
 

 95سال  -هزینه تخت روز بیمارستان بر اساس نوع تخت و بیمه درمانی
 ( سایر اقشار  –همگانی سالمت –کارمندی –سالمت ) ایرانیانبیمه 

-جنرالIcu معمولی تخت/هزینه

-داخلی-جراحی

 نورولوژی

CCU دارو وبیمار از درصد سهم  نوزاد بیمار نوزاد سالم 

 و تجهیزات پزشکی لوازم

 درصد100 932.000 666.000 3.090.000 6.180.000 1.332.000 آزاد

 درصد90 838.800 599.400 2.781.000 5.562.000 1.198.800 سهم بیمه

 درصد0 37.280 26.640 123.600 247.200 53.280 یارانهسهم 

 درصد10 55.920 39.960 185.400 370.800 79.920 سهم بیمار

  بیمه تامین اجتماعی عادی

-جنرالIcu معمولی تخت/هزینه

-داخلی-جراحی

 نورولوژی

ccu دارو بیمار از درصد سهم  نوزاد بیمار نوزاد سالم

و تجهیزات  لوازم و

 پزشکی

 درصد90 838.800 599.400 2.781.000 5.562.000 1.198.800 سهم بیمه

 درصد0 37.280 26.640 123.600 247.200 53.280 سهم یارانه

 درصد10 55.920 39.960 185.400 370.800 79.920 سهم بیمار

 و کمیته امداد امام خمینی )ره(بیمه تامین مستمری بگیر 

-جنرالIcu معمولی تخت/هزینه

-داخلی-جراحی

 نورولوژی

ccu بیمار از درصد سهم  نوزاد بیمار نوزاد سالم

و تجهیزات  لوازم دارو و

 پزشکی

 درصد95 885.400 632.700 2.935.500 5.871.000 1.265.400 سهم بیمه

 درصد0 0 0 0 0 0 سهم یارانه

 درصد5 46.600 33.300 154.500 309.000 66.600 سهم بیمار

  بیمه خدمات روستایی ارجاعی

-جنرالIcu معمولی تخت/هزینه

-داخلی-جراحی

 نورولوژی

ccu دارو وبیمار از درصد سهم  نوزاد بیمار نوزاد سالم 

 و تجهیزات پزشکی لوازم

 درصد90 838.800 599.400 2.781.000 5.562.000 1.198.800 سهم بیمه

 درصد5 65.240 46.620 216.300 432.600 93.240 سهم یارانه

 درصد5 27.960 19.980 92.700 185.400 39.960 سهم بیمار

 *قیمت ها به ریال است.

درمانی -تشخیصیاقدامات  ،ویزیت پزشک یاست که سایر هزینه ها*هزینه های فوق به ازای هر شب اقامت در بیمارستان می باشد . بدیهی 

 به مبلغ فوق اضافه خواهد شد . ... دارو و لوازم و

درصد برای اقالم تحت پوشش  10تا  5*تمامی بیماران دارای مدارک بیمه ای خاص دارای فرانشیز صفر در خدمات تحت پوشش بیمه پایه و 

 یارانه می باشند .

 رایگان می باشد. بیماران خاصو  مصدومان ترافیکیو  نیروهای مسلح*هزینه تخت بیمارستان برای بیمه های 

ریال بصورت آزاد دریافت می شود و مابقی در قالب بیمه  1.332.000ریال می باشد که  2.664.000 )یک تختی ( VIPاتاق  هزینه *

 پایه قابل محاسبه می باشد .

جزو پیشگامان خوشبختانه این مرکز  ه اقشار مختلف جامعه نموده است.طرح تحول نظام سالمت با کاهش پرداختی بیمار کمک شایانی ب*

صورت حساب شفاف بیماران خود تائیدی بر این امر می باشد که در تمام اجزای آن با  بوده است . تمام جوانب طرحاجرایی نمودن 

امید است  .اران و همراهان ایشان نخواهد بوده ای برای بیمهپاسخگویی مسئولین واحد ها و پرسنل خدوم بیمارستان جای هیچ گونه شک و شب

  رامش و تسلی خاطر ایشان را فراهم آورد .این مرکز با برداشتن باری از دوش همشهریان عزیز موجبات آ

 : فواید  طرح تحول نظام سالمت*برخی از 

 درصد برای خدمات تحت پوشش بیمه پایه 3و  6درصد به  5و  10 کاهش فرانشیز پرداختی از-

 درصد در مورد اقالم دارویی و لوازم مصرفی فاقد پوشش بیمه ای 5و  10درصد به  100کاهش فرانشیز پرداختی بیمار از -

درصد برای خدمات درمانی فاقد پوشش بیمه برای بیماران بستری و  بستری موقت در تمام  3و 6درصد به  100کاهش پرداختی بیمار از -

 خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیمار با تائید کمیسیون پزشکی

و ... ( به خارج از بیمارستان و  MRIتامین خدمات گران قیمت تشخیصی و درمانی )انواع سی تی اسکن و   برایبیمار  جلوگیری از ارجاع-

 ق بیمه پایهر پرونده بیماران طبمحاسبه این خدمات با تعرفه دولتی د و محور داخل بیمارستانیمدیریت بستر ارجاع فراهم نمودن 

همراهان با ایجاد هتلینگ مناسب  فکریبازسازی و تعمیر فضای بیمارستان و بخش ها جهت تقویت روحیه بیماران و جلوگیری از فرسایش -

 و در خور شهروندان عزیز

 )به ریال ( 1395جدول تعرفه اقامت ) هتلینگ ( در بیمارستان بخش دولتی سال 

 جنرال،ICU تخت  CCUتخت  نوزاد بیمار نوزاد سالم سه تختی و بیشتر یک تختی درجه ارزشیابی
Ped ICU, 

 RICU,N.I.C.U 

      2.664.000 یک

      2.131.000 دو

5139در سال  نرخ ویزیت  پزشکان در بخش دولتی  )تمام وقت و غیر تمام وقت(  

مبلغ ویزیت بدون  سهم بیمار سهم سازمان بیمه گر نوع ویزیت

 یارانه

 جمع کل سهم یارانه تحول سالمت

 129.500 23.500 106.000 31.800 74.200 پزشک عمومی

MD-phD  243.950 19.550 224.400 39.600 184.800  و متخصص پزشک 

 272.00032.700 304.700 48.000 224.000 متخصص روانپزشکی
344.300 72.300 272.000 48.000 224.000 پزشک فوق تخصص، فلوشیپ

 پزشکان فوق تخصص روانپزشکی
 

266.000 57.000 323.000 83.000 406.000 

 نوع ویزیت استادیار دانشیار استاد

 سهم سازمان بیمه 184.800 سهم سازمان بیمه 184.800 سهم سازمان بیمه 184.800

 پزشکان متخصص
 سهم بیمار 39.600 سهم بیمار 39.600 سهم بیمار 39.600

 مبلغ ویزیت بدون یارانه 224.400 مبلغ ویزیت بدون یارانه 224.400 مبلغ ویزیت بدون یارانه 224.400

 سهم یارانه تحول 44.850 سهم یارانه تحول 52.550 سهم یارانه تحول 64.100

 مبلغ کل 269.250 مبلغ کل 276.950 مبلغ کل 288.500

 سهم سازمان بیمه 224.000 سهم سازمان بیمه 224.000 سهم سازمان بیمه 224.000

متخصص 

 روانپزشکی

 سهم بیمار 48.000 سهم بیمار 48.000 سهم بیمار 48.000

 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000

 سهم یارانه تحول 65.040 سهم یارانه تحول 74.280 سهم یارانه تحول 88.140

 مبلغ کل 337.040 مبلغ کل 346.280 مبلغ کل 360.140

 سهم سازمان بیمه 224.000 سهم سازمان بیمه 224.000 سهم سازمان بیمه 224.000

پزشک فوق 

 تخصص، فلوشیپ

 سهم بیمار 48.000 سهم بیمار 48.000 سهم بیمار 48.000

 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 272.000

 سهم یارانه تحول 104.640 سهم یارانه تحول 113.880 سهم یارانه تحول 127.740

 مبلغ کل 376.640 مبلغ کل 385.880 مبلغ کل 399.740

 سهم سازمان بیمه 266.000 سهم سازمان بیمه 266.000 سهم سازمان بیمه 266.000

پزشکان فوق 

 تخصص روانپزشکی

 سهم بیمار 57.000 سهم بیمار 57.000 سهم بیمار 57.000

 مبلغ ویزیت بدون یارانه 323.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 323.000 مبلغ ویزیت بدون یارانه 323.000

 سهم یارانه تحول 121.885 سهم یارانه تحول 132.995 سهم یارانه تحول 149.660

 مبلغ کل 444.885 مبلغ کل 455.995 مبلغ کل 472.660

 

 تعرفه اقامت ، ویزیت و تخت روز مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی

*هزینه هر شب اقامت همراه بیمار بر اساس تعرفه های مصوب وزارت 

 ریال می باشد . 300.000بهداشت و درمان 


