
 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 یررا  .2

 اال بر  تعییو نمره چشم توگط اپ وم ریست با م ر م اال برگه اپ وم ری

بررررای آزمرررایوم گرررونوگرافیم اگرررکوم رادیولرررونیم نررروار قلررر  و نررروار ع رررله و  .3

) و ماننررد ایررو مرروارد: دگرر ور م ررر شررده پزشررر کولونوگررکوپی و آندوگررکوپی و 

و ااررل فرراک ور ( م ررر پزشرررمم ررور برره ااررل  یررا پرینررت دگرر ور آنزیررو پزشررر

از برریو  )ارائرره گررردد  پرداخ رری م ررر شررده مرکررز درمررانی مربو رره و کپرری جرروا 

 جوا  و دگ ور یر مورد اال باشد ح ماً(

) و یررا م ررر داروخانررهپزشررر شررامل م ررر پزشرررم دگرر ور نسررخه  –برررای داروهررا  .4

م م،ررالر داروهررا کرره در آن گرر م بیمرره پایه)ماننررد ااررل فرراک ور داروخانرره بررا م ررر(

ترریمیو اج مرراعی( و گرر م بیمررار مشررخ، شررده باشرردم دارو هررا و م،ررالر خوانررا 

  باشند. 

توجرره: در ارت،ررا  بررا داروهررای دیابررتم قل،رریم و امثررا  ایررو مرروارد کرره داروهررا بایررد هررر 

ر شرروند ح مررا جرروا  آزمررایو و یررا کپرری مرردارک مرررت،ط بررا دارو چنررد وقررت یک،ررار تکرررا

ارگررا  گررردد. اگررر ق،ررل از تجررویز داروم  هررر گررری نیررز همررراه بررا فرراک ور داروخانرره

گررونوگرافی و ... انجررام شررده اگررت کرره برره واگررجه آن ررا دارو تجررویز  یرراآزمایشرری و 

 نیز ضمیمه دارو گردد. شده اندم کپی آن ها 

گرر ور پزشررر ح مررا کن ررر  شررود کرره در فرراک ور در اررورت آنزیررو بررودن د

 درج شده باشد.  م کد رههیری تامیو اج ماعی نام بیمار و کد ملی و داروخانه 



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

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

 باشد. 

مرری  در اررورتی کرره نسررخه ای شررامل داروهررایی باشررد کرره برره اررورت آزادتوجرره: 

جرردا نمرری کنررد بنررابرایو آن برگرره  رادف رچرره بیمرره  باشررند داروخانرره برگرره او  نسررخه

 االی )گ،ز رنگ دف رچه بیمه( به نمایندگی بیمه ارائه شود. 

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

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

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

م فرراک ور بررا م ررر زواعصررا (بو رره) م مر دگرر ور پزشررر –برررای فیزیرروتراپی هررا  .5

مرکررز فیزیرروتراپی کرره شررامل م،لررر و نررام بیمررار و روزهررای فیزیرروتراپی و م ررر مرکررز 

 باشد. 

قابررل پرداخررت  آر آی و یررا ام  برررای فیزیرروتراپی دک ررر کایروپراک یررردگرر ور توجرره: 

 . نمی باشد

در اررورتی پرداخررت مرری شررود کرره پزشررر  گررونوگرافی هررا در مجرر رای انجررام برر .6

 پریناتولوتونی داش ه باشد ) مندرج در م ر پزشر (  پمربو ه مدرک فلوشی

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

قابررل پرداخررت نمرری باشررد) برره دلیررل قررانونی ن،ررودن انجررام ایررو عمررل در مجرر (م ولرری 

اگررر م ررر پزشررر فلوشرریپ  و نررازایی و آی وی اف باشررد قابررل ق،ررو  و پرداخررت 

 جوا  و اال فاک ور پرداخ ی با م ر ارگا  گردد(.  می باشد)

جررروا  ام آر آیم شرررر  پزشرررر  بررررای تزریررر  داخرررل مرصرررل: دگررر ور پزشررررم  .8

م فرراک ور م خصرر، و مربو رره م،نرری بررر علررت بیمرراری و علررت نیرراز بیمررار برره تزریرر 

 م ر شده 

 اروهای مکمل: د .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) 



تجررویز داروی مکمررل(م ااررل دگرر ور پزشررر بررا م ررر م خصرر، مربو رره) و نرره علررت 

 پزشر عمومی و غیره(

بررا م ررر) و نرره م خصرر، کودکرران برررای داروهررای مکمررل کودکرران: دگرر ور پزشررر 

شررر  پزشررر م،نرری بررر علررت نیرراز کررودک برره داروی پزشررر عمررومی و غیررر مرررت،ط(م 

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

 مکمل شده اگت(

برررای داروهررای مکمررل گررایرافراد: دگرر ور پزشررر م خصرر، و شررر  علررت نیرراز بیمررار 

 . با م رم جوا  آزمایشی که به واگجه آن پزشر داروی مکمل تجویز نموده اگت

اررورت مراجعرره برره مراکررز  رررف قرررارداد بیمرره معلررم بررا ارائرره کررد ملرریم تمررام هزینرره در 

 ها  ،  تعرفه تق،ل می گردد. 

  ااتبااااااااااااااارکد اشااااااااااااااار در ار  اااااااااااااااا  باااااااااااااااا ارشاااااااااااااااا  مااااااااااااااادار    شااااااااااااااا  م  اااااااااااااااا  بااااااااااااااا   اردرماااااااااااااااا     
د
اماااااااااااااااا احتر

 و بیرارشتا   ب  ماارد ذیل  اج  فرمائید:  گفتاردرما   

 : تای  اردرما    گفتاردرما   مدار  الزم بابر ارشا  تزیک   ✓

شااااااااااااااااامل     م  اطاااااااااااااااا  ک مایکااااااااااااااااد روا    شاااااااااااااااا  و یااااااااااااااااا م اااااااااااااااا  و ا  ااااااااااااااااا   دشااااااااااااااااتار   شاااااااااااااااا   .1

  لر ییاز بیرار ب   دمات مذکار   عداد جلسات مارد ییاز  مهر   ش 

اصااااااااااااال فاااااااااااااا تار  اااااااااااااردا رر در مرکااااااااااااا  ارائااااااااااااا  دتکاااااااااااااده  ااااااااااااادمات شاااااااااااااامل مهااااااااااااار مرکااااااااااااا  درماااااااااااااا   و  .2

 مهر  اردرما   گفتاردرما  

 

: مدار  ال ✓  زم بابر دریافر تزیک  تای بیرارشتا  

 

بااااااااااا   اجتراااااااااااای ی    اااااااااااام رااااااااااا یشاااااااااااه  ب   یاااااااااااپااااااااااا  از وار   رارشاااااااااااتا   یب یتاااااااااااا کااااااااااا یدر ار  اااااااااااا  باااااااااااا تز  .1

 ی    ااااااااااااااااااام  ااااااااااااااااااردا رر  ماااااااااااااااااادار  و  رویااااااااااااااااااده و اصاااااااااااااااااال گاااااااااااااااااااای  یاااااااااااااااااا   لبیراااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااده حسااااااااااااااااااا 

 ک اجترااااااااااااای ی    ااااااااااااام ی  یااااااااااااحسااااااااااااا  م  ااااااااااااا  باااااااااااا  وار  نااااااااااااریباااااااااااا  ترااااااااااااراه      بااااااااااااا مهاااااااااااار  اجترااااااااااااای

حاااااااااااااااادا ت   واریاااااااااااااااا ی و  کاااااااااااااااااا  درمااااااااااااااااا  و یااااااااااااااااا  ااااااااااااااااامی   اجترااااااااااااااااای درج شااااااااااااااااده باشااااااااااااااااد  اااااااااااااااااریاااا  

در صااااااااااااارت ارشااااااااااااا  ماااااااااااادا  ارشااااااااااااا  گااااااااااااردد.  کا یباااااااااااا  دفااااااااااااتر شااااااااااااکد تفتاااااااااااا   یااااااااااااظاااااااااااار  ماااااااااااادت 

پاااااااااااااا  از گذشاااااااااااااار یاااااااااااااا  ماااااااااااااااه از  اااااااااااااااریاااا  واریاااااااااااااا ی  اااااااااااااا می   اجترااااااااااااااای  شااااااااااااااه  بیراااااااااااااا   کراااااااااااااای  

 قابل  ردا ر یخااتد باد. 

دارید و میخااتید از تر  آ  تا اشتفاده یرائید  حترا ب  در صار ر ک  بیبتر از ی  بیر   کری   .2

 عداد بیر  تا  ی   ی کری از مدار  و  رویده بیرارشتا   برای  اد یگ  دارید. نسخ  ای ک   

 ب  شع   بیر  معل  ارشا  یم گردد قابل برگبر یخااتد باد. 

 یبا یش از ترکاری شرا شپاشگ اری  


