طرحهای بیمه مازا د درمان

تعهدات بيمه گر

نوع تعهدات

ویژه

عادی

هزینه های بیمارستانی شامل اعمال جراحی تخصصی مربوط به جراحی قلب – استند بای قلب -
1

باطری قلب ،سرطان  ،مغز و اعصاب مركزی و نخاع ،جراحی عروق  ،گامانایف،آنژیو قلب ،پیوند كلیه،
اعمال جراحی اصلی

 ،پیوندكبد  ،ریه ،مغزاستخوان و داروهای مرتبط با آن جراحی و انواع سرطان ،شیمی درمانی به هر

400/000/000

600/000/000

روش (بستری و غیر بستری و دارویی و حتی داروهای خوراكی)و تزریق سلولهای بنیادی
شاامل بساتری و اعمال جراحی و  Day careدربیمارساتان و مراكز جراحی مددود – بساتری كمتر
2

بیمارستانی و جراحی

از  6سااع

 -سای سای یو و ای سای یو و كلیه و ساایرعروق انواع سانش شا

جراحی دیسا

و ساتون قررا  ،كورتاژ تشاخیصای  ،رادیوتراپی (بساتری و سارپایی) ،الپاراس ویی ،

داروها و تجهیزا مصرقی حی جراحی كاش
3

زایمان

4

نازائی و ناباروری

،انواع ساوختیی و

حلزون و تخلیه ،انواع سیتی آنژیوو غیره ....

زایمان (طبیعی-سزاری )وكورتاژ

40/000/000

هزینه های نازایی و ناباروری شامل تشخیص و درمان  -دارویی ICSI.LTSC.IVF.IUI.ZIFT.GIFT-
می رواینج ش .
شامل انواع سونوگراقی،ماموگراقی،انواع اس

،انواع سی تی اس

پاراکلینیکی

شامل تس

آلرژی  ،تس

40/000/000

60/000/000
60/000/000

،انواع اس وپی،انواع آنژیو گراقی،

ام آرآی،اكوكاردیوگراقی وسنجش تراكم استخوان  ،انواع اكو ،دانسیتومتری ،داریوایزوتوپ ،پ
ورزش  ،تس

200/000/000

300/000/000

اس

تنفسی ( اسپیرومتری ) نوار عضله  ،نوار مغز ،نوار قلب،

نوار عصب  ،نوارمثانه (سیستومتری یا سیستوگرام) ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،هولترمانیتورینش
قلب و قشار خون  ،آنژیوگراقی چشم  ،طب قیزی ی و طب سوزنی و سونداژ ،تمپانومتری بادی باكس،

5

ال ترومیلو گراقی ،خدما تشخیصی یورودینامی ،خدما تشخیصی و پرتوپزش ی چشم مانند
اپتومتری-پریمتری ،بیو متری ،پنتاكم ،تس
جراحی سر پایی

هزینه جراحی های مجازسرپائی شامل انواع ش ستیی ودررقتیی،گچییری،باز كردن ،،پانسمان
برداشت پی ،گچ،ختنه،بخیه ،كرایوتراپی ،اكسیزیون لیپوم ،بیوپسی  ،لیزردرمانی ،قریز كردن
،تخلیه كیس

 ،انواع تزریق داخل مفصل  ،پاپ اسمیر ،اوزون تراپی ،بیرون آوردن جسم خارجی،

كشیدن ناخ ،آتل،سنش ش
آزمایشات

خواب ،نوارو شستشوی گوش – نورو قید ب

40/000/000

70/000/000

،برداشت میخچه ،تخریب زگیل ،پون سیون مایع نخاع كمری

هزینه های آزمایش شامل :انواع آزمایش های تشخیصی پزش ی،پاتولوژی ،آسیب شناسی ،مین
تراپی انواع رادیوگراقی آزمایش DNA
بیماریها و ناهنجاری های جنی و هزینه تشخیص ( غربالیری  ،سونو سه و چهار بعدی آنومالی و

6

غربالگری

7

هزینه های توانبخشی

8

رفع عیوب انکساری (هر

NTو غیره )...انواع آزماشا ژنتی ، ،آمینوسنتز  ،پروسیجر و آزمایش مربوطه.

-

25/000/000

شامل قیزیوتراپی ،كایروپراكتی  ،گفتار درمانی ،كار درمانی و رقتار درمانی لیزر كم توان و پرتوان

-

20/000/000

جبران هزینه های جراحی مربوط به قمتو و رقع عیوب ان ساری چشم در مواردی كه به تشخیص
چشم)

9

دارو و ویزیت

10

داروهای بیماری خاص

11

دندانپزشکی

بیمی،دوربینی و آستییما یا جمع قدر مطلق نرص بینایی هر چشم 3دیوپتر یا

30/000/000

35/000/000

پزش

درجه نزدی

هزینه ویزی كلیه پزش ان وكلیه داروها (ایرانی و خارجی)  ،تزریرا و خدما اورژانس و سرم تراپی

5/000/000

20/000/000

100/000/000

100/000/000

بیشتر باشد.

هزینه داروهای بیماریهای خاص و صعب العالج مانند ام اس ،تاالسمی ،هموقیلی ،دیاب  ،نارسایی كلیه
،سرطان  ،اوتیسم  ،صرع و كلیه داروهایی كه توسط انجم و یا بنیاد حمای

از بیماران خاص تد

پوشش قرار می گیرد.
هزینه های دندانپزش ی شامل:كشیدن،جرم گیری ،بروساژ ،ترمیم و پر كردن ،درمان ریشه ،روكش
جراحی لثه ،س

دندان و نیم س

دندانپزش ی از سرف تعهدا
12
13

عینک
آمبوالنس

شامل خرید عین

دندان ،ارتودنسی و ایمپلن

 (،بیهوشی برای انجام خدما

15/000/000

30/000/000

بیمارستانی قابل پرداخ می باشد)طبق تعرقه بخش خصوصی  .شناور
6/000/000

طبی و لنز تماس طبی
4/000/000

درون شهری و برون شهری

حق بیمه هر نفر ماهانه ( جهت اعضاء غیر تحت تکفل ،کل مبلغ حق عضویت بر عهده عضو می باشد).

سهم

سهم

سهم

سهم

دانشگاه

عضو

دانشگاه

عضو

250.000

435.000

250.000

690.000

 685.000ریال
فرانشیز %10

5/000/000

 940.000ریال

