
 

 

  یشرح پوشش های درمان تکمیل                        

 

 

اختالالت گاستریت معده(، اختالالت تیروئیدی،  -کولیت روده –سرطان،  بیماری های قلبی و عروقی،  بیماری های گوارشی)زخم های گوارشی  یماری های مزمن :ب

روماتیسم (،  –اختالالت سنگ کلیه،  بیماری های مزمن استخوانی و مفصلی )آرتروز –ریوی، آسم و آلرژی تاالسمی، ایدز )سندرم نقص ایمنی(، دیابت، صرع،  نارسایی مزمن کلیه )دیالیز 
سکته مغزی و حوادث مانند سوختگی که منجر به قطع عضو و بد فرم شدن صورت و  -بیماری ها -فلج های عضوی به علت قطع نخاع -نازایی –اللی  -ناشنوایی-های جسمی )نظیر نابیناییمعلولیت

 و کلیه بیماریهایی که در عرف پزشکی مزمن محسوب می شود .  بدن می گردد (
 .می باشد %10رانشیز کلیه طرح ها *میزان ف

 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه می باشد.9زایمان و نازائی   -ماه  3*دوره انتظار بیماری های مزمن و رفع عیوب انکساری 

 پوشش های بیمه درمان خانواده عنوان ردیف

1 

در  انواع سنگ شکن، گامانایف و آنژیوگرافی قلب، شیمی درمانی، رادیوتراپی، بستری، جراحی جبران هزینه های بیمارستانی )تعهدات پایه( :
  Day Careبیمارستان و مراکز جراحی محدود و 

به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی، کمتر از Day Care تبصره: اعمال جراحی 
 یک روز باشد.

درمانی  –درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی  مشررط به بستری شدن بیمه شده در مراکزآمبوالنس شهری و بین شهری هزینه  -
 طبق دستور پزشک معالج

 ریال 1،000،000ریال و خارج شهر  500،000داخل شهر 

2 
) جراحی دیسک ستون فقرات از  سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاعجبران هزینه های مربوط به  اعمال جراحی  عمل جراحی مهم : 6اعمال 

 .    ، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد،  پیوند کلیه و  پیوند مغز استخوانحل ردیف یک پرداخت می گردد(، گامانایفم

 ، دانسیتومتریسونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو جبران هزینه های :1پاراکلینیکی 3

4 
، NVCعصب  ، نوارEMGعضله  نوار(، PFT –، تست آلرژی، تست تنفسی )اسپیرومتری ورزش تست به مربوط های جبران هزینه :2 پاراکلینیکی 

 .   شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشمنوار مثانه )سیستومتری یا سیستوگرام(،  ،EEGنوارمغز

5 
 پاتولوژی یا آسیب ،پزشکی )خون و ادرار و مدفوع و....(  تشخیص های آزمایش شاملآزمایشگاهی: جبران هزینه های خدمات آمایشگاهی  خدمات

 .              و فیزیوتراپی نوارقلب رادیوگرافی، انواع ،پزشکی ژنتیک شناسی و

 تودنسی، دندان مصنوعی و جراحی لثه()به جز ایمپلنت، ار دندان پزشکیجبران هزینه های  دندان پزشکی: 6

 )غیر بستری( خدمات بستری در اورژانس)براساس فهرست داروهای مجاز کشور و  ویزیت و داروجبران هزینه های  ویزیت و دارو: 7

8 
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد  رفع عیوب انکســاری دو چشم: )لیزیک و الزیک(

دیوپتر یا  3بیمه گر درجه نزدیک بینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم )درجه نزدیک بینی یا دوربینی به عالوه آستیگمات(، 
 .بیشتر باشد

 . ن اعم از طبیعی و سزارینزایماجبران هزینه های  زایمان : 9

 درمان نازایی و ناباروریپوشش هزینه های  10

11 
، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بخیه، ختنه، شکستگی و در رفتگی، گچ گیریجبران هزینه های  اعمال مجاز سرپایی مانند  اعمال مجاز سرپایی :

 .تخلیه کیست و لیزر درمانی، بیوپسی

 هر دو گوش  سمعکجبران هزینه های  12


