
 نحوه جمع آوری مدارک پزشکی به منظور دریافت خسارت های بیمه درمان تکمیلی

 

مرر و ویزیررت در گرریبی  پزشررر و یررا میمررز درمررانی میبو رره     :برریای ویزیررت هررا   .1

ماننررد درمانهرراهم شررامب نررا  بیمررارم م،لرررم تررارییم مررری پزشررر و یررا میمررز درمررانی   

 "ویزیت "و ع،ارت 

 توجه: ویزیت های دندانپزشکی هم قابب پیداخت می باشند.

برریای آامررایوم گررونو یافیم عکرر م اگررکوم رادیو ررو یم نرروار قلرر  و نرروار ع ررله     .2

ماننررد ایررو مرروارد: دگرر ور مررری شررده پزشررر     مو ونوگررکوپی و آندوگررکوپی و   و

 و اصب فام ور پیداخ ی مری شده میمز درمانی میبو ه و مپی جواب

نسرر ه پزشررر شررامب مررری پزشرررم مررری داروخانررهم م،ررا ر داروهررا    –برریای داروهررا  .3

مرره در آن گرررم بیمرره پایه ماننررد تررعمیو اج مرراعیر و گرررم بیمررار م رر   شررده    

 دم دارو ها و م،ا ر خوانا باشند.باش

توجرره: بی رری اا داروخانرره هررا فررام وری بابررت داروهررا و م،ررا ر مرری دهنررد در ایررو       

 صورت آن فام ور هم ضمیمه نس ه شود.

       در صررورتی مرره نسرر ه ای شررامب داروهررایی باشررد مرره برره صررورت آااد         توجرره: 

جرردا نمرری منررد بنررابیایو آن بی رره اصررلی     را مرری باشررند داروخانرره بی رره او  نسرر ه  

  گ،ز رنگ دف یچه بیمهر به نمایند ی بیمه ارائه شود.

عنرراویو و م،ررا ر داروهررام دو برری  توجرره: پی ررنراد مرری شررود برره منظررور خوانررا بررودن  

مرراربو برره انرردااه نسرر ه هررای دف یچرره بیمرره تریرره شررود و در برریو دف یچرره بیمرره      

 نس ه خوانا درج شوند. 3همیاه باشد تا م ون در تما  همی ه 

م فررام ور میمررز فیزیرروتیاپی مرره  بررا مررری دگرر ور پزشررر –برریای فیزیرروتیاپی هررا   .4

 شامب م،لر و نا  بیمار و رواهای فیزیوتیاپی و مری میمز باشد.

در صررورتی پیداخررت مرری شررود مرره پزشررر   گررونو یافی هررا در م رر برریای انمررا   .5

منررردرج در مرررری میبو ررره مررردرک فلوشررری  پیینررراتو وتو ی داشررر ه باشرررد     

 پزشر ر 



زشررر جررواب ا  آر آیم شرری  پ دگرر ور پزشرررم  برریای تزریررخ داخررب م  ررب:     .6

 م،نی بی علت بیماری و علت نیاا بیمار به تزریخ م     و میبو ه 

برریای داروهررای مکمررب خررانم هررای برراردار: جررواب آامررایو بررارداریم شرری           .7

آامررایو میبررو  برره مرربم جررواب مکشررر م،نرری برری علررت نیرراا بیمررار برره داروی  پز

بررا مررری   دگرر ور پزشررر اصررب برم علررت تمررویز داروی مکمرر  م ررکب بیمررار   

 بو ه  و نه پزشر عمومی و غییهرم     می

بررا مررری  و نرره  مودمرران دمرران: دگرر ور پزشررر م   رر  مررب موبرریای داروهررای مک .8

شرری  پزشررر م،نرری برری علررت نیرراا مررودک برره   عمررومی و غیرری مرریت، رم  پزشررر 

ن دهنررده م ررکب مررودک مرره منمرری برره     واب آامررایو  ن ررا جررداروی مکمرربم 

 داروی مکمب شده اگترتمویز 


