
زک الشم جهت                                                     ده اش خدمات بیمو ردمان تکمیلی بیمو اریانااستفصرم مدا

 کنیع طبی  یا لحص طبی .1

 (اصل ربهگ اول+اصل ربهگ دوم)ربهگ دفتسهچ بیمو  دستوز زپکش یا اپتومتسیست زوی (1-1

 اصل افکتوز کنیع صروشی (1-2

 انم بیماز-)هجری شمسی(اتزخی -همراه مهر.هب    ربهگ کاویپمرتی اعزامیسترد صوزت اپتومتسیست بودن  (1-3

ن زپشکی .2  دندا

ن زوی    (1-2  )اصل ربهگ اول+اصل ربهگ دوم( دفتسهچ بیموکاز انجام شده زوی دندا

نجصشکی (2-2  با ذطر موازد انجام شده با قیمت ره واحد کازافکتوز دندا

نازاهئ زادیوظرافی (2-3 نقبل وبعد دندا  زادیوظرافی  دستوز و  زادیوظرافی   افکتوز  اهئبا ز  ...(-PFUرپوزت -)ربای موازد عصب کشی وزوکش دندا

ن زپشکی اه   رتجیحا  باتوهج هب غرف ضرازداد بودن بیمو اریان: تبصسه م ظردد. انهم اش بیمو  ینسبت هب اخر معرف با اکثس دندا  اریان اقدا

 

 

 توزیی  .3

 بیمو با مهر زپکش مربوهط پشت ربهگ سوم دفتسهچ (3-1

 نسخو زپکش هک اتزخی  آن  با   ربهگ آشاد  تطابك داشتو  باشد  ضمیمو شود.،داشته با سسربگ زپکش   ربهگ آشادرد صوزت  (3-2
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 ( MRI   –زادیوظرافی  -ماموظرافی –سونوظرافی  –آشمایش  )پازاکیلینیکی  .4

 دفتسهچ بیمو زوی ربهگ سومدستوز زپکش مربوهط  ( 1-  4                      

 جواب کپی (2-  4              

 افکتوز اصل (3- 4              

م ظردد.،با اکثس مراطز تصوریربدازی و آشمااگشیه  با توهج هب غرف ضرازداد بودن بیمو اریانتبصسه:  رتجیحا نسبت هب اخر معرفی اش بیمو اریان اقدا

 

 

 دازو .5

 واضخ و خواان بطوز  اه  وززی قیمت داز  +  مهردازوخاهن  +  مهر زپکشزوی ربهگ سوم دفتسهچ با (1- 5

    .زوی ربهگ کپی  مهر دازوخاهن شده شودسپس کپی اش ربهگ اول ظرفتو شود ،ربهگ سوم رد صوزت انخواان بودن(5-2
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 فخصیورتاپی .6

6-1) 
م

صص دستوز زپکش  تخ
م مشخص باشد د اندا  ازتوپد زوی دفتسهچ بطوز واضخ و تعدا

                                   رتاپیافکتوز فخصیو    اصل(2-   6

د جلسات حضوز بیماز رد فخصیورتاپیربهگ امضای حضوز بیماز رد فخصیورتاپی)(6-3  )کازتکس((مهر وامضای تعدا

م ظردد.، فخصیورتاپیبا اکثس مراطز  با توهج هب غرف ضرازداد بودن بیمو اریان  تبصسه:  رتجیحا نسبت هب اخر معرفی انهم اش بیمو اریان اقدا

 : بیمازستانی اهی زهینو ردیافت    (7

 بیماز بنام و ردمانی مرطز مهر هب ممهوز بیمازستانی صوزتحساب اصل (1

                                                                              عمل شسح (2

  زپکش دستوزات وربهگ رپونده خالهص( 3       

                                                                   بیهوشی ربهگ (4

  .... و لواشم و آشمایش ، دازو صوزتحساب مانند، رد مندزج زهینو ززی (5

 .... و لحص ، پالتیه مانند لواشم و تجهخصات افکتوز اصل (6

 



زک الشم جهت                                                     ده اش خدمات بیمو ردمان تکمیلی بیمو اریانااستفصرم مدا

م ظردد.،:  با توهج هب غرف ضرازداد بودن بیمو اریان با اکثس بیمازستان اهی سساسس کشوزتبصسه  رتجیحا نسبت هب اخر معرفی انهم اش بیمو اریان اقدا

  -1 : تبصسه

 . باشد باید بیمازستان مهر هب ممهوز اوزاق کلیو  (1

 ظردیده اصل با ربارب و زسیده پاهی ظر بیمو اتدیی هب هک زهینو تصوری و زپشکی اسناد چک تصوری همراه هب ردیافت مابالتفاوت جهت سپس مراجعو پاهی ظر بیمو زپشکی اسناد هب زهینو اش قسمتی ردیافت جهت افکتوز اصل با  ابتدا  فوق 6 بند (   ردخصوص2

 .ظردد مراجعو

 :2 آوزی  د یا

 ظردد( اتدیی دوبازه مربوهط مرطزردمانی ویا معالج زپکش توسط بایستی خوزدگی خط )ردصوزت .باشد خوزدگی خط وبدون ظردیده قید کامل بطوز بیمازی  اتزخی و بیماز انم بایستی زهینو اوزاق کلیو زوی(  1

کثس شایمان زهینو  (2  .بود خواهد رپداخت اقبل صرشند (3 ) هس ات حدا

 .باشد می اعزامی عمل اش بعد و قبل عکس ینیب جراحی زهینو جهت  .(3

 :3یادآوزی 

ز( دفتسهچ بیماز و بیمو شده اصلیجهت ردیافت کلیو زهینو اه   اعزامیست.   کپی صفحو اول)عکسدا


