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نوع پوشش

طرح(4ريال)

جبران هزینه های بستری ،جراحی ،رادیوتررایی ،نززیوتارا ی ب،وج ،جراحوی دیسون فوتتن بوراس ،بجتیسوی ،جراحوی ون وترس
مسمتمجت ،یرداخت دار به بجماران فرطازی خاص عج العالج شامل :ام اس ،راالفمی ،همت ج،ی ،دیوالجزی ،هترموتزی ،الیرافویتیی
رشخجصی ،رست ختاب ،رعتیض مفصل ،کاشت ح،ز ن ،هزینه های درمازی مربتط به یر رزهای حجن جراحی ،هزینه های متاد یجتزویی،
بجماران اعصاب ر ان به غجر از یارازتئجی ،ازتاع فنگ شین در بجمارفتان مراکز جراحی محوی د ( DAY CAREبوه جراحوی هوایی
اطالق می شتد که میس زمان مترد زجاز برای مراببت های بعی از عمل در مراکز درمازی کمتر از ین ر ز باشوی یرداخوت هزینوه هوای
همراه ا راد زیر 7فال باالی  70فال)

بدون سقف

هزینه اعمال جراحی ا ،ی مغز اعصاب مرکزی ،زخاع ،اامازایف ،ب،ج ،یجتزی کبی ،یجتزی ریه ،یجتزی ک،جه ،یجتزی مغز افتختان جراحوی
فرطان (با احتساب بنی ین) رزریق ف،تلهای بنجادین ،شجمی درمازی (بستری_فریایی) به ترس دار های ختراکی رزریبی

بدون سقف

هزینه زایمان طبجعی عمل فزارین جبران هزینه های زازایی زابار ری شامل هزینه های رشخجص درمازی دار یی اعموال جراحوی
GIFT.IVF.IUI.ZIF

بدون سقف

هزینه های یاراک،جنجیی شامل :ازتاع فتزتارا ی ،مامتارا ی ،تزی فیپی ،معاینه چشم ،ازتر یجتن ،ازتاع افین ،ازوتاع  ،CBCTازوتاع فوی

4

ری افین ،ازتاع ام ا ر ای ،اکت کاردیتارا ی ،دازسجتمتری ،افترس اکوت ،مامتیالفوتی ،فجستتفویتیی ،کتوت افوین ،ازوتاع ک،تزتفویتیی،
کتلجتفیتیی ،ازی فیتیی ،یاکجمتری ،رتبتارا ی ،کازفرافین ،کترر ینتاکم ،فنجش رراکم افتختان ،زاهنجاری های جنجنی(در طرح 1

بدون سقف

 ،)2نزژیت افین ب،ج ...
هزینه های مربتط به رست رزش ،رست نلرژی ،رست رنفسوی (افوپجر متری-بوادی بواک -متواکتئجن )PFT،زوتار علو،ه  ،EMGزوتار

5

عصبی ،NCV-زتار مغز ، EEG-زتار مثازه (فجستتمتری یا فجستتارام) شنتایی فنجی (ادیتمتری ،رمجازت متری )... PTA ،یاپ افومجر،
بجنایی فنجی ،نزژیتارا ی چشم هتلترمازجتترینگ ب،ج ،فاکشن(شستشتی اتش) زتار ب،ج جنجن ،رزریق داخل ضایعه به جز زیبوایی،

بدون سقف

رزریق داخل مفصل ،هزینه هتلتر شارختن ،اکسجژن ،یرداخت هزینه های افتار درمازی کار درمازی ر تار درمازی ،زتار ب،ج
جراحی ها ی مجاز فریایی شامل :شیستگی در ر تگی ،اچ اجری ،ختنه ،بخجه ،کرایوتررایی ،اکسوجزیتن لجپوتم ،رخ،جوه کجسوت(خارج

6

کردن جسم خارجی ،درا ردن مجخچه ،برداشتن زاجل خال ،ریز کردن ،فتختگی ،کشجین زاختن ،لجوزر درموازی( ،بوا افافونایه ر و
عجتب ازیساری دیی چشم) کاشت ح،ز زی

بدون سقف

اکسن ،اکسن نلرژی

هزینه خیماس نزمایشگاهی(به غجر چیاپ) شامل نزمایش های رخصصی  HPV Typingیزشیی ،یارتلتژی یوا نفوجج شنافوی ،ژزتجون

7

شنافی ،جزیتررایی ،رتازبخشی ،طج جزین ،مگنت ررایی ،ازتاع رادیتارا ی ،ازتاع کایر یراکتجن ،لجزر ررایی ،فرم ررایی ازتاع رزریبواس

بدون سقف

رست های رشخجص فرطان NEA. Antitpo. Akticcp
لجزین چشم رافت چپ جبران هزینه های مربتط به ر

8

عجتب ازیساری چشم در متاردی که به رشخجص یزشن معتمی بجموه اور

درجه ززدین بجنی ،د ر بجنی ،نفتجگماس یا جم بیر مط،ق زبص بجنایی هر چشم(درجه ززدیون بجنوی یوا د ر بجنوی بوه عوال ه زصوف

بدون سقف

افتجگماس 2دیتیتر یا بجشتر باشی)

9

خیماس ا رژاز  ،یزیت دار  ،یزیت(طبق رعر ه زارس بهیاشت) دار بر افاس هرفت دار های مجاز کشتر( ر ا مازاد بور فوهم بجموه
ار ا ل) هزینه زتار رست بنی ختن برای بجماران دیابتی با رایجی یزشون معتموی ،یزیوت ر ازشنافوی ر ازپزشویی مشوا ره هزینوه
دار های رجتیزی رتفط ایشان بر افاس هرفت دار های مجاز کشتر(مازاد بر فوهم بجموه اور ا ل) هزینوه هوای دار هوای خوارجی در
ترس رجتیز یزشن متخصص بجماران ا رجسم زتر جیبن رربن مغزی خیماس ا رژازسی در متارد غجر بستری

بدون سقف

10

ک،جه متارد دزیازپزشیی از ببجل کشجین ،یرکردن ،جرم اجری ،عصج کشی ،جراحی ،ر کش دزیان ،جراحی لثه ،ر س کازال ،یر رز

11

جبران هزینه های ایمپ،نت اررتدزسی

12

جبران هزینه عجنن طبی لنز رماس طبی برای هر زفر (هر د ره ییبار)

13

هزینه رشخجص بجماری ها زاهنجاری های جنجن(فتزتالی  ،QUADRUPLE. Double. Marker. Matkerنمجنتفجتری بصترس
فریایی بستری ،افیرین زایمان شامل فتزتارا ی ها چنی بعیی بررفی های ژزتجن شامل مای امنجت فنتجن ،ختن ...

60،000،000

60،000،000
10،000،000

بدون سقف

5،000،000
14

15

هزینه های نمبتالز

فایر تریتهای یزشیی منجر به بستری (در ن شهری بر ن شهری)

10،000،000
جبران هزینه های رهجه فایل ار رز شامل :اردزبنی طبی ،زازتبنی طبی ،کمربنی طبی ،کفی طبی ،جتراب اری  ،ی،چر ،عصوا کفوش
طبی جهت بجماران کالب تس دراپ تس
( طبق رعر ه زارس بهیاشت)کپستل اکسجژن رشن متاج ،فمعن

بدون سقف

