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نوع خدمات درمانی مورد درخواست بیمه گذار

سقف تعهدات (سیال)

سقف تعهدات (سیال)

سطح یك

سطح دو

پشداخت ّضیٌِ ّای دسهاًی تیواسػتاًی ٍ ولیِ اػوال خشاحی ػوَهی تِ ؿشط تؼتشی ؿذى دس تیواسػتاى ٍ هشاوض خشاحی هحذٍد ، day car
آًظیَگشافی للة  ،خشاحی چـن ( هاًٌذ  :پیًَذ لشًیٍِ ،یتشوتَهی ٍ دوَلواى ستیي ٍ ػایش اػوال خشاحی چـوی  ،تِ غیش اص سفغ ػیَب اًىؼاسی
) ّ ،ضیٌِ خشاحی ّای الپاساػىَپی  ،گاهاًایف (تَهَسّای خَؽ خین) ،اًَاع ػٌگ ؿىي  ،وَستاط (تـخیلی  ،دسهاًی ٍ تخلیِ ای)  ،تضسیك
آٍاػتیي ّش دٍچـن  ،اًَاع ػٌگ ؿىي ٍ ّضیٌِ ػپتَپالػتی (اًحشاف تیٌی ) ( دس كَستی لاتل پشداخت هی تاؿذ وِ تَػظ تیوِ گش پایِ تاییذ
ؿذُ تاؿذ ٍ یا لثل ٍ تؼذ اص ػول تِ تاییذ پضؿه هؼتوذ تیوِ گش سػیذُ تاؿذ) ٍ ؿیوی دسهاًی (داسٍّای اختلاكی ؿیوی دسهاًی  ،ؿیوی
دسهاًی اػن اص تؼتشی ٍ ػشپایی ) ٍ اًَاع سادیَتشاپی ٍ ّضیٌِ خشاحی ّای فه ٍ كَست وِ صیثایی هحؼَب ًگشدد ٍ ّشگًَِ خشاحی ّای
( با فرانشيس ) %03
ػوَهی برای هر نفر

55،555،555

پشداخت ّضیٌِ ّای ػول ّای خشاحی دیؼه ػتَى فمشات ٍ ولیِ ػول ّای تخللی ٍ فَق تخللی( هاًٌذ  :للة ٍ آًظیَپالػی للة  ،هغض ٍ
اػلاب ٍ ًخاع  ،طًٍَاسٍى  ،گاهاًایف(هشتثظ تا خشاحی تَهَسّای تذخین)  ،پیًَذولیِ  ،هغض اػتخَاى  ،وثذ  ،للة  ،سیِ ٍ ػَاسم آًْا ٍ ّشگًَِ
( با فرانشيس ) %03
اػوال خشاحی تخللی ) برای هر نفر

155،555،555

85،555،555

1

155،555،555

پرداخت کليه هسینه های خدهات پاراکلينيکی(غيربستری) و کليه اعوال هجاز سرپایی تواهاً در یك گروه و کليه انواع سرم تراپی
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(با فرانشيس )%03
(خذهات پاساولیٌیىی وِ تیوِ هشوضی آًْا سا دس  4گشٍُ دس ًظش گشفتِ اػت ٍ هَاسد روش ؿذُ دس صیش سا والً دس لالة یه گشٍُ دس ًظش گشفتِ
ؿَد ٍ ّوچٌیي تا تَخِ تِ لیذ ػثاست " ولیِ خذهات پاساولیٌیىی " دس ایي لؼوت  ،ایي تٌذ ػالٍُ تش گشٍُ ػٌَاى ؿذُ دس تاال  ،ؿاهل ػایش
خذهات پاساولیٌیىی وِ خاسج اص ایي گشٍُ ًیض هی تاؿٌذ هی ؿَد )
هاًٌذ :اًَاع اػىي (اص خولِ اػىي ػِ تؼذی دًذاى،) ... ٍ BTاًَاع ػی تی اػىي،داًؼیتَهتشی ،اًَاع هاهَگشافی،اًَاع سادیَلَطی  ،سادیَگشافی
دًذادى  ،اًَاع ام اس ای  ،اًَاع آًذٍػىَپی  ،تشًٍىَػىَپی سیِ  ،اًَاع اوَ واسدیَگشافی  ،ػیؼتَػىَپی  ،وَلًََػىَپی  ،خذهات هىول تش
الذاهات تـخیلی پضؿىی ّؼتِ ای ( ، FNA ،تیشٍئیذ ٍ ػیٌِ ) آًذٍػًََگشافی ً RF ،ماط هختلف تذى  ،GDX ،پاویوتشی IOL ،
 ، MASTERهاًَهتشی  ،پلتیؼوَگشافی  ،پٌتاون ، HRT ،تضسیك  ،IVIGسیٌَػىَپی  ،سوتَػىَپی  ،اًَاع ػًََگشافی ،اػتشع اوَ
،الىتشٍهیَگشافی هثاًِ  ،تؼت ٍسصؽ  ،اػپیشٍهتشی ًَ ،اسًگاسی (هاًٌذًَ :اس ػضلِ ًَ ،اس ػلة ًَ ،اس هغض ًَ ،اس للة ًَ،اس چـن ٍغیشُ)  ،آًالیض ٍ
تٌظین تاعشی للة (پیغ هیىش) ،آًظیَگشافی چـن  ،ػٌدؾ تشاون اػتخَاى  ،توپاًَهتشی  ،تؼت َّ، V.E.P.Sلتش هاًیتَسیٌگ للة، OCT ،
پشیوتشی چـن (اًذاصُ گیشی هیذاى تیٌایی) ،تؼتْای تٌفؼی (اػپیشٍهتشی ،تادی تاوغ ، DELCO،هتاوَلیي ٍ، )....تؼت آلشطی  ،تؼت اٍسٍ
دیٌاهیه  ،ادیَهتشی  ،توپاًَهتشی  ،اسگَاػپیشٍهتشی  ،تیٌایی ػٌدی ،تشسػی ػلة ؿٌَایی  ، Brain mapping ،تَپَگشافی چـن ،ICG ،
 ، ORB SCAN ،SMART PLUGاًَاع  CTآًظیَگشافی  ،فیضیَتشاپی  ،وایشٍپشاوتیه  ،ختٌِ  ،تخیِ ،وشایَتشاپی  ،اوؼیضیَى لیپَم ،
تخلیِ ویؼت ٍ لیضس دسهاًی (دس هَاسد غیش صیثایی ٍ ّوچٌیي تِ اػتثٌای سفغ ػیَب اًىؼاسی چـن ) ٍ ّضیٌِ هشتَط تِ ولیِ اػوال خشاحی
هداص ػشپایی  ،ؿىؼتگیْا ،دس سفتگیْا ،آتل گزاسی،اًَاع گچ گیشی ،تیشٍى آٍسدى خؼن خاسخی فشٍسفتِ دس گَؿت  ،وـیذى ًاخي
،فًَذٍػىَپی،واًفَاػىي ،اًتشپیَى ،دسهاى خًَشیضی تیٌی ؿاهل ػَصاًذى ٍتاهپًَواى ،ؿىافتي آتؼِ وف دّاى  ،ؿاالصیَى ،تیَپؼی  ،وَتش ،
ًاخٌه چـن ،تیشٍى آٍسدى خؼن خاسخی اص گَؽ ٍ تیٌی  ،تضسیك دس داخل هفاكل ٍ تضسیك صیش خلذی ( هاًٌذ ضایؼات پَػتی )  ،خذهات
اٍسطاًغ دس هَاسد غیش تؼتشی ،اًَاع تضسیمات ٍ ػشم تشاپی  ،پاًؼواى ٍ اًَاع آصهایؾ ٍ اًَاع پاتَلَطی ٍ  ...تشای ّش ًفش
پشداخت ّضیٌِ ّای ٍیضیت ( تِ اػتثٌاء ٍیضیت پضؿه هـاٍسُ تغزیِ ) ٍ داسٍ ( تِ اػتثٌاء داسٍّای هىول ،تمَیتی ٍ ،یتاهیٌِ ) ٍ داسٍّای پَوی
اػتخَاى تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03
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پشداخت ولیِ ّضیٌِ ّای صایواى عثیؼی ٍ ػضاسیي تِ عَس واهل عثك خذیذتشیي ٍ تاالتشیي تؼشفِ ٍصاست تْذاؿت دس تخؾ خلَكی دس ؿْش
تْشاى تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03

6

پَؿؾ ّضیٌِ ّای هشتَط تِ دسهاى ًاصائی ٍ ًاتاسٍسی ٍ داسٍّای هشتَط تِ آى تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03

7

8

پشداخت ّضیٌِ ّای هشتَط تِ سفغ ػیَب اًىؼاسی چـن ( لیضیه ٍ الصن ٍ  ) ...تشای هر چشن تا ًوشُ  3دیَپتش ٍ تاالتش تشای ّش ًفش
( با فرانشيس ) %03
پشداخت ولیِ ّضیٌِ ّای دسهاًی تیواسی ّای ػشعاى ٍ ّپاتیت  ،دیاتت ًَع  ٍ 1ػَاسم آى  ،تیواسیْای ًادس ٍ تیواسیْای خاف  ،تیواسی ّاای
كؼة الؼالج ٍ هضهي ( تغَس ولی هاًٌذ تیواسی ّای ًمق ایوٌی اٍلیِ یا اوتؼاتی ّ ،پاتیت  ٍ c ٍ bػیشٍص وثذی  ،تیواسی ّای هتاتَلیه اسثای
ًظیش  ، MPSفیثشٍص سیَی ً ،اسػایی هضهي ولیَی (  ٍ ) CRFغیش پیًَذی ٍ غیش دیالیضی ً ،اسػایی احتماًی للثای پیـاشفتِ ( ، ) CHFفلاح
هغضی ( ٍ )CPآػیة ًخاػی  ،اػىیضٍفشًی هضهي  ،تیواسیْای تٌفؼی  ،اتَایویَى ٍ سٍهاتیؼوی ّ ،ایپَوؼی  ،ػٌذسٍم تْدت  ،لَپاَع ، APS
تیواسی ّای هَتَسًشٍى ّ ٍ( ALS ،ضیٌِ داسٍی ( Rilutekداسٍی خاسخی )هشتَط تاِ تیوااسی  ،) ALSام اع ّ ،واَفیلی ،تاالػاوی اًاَاع
تذخیوی ّا  ،تیواسیْای هتاتَلیه ٍ خَد ایوٌی  ،للثی  ،هَتَس ًشٍى ّ ( ITP ،ضیٌِ داسٍی هپتشا ) ٍ  ...اػن اص خشاحی ٍ داسٍّای هشتَط تِ آًْا
تشای ً 25فش ( با فرانشيس ) %03

15،555،555

25،555،555

1،555،555

5،555،555

25،555،555

35،555،555

15،555،555

25،555،555

15،555،555

15،555،555

155،555،555

155،555،555

------------1،555،555

1،555،555
2،555،555
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پشداخت ّضیٌِ ّای دًذاًپضؿىی اػن اص اًَاع خشاحی دّاى ٍ دًذاى (هاًٌذ خشاحی لثِ ٍ افتادگی لثِ ٍ  ، ) ...وـیذى  ،دػتِ دًذاى هلٌَػی ،
خذهات تشهیوی اص لثیل (پشوشدى ،ػلة وـی،خشم گیشی ،استَدًؼیّ ،ضیٌِ ّای هشتَط تِ فلَسایذتشاپی ٍ فیـَس ػیالًت تشاپی ٍ  ) ...تشای ّش
ًفش( با فرانشيس ) %03

-----------

6،555،555

12

پشداخت ّضیٌِ ّای اًَاع اسٍتض ٍ پشٍتض ( ًظیش  :ػوؼه ،گیت  ،تاعشی للة  ،اػضای هلٌَػی تذى ( هاًٌذ دػت  ،پا  ،چـن ٍ دیگش اػضای
هلٌَػی تذى ) ،اًَاع وفـْای ػیلیىي  ،آتل ٍ دیگش ٍػایل وِ دس ایي گشٍُ لشاس هی گیشًذ ٍ اًَاع ػلا ٍ ،اوش تشای ّش ًفش( با فرانشيس ) %03

35،555،555

55،555،555

-----------------------

15،555،555
15،555،555
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پشداخت ّضیٌِ آهثَالًغ داخل ؿْشی ٍ تیشٍى ؿْشی تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03
پشداخت ّضیٌِ ػیٌه عثی ٍ لٌض تواع عثی تشای ّش ًفش( با فرانشيس ) %03

ّضیٌِ تؼتشی تیواسیْای اػلاب ٍ سٍاى تِ ّوشاُ داسٍ تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03
ّضیٌِ ّای گفتاسدسهاًی ٍ واسدسهاًی تشای ّش ًفش ( با فرانشيس ) %03

