اطالعات بیمه های درمان
بیمه سالمت
بیمه شدگان محترم بیمه سالمت با توجه به حذف دفترچه کاغذی در خصوص تاریخ اعتبار دفترچه
خود دقت فرمایند.
با اعتبار داشتن دفترچه بیمه در واحد پذیرش بیمارستان برای بیمه شده کد یکتا ( )HIDصادر می
گردد که روند ارائه خدمت را تسهیل می نماید.
صندوق های کارمندی ،سایر اقشار ،ایرانیان ،سالمت همگانی ،روستایی بدون رعایت ارجاع ده درصد
بابت هزینه های بستری باالی  6ساعت در تعهد را پرداخت می نمایند و در خصوص هزینه های غیر
تعهد  %100بر عهده بیمار می باشد.
صندوق نظام ارجاع سایر اقشار( کمیته امداد سابق) با رعایت زنجیره ارجاع فقط ملزوم به پرداخت
هزینه های آزاد می باشند.
بیماران سرپایی دارای دفترچه روستایی و با رعایت ارجاع  %5هزینه در تعهد را پرداخت می نمایند و
اقالم غیر تعهد بیمه بر عهده بیمار می باشد.
بیماران سرپایی دارای دفترچه سالمت 30درصد هزینه را پرداخت می نمایند و هزینه غیر تعهد بر
عهده بیمار می باشد.
کپی برگه اول دفترچه برای نصب به پرونده بیمار الزامی است.
در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) برای پذیرش و تایید هویت بیمار الزامی می
باشد.
هزینه خدمات برای هر بیمه شده با توجه به نوع بیمه بیمار محاسبه می گردد.

تامین اجتماعی
بیمه شدگان محترم بیمه تامین اجتماعی با توجه به حذف دفترچه کاغذی در خصوص تاریخ اعتبار
دفترچه و واریز حق بیمه خود دقت فرمایند.
با واریز حق بیمه دفترچه اعتبار دارد .صدور برگه استحقاق درمان برای بیمار در زمان پذیرش و
ترخیص الزامی می باشد.
در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) برای پذیرش و تایید هویت بیمار الزامی می
باشد.
هویت بیمار در حین بستری حتما می بایست توسط کارشناس ناظر مقیم تایید گردد.
صندوق تامین عادی :ده درصد از کل هزینه بر عهده بیمار می باش.
صندوق تامین مستمری بگیر :پنج درصد از کل هزینه تحت تعهد بیمه بر عهده بیمار بوده و تمامی
مبالغ غیر تعهد بیمه بر عهده بیمار می باشد.
صندوق تامین خاص :بیمه شدگان تامین اجتماعی دارای بیماری های خاص در خصوص تعهدات بیمه
هزینه ای پرداخت نمی نمایند ولی برای مبالغ غیر تعهد بیمه هزینه بر عهده بیمار می باشد.
بیماران ارجاعی از بیمارستان تامین اجتماعی ،بیماران بستری در  ICUکه به بنت وصل می شوند،
بیماران تحت درمان کرونا ،بیماران باالی  65سال نیز در موارد بستری باالی  6ساعت مانند صندوق
خاص می باشند.
بیمارانی که خدمات را به صورت سرپایی و کمتر از  6ساعت دریافت می کنند می بایست 30درصد از
هزینه خدمات در تعهد را پرداخت نمایند و هزینه مبالغ غیر تعهد بر عهده بیمار می باشد.

نیروهای مسلح
بیمه شدگان محترم بیمه نیروهای مسلح مالک دریافت خدمت با بیمه همراه داشتن دفترچه می باشد.
صدور معرفی نامه از سایت نیروهای مسلح برای بیماران بستری به تاریخ پذیرش الزامی می باشد.
تاریخ صدور دفترچه می بایست قبل از پذیرش بیمار باشد .در صورت صدور بیمه بعد از پذیرش از
لحظه پذیرش تا لحظه صدور بیمه تمامی خدمات آزاد بوده و هزینه بر عهده بیمار می باشد.
هویت بیمار در حین بستری حتما می بایست توسط کارشناس ناظر مقیم تایید گردد.
در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) برای پذیرش و تایید هویت بیمار الزامی می
باشد.

سایر بیمه ها
این مرکز با بیمه های شرکت نفت ،سینا ،صدا و سیما و دی قرارداد دارد و به بیمه شدگان محترم
خدمات ارائه می نماید.
برای خدمات بستری ارائه معرفی نامه از بیمه تحت پوشش و برای دریافت خدمات سرپایی دفترچه
بیمار الزم است.
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