
 

  
  
  

 راهنماي تكميل فرم هزينه درمان

  
كليه قسمتهاي نسخ درماني شامل نام بيمار، تاريخ مراجعه و مبلغ ويزيت ميبايست شخصاً توسط پزشك معالج تكميل و به  .1

هرگونه عالئمي كه نشان دهنده مخدوش بـودن  مهر نظام پزشكي ممهور گردد فلذا هرگونه قلم خوردگي، دوگانگي خط و 
  .نسخ مذكور باشد قابل پرداخت نخواهد بود مگر اينكه توسط پزشك در پشت نسخه اصالح و امضاء ممهور گردد

صرفاً با دستور پزشك معالج  و قبض قابل پرداخت مي ... هزينه هاي مربوط به نسخ راديولوژي، آزمايشگاه و فيزيوتراپي و  .2
  .باشد

آي صرفاً با دستور پزشك معالج،قبض و كپي جواب قابل پرداخـت مـي   .آر.ه هاي مربوط به نسخ سي تي اسكن و امهزين .3
 .باشد

در صورت استفاده از بيمارستانهاي طرف قرارداد كه با معرفي سازمان و بيمه ايران صورت ميگيرد هيچگونه وجهي نبايد به  .4
 .پزشكان معالج بيمارستان پرداخت گردد

بستري شدن در بيمارستان، هزينه همراه بيمار، داروهاي غير بيمه اي و هزينه اتاق خصوصي پرداخت نمي گـردد   در صورت .5
 .مگر در موارد خاص، كه با تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر قابل پرداخت ميباشد

رج گـردد در غيـر اينصـورت هزينـه     كليه هزينه هاي بيمارستاني مي بايست در فرم مخصوص صورتحساب بيمارسـتاني د  .6
 .مربوطه طبق تعرفه پرداخت خواهد شد

 .هزينه هاي مربوط به رفع عيب مادرزادي قابل پرداخت نمي باشد .7

 .هزينه فرم عينك در صورت تغيير شماره عينك و با تجويز پزشك بطور ساليانه تا سقف تعيين شده پرداخت خواهد شد .8

 .تور قابل پرداخت نمي باشدهزينه عينك بدون دستور پزشك و فاك .9

با توجه به حجم اسناد پزشكي كاركنان و عدم امكان نگهداري مدارك مذكور مقتضـي اسـت در صـورت وجـود هرگونـه       .10
بديهي است بعد از مهلت مذكور امكان . اشكال در ميزان هزينه هاي دريافتي مراتب را حداكثر ظرف يكماه اعالم فرمائيد

 .د بودپيگيري اعتراض مقدور نخواه

 .اين فرم در دو نسخه تكميل و يك نسخه آن پس از درج شماره ليست توسط اداره بيمه به عنوان رسيد عودت مي گردد .11

 .كليه نسخ ارسالي مي بايست اصل بوده و براساس هزينه هاي كپي خسارتي پرداخت نمي گردد .12

 .د بيمه قبل از عمل جراحي مي باشدپرداخت هزينه هاي عمل چشم و عمل جراحي بيني منوط به تاكيد پزشك معتم .13

چنانچه بيمه شدگان تحت پوشش بيمه هاي خدمات درماني يا تأمين اجتماعي باشند مي توانند فرانشيز پرداخـت شـده    .14
 .نسخ ممهور را از بيمه ايران دريافت نمايند

 . دكليه هزينه داروهاي خارجي كه جنبه درماني دارند مي بايست توسط پزشك متخصص تجويز گرد .15

برابر مفاد قرارداد درماني هزينه داروهاي تخصصي كه توسط پزشك عمومي تجويز شده باشـد فقـط در صـورت وجـود      .16
لطفـاً جهـت تسـريع در  امـر     . سابقه بيماري بيمه شده و يا تجويز قبلي آن توسط پزشك متخصص قابل پرداخت است

ين قبيل داروها با كارشناس بيمه هماهنگي الزم بعمـل  پرداخت و عدم كسر از هزينه نسخ همكاران محترم هنگام ارائه ا
 .آورند

 ارائه هر دو برگه  سفيد و سبز دفترچه بيمه ايران جهت دريافت هزينه ويزيت الزامي مي باشد .17

قبل و بعد از انجام هزينه دندانپزشكي يا معاينه پزشـك معتمـد بيمـه بـراي هزينـه هـاي بـيش از          OPGارائه عكس  .18
 .الزامي مي باشدريال  10,000,000
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