
خداوند سرنوشت هيچ قومي را حقيقتاً 
دگرگون نميكند مگر اينكه خودشان  

 .بخواهند
 

 :مي فرمايند(  ص)حضرت محمد  
که دو روزش برابر باشد  مسلماني 

 .استمغبون 



 :محترمتوجه مراجعين قابل                           
 

 سالمت برنامه تحول در 

O رایگان است% 100زایمان طبیعیهزینه. 

O به عهده بیمار است% 100آزاد و ( بنا به درخواست بیمار)سزارین انتخابیهزینه. 

O می باشد% 5( روستایی)پرداختی بیماران بستری بیمه کل. 

O نیروهای مسلح ، تاامین اتتمااعی   )پرداختی بیماران بستری سایر بیمه های پایه کل

 .می باشد% 10( ،کمیته امداد،خدمات درمانی



O کلیه داروها، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمار به عهده تهیه
 .بیمارستان می باشد

O نباید جهت تهیه دارو و تجهیزات و آزمایشات تشخیصی به خارج از بیمار
 .بیمارستان هدایت شود

O موارد درگیری، اعمال جراحی زیبایی، اتاق یک تخته هزینه(VIP)   

 .وحوادث ترافیکی خارج از تعهد طرح می باشد
O افراد در صورت نداشتن دفترچه بیمه می توانند نسبت به دریافت کلیه

 .دفترچه بیمه سالمت ایرانیان بصورت رایگان اقدام نمایند



یاا   5منظور از محاسبه سهم بیمار 
درصد از کل صورت حساا    10

بیمار شامل موارد پوشش بیمه پایه 
و برنامه کاهش فرانشیز بستری می 

 .باشد



هزینه انتقال بیماران با آمبوالنس در صوورییهه انتقوال بیموار    
مربوط به خدمتی باشد که در بیمارستان ارائه نمی گوردد ییوا   
ظرفیت خالی یجود ندارد درقالب زنجیره ارجوا  دانگوهاه بوا    
رعایووت یفرفووه بوووی دیلتووی یبووت هوشووی برنامووه مووی  

درسایر موارد انتقال بیمار یوسط آمبووالنس متفقوب بوه    .باشد
 .بیمارستان ممنو  است



سوپروایزر هر شیفت موظف است با آمادگی کامل  وبااختصلاا امکانلات    
ارتبللااطی وفیللای بزم بلله عنللوان اوپللین سللبه پاسللخگویی بلله سللوابت 

 .وشکایات مراجعین به صورت فعال وموثر اقدام نماید



سال تحلت   12هزینه همراه فقط در مورد کودکان زیر 
درصلد از ایلن    11پوشش برنامه می باشد و پرداخت 

 .باشدهزینه به عهده بیمار می .



مجموعه برنامه هاا  حواو    
نظااااال تااا ما یخ حاااا      

الخال یالجر یتاا  1393/2/15
. 



صورتیکه بیمار دارای بیمه تکمیلی باشلد در  در * 
سقف مورد تصویب هیئت امناء دانشگاه ، دریافت 

شلر   به ) اپتفاوت حق اپعالج از بیمه تکمیلی مابه
دریافلللت فرانشلللیز مصلللوت بخلللش دوپتلللی از 

 .مجلللللللللللاز اسلللللللللللت(بیملللللللللللار
هرگونه وجه بابت تشکی  پرونده و یلا  دریافت * 

از بیماار ممناو    کپی مدارک مورد نیلاز پرونلده   
 .دو تحت پوشش این برنامه هم نمی باش است



 :هز نه کیف بهدیشتی 
 بیما % 10*  
 یخ مول  برنامه حوو  ت ما %  40* 
 (بیما تتان)یخ مول حعرفه هتلینگ% 50 * 



 بر یتاس برنامه حوو  نظاال ت ما
. میباشدخی مان طبیعی  ی گان    



مشمول   VIPاتاق مابه اپتفاوت هزینه اقامت بیمار در 
 .این برنامه نمی باشد 



از طلرح  هزینه جراحی ها و اقدامات تشخیصی، درمانی، زیبایی خلارج  
 .باشندبرنامه سالمت می 



هزینه های خدمات ناشی از ضرت و جرح خارج از  
 .می باشند طرح پوشش 



درصورت وتود هرگونه سوال ویا شکایت 
در خصوص برنامه تحول سالمت باه رو   

 :فرماییدهای ذیل اقدام 

O در که 09106553505با شماره تلفن همراه تماس
 .اختیار دفتر پرستاری می باشد

O به دفتر سلوپروایزر بیمارسلتان در شلیفت    مراجعه
 های عصر وشب 

O 1590با شماره  تماس 
O 20001590پیامک به شماره  ارسال 
O دسترسللی بلله اینترنللت جهللت ارسللال درصللورت

: سللللئوال وشللللکایت بلللله پایگللللاه اینترنتللللی
www.tahavol.behdasht.gov.ir  

 


