
 
 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 معاونت توسعه مدیریت و منابع          

 1393-1394در سال کارکنان  تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی جدول  
 

حداکثر  شرح تعهدات ردیف

 )ریال(تعهدات

 توضیحات واحد

 

پرداخت هزینه هاي  1
بستري واعمال جراحی 

درمانی در بیمارستان 
 ومراکز جراحی محدود

 
 
 

000/000/40 

در بیمارستان و مراکز ) تشخیصی، درمان طبی، جراحی(جبران هزینه هاي بستري  نفر
، انواع سنگ شکن، )ساعت بستري 6با بیشتر از ( Day Careجراحی محدود و 

رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و عروق و یا سایر اعضاء بدن، جراحی ستون فقرات 
 ین بستري جراحی فوق تخصصی ارتوپدي و داروهاي ح) جراحی دیسک(

جبران هزینه اعمال  2
 جراحی مهم

 
 
 
 
 

000/000/80  

جراحی قلب و : اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی و بیماري هاي خاص شامل نفر
عروق، مغز و اعصاب، نخاع، پیوند کلیه و پیوند کبد، پیوند ریه، پیوند مغز استخوان 

شامل تاالسمی، (گامانایف، بیماري خاص ) داروهاي پیوندي و سایر خدمات(
ي مربوط به شیمی درمانی و انواع سرطان، داروهاي تخصص MSهموفیلی، دیالیز، 

در مراکز درمانی و داخل مطب به صورت سرپایی یا بستري شامل کلیه هزینه ها                   
 )دارو و سایر خدمات(

  نازایی وناباروري 3
000/000/10 

مرتبط با  IVF,IUI,ZIFT,GIFT درمان نازایی و ناباروري شامل اعمال جراحی نفر
 میکرواینجکشن و کورتاژ قانونی

4  
هزینه هاي 
                                                            )                                                                                                                            1(پاراکلینیکی

 
            

هزینه هاي 
 )2(پاراکلینیکی

 
 
 

هزینه جراحی هاي مجاز 
 سرپایی 

 
هزینه مربوط خدمات 

بغیر از (آزمایشگاهی 
 چکاپ

 

 
 
 
 
 
 
 

000/000/8 

ماموگرافی، انواع اسکن، اندوسکوپی،   ام سونوگرافی ،  نفر
اراي،اکوکاردیوگرافی،استرسآکو،دانسیتومتري،                                                     

                            ............................................................................................. 
هزینه هاي تست آلرژي ، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار  

مثانه، هزینه هاي مربوط به تست ورزش، مثانه، شنوایی سنجی، تست هاي بینایی، 
 آنژیوگرافی چشم  و هولترمانیتورینگ قلب و نوار قلب، توپوگرافی چشم

 ....................................................................................... . 
بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، هزینه جراحیهاي مجاز سرپایی شامل گچ  

 گیري، ختنه، بیوپسی، پاپ اسمیر، تخلیه کیست و لیزر درمانی                                                
.......................................................................................................................... 

آزمایش هاي تشخیص پزشکی، پاتولوژي، آسیب شناشی ، ژنتیک پزشکی، انواع  
 رادیوگرافی و فیزیوتراپی

 
 
 

 عینک طبی ولنز
 تماس طبی 

 
 ریال 000/000/1

 _________________________________________________ نفر

  ویزیت ودارو 5
 ریال 000/000/2

 
 نفر

 
_____________________________________ 

 :جمع کل 
 ریال 400/194       =%  8ارزش افزوده  +ریال 000/180

 
 

 


