
 
 

 

 

 

 

                  
                                                                                                                            

 
 0410-0411مربًط به سال تعهذات 

ف
دی

 

 

 وام تعهذ
 تًضیحات

 
 )به ریال براي هروفر (

 فراوشیس

0 
ّشیٌِ ّای تیوارعساًی ) 

 خزاحی ػوَهی (

ّز ًَع آًضیَگزافی ) تِ خش چؾن ( ، اًَاع عٌگ ؽىي در تیوارعساى  -ّشیٌِ ّای تغسزی طثی ٍ خزاحی ، رادیَززاخی

عال 7ّشیٌِ ّوزاُ افزادسیز Day Care زثقزُ : اػوال خزاحی Day Care، هزاوش خزاحی هحذٍد ٍ 

 عال درتیوارعساًْا تِ خش سایواى77ٍتاالززاس

111/111/111/0 01% 

 خزاحی ّای زخققی 2

اػوال خزاحی ّای زخققی ؽاهل : افشایؼ عمف زؼْذاذ تزای ؽیوی درهاًی، رادیَززاخی، اػوال خزاحی هززثط تا 

عسَى فمزاذ، گاهاًایف، خیًَذ ریِ، خیًَذ وثذ، خیًَذ ولیِ، خیًَذ عزطاى، للة، هغش، اػقاب هزوشی ٍ ًخاع، دیغه ٍ 

( ، درهاى  1هغش اعسخَاى، آًضیَخالعسی ٍ ولیِ ی اػوال ًیسزًٍؾٌال ػزٍق وزًٍز ٍ ػزٍق داخل هغش ) تا احسغاب تٌذ 

تِ خش دارٍّای ٍ دارٍی تیواراى خاؿ ٍ فؼة الؼالج اس هحل  زؼْذ ّشیٌِ ّای تیوارعساًی لاتل خزداخر هی تاؽذ) 

 خَراوی در هَارد غیز تغسزی(

111/111/111/2 01% 

 آهثَالًظ داخل ؽْز 3
ّشیٌِ ّای آهثَالًظ داخل ؽْز ٍ عایز فَریر ّای خشؽىی هؾزٍط تِ تغسزی ؽذى تیوِ ؽذُ در هزاوش درهاًی ٍ تا 

 در هاًی طثك دعسَر خشؽه هؼالح –ًمل ٍ اًسمال تیوار تِ عایز هزاوش زؾخیقی 
111/111/3 01% 

 آهثَالًظ خارج ؽْز 4
ّشیٌِ ّای آهثَالًظ داخل ؽْز ٍ عایز فَریر ّای خشؽىی هؾزٍط تِ تغسزی ؽذى تیوِ ؽذُ در هزاوش درهاًی ٍ تا 

 در هاًی طثك دعسَر خشؽه هؼالح –ًمل ٍ اًسمال تیوار تِ عایز هزاوش زؾخیقی 
111/111/5 01% 

5 
دارٍّای تیواری ّای 

 خاؿ

دارٍّای خَراوی تیواری ّای خاؿ ٍ فؼة الؼالج در هَارد غیزتغسزی، طثك زؼزیف ٍسارذ هحسزم تْذاؽر اس هحل 

 عمف زؼْذ اػوال خزاحی زخققی 
111/111/011 01% 

 %01 111/111/111/2 جذول حاضر معادل سقف جراحی های تخصصی می باشذ. 5تا  1مجموع تعهذات بیمه گر بابت تعهذات ردیف های  6

 %01 111/111/61 ّشیٌِ سایواى طثیؼی ٍ ػول عشاریي ًاسایی ٍ ًاتارٍری 7

8  
 ، میكريایىجكشه ي  IVFهسیىه هاي درمان وازایي ي واباريري ) هسیىه هاي تشخیصي ، درماوي ي داريیي ( ي اعمال جراحي 

GIFT  ،ZIFT  ،IUI  مرتبط 
111/111/51 01% 

9 

 پاراکلیىیكي تجمیعي

ؽاهل : اًَاع رادیَگزافی، آًضیَگزافی عزخایی ػزٍق هحیطی ٍ چؾن،  اًَاع  1ّشیٌِ ّای خاراولیٌیىی گزٍُ 

، خشؽىی ّغسِ ای ) ؽاهل اعىي ّغسِ ای ٍ درهاى ایشٍزَج ( : ام آر آی  اًَاع اعىي  –هاهَگزافی  –عًََگزافی 

 داًغیسَهسزی ) عٌدؼ ززاون اعسخَاى ( 

111/111/301 

01% 

01 

، خذهاذ زؾخیقی للثی ٍ ػزٍلی ؽاهل ًَار للة، اًَاع ERCPؽاهل : اًَاع آًذٍعىَخی،  2ّشیٌِ ّای خاراولیٌیىی 

اوَواردیَگزافی، اًَاع َّلسزهاًیسَریٌگ، زغر ٍرسػ، آًالیش خیظ هیىز، زیلر زغر، خذهاذ زؾخیقی زٌفغی هاًٌذ 

(، الىسزٍاًغفالَگزافی NCV،EMGّذایر ػقثی )  ٍ ...( خذهاذ زؾخیقی الىسزٍهیَگزافی ٍ PFT) اعدزٍهسزی ٍ 

(EEG ،( ، خذهاذ زؾخیقی یَرٍدیٌاهیه ) ًَار هثاًِ ( خذهاذ زؾخیقی ٍ خززَ خشؽىی چؾن ) هاًٌذاخسَهسزی

 خزیوسزی ، تیَهسزی، خاوی هسزی، خٌساون ٍ ... ( ، خذهاذ زؾخیقی گَػ ) هاًٌذ زوداًَهسزی، اًَاع ادیَهسزی ٍ ... ( 

01% 

00 
) آسهایؼ ّا ( هاًٌذ : خذهاذ آسهایؾگاّی ) تِ اعسثٌای هاروزّای خٌیٌی ( ،  3ّشیٌِ ّای خاراولیٌیىی گزٍُ 

 خازَلَصی ، زغسْای آلزصیه ، صًسیه خشؽىی ) تِ اعسثٌای آسهایؾاذ صًسیه خٌیي ٍ غزتالگزی صًسیه ٍالذیي (
01% 

02 
خٌیٌی ٍ زؾخیـ ٍ درهاى ًاٌّداری ّای خٌیٌی ؽاهل : اوَی : خذهاذ غزتالگزی  4ّشیٌِ ّای خاراولیٌیىی گزٍُ 

 للة خٌیي، هاروزّای خٌیٌی ٍ آسهایؼ ّای صًسیه خٌیي
01% 

 01% (OT(، واردرهاًی)ST(، گفسار درهاًی )PT) زَاى تخؾی ( : فیشیَززاخی ) 5ّشیٌِ ّای خاراولیٌیىی گزٍُ  03

 خزاحی ّای هداس عزخایی 04
اوغیشیَى  –وزایَززاخی  –تخیِ  –خسٌِ  –گچ گیزی  –ّشیٌِ اػوال هداسعزخایی ؽاهل : ؽىغسگی ٍ دررفسگی 

 زخلیِ ویغر ٍ لیشر درهاًی  –تیَخغی  –لیدَم 
111/111/25 01% 

05 
ٍیشیر، دارٍ ٍ خذهاذ 

 اٍرصاًظ

تزاعاعفْزعر دارٍّای هداس وؾَرفزفاً هاساد تز خثزاى ّشیٌِ ّای اًَاع ٍیشیر، دارٍ ) طثك زؼزفِ ٍسارذ تْذاؽر ٍ 

 عْن تیوِ گز اٍل( ٍ خذهاذ اٍرصاًظ در هَارد غیزتغسزی
111/111/51 01% 

 دًذاى خشؽىی 06

ّشیٌِ ّای عزخایی یا تغسزی هزتَط تِ خذهاذ دًذاًدشؽىی ، خزاحی لثِ ، ایودلٌر ، ارزَدًغی ٍ دعر دًذاى 

ّشیٌِ ّای دًذاى خشؽىی زا سهاًی وِ زؼزفِ ای در ایي خقَؿ زَعط ّیأذ  – هقٌَػی ) تِ اعسثٌاء اػوال سیثایی(

هحسزم دٍلر اتالؽ ًؾذُ تاؽذ تزاعاط زؼزفِ ای هحاعثِ ٍ خزداخر هی ؽَد وِ تِ فَرذ عالیاًِ زَعط عٌذیىای 

 تیوِ گزاى ایزاى تا ّواٌّگی ؽزور ّای تیوِ زٌظین ٍ تِ ؽزور ّای تیوِ گز اتالؽ هی ًوایذ.
 

111/111/65 01% 

 %01 111/111/6 خثزاى ّشیٌِ ّای ػیٌه طثی ، لٌش زواعی طثی ) فزفاً یه ًَتر در ّز عال تیوِ ای( ػیٌه 07

08 
رفغ ػیَب اًىغاری چؾن 

 راعر

یا وارگذاری  RK ،PRK ،PHAKICخثزاى ّشیٌِ ّای رفغ ػیَب اًىغاری چؾن راعر هاًٌذ لیشیه، السن، 

ّشیٌِ ّای خزاحی هزتَط تِ  –ریٌگ لزًیِ یا لٌش داخل چؾوی ٍ ّشیٌِ لي آرزیشاى ) طثك فاوسَر رعوی ٍ هؼسثز ( 

رفغ ػیَب اًىغاری در هَاردی لاتل خزداخر اعر وِ تِ زؾخیـ خشؽه هؼسوذ تیوِ گزدرخِ ًشدیه تیٌی ، 

) درخِ ًشدیه تیٌی یا دٍرتیٌی تِ ػالٍُ آعسیگواذ (  دٍرتیٌی، آعسیگواذ یا خوغ لذرهطلك ًمـ تیٌایی ّز چؾن

 دیَخسز یا تیؾسز تاؽذ. 3

111/111/01 01% 

09 
رفغ ػیَب اًىغاری چؾن 

 چح

یا وارگذاری  RK ،PRK ،PHAKICخثزاى ّشیٌِ ّای رفغ ػیَب اًىغاری چؾن راعر هاًٌذ لیشیه، السن، 

ّشیٌِ ّای خزاحی هزتَط تِ  –ریٌگ لزًیِ یا لٌش داخل چؾوی ٍ ّشیٌِ لي آرزیشاى ) طثك فاوسَر رعوی ٍ هؼسثز ( 

رفغ ػیَب اًىغاری در هَاردی لاتل خزداخر اعر وِ تِ زؾخیـ خشؽه هؼسوذ تیوِ گزدرخِ ًشدیه تیٌی ، 

) درخِ ًشدیه تیٌی یا دٍرتیٌی تِ ػالٍُ آعسیگواذ (  دٍرتیٌی، آعسیگواذ یا خوغ لذرهطلك ًمـ تیٌایی ّز چؾن

 دیَخسز یا تیؾسز تاؽذ. 3

111/111/01 01% 

 عوؼه 21
خثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ خزیذ عوؼه ) یه یا دٍ گَػ حذاوثز زا عمف هٌذرج ٍ فزفاً یه ًَتر در ّز عال 

 تیوِ ای (
111/111/011 01% 


