خالصه قرارداد بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری از  ۶۷/۶۰/۷۹۳۱لغایت ۹۷/۶۰/۷۹۳۱
ردیف

موضوع

سقف (ریال)

تعهدات

فرانشیز

 ) ۷هزینه های ب ستری در بیمار ستان نا شی از اعمال جراحی تخ ص صی و فوق
تخصصصصصصی شصصامحی جراحی عرب و عروقو مصز واعصصصا و جراحی های سصصتون
فقرات ( به جز دیسصصس سصصتون فقرات) و برخی از اعمال جراحی ل م و م صصصح
ران ،فمور و م صصصح زانو ،برخی از اعمال جراحی ارانقیمد دسصصت ای های بدن،
پیوند کریه ،پیوند کبد ،پیوند ریه ،پیوند مصز استخوان و هزینه های بستری طبی
و اعمال جراحی بیماری های خاص و صعب العالجو
 ) 2داروهای تخصصصصصصصصصصی و داروهای درمان عوارب جانبی بیماری های خاص و
بستری فوق
تخصصی و
۷

خدمات سرپایی و
بستری بیماریهای
خاص و صعب
العالج

عدم تعهد بیمه

صعب العالج و عوارب دارویی داروهای شیمی درمانی بیماران مبتال به سرطان

پایه ،

حسصصب تیویز پزشصصس معالخ متخصصصا اعم از شصصمول و بیرشصصمول بیمه پایه

بیرطرف عرارداد

مندرج در فهرسصصد رسصصمی داروهای ایران مورد تادید وزارت بهداشصصد درمان و
2۶۶.۶۶۶.۶۶۶

آموزش پزشکی و تزریق BCG ،IVIG

بیمه پایه% ۹۶

 ) ۹ویزید ،آزمایش ،رادیولوژی و سصصصایر خدمات سصصصرپایی مرتبی با بیماری های

یا کسر سهم

خاص و صعب العالجو

بیمه پایه

 ) 4بی ماری های خاص و صصصصص عب العالج عرارداد ع بارت ند ازی بی ماران مبتال به
تاالسصصصصمی ماژور ،هموفیری ،دیالیزی مزمم ، MS،پارکینسصصصصون ،آلزایمر ،پیوند
کریه ،پیوند کبد ،پیوند ریه ،پیوند مصز اسصصصتخوان ،بیماری های

صصصعو عصصصصب و

عضصصصره ( از جمره  ،MLS،ALSپولی میوزید ،دوشصصصم و ووووو) ،بیماری های خود
ایمنی ( از جمرصصه آرتریصصد رومصصاتودیصصد ،لوپوو ،پم ی وو و وووو) ،بیمصصاری
پسصصصصو ریازیس و بیماری های نوروپاتی و انواع بدخیمی ها (کانسصصصصرها و پری
کانسر)و
هزینه های ب ستری در بیمار ستان نا شی از درمان طبی ،سایر اعمال جراحی،
خدمات  ، Day Careجراحی دیسصصس سصصتون فقرات ،آنریوارافی عروق عرب و
مصز و کاروتید ،سصصصی تی آنریوارافی مالتی دتکتور (کدهای  ۱۶24۱7و۱۶24۳۶
بستری عمومی
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۷۶۶.۶۶۶.۶۶۶

) و آنریوارافی های بعضصصصصی از عروق م ی ی و دیییتال (کدهای  ۱۶۷۶۹۶تا از م حتعهدات
 ) ۱۶۷۶7۶و ( کد های  ۱۶۷2۹7تا  ۱۶۷۹۱7و  ۱۶۳۷۶7و  ۱۶۳۷۶7ک تا
نسبی خدمات ) ،همچنیم لصصصیزرتصصصراپصصصی نظصصصم (نعیصصصر

ارزش فوق تخصصی

ایعات شبکیه ،یا

) ،PRP ،TTT ، (UVXالعالج عرارداد

 PDTنظصصصم) RF ،نقاط مخترو بدن و سصصصوزن آن و همچنیم اسصصصت ادی از RFاز
طریق آنصصدوسصصصصکو  ERCP،بصصه تنهصصایی ویصصا توام بصصا اسصصصصتنصصد ا ص اری ،انواع

پایه ،
بیرطرف عرارداد

و بیماری های بیمه پایه% ۹۶

لیزر) ( SLT ،لیزر اروکوم ) ،تزریق مادی فارماکولوژیس داخح ویتری مانند (آوستیم ،خاص و صعب
لوسصصصنتیس ،آیال و سصصصایر موارد مظصصصابه) ( ،کراسصصصرین

عدم تعهد بیمه

یا کسرسهم
بیمه پایه

اندوسصصونوارافی ،انواع آندوسصصکوپی و کولونوسصصکوپی PET ،اسصصکم ،اامانایو،
بیوپسصصی سصصوزنی و آسصصویراسصصیون مصز اسصصتخوان توامار  ،سصصوزن براکی تراپی
بصورت سرپادی و یابستری ،سن

شکم و نمونه برداری از اراان های مخترو

بدن به وسصصیره سصصوزن نعیر (پروسصصتات ،پسصصتان و سصصایر موارد مظصصابه) ت د
هداید تصویربرداریو
هزینه های خدمات تظصصخیصصصی ،درمانی سصصرپادی از جمره فروروسصصکوی ،انواع
ماموارافی ،سنیش تراکم استخوان ،سایر انواع آنریوارافی ،انواع سونوارافی،
انواع سی تی ا سکم ،انواع  ،MRIپز شکی ه سته ای و انواع ا سکم ،خدمات
تظصصصخیصصصصی نظصصصم کدهای  ۱۶7۶۶۶تا  ۱۶7۶۱۶کتا

ارزش نسصصصبی خدمات

( ،OCTاسکم کان فوکال ، ECC ، UBM ،پاکی متری ،توپوارافی  ،پنتاکمGDX ،
 HTR ،ووووووووو)  FNA ،اراان های مخترو بدن ،هولترمانیتورین ،IOL Master ،
مانومتری ،نوار مثانه ،ICG ،نوار نظصصم  EOGو  ، Body box ،ERGتسصصصصصصصصد
خدمات
۹

تظخیصی-
درمانی سرپایی

متصاکصولیصم (آستوارافی) ،تسصد های تن سی ،پرتیسموارافی ،پصا

اسمیصر،

 ( PRPکد  ،) ۹۶2۹77اکوکاردیوارافی ،ASI ،نوار عرب ،تسد ورزش ،پروارامین

۱.7۶۶.۶۶۶

پیس میکر ،تسد تیرد  ،تسد های ارزیابی پیس میکر ،آنالیز پیس میکرfall ،

کسر
سهم بیمه پایه

 ،testفیبرو اسصصکم کبد ،اوزون تراپی ،نوار عضصصره ،نوار عصصصب ،نوار مصز ،تسصصد
اورودی نام یس ،فیزیوتراپی و لیزرفیزیوتراپی ،خد مات کایروپراکت یس ،م نتوتراپی،
اودیومتری ،اپتومتری ،پریمتری اتوماتیس ،بررسی عصب بینادی ،بررسی عصب
شنوادی ،تموانومتری ،اسویصرومتصریو
مالک محاسبب ه یزینه یای موکور تا سببقف تعرفه یای مبببو

برای

بخش خبببوصببی و نهادیای یمومی ویردولتی در سببال  3179می
باشد.
هزینه های خدمات آزمایظصص اهی اعم از آزمایظصصات تظصصخیا طبی و آسصصیب
شنا سی از جمره پ یرش و نمونه ایری ،تیزیه ادرار ،شیمی بالینی ،شیمی ۹.7۶۶.۶۶۶
بالینی اخت صا صی ،هورمون شنا سی ،تومور مارکرها ،خون شنا سی ،انعقاد،
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خدمات
آزمایظ اهی

بانس خون ،سصصرولوژی و ایمنولوژی ،میکرو

شصصناسصصی ،آزمایش های مت رعه( ،به جز خدمات

آزمایظصصصصات ژنتیس مولکولی ،تسصصصصد های بربال ری ،تظصصصصخیا پیش از تولد پزشکی عانونی
بیماری های ژنتیس ،سیتو پاتولوژی ،آسیب شناسی تظری ی،اروبال خدمات

و خدمات
آزمایظ اهی

ژنتیس و سایر مواردو

ناباروری)
یزی نه پاتولوژی مربوط به ت مامی موارد نمو نه برداری که ببببببورت
سببببرپایی در ما

یا سببببایر مراکز درمانی انوا

می شببببود مااب

کسرسهم بیمه
پایه

تعرفه یای آسبببی

شبببناسبببی تشبببریحی مورد یم

بیمه ر قاب

پرداخت می باشد.
هزینه های مربوط به اعمال میاز سرپایی مندرج در کتا

ارزش نسبی خدمات

سصصالمد از عبیح شصصکسصصت ی ها ،در رفت ی ها ،انواع ا( ایری( بهمرای هزینه
7

اعمال میاز
سرپایی

های رادیولوژی) ،آتح ا اری ،اکسصصیزیون جسصصم خارجی ،اکسصصیزیون تومورهای
خوش خیم ،اکسصصیزیون میخچه  ،جراحی ناخم فرو رفته در نسصصخ نرم ،کظصصیدن 4.۶۶۶.۶۶۶
ناخم ،درمان و کنترل خونریزی بینی ،اکسصصصیزیون آبسصصصه ،شصصصاالزیون ،ناخنس

کسرسهم بیمه
پایه

ن ظم ،پونک سیون مایع مصزی نخاعی )  ،( LPدر آوردن ج سم خارجی از اوش
و بینیو

7

خدمات

هزینه خدمات رادیوارافی کد های  ۱۶۶۶۶7الی  ( ۱۶۶777به جز فرورو سکوی

رادیوارافی

و انواع ماموارافی که در سقو خدمات تظخیصی درمانی سرپادی می باشد)

۷.۱۶۶.۶۶۶

کسرسهم بیمه
پایه

هزی نه های انت قال بی مار با آمبوالنس در موارد اورژانس که منیر به بسصصصصتری داخح شهری
شصصصصصدن بیمار می اردد و یا در صصصصصورت انتقال بیمار با آمبوالنس درطول مدت
بسصصتری به سصصایر مراکز تظصصخیصصصی درمانی (رفد و براظصصد) درموارد داخح
شصصصصهری (بدون م دودید در تعداد دفعات) برای هر بیمه شصصصصدی در طول مدت
آمبوالنس/هواپیما
۱

عرارداد و همچنیم در مواععی که امکان مداوای بیمار در بیمارسصصصصتانهای م ح

۱7۶.۶۶۶
بیم شهری

اعامد وی فراهم نبا شد با تأدید مورد تو سی پز شس معالخ یا بیمار ستان مبدا ،

داخح شهری و فقی انتقال بیمار(رفد) در موارد بیم شهری تصصصوسصصصی آمبصصصوالنصصصس یا هواپیما به
برون شهری

هر نوبد

هر نوبد

مراکز درمانی در تعهد می باشد(حداکثر نهار نوبد) برای هر بیمه شدی درطول ۹.۶۶۶.۶۶۶
مدت عرارداد در سقو تعهدات بستری (عمومی یا فوق تخصصی)

(در سقو

ت بببر  :در صببورت انتقال بیمار با آم وسند در طول مدت بسببتری به تعهدات بستری
سایر مراکز درمانی (در موارد داخ
محسو

می شود.

شهری) رفت و بر شت یک نوبت عمومی یا فوق
تخصصی)

ندارد

