جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان سال 89-89
دیف

توضیحات
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هزینههای بيمارستاني ( جراحي عمومي )-هزینه های بستری  ،جراحي -شيمي درماني
(بستری و سرپایي) -رادیوتراپي -آنژیوگرافي قلب و انواع سنگ شکن در بيمارستان و
مراکز جراحي محدود و  Day Careتبصره  :اعمال جراحي Day Careبه جراحي
هایي اطالق مي شود که مدت زمان مورد نياز برای مراقبت های بعداز عمل در مراکز
درماني،کمترازیک روزباشد.هزینه همراه افرادزیر7سال وباالتراز77سال دربيمارستانها به
جز زایمان

000/000/000

0

جراحي های تخصصي ( شش عمل اصلي )  -هزینه اعمال جراحي اصلي – مغز و
اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات) گامانایف قلب –پيوند ریه –
پيوند کبد – پيوند کليه – پيوند مغز استخوان و جراحي سرطان ( با احتساب بند ) 1

000/000/000

3

هزینه زایمان طبيعي و عمل سزارین

33/000/000

0

پاراکلينيکي  1شامل  :انواع سونوگرافي – ماموگرافي – انواع اسکن – انواع آندوسکوپي
– ام آرای – اکوکاردیوگرافي – استرس اکو – دانسيتومتری – انواع آنژیوگرافي (بجز
چشم وقلب )

10/000/000

3

پاراکلينيکي  2شامل  :هزینه های مربوط به تست ورزش – تست آلرژی – تست تنفسي
(اسپيرومتری ) – نوارعضله ( PFTسيستومتری یاسيستوگرام) – نوارعصب (– )EMG
نوار مغز ( – )NCVنوارمثانه ( – (EEGشنوایي سنجي – بينایي سنجي -
آنژیوگرافي چشم و هولترمانيتورینگ قلب

6/000/000

6

جراحي های مجاز سرپایي شامل  :شکستگي و دررفتگي – گچ گيری – ختنه – بخيه
– کرایوتراپي – اکسيزیون ليپوم – بيوپسي – تخليه کيست و ليزر درماني ( به استثنای
رفع عيوب انکساری دید چشم )

6/000/000

7

هزینه های آمبوالنس داخل شهر و سایر فوریت های پزشکي مشروط به بستری شدن
بيمه شده در مراکز درماني و یا نقل و انتقال بيمار به سایر مراکز تشخيصي – درماني
طبق دستور پزشک معالج

0

هزینه های آمبوالنس خارج شهر و سایر فوریت های پزشکي مشروط به بستری شدن
بيمه شده در مراکز درماني و یا نقل و انتقال بيمار به سایر مراکز تشخيصي – درماني
طبق دستور پزشک معالج

(به ریال براي هرنفر )
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10
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هزینه های دندانپزشکي ( به استثنا هزینه های مربوط به ارتودنسي  ،ایمپلنت  ،دست
دندان وزیبایي)
هزینه های دندانپزشکي براساس تعرفه ای محاسبه مي شود که ساليانه سندیکای بيمه
گران ایران با هماهنگي شرکت بيمه تنظيم و به شرکت های بيمه ابالغ مي کند.
سمعك گوش راست و چپ
انواع لنز  ،عینك  ،عدسي
هزینه هاي درمان نازایي و ناباروري ( هزینه هاي تشخیصي  ،درماني و دارویي ) و اعمال
جراحي  ، IVFمیكرواینجكشن و  IUI ، ZIFT ، GIFTمرتبط
هزینه خدمات آزمایشگاهي ( بغیر از چكاب و غربالگري ) شامل آزمایش هاي تشخیص پزشكي
– پاتولوژي – آسیب شناسي – ژنتیك پزشكي – انواع رادیوگرافي – نوارقلب و فیزیوتراپي
انواع ویزیت ( طبق تعرفه وزارت بهداشت )  ،خدمات اورژانس در موارد غيربستری و
دارو بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ( صرفا مازاد بر سهم بيمه گر اول )
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ليزیک چشم راست و جبران هزینه های جراحي مربوط به رفع عيوب انکساری چشم در
مواردی که به تشخيص پزش ک معتمد بيمه گر درجه نزدیک بيني دوربيني آستيگمات
یا با جمع قدر مطلق نقص بينایي هر چشم ( درجه نزدیک بيني یا دوربيني به عالوه
نصف آستيگمات)  3دیوپتر یا بيشتر باشد .

10/000/000

16

ليزیک چشم چپ و جبران هزینه های جراحي مربوط به رفع عيوب انکساری چشم در
مواردی که به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نزدیک بيني دوربيني آستيگمات
یا با جمع قدر مطلق نقص بينایي هر چشم ( درجه نزدیک بيني یا دوربيني به عالوه
نصف آستيگمات)  3دیوپتر یا بيشتر باشد .

10/000/000

