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1 
ساعت بستری(، آنژیوگرافی قلب و جراحی  6جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود)بشرط حداقل 

رپایی و داروی شامل هزینه های بستری، سقلب بسته، سنگ شکن، جراحی دیسک ستون فقرات، سی تی آنژیوگرافی، هزینه شیمی درمانی 

 شیمی درمانی
150,000,000 

2 
جبران هزینه های جراحی مهم)شش عمل اصلی( شامل جراحی مغز)بجز دیسک ستون فقرات(، جراحی قلب باز، پیوند کلیه، پیوند ریه، 

 پیوند کبد و پیوند مغز استخوان
200,000,000 

 15,000,000 1و هزینه های دارویی مربوطه از محل بند  IUI ،Zift ،GIFT ،IVFهزینه های درمان نازایی شامل الپاراسکوپی تشخیصی و درمانی،  3

4 

جبران هزینه های آزمایشگاه، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، رادیوترابی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع اندوسکوپی، 

چ گیری گکولونوسکوپی، ام آرآی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، نوارعصب و عضله، نوارمغز، آنژیوگرافی چشم، شکستگسها، دررفتگیها، 

، نمونه برداری با شم(، نمونه برداری پاپ اسمیرچکیست یا آبسه، لیزر درمانی)بجز  یوتراپی، اکسیژون لیپیوم، تخلیهختنه، بخیه، کراها، 

 (، تزریق داخل مفصلی، فیزیوترابی، نوارقلب، بیوشیمی، اسپرومتری، سنجش تراکم استخوان، اودیومتری، تست آلرژیFNAسوزن)

20,000,000 

5 
نفردر 10لوازم پزشکی طبی براساس دستور پزشک -سمعک -جوراب واریس -ویلچر-عصا و واکر -مصنوعیجبران هزینه های دندان 

  نفر1000

 
10,000,000 

 15,000,000 جبران هزینه های دندان پزشکی برای هرخانواده 6

 30,000,000 دیوپتر برای هرچشم 4جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری باالتر از  7

 40,000,000 جبران هزینه های زایمان )طبیعی یا سزارین( و کورتاژ تشخیصی درمانی 8

 15,000,000 1از محل بند MSجبران هزینه داروی بیماران خاص  9

 500,000 1جبران هزینه های آمبوالنس در داخل شهر )درمواردی که به بستری می انجامد( از محل بند 10

 1,000,000 1آمبوالنس بین شهری )درصورت بستری شدن بیمار( از محل بندجبران هزینه های  11

 5,000,000 برای هر نفر جبران هزینه های ویزیت و دارو برابر تعرفه دولتی و داروهای داخلی و خارجی 12

 2,500,000 جبران هزینه های خرید عینک برای هرخانواده 13


