
 دیفر
اعالمی از وزارت بهداشت و درمان،  بازپرداخت هزینه ها صرفا بر اساس تعرفه درمانیتعهدات ) 

 می باشد(درمان بیمه مرکزی  74کتاب ارزش های نسبی و آئین نامه 

 طرح نقره ای طرح طالیی

سقف تعهدات 

 ریال
 فرانشیز سقف تعهدات ریال فرانشیز

1 

راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب  انواع  شیمی درمانی )بستری و سرپایی(، های بستری، جراحی،هزینه

به  Daycareتبصره: اعمال جراحي  Daycareسنگ شكن در بيمارستان ومراكز جراحي محدود 

شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبت بعد از عمل در مراكز درماني، كمتر از هايي اطالق ميجراحي

و هزينه ها به جز زايمان سال در بيمارستان 70سال و باالي  7همراه افراد زير يك روز باشد. هزينه 

 ساعت ،تزريق اوستين وتست خواب6بستري و اورژانس كمتر از 

 درصد 20 1.000.000.000. درصد 20 1.000.000.000.

2 
فقرات(،گامانايف، ، مغز و اعصاب مركزي و نخاع ) به استثناي ديسك ستون هزینه اعمال جراحی اصلی

 (1با احتساب بند قلب، پيوند كبد، پيوند مغز استخوان و جراحي سرطان )
 درصد 20 2.000.000.000 درصد 20 2.000.000.000

 درصد 20 50ر000ر000 درصد 20 50ر000ر000 هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین 3

4 

 و درماني , تشخيصي جراحي اعمال و دارويي هاي هزينه) هزینه های درمان نازایی و ناباروری

)در مطب يا مراكز IVF  IUI - ZIFT – GIFTميكرو اينجكشن و  -( و اعمال جراحي مرتبط مرتبط

 درماني(

 درصد 20 50ر000ر000 درصد 20 50ر000ر000

5 

ام -انواع آندوسكوپي –انواع اسكن  -ماموگرافي  -سونو غربالگري -شامل : انواع سونوگرافي 1 پاراکلینیکی

 - سي تي آنژيوگرافي-هزينه هاي پزشكي هسته اي-انواع آنژيوگرافي)بجز چشم و قلب( - -آراي انواع اكو

 ICG- IOL-  پاكيمتري و كليه تستهاي بينايي سنجي -انتروپيون -كانفواسكن  -فوندسكوپي  -پنتاكم 

master –HRTانواع اسكوبي با يا بدون بيهوشي 

 درصد 20 200.000.000 درصد 20 200.000.000

6 

 -شامل: هزينه هاي مربوط به تست ورزش ، تست آلرژي، تست تنفسي)اسپيرومتري 2پاراکلینیکی 

PFT) نوارعضله(EMG )نوارعصب ،(NCV)،نوارمغزنوار چشم ،گوش   با سوزن،(EEG) نوارمثانه ،

آنژيوگرافي چشم وهولترمانيتورينگ قلب )سيستومتري ياسيستوگرام (، شنوايي سنجي، بينايي سنجي ، 

رينو  -ارگواسپيرو متري  -پلتيسموگرافي تيلت-بادي باكس -تمپانومتري -دانستيومتري -وفشارخون 

 PFT  برونكوگرافي و تست متاكولي -ماتومتري 

 

 درصد 20 100.000.000 درصد 20 100.000.000



 ردیف
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7 

-بخيه و كشيدن بخيه-ختنه-گچ گيري-، شكستگي ودررفتگي های مجاز سرپاییانواع جراحی

تخليه كيست وليزردرماني )به استثناي رفع عيوب انكساري  -بيوپسي  -اكسيزيون ليپوم-كرايوتراپي

درمان خونريزي بيني و سوزاندن -پاپ اسمير-تزريق داخل مفصل)دارو وتزريق( -كشيدن ناخن  -ديدچشم( 

 –اف ان اي تيروئيد و سينه -ناژ وساير موارد مشابه در مطب و مراكز بهداشتي تامپوناد و شكافتن آبسه و در

 -تست هاي ارزيابي پيس ميكر-و پونكسيون مايع نخاع و كمري سيتولوژي -بيوپسي مغز استخوان

 آمونيوسنتز)پروسيجر(شستشوي گوش

 درصد 20 100.000.000 درصد 20 100.000.000

8 
آسيب  -پاتولوژي -: )به استثنا چكاپ ( ژنتيك پزشكي ودرماني   هزینه تمام خدمات آزمایشگاهی

     آزمايشهاي غربالگري و آمونيوسنتز   -انواع راديوگرافي و نوار قلب و هزينه هاي راديولوژي -شناسي
 درصد 20 80.000.000 درصد 20 80.000.000

9 

 انکساری چشمهای جراحی مربوط به رفع عیوب لیزیك دو چشم و جبران هزینه

بینی، گر درجه نزدیكبیمه شدگان طرح طالیی : درمواردی که به تشخیص پزشك معتمد بیمه

وربینی به بینی یاددوربینی، آستیگمات یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم)درجه نزدیك

 دیوپتر یا بیشتر باشد 2.5عالوه نصف آستیگمات( 

بینی، گر درجه نزدیكبه تشخیص پزشك معتمد بیمه بیمه شدگان طرح نقره ای: درمواردی که

بینی یادوربینی به دوربینی، آستیگمات یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم)درجه نزدیك

 دیوپتر یا بیشتر باشد 3عالوه نصف آستیگمات( 

 درصد 20 20ر000ر000 درصد 20 30ر000ر000

 تحت پوشش نمی باشد درصد 20 50.000.000 جبران هزینه ویزیت و دارو و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری  10

 درصد 20 30ر000ر000 درصد 20 30ر000ر000 گفتار درمانی، کاردرمانی  11
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12 

) ايمپلنت و ارتودنسي و دست دندان و.....به استثنا هزينه هاي اعمال زيبايي( هزينه  هزینه دندانپزشکی:

هاي دندانپزشكي بر اساس تعرفه اي محاسبه مي شود كه ساليانه سنديكاي بيمه گران ايران با هماهنگي 

 شركت هاي بيمه تنظيم و به شركت هاي بيمه ابالغ ميكند

 اشد. تحت پوشش نمی ب درصد 20 10ر000ر000

 درصد 20 2ر000ر000 درصد 20 2ر000ر000 عینك طبی ولنزتماس طبی 13

 درصد 20 20ر000ر000 درصد 20 20ر000ر000 سمعك 14

 درصد 20 20.000.000 درصد 20 20.000.000 هزینه های اروتز)سالیانه( 15

 درصد 20 1.000.000.000 درصد 20 1.000.000.000 تهیه اعضای طبیعی بدن با تایید انجمن حمایتی واعضاء پیوندی 16

17 

ام اس و  - شيمي درماني -بيماران صعب العالج  هزینه های درمانی و دارو بیماریهای خاص: 

 -راديوتراپي  -سرطان  -پيوند كليه  - دياليز مزمن -انواع تاالسمي  -بيماريهاي خاص : شامل هموفيلي 

 هورمون رشد_آرتريت روماتوئيد_آلزايمر  -هپاتيت انواع -سوختگي  -ايدز  - كتونومي -پاركينسون 

 تحت پوشش نمی باشد.  درصد 20 1.000.000.000

 درصد 20 20ر000ر000 درصد 20 20ر000ر000 هزینه انواع فیزیوتراپی،انواع کایروپراکتیك،انواع بازتوانی های قلبی ولیزر درمانی کم توان 18

19 
هاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در مراكز و ساير فوريت های آمبوالنس داخل شهرهزینه

 درماني طبق دستور پزشك معالج-درماني و با نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي
 درصد 20 2ر000ر000 درصد 20 2ر000ر000

20 
هاي پزشكي مشروط به بستري شدن بيمه شده در و ساير فوريت های آمبوالنس خارج از شهرهزینه

 درماني طبق دستور پزشك معالج-مراكز درماني و با نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيصي
 درصد 20 2ر000ر000 درصد 20 2ر000ر000



 از پایه بیمه ،سهم قرارداد فرانشیز گرفتن نظر در بدون پایه بیمه به مراجعه عدم صورت در.  باشد می پرداخت قابل اول گر بیمه سهم از استفاده صورت در تنها پروتز و بستری های هزینه کلیه

 گردد می پرداخت شده بیمه به ومابقی کسر شده کارشناسی مبلغ

 

 می باشد(بازپرداخت هزینه ها صرفا بر اساس تعرفه درمانی اعالمی از وزارت بهداشت و درمان 

 

 رح خدماتی درمانی ارائه شده در قالب جداول فوق به شرح ذیل می باشد : ش

 

 : درمان طبی و سایر اعمال جراحی .1

و تجهيزات مصرفي حين و بعد از عمل لوازم و دارو  و اطاق ايزوله ICU ،CCU درمان طبي و هزينه بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نظير،  -شامل اعمال جراحي  DAY CAREتامين هزينه هاي بيمارستاني و 

دريافت  ارائه كارت يا ردر طول مدت قرارداد و به دفعات در صورتگر در مورد اعمال جراحي و در مان طبي در مراكز درماني طرف قرارداد بيمه گتعهد بيمه  )پروتز و اورتز( كه طبق صالحديد پزشك استفاده مي شود.

 ورتحساب مراكزدرماني فوق و اعمال فرانشيز مربوطه خواهد بود .ر بر اساس صگمعرفي نامه از بيمه 

 

 

 

 :جراحی های تخصصی .2

لوازم ، دارو وتجهيزات مصرفي حين عمل )پروتز و اورتز( و اعضاء  استخوان ، مغز پيوند و كليه پيوند كبد، پيوند ، ريه پيوند قلب، گامانايف، اعصاب ، و مغز جبران هزينه هاي اعمال جراحي مربوط به سرطان، جراحي

 پيوندي )با تاييد انجمن حمايتي (كه طبق صالحديد پزشك استفاده مي شود

، پاركينسون،  MSتاالسمي، دياليز مزمن، پيوند كليه ( وبيماري هاي صعب العالج )شامل انواع سرطان، شيمي درماني، راديو تراپي، ، هموفيلي، انواع در خصوص هزينه هاي دارويي و درماني بيماري هاي خاص )شامل 

بيماريهاي پوستي پسوريازيس و صرع وهورمون رشد ... ( از همين  ,ت روماتوئيدوآرتري ALS-MLS، بيماري هاي خود ايمني، پمفيگوس، ولوپوس و بيماريهاي ضعف عضلهآلزايمر انواع هپاتيت،كتونومي، ايدز، سوختگي، 

 (صرفا در طرح طالیی پوشش دارد)  بند تا سقف تعهدات خاص قابل پرداخت است.

 

 

 (صرفا در طرح طالیی پوشش دارد) پرداخت دارو 

 طبق فارماكوپه ايران براي داروهايي كه معادل ايراني دارند.

 درصد قابل پرداخت است.30كه معادل ايراني ندارند و يا پزشك تاكيد بر مصرف دارو ي خارجي دارد ، داروي خارجي با تاييد پزشك معالج  وپس از كسر فرانشيز  براي داروهايي

 ي پرداخت شود.براي بيماريهاي خاص ،شيمي درماني وصعب العالج وهورمون رشد در صورت استفاده از دفترچه مابه التفاوت كامل وبدون همتراز 

 



 

 اروتزوپروتز:

 

 قابل پرداخت مي باشد.صرفا پس از دريافت سهم بيمه گر پايه ، ويا باكسر سهم بيمه پايه )مازاد بر بيمه پايه(كليه پروتز هاي مورد استفاده در اعمال جراحي 

 

 مغز و اعصاب وارتوپد وساليانه پرداختهزينه اروتز قبل وبعداز عمل براساس تعرفه هالل احمر وبا تاكيد استفاده توسط متخصص 

 مي گردد. 

 )جوراب واريس كوتاه و بلند) با تشخيص پزشك قلب وعروق 

  كمربند نرم سخت 

 )اتواع كفي ،كفش طبي و پد پاشنه با ارائه اسكن كف پا)دمپايي طبي قابل پرداخت نمي باشد 

 ....گردن بند ،شانه بند،قوز بند،ارنج بند،مچ بند،شصت بند 

 اروتز كمري پشتي ميله اي بي حركت كننده زانو  انواع 


