
                           ))کپی صفحه اول دفترچه بیمارو بیمه شده اصلی در هر مرحله از ارسال مدارک  الزامی میباشد((                                        

 و... MRIارائه مدارک سرپایی:  مانندانواع آزمایشات ، رادیو لوژیها ، سونوگرافیها ، اسکن ، -1

  .دستور پزشک معالج برای انجام خدمات مذکور بامهر پزشک در دفترچه بیمه ) فرقی ندارد که کدام نسخه ازدفترچه ( ضمیمه شود -1-1 

 اصل فاکتور هزینه ) بامهر صندوق ( + کپی جواب مربوطه   ارائه-2-1

 ) دقت شود حتما نام پزشک و جواب خدمت با هم همخوانی داشته باشد (

 ویزیت : – 2

 (پشت برگه آبی یا قرمز دفترچه ویزیت گواهی شود با مهر پزشک)

گردد .  )برگهه  در مواردی که بیمار ویزیت شود و هیچ گونه دستور پزشکی ندارد در برگ سبز دفترچه ویزیت نوشته شده با مهر پزشک  دو برگ دفترچه ارائه  -1-2

  سبز بهمراه برگه آبی یا قرمز با مهر پزشک( 

دفترچه دستور مربوط بهه  بیمار نزد پزشک که در  خه آبی وقرمزمربوط به مراجهپزشک در سر برگ خود مبلغ ویزیت را گواهی کرده باشد یک نسکه  درصورتی-2-2

 در همان تاریخ ضمیمه گرددمهر پزشک دارو آزمایش یا سونوگرافی ویا هرمورد دیگری نوشته شده باشد ممهور به 

  : دارو -3

در   . همراه نام داروها در برگه آبی یا قرمز دفترچه الزامیسهت ه شده هر دارو بارائه دستور پزشک ممهور به مهر پزشک همراه با مهر داروخانه ودرج قیمت تفکیک   

  )برگه سبز( بابت دارو ارائه گردد ، بعلت آزاد بودن داروها غیر قابل پرداخت بوده و مدارک عودت میگردد . که برگه اصلی دفترچه صورتی

 : هزینه عینک-4

 پزشک ، پرینت کامپیوتری ، فاکتور عینک سازی با مهر عینک سازی .برگ سبز دفترچه جهت نمره چشم با مهر    

 هیچ هزینه ای بدون دستور پزشک مربوطه قابل پذیرش نیست**سخه ی دفترچه ای بدون مهر پزشک و*هیچ ن *     

 :مدارک بیمارستانی -5

 اصل فاکتور هزینه بیمارستان.-1-5

 برگ خالصه پرونده. -2-5

 و دارویی بخش.ریز لوازم مصرفی  -3-5

 برگ بیهوشی+گزارش جراحی و ریز لوازم مصرفی اتاق عمل. -4-5

 اکو و..... در صورت حسابها کلیه جواب ها ضمیمه شود.-اسکن-MRI  در صورت داشتن آزمایش   -5-5

د واصل مدارک بهه بیمهه   * اگر بیمارستان مربوطه با خدمات درمانی یا تامین اجتماعی )بیمه پایه( قرارداد ندارد باید حتما مدارک بیمارستان مذکور کپی تهیه شو

 یل شود. پایه ارائه و پس از واریز هزینه ازطرف بیمه پایه فاکتور اینترنتی بیمه پایه به انضمام کپی مدارک به بیمه ایران تحو

ام فهاکتور  در صورت خرید هروسیله یا پروتز برای جراحی که بیمارخریداری کرده است اول از طریق بیمه پایه هزینه دریافت شود سهپس کپهی فهاکتور بانضهم     *

   اینترنتی به بیمه ایران ارائه گردد.

-    . جواب پاتولوژی و یا گواهی پزشک که موید بیماری خاص فرد باشد الزامیستبیماریهای خاص : جهت دریافت هزینه های مربوط به بیماریهای خاص ، ارائه  -6

 (انجام بخیه یا گچ گیری یا اتل بندی سایز و تعداد خدمات انجام شده توسط پزشک مشخص شده باشد  ت)در صور

 یا بخیه انجام صور در) پزشک مهر با دفترچه در پزشک گواهی...  و ،شکستگی ختنه ، تراپی کرایو انواع برداری، نمونه ، بخیه:  مانند پایی سر مجاز جراحیهای -7

        . باشد شده مشخص پزشک توسط شده انجام خدمات تعداد و سایز بندی اتل یا گیری گچ
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