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

  یندگ یبه نما دیبا نهی انجام هز خ یماه از تار2حداکثر ظرف مدت  یپزشک   یها نهیمدارک هز توجه : 

 داده شود.  لی تحو

 

مرر و ویزیررت در گررربر  پزشررر و یررا مرکررز درمررانی مربو رره  :برررای ویزیررت هررا  .1

ماننررد درمانهرراهم شررامل نررام بیمررارم م،لرررم ترراریخم م ررر پزشررر و مرکررز درمررانی و 

در مررورد ویزیررت هررای آنزیررو نیررز پرینررت ویزیررت بررا  – "ویزیررت "ع،ررارت درج 

 مشخصات فوق و م ر شده ارائه گردد. 

 ت می باشند. توجه: ویزیت های دندانپزشکی هم قابل پرداخ

برررای عینررر: ااررل فرراک ور عینررر فروشرری بررا م رررم ااررل دگرر ور پزشررر بررا م ررر  .2

یررا ااررل بررر  تمیرریو نمررره پشررم توگررا اپ وم ریسررت بررا م ررر م ااررل برگرره 

 اپ وم ری

برررای آزمررایوم گررونوگرافیم عکرر م اگررکوم رادیو ررو یم نرروار قلرر  و نرروار ع ررله  .3

ماننررد ایررو مرروارد: دگرر ور م ررر شررده پزشررر کو ونوگررکوپی و آندوگررکوپی و و 

و ااررل فرراک ور پرداخ رری م ررر شررده مرکررز ) و یررا پرینررت دگرر ور آنزیررو پزشررر  

از برریو جرروا  و دگرر ور یررر مررورد  )ارائرره گررردد  درمررانی مربو رره و کپرری جرروا 

 اال باشد ح ماً 

پزشررر شررامل م ررر پزشرررم م ررر داروخانررهم دگرر ور نسررخه  –برررای داروهررا  .4

کرره در آن گرر م بیمرره پایه)ماننررد تررعمیو اج مرراعی  و گرر م بیمررار م،ررا ر داروهررا 

  مشخص شده باشدم دارو ها و م،ا ر خوانا باشند. 

در اررورت آنزیررو بررودن دگرر ور پزشررر ح مررا کن رررک شررود کرره در فرراک ور 

" تحتتتب سا تتتتمیب تتتتمایع"      تتتم " داروخانررره نرررام بیمرررار و کرررد ملررری و ع،رررارت 

 درج شده بمشد. 

 آزاد ح ماً دگ ور پزشر ضمیمه گردد. در مورد داروهای 



داروخانرره هررا ح مررا م ررر شررده باشررند و نررام و کررد ملرری بیمررار درج  فرراک ورتوجرره:  

 شده باشد. 

       در اررورتی کرره نسررخه ای شررامل داروهررایی باشررد کرره برره اررورت آزاد توجرره: 

جرردا نمرری کنررد بنررابرایو آن  رادف رپرره بیمرره  مرری باشررند داروخانرره برگرره اوک نسررخه

 برگه االی )گ،ز رنگ دف رپه بیمه  به نمایندگی بیمه ارائه شود. 

عنرراویو و م،ررا ر داروهررام دو بررر  توجرره: پیشررن اد مرری شررود برره منظررور خوانررا بررودن 

کرراربو برره انرردازه نسررخه هررای دف رپرره بیمرره ت یرره شررود و در برریو دف رپرره بیمرره 

 نسخه خوانا درج شوند.  3همراه باشد تا م ون در تمام همیشه 

م فرراک ور مرکررز فیزیرروتراپی کرره بررا م ررر دگرر ور پزشررر –برررای فیزیرروتراپی هررا  .5

 شامل م،لر و نام بیمار و روزهای فیزیوتراپی و م ر مرکز باشد. 

در اررورتی پرداخررت مرری شررود کرره پزشررر  گررونوگرافی هررا در م رر برررای انجررام  .6

پرینررراتو وتو ی داشررر ه باشرررد ) منررردرج در م رررر  پمربو ررره مررردرک فلوشررری

 پزشر   

اگررر م ررر پزشررر زنرران و زایمرران باشررد  در م رر :  NSTبرررای نرروار قلرر  جنرریو)  .7

قابررل پرداخررت نمرری باشررد) برره د یررل قررانونی ن،ررودن انجررام ایررو عمررل در م رر  م 

نررازایی و آی وی اف باشررد قابررل ق،رروک و  و رری اگررر م ررر پزشررر فلوشرریپ  و

 جوا  و اال فاک ور پرداخ ی با م ر ارگاک گردد .  پرداخت می باشد)

برررای تزریررخ داخررل مسصررل: دگرر ور پزشرررم جرروا  ام آر آیم شررر  پزشررر  .8

م فرراک ور م خصررص و مربو رره م،نرری بررر علررت بیمرراری و علررت نیرراز بیمررار برره تزریررخ

 م ر شده 

 داروهای مکمل:  .9

برررای داروهررای مکمررل خررانم هررای برراردار: جرروا  آزمررایو بررارداریم شررر  پزشررر 

م،نرری بررر علررت نیرراز بیمررار برره داروی مکمررلم جرروا  آزمررایو مربررو  برره مشررکل 

بیمررار) علرررت تجرررویز داروی مکمرررل م اارررل دگرر ور پزشرررر برررا م رررر م خصرررص 

 مربو ه) و نه پزشر عمومی و غیره 



ان: دگرر ور پزشررر م خصررص کودکرران بررا م ررر) و نرره برررای داروهررای مکمررل کودکرر

شررر  پزشررر م،نرری بررر علررت نیرراز کررودک برره پزشررر عمررومی و غیررر مرررت،ا م 

جرروا  آزمررایو) نشرران دهنررده مشررکل کررودک کرره منجررر برره تجررویز داروی مکمررلم 

 داروی مکمل شده اگت 

برررای داروهررای مکمررل گررایرافراد: دگرر ور پزشررر م خصررص و شررر  علررت نیرراز 

م رررم جرروا  آزمایشرری کرره برره واگرر ه آن پزشررر داروی مکمررل تجررویز بیمررار بررا 

 . نموده اگت

بیمرره  مراکررز غیررر  رررف قرررارداددندانپزشررکی: در اررورت مراجمرره برره  .10

مملرررم مررری بایسرررت عکررر  رادیررروگرافی ق،رررل و بمرررد از انجرررام خررردمات 

دندانپزشررکیم فرراک ور پزشررر م ررر شررده بررا درج شررر  کامررل انجررام خرردمت و 

 خدمت پزشکی و جمع ن ایی دریافت شده از بیمار هر مورد تسکیر قیمت

 بدون رادیوگرافی قابل ق،وک می باشد. م در ارت،ا  با جرمهیری

در اررورت مراجمرره برره مراکررز  رررف قرررارداد بیمرره مملررم بررا ارائرره کررد ملرریم تمررام 

 هزینه ها  ،خ تمرفه تق،ل می گردد. 

 


