قابل توجه بیمه شدگان محترم:
خدمات درمانی(سالمت ایرانیان)
(کارمندی.سایراقشار.خویش فرما.
روستایی .سالمت همگانی)

مرکز آموزشی درمانی آیت ا ...طالقانی

دفتر بهبود کیفیت

بستری :سهم بیمار از دارو و لوازم  %01از کل هزینه /سهم بیمار از سایر موارد  %6از کل هزینه
سرپایی :ویزیت ،سهم بیمار  / %01پاراکلینیک (آزمایش و رادیولوژی) ،سهم بیمار  / %01سایر موارد ،سهم
بیمار )%01
بیماران روستایی که از طریق نظام ارجاع بستری شده اند :سهم بیمار از دارو و لوازم  / %1سهم بیمار از
سایر موارد %0

در صورت ارائه بیمه تکمیلی ،سهم بیمار بر اساس مفاد قرارداد بر عهده بیمه تکمیلی خواهد بود.

دفترچه های خاص :سرپایی و بستری %011 :هزینه به عهده سازمان بیمه گر از بابت مبالغ در تعهد بیمه

تأمین اجتماعی

دفترچه های عادی :سرپایی :ویزیت ،سهم بیمار /%01پاراکلینیک (آزمایش و رادیولوژی) ،سهم بیمار /%01
سایر موارد ،سهم بیمار  // %01بستری :سهم بیمار از دارو و لوازم  %01از کل هزینه /سهم بیمار از سایر موارد
 %6از کل هزینه

نیروهای مسلح

دفترچه های جانبازان :سرپایی و بستری %011 :هزینه بر عهده سازمان بیمه گر از بابت مبالغ در تعهد بیمه
کادر و وظیفه :بستری %011 ،هزینه بر عهده سازمان بیمه گر از بابت مبالغ در تعهد بیمه  /سرپایی :ویزیت،
سهم بیمار  / %01سایر موارد بجز ویزیت ،سهم بیمار %01
درمانگاه :با ارائه فرم ارجاع از کمیته امداد ،ویزیت :سهم بیمار  / %01پاراکلینیک(آزمایش و رادیولوژی :سهم

کمیته امداد امام خمینی (ره)

بیمار  / %01سایر موارد :سهم بیمار ) %01
بستری :سهم بیمار از دارو و لوازم  %01از کل هزینه  /سهم بیمار از سایر موارد  %6از کل هزینه

برای مراجعه کنندگان به اورژانس فقط ارائه کارت معتبر کافی است و درصد های آن مشابه موارد بستری میباشد.

صداو سیما

بستری و سرپایی :بازنشسته  %01و شاغل  %01از کل هزینه به عهده بیمار
در مواردی که در معرفینامه ارائه شده  %011هزینه تعهد گردد ،بیمار رایگان ترخیص می گردد.

بانک های طرف قرارداد
(صادرات -سپه-کشاورزی-تجارت)

بانک های طرف قرارداد :صادرات ،سپه ،کشاورزی ،تجارت -بستری :با ارائه معرفی نامه از دایره رفاه ،رایگان/
سرپایی :بانک صادرات  %01هزینه بر عهده بیمار و سایر بانک ها رایگان
بانک های غیر طرف قرارداد :حین ترخیص بیمار صورت حساب بیمارستانی جهت اخذ هزینه از بانک مربوطه
صادر می گردد.

پذیرش بنیاد و زندان مرکزی
شرکت نفت
بیمه ایران +

شرکت های تحت پوشش

بستری و سرپایی :با ارائه معرفی نامه ،رایگان می باشد.
بستری و سرپایی :با ارائه معرفی نامه رایگان می باشد / .برای والدین تحت پوشش :طبق مفاد معرفی نامه
سرپایی :رایگان /بستری :با معرفی نامه یا کارت طالیی رایگان می باشد.

تعرفه هتلینگ:
تخت عادی:

تخت : CCU

تخت : ICU

توجه :بیمه شدگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به منشی بخش و یا واحد درآمد بیمارستان مراجعه نمایند.

