
 تغییرات نسبت به سال قبل
سقف تعهدات هر 

 نفردر سال)ریال(
 ردیف شرح تعهدات

 میلیون ریالی در سقف تعهد 150.000.000افزایش 

 و افزایش در موارد تحت پوشش بیمه
300،000،000 

 اعضاء  ساير  و کرونی عروق) قلب آنژيوگرافی ،جراحی مراکز و بیمارستان  در جراحی و بستري  هايهزينه

  لوچی)استرابیسم  ،  آنژيوپالست  ،راديوتراپی ،چشم  آنژيوگرافی(، سرپايی  و بستري ) درمانی شیمی  (،بدن

  مراکز و بیمارسممتان در شمم  سممن  پلک، انواع ترمیم پلک، انواع مفرط، افتادگی چاقی ،پروتز(، چشممم

س وپی، پال ،DAYCARE محدود جراحی سک  جراحی را ستري  تراپی، هزينه اوزون فقرات، ستون  دي   ب

شم  و ايزوله اطاق ، cui،ccuنظیر ويژه هايمراقبت بخش در شم، قرنیه، ويترکومی  ته لیزرتراپی)  چ   چ

ستري   ) رتی  دکولمان و سلول ((سرپائی، ب سوختگی،  ،  شیدن  ،MRCPدرمانی،   ی، هزينهيسرپا  پی  ک

  در سممال 70 باالي و سممال 10 زير افراد همراه پريشممی، هزينهروان هايبیماري درمان جهت بسممتري

 شده و ساير موارد مشابهبیمه پزشک تشخیص به خصوصی اتاق هزينه و موارد ساير در و هابیمارستان
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سقف تعهد   300.000.000افزایش  میلیون ریال در 

یا        مهادارو حت پوشششش بی و افزایش در موارد ت

 اسویکس و پالویکس و ...(

600،000،000 

صی    جراحی هايهزينه ص صی   فوق و تخ ص صاب، نخاع  مغز جراحی جمله از هابیماري و تخ   ستون  و اع

سممرطان،    رتی ، انواع دکولمان و قرنیه، ويترکتومی پیوند شممام   چشممم  قلب، هايجراحی فقرات،کلیه

 باشممد داشممته درمانی جنبه که صممورتی در بینی می ر، جراحیپیس ،MS گامانايف، هموفیلی، ديالیز،

ضاي  کلیه، پیوند پیوند ستخوان، جراحی  قلب، ريه، کبد، مغز جمله از بدن طبیعی اع ستی،  ا   بال  ماموپال

هموفیلی،  سمممرطان، داروهاي    پیوندي، داروهاي   درمانی، پروتز، داروهاي   شمممیمی داروهاي ... معده، و 

  بهداشت وزارت توسط شده تلقی) خاص بیماري داروهاي درمان هرگونهداروهاي اسوي س و پالوي س و 

 در بسممتري بدون يا بسممتري با(، داروهاي بیماران صممعب العال  درمان مراح   به مربوط موارد کلیه و

و هزينه  مصممرفی لوازم و پزشممک العم حق هايهزينه و کلیه مراکز درمانی و هاکلینیک يا بیمارسممتان

 هاي فوق و ساير موارد مشابههمراه بیماري
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 30،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 15.000.000افزایش 

شخیص  هاي هزينه شام  ) ناباروري، نازايی درمان  راه ارهاي مرتبط، انواع جراحی اعمال و (دارويی و ت

،  اينج شمم و می رو    IVF-IUI -GIFTZI FT-I TSE-i ut. GI FT. pgd و  شممام  مربوطه

 و ساير موارد مشابه قانونی جنی سقط  کورتاژ و
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 4 و ساير موارد مشابه نامحدود غیره و سزاري طبیعی،  از اعم زايمان به مربوط هايهزينه 30،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 15.000.000افزایش 

میلیون ریال در سقف تعهد و  35.000.000افزایش 

 و ...( PRP افزایش در موارد تحت پوشش بیمها
50،000،000 

 :شام  اول گروه پاراکلینی ی هايهزينه تامی 

س    ماموگرافی، راديوتراپی، انواعسونوگرافی،    انواع مانند درمانی مراکز و مطب داخ  هايهزينه انواع   ا

ندوسممم وپی، ام  اسممم  ، انواع تی سمممی و  VP Iاسمممویرومتري، فوتوگرافی، اکوکارديوگرافی،  آي،آرآ

س وپی، طب  س وپی، انواع    رکتو سیتو   و  نداند حاجب، راديوگرافی ماده بدون و با راديوگرافی فیزي ی، 

گوش، پاکیمتري، پاپ اديومتري، اپتومتري، شستشوياي، هسته چشم، پزش ی بجز قلبی غیر مث  غیره

یک  تاکم، پیس  پزشممم ی، پريمتري، توپوگرافی،اسممممیر، ايتومتري، ژنت لت EECPمی ر،پن تسمممت،   ،تی

س وی، انواع  ضالنی، انفوزيون، درون )تزريقات رکتو صلی  وريدي، ع راديولوژي،  ، انواع(غیره و PRPو  مف

  رژانس، انواعاو ال ترومیوگرافی، تموانومتري، دانسیومتري، هزينه پانورکس، سیستوس وپی، راديومتري،     

روس وپی،   آرت ،(بجزساي وتیک ) روان و اعصاب  درمانی،  بیماري - تشخیصی   الواراس وپی  (بجزقلب) آنژيو

هزينه و فريزکردن، هولترمانیتورين   ،سرطان  تس تنفسی، ت  تس ريه، ت تس کولونوس وپی، بیوپسی ، ت  

ست  TEST FALL وHCG،HMGمانند داروئی هاي سی  ، LT TI،ت ست     تحت بیوپ   سونوگرافی، ت

سنتز، خدمات  صی    آمینو شخی سی  ت سویرومتري )تنف صی    خدمات ،( PFT و ا شخی    و ال ترومیلوگرافی ت

سفالوگرافی  ،( EMGNCV)عصبی  هدايت شخیصی   خدمات و مثانه، تجهیزات نوار(،  EEG)ال تروان   و ت

نتاکم، هزينهپ و زيونالپريمتري، مانومتري، بیومتري، شا، تراپی اپتومتري، فوتو مانند چشم پزش ی پرتو

  و درمانی  ، لیزر(زيبايی  هاي عم   موارد از غیره ب ) مربوطه  هاي عم   و پوسمممتی هاي بیماري  درمان  هاي 

 انجام از اعم فوق موارد کلیه و پذيرد، روان اويمی  انجام بیمارستان  در شدن  بستري  بدون که لیزرتراپی

 هو ساير موارد مشاب مطب داخ 
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 50،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 35.000.000افزایش 

 :هاي پاراکلینی ی گروه دوم شام هزينه

شممنوايی سممنجی، بینايی  تسممت ورزش، نوار عضممله، نوار قند، تسممت قند، نوار عصممب، نوارمغز، نوارقلب،

(،  ST)گفتمماردرمممانی    همماي نوي  آن،  انواع روش  و( PT)سمممنجی، آنژيوگرافی چشمممم، فیزيوتراپی             

شارژ باطري       س ت(، OT)کاردرمانی شار خون،  ستخوان، هولترمانیتوريک قلب، هولتر ف سنجش تراکم ا ت 

سنجی، روان سنجی، بینائی ت خواب، شنوائی س ت قلب، تست ريه، اپتومتري، تست تنفسی، تست آلرژي،    

به تشخیص  زنیا هاي موردسايرتست و هیونوتیزم، استرس اکوت ست ت روانشناسی،سسنجی، مشاوره و ت 

 و ساير موارد مشابه پزشک معالج
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 50،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 35.000.000افزایش 

 :هاي پاراکلینی ی گروه سوم شام هزينه

رفتگی، پی گچ، هرنوع در  نمودن گیري و بازبندي، گچهزينه جراحی مجاز سممرپائی از جمله شمم سممته

سمان،        سیزيون لیویوم، پان شیدن ناخ ، اک شیدن آن، ک گذاري و خار  کردن پی ، آت ، ختنه، بخیه و ک

شوي      ست ست، لیزردرمانی، هزينه   ش شت کی سمومیت،     گوش، کرايوتراپی، تخلیه يا بردا سی، م هاي بیوپ

 و ساير موارد مشابه هاي بستري سرپائی در مطب پزشک و بیمارستانهزينه
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سقف تعهد و   15.000.000زایش اف میلیون ریال در 

مه            حت پوشششش بی خت   افزایش در موارد ت اپردا

یا، و ویزیت یرگونه خدمات  مکمل  ،دارویا  تقویتی 

 مرتبط با امور پزشکی و...(

30،000،000 

شک عمومی و تخصصی و فوق     شک و ويزيت هرگونه خدمات مرتبط با  تخصص، روان هزينه ويزيت پز پز

ش ی   سان پروانه   امور پز شنا شی و هزينه داروهاي  دار، توانو کلیه کار شده  هاي انواع بیماريبخ تجويز 

دار در ويزيت يا دفترچه بیمه يا کارشناسان پروانه   تخصص و کلیه توسط پزشک عمومی، متخصص، فوق   

شابه داروي داخلی( خارجیداروهاي آزاد اعم از داروهاي ايرانی،    یاهی و، گ)بدون در نظر گرفت  قیمت م

 ها و تقويتی و ساير موارد مشابهم م 
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میلیون ریال در سقف تعهدات و  1.000.000افزایش 

 و حذف پرینت پوز بانکی  شناور شدن تعهد
 9 (شناوربه صورت )هزينه عینک طبی و لنز تماسی طبی بدون استثنا  4،000،000

 30،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 15.000.000افزایش 
  3با نمره هر چشممم چشممم دو رفع عیوب ان سمماري هزينه دو چشممم و و الزک لیزيک  هايهزينهکلیه 

 و ساير موارد مشابه هاي جراحی مربوط به رفع آنجبران هزينه ديوپتر و باالتر و
10 

سقف تعهدات   10.000.000افزایش  میلیون ریال در 

 (و حذف پرینت پوز بانکی و شناور شدن تعهد
30،000،000 

هاي ارتودنسمممی و انواع پروتز تابت و     پزشممم ی و جراحی لثه، جراحی فک، هزينه   هاي دندان  کلیه هزينه  

ندان، پ          ثه، جراحی د ند ل نال، پروتز، پیو کا یدن، روت  پالیوتومی،       المتحرک، کشممم هدار،  ک فضممما نگ

ستخوان و دندان مصنوعی      فیشرسیلنت، عصب     ستخوان، تزريق پودر ا ساير موارد مشابه     وکشی، پیوند ا

 (شناوربه صورت )
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 10،000،000 تعهد جدید نسبت به سال قبل

هزينه خريد اوروتز مانند عصمما، واکر، کفش طبی، کفی طبی، کمربند طبی، گردن بند طبی، سمماق بند  

بخشی مورد و ساير تجهیزات توان طبی، مچ بند طبی، دست و پا مصنوعی، جوراب واريس، بريس، ويلچر

 و ساير موارد مشابه شدگانبیمهنیاز 
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 50،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 35.000.000افزایش 

 هاي خدمات آزمايشگاهی شام :کلیه هزينه

هاي تشخیص پزش ی شام  پاتولوژي يا آسیب      عمومی و تخصصی، هورمونی، ژنتی ی، بیوپسی، آزمايش   

تراپی، شاک ويو،  نوروفیدبک  مگنت(،  EKG ) کارديوگرافیهاي آلرژيک و انواع آزمايش شناسی، تست   

شک        و درمان لورتا، بیو فیدبک، طب سط پز شات که جهت درمان تو ساير آزماي سوزنی، کايروپراکتیک و 

 شودتجويز می شدهبیمه
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 14 يا پروتز حلزونی گوش)کاشت حلزون(هزينه خريد سمعک  10،000،000 تعهد جدید نسبت به سال قبل

 15 بدن طبیعی اعضاي تهیه هايهزينهجبران  100،000،000 -

 16 شهر داخ  درمانی مراکز در پزش ی هايفوريت ساير و نسالآمبو هايهزينه 10،000،000 -

 17 شهري بی  درمانی مراکز در پزش ی هايفوريت ساير و نسالآمبو هايهزينه 30،000،000 میلیون ریال در سقف تعهد 15.000.000افزایش 

 20،000،000 تعهد جدید نسبت به سال قبل
هاي مربوط به آزمايشممات غربالگري جنینی شممام  مارکرهاي جنینی و آزمايشممات ژنتیک   کلیه هزينه

 جنی  بال استثنا
18 


