طرح سالمت همگانی :

رديف

تعهدات بيمه گر

1

جبران هزينههای بستری ،جراحی ،شيمی درمانی ،راديوتراپی ،آنژيوگرافی قلب ،هزينه عمل جراحی ديسک ستون
فقرات  ،تعويض مفصل  ،اوزون تراپی( با درخواست پزشک متخصص مغز و اعصاب جهت جراحی کمر )  ،پروتز داخل
بدن در صورتيکه جنبه درمانی داشته باشد با تاييد پزشک معتمد بيمه گر ( به استثناء زيبايی )  ،کاشت حلزون و انواع
سنگشکن در بيمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care.
تبصره  :اعمال جراحی  Day Careبه جراحی هايی اطالق می شود که مدت زمان مورد نياز برای مراقبت های بعد از
عمل درمراکز درمانی  ,کمتر از يک روز باشد

2

هزينه های بيمارستانی شامل اعمال جراحی تخصصی مربوط به سرطان ،مغز و اعصاب مــرکزی و نخاع ( به استثنای
ديسک ستون فقرات )  ،گامانايف ،قلب  ,پيوند کليه  ،پيوندکبد  ،پيوند ريه و پيوند مغز استخوان

0

هزينه پاراکلينيکی گروه اول شامل انواع سونوگرافی  ،ماموگرافی  ،انواع اسکن و سی تی اسکن  ،انواع آندوسکوپی ،
اکو کارديوگرافی  ،استرس اکو  ،ام آر آی  ،دانسيتومتری ( سنجش تراکم استخوان) سی تی آنژيوگرافی  ،پنتاکم،
فوندوسکوپی ،کانفواسکن ،پاکيمتری ،کليه تستهای بينايی سنجی  ، ICG-IOL MASTER-HRT،انواع اسکوبی

4

هزينه پاراکلينيکی گروه دوم شامل تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی (اسپيرومتری– ،)PFTنوار عضله )، (EMG
نوارعصب ) ،(NCVنوارمغز ) ،(EEGنوارمثانه (سيستومتری يا سيستوگرام) ،شنوايیسنجی ،هولترمانيتورينگ قلب ،تست
خواب  ،تمپانومتری ،بادی باکس  ،پلتيسموگرافی ،ارگواسپيرومتری ،رينوماتومتری ،تيلت ، PFTبرونکوگرافی و تست
متاکولين .

0

هزينه جراحيهای مجازسرپائی شامل شکستگی ها  ،گچ گيری  ،ختنه  ،بخيه  ،کرايوتراپی  ،اکسيزيون ليپوم  ،تخليه کيست
و ليزردرمانی که جنبه درمانی داشته باشد ( به استثناء زيبايی)  ،بيوپسی  ،شستشوی گوش ،برداشتن خال( در صورتکی
که جنبه زيبايی نداشته باشد )  ،زگيل و ميخچه  ،خارج نمودن جسم خارجی از بدن  ،کشيدن ناخن ،اکسيژن تراپی ،
پانسمان  ،پالس اکسی متری  ،درمان خونريزی بينی و سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه  ،بستری اورژانس کمتر از 6
ساعت شامل  :ت زريقات و تعويض پانسمان  ،اف ان ای تيروئيد و سينه  ،بيوپسی مغز استخوان ،پونکسيون مايع نخاع و
کمری

سقف تعهداتبرای هر نفر

فرانشيز

(ريال )

00/000/000

%00

100/000/000

%00

0/000/000

%00

1/000/000

1/000/000

%00

%00

6

هزينه های خدمات آزمايشگاهی شامل آزمايش های تشخيص پزشکی  ،پاتولوژی يا آسيب شناسی و ژنتيک پزشکی
( با استثناء چکاپ)  ،سيتولوژی  ،انواع راديوگرافی  ،UBT ،يدتراپی  ،نوارقلب  ،فيزيوتراپی ،تست پاپ اسمير ،بازتوانی
قلبی  ،آمينو سنتز.

1/000/000

%00

7

بيماريها و ناهنجاريهای جنين شامل ( سونوگرافی و آزمايش ناهنجاريهای جنين و غربالگری و پرداخت آزمايش (
 CELL FREE DNAبا تاييد کميسون پزشکی )

0/000/000

% 00

8

آمبوالنس داخل شهری و ساير فوريتهای پزشکی که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده می گردد

800/000

%00

9

آمبوالنس خارج شهری و ساير فوريتهای پزشکی که نهايتا منجر به بستری شدن بيمه شده می گردد

1/000/000

%00

