بند یک  :1 تبصره

 .ميباشد

، عيوب انکساری، بيماری های خاص، تاالسمی، هموفيلی، دیابت )هزینه MSعينک، سمعک، داروهای شيمی درمانی،  :2تبصره 

و انواع سرطان، داروهای تخصصی مربوط به شيمی درمانی و  MSانسولين و سایر داروهای دیابت(، پارکينسون، دیاليز، پت اسکن، 

دارو و سایر خدمات، کيسه کلستومی و  عوارض آن در مراکز درمانی و داخل مطب به صورت سرپایی یا بستری شامل کليه هزینه ها،

، لوپوس، انواع داروهای نوترکيبی تزریقی برای بيماران ام اس  CF،SMایلئوستومی، هورمون رشد، رادیوتراپی، هزینه بيماری پروانه ای، 

لی ميوزیت شامل دارو و و انواع رماتيسم، رژیم درمانی سلياک از جمله نان های رژیمی و شيرهای گلوتن فری، کرون، اسکلرودرمی و پ

و ...، تحت هر شرایطی مشمول کسور و فرانشيز نخواهد شد و در سایر موارد نيز  (IVIGخدمات و داروی سل سپت و ای وی ای جی )

 در صورت استفاده از سهم بيمه گر اول، فرانشيزی از صورتحساب کسر نخواهد شد.

 واحدهای توسط نمایندهبه تفکيک تعهدات  اطالعات و امکان کنترل آنالین آنالین بایست میها نامه  معرفی صدور و ها پرداخت -1

 .باشد )اطالعات شخصی( خود بيمه شده ه وکددانش

 قرارداد 01-0 بندو تا سقف نفر از محل  3پرداخت هزینه خرید عضو پيوندی برای   -3

 تا کدهتوسعه دانشمحترم معاونت  تائيد باموارد خاص  در عينک وسمعک، عصا، واکر، ویلچر  ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،توانبخشی -0

 .برای هریک از خدمات نفر 4 بهقرارداد  01-0 محل بند ریال از 111/111/051سقف 

دوره  که سابقه بيمه تکميل درمان درسزارین کارکنانی  )بجز زایمان و  می باشدن تقاضا مشمول دوره انتظار مورد تعهدات کليه -5

 .ماه دوره انتظار دارند( 3 کهرا ندارند  قبل

 . می باشد بدون سقف سنی ، افراد تحت تکفل شامل کارکنان شاغل ونفر  0053 حدود هدف جمعيت -6

مالک محاسبه و پرداخت صورت حساب های درمان بيمه شده ها بر اساس تعرفه های کتاب ارزش نسبی و ضرایب بخش دولتی و  -7

 خصوصی می باشد.

 صورتی که در کنار سایر داروهای درمانی مرتبط با بيماری باشد قابل پرداخت است. داروهای مکمل و ویتامينه در -8

داروهای مکمل و ویتامينه باشد با تایيد پزشک مربوط به بيماری زمينه ای یا پزشک معتمد  "تبصره: درصورتی که نسخه صرفا -9

 بيمه قابل پرداخت است. 

 .خصوصی می باشد بخش دولتی و ضرایب وتاب ارزش نسبی های ک اساس تعرفه بر های درمان حساب صورت پرداخت -24

 

 



 

درصد هزینه یکساله  011پرداخت  باابتدای قرارداد  در توانند می )بامعرفی ازطرف شرکت پيمانکار(شرکتی و طرحی کارکنان -22

 .قرار گيرند تحت پوشش

داروهای مخصوص کرونا بدون نياز به آزمایش، از سوی شرکت بيمه گر قابل پرداخت می باشد، فيلترهای )هموپرفيوژن ها( که  -21

 رداخت است.پبرای کرونا برای بيماران خارج از بيمارستان تهيه می گردد با ارائه چارت و تایيد بيمارستان در سقف بستری قابل 

 درخواستی فرمت قالب در، تبعی راو  اعم از اصلی ،ه هاکليه اطالعات مربوط به بيمه شدمی باشد، شرکت بيمه گر موظف  -23

 ه نمایيد.اد، به تفکيک واحدها تحویل دانشکدیک ماه قبل از اتمام قرارد تاه دانشکد

 

 

 

                                        بيمه شركت                                                                                                                           گذار بيمه  

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


