
 
 قابل توجه کلیه کارکنان دانشگاه و  واحدهای تابعه

 دریافت مدارک پزشکی و پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی سینا   موضوع : 

 به اطالع همکاران گرامی می رساند جهت تحویل سند و مدارک پزشکی و درمانی ) بیمه سینا ( روزهای:                  

 پشتیبانی ( امور  در دانشگاه علوم پزشکی )دبیرخانه 12الی  8شنبه تا چهارشنبه                      

 کارشناس آماده پاسخگویی می باشد   دبیرخانه معاونت آموزش() پردیسدر  30/9الی  8 دوشنبه                

 

 سینا الف( استفاده از مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه 
       مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفینامه : 

 كپي صفحه اول دفترچه بیمه بیمار  -1

   كپي دستور پزشكي مبني بر نوع عمل -2
 ب( استفاده از مراکز غیر طرف قرارداد: 

 .ارائه گردد سینا قرارداد مدارک زیر باید به بیمهبرای دریافت هزینه های درماني مراكز غیر طرف 

 بستری و اعمال مهم جراحی در بیمارستانی 

شامل : بستری, جراحي,آنژیوگرافي قلب,شیمي درماني و همچنین هزینه های مربوط به  

اعمال جراحي نازایي و ناباروری,زایمان و سزارین,بیماری های صعب العالج مانند  

MS  هپاتیت,سرطان,و اعمال جراحي مهم,رفع عیوب انكساری دو چشم و هزینه آمبوالنس,

 و.... 

 اني ممهور به مه بیمارستان و صندوق اصل ریز و صورتحساب بیمارست -1

اصل خالصه پرونده و برگه شرح عمل یا گزارش عمل ، چارت بیهوشي ممهور به   -2

 مهر پزشک جراح و بیهوشي

 ریز خدمات انجام شده  -3

 كپي صفحه اول دفترچه بیمه شده  اصلي و بیمار -4

 باشد.تمام مداک اصل یا در صورت استفاده از سهم بیمه گر اول كپي برابر اصل  -5

 ارائه گزارش پاتولوژی در صورت انجام  -6

 ارائه اصل فاكتور خرید تجهیزات در صورت استفاده  -7

تصویر   -8 است  نموده  پایه  گر  بیمه  سهم  دریافت  به  اقدام  شده  بیمه  مواردیكه  در 

بر   مبني  پایه  بیمه  نامه  و  پایه  گر  بیمه  مهر  به  ممهور  فوق  مدارک  اصل  برابر 

 ي مي باشد.پرداخت سهم بیمه گر اول الزام 

 

 هزینه های شیمی درمانی 

 گزارش پاتولوژی مربوط به بیماری

 گواهي پزشک معالج مبني بر نوع بیماری و داروهای مصرفي 

نسخه شیمي درماني)قبض دارو( پرفراژ شده داروخانه و مهمور به مهر مركز درماني شیمي  

 باشد. 

ترزیقي باشد( كه از نظر زمان انجام با  گواهي ترزیق )در صورتي كه داروی شیمي درماني 

 تاریخ دارو منطبق باشد 

 هزینه ترزیق شیمي درماني

 فیزیوتراپی 

 با مهر زنده مركز درماني  دستور پزشک كپي -1
ارائه فاكتور مهمور به مهر مركز درماني  با ذكر مبلغ،تعداد جلسات و تاریخ هر جلسه به  -2

 تفكیک  
 * در صورت نیاز مدارک جهت بررسي به درخواست بیمه گر ارائه گردد.   

 

 هزینه های پاراکلینیکی سرپایی 
)سونوگرافی،ماموگرافی،آزمایشگاه،رادیولوژی،سی  

تی اسکن، ام آر آی، سنجش تراکم استخوان و  
)........ 

 دستور پزشک معالج  به همراه مهر و تاریخ   كپيارائه  -1
 اصل فاكتور پرداختي ممهور به مهر مركز درماني و تاریخ  -2
 كپي گزارش اقدامات تشخیصي و درماني پاراكلینیكي  -3
شک مبني بر آزمایش + فیش پرداختي آزمایش)همه موارد باید دارای  مثال: دستور پز  -4

 مهر زنده+ تاریخ باشند(+  كپي 



 

 خوردگي غیر قابل قبول مي باشند و باید اصالح گردند.دارای قلم  "مدارک مخدوش و اصطالحا

هزینه های آزمایشگاهي و مواردی مانند سونوگرافي ، سي تي اسكن و.... باید دارای قبض رسید آزمایشگاهي جهت آزمایش   *

 ي باشد. )پرینت آزمایشگاه( و یا فاكتور معتبر از مركز باشد و در صورت درج مبلغ در حاشیه نسخه غیر قابل قبول م 

شكستگي یا بریدگي در اثر حادثه نیاز به شرح حادثه از محل حادثه مي باشد . به طور مثال در صورت وقوع حادثه در منزل ،  *

 محل كار  نیاز به شرح حادثه از آن محل به همراه مهر و امضا مي باشد . 

باشد.در صورتی    و رادیو گرافی  ، ماه باشد نیاز به جواب سی تی اسکن جلسه دو اندام در    10اگر تعداد جلسات فیزیوتراپی باالی   *       

.دارای بیماری )مانند سکته( باشد باید پزشک روند رو به پیشرفت بیمار را تائید نماید  که بیمار  

 

 ویزیت 
 اصل گواهي پزشک مبني بر مبلغ دریافتي همراه با تاریخ و ذكر نام بیمار   -1

 

 

 

 دارو

 درج قیمت توسط داروخانه و دارو  ممهور به مهر داروخانه فاكتور ارائه   -5
درصورتي كه نسخه ناخوانا باشد ارائه ریز دارو  از داروخانه  همراه با نسخه دارو الزامي  -6

 است
 الزامي است. دستور پزشک در مواقعي كه دارو آزاد خریداری مي شود ارائه  -7

 

 

   عینك طبی
 مبني بر شماره چشم مهمور به مهر   دستور پزشک  -1
 اصل فاكتور خرید عینک از فروشگاه های معتبرهمراه با مهر و تاریخ و آدرس مركز    -2
   ارائه برگه اپتومتری از دستگاه رفراكتومتر با ذكر نام بیمار و تاریخ -3

 

 

 

 دندانپزشکی 

بایستي به صورت  ( قبل و بعد از درمان جهت تكمیل مدارک تحویلي OPGرادیوگرافي) -1
 همزمان جهت موارد زیر ارائه گردد.

 درمان ریشه •
 جراحي دندان های عقل نهفته  •
 جراحي در بافت سخت تا یک دندان  •
 دندان 2ترمیم بیش از  •
 عصب كشي  •
 جراحي •
 

 

 

 هزینه های لیزیك چشم 

 دستور پزشک)نسخه دفترچه ممهور به مهر و خوانا(  -1
 دیوپتر به باال باشد  3كامپیوتری كه بایستي تعیین نمره چشم -2
 كپي برابر با اصل شرح عمل -3
 كپي برابر با اصل شرح بیهوشي-4
 كپي برابر با اصل برگ پذیرش-5
 كپي برابر با اصل شرح حال -6
 اصل صورتحساب بیمارستاني-7

 

 

 

در موارد ذیل، اخذ تائیدیه پزشك معتمد بیمه گر قبل  
 جراحی الزامی میباشد.از انجام عمل 

جراحي بیني )مانند سینوس، سپتوپالستي، شكستگي بیني به غیر از موارد اورژانسي و -1
 )..... 

 جراحي فک )مشمول حوادث ترافیكي و نزاع نمي باشد.  -2
 بلوک های عصبي )در صورت ارائه گواهي بیهوشي( -3
 جراحي پلک )بلفاروپالستي و بلفاروپتوز( -4
 ي و یا شكمي)به غیر از موارد اورژانسي(جراحي فتق ناف-5
 ماموپالستي-6
 لیپوساكشن،آبدوممینوپالستي،ژنیكو ماستي-7
 رینگ گذاری قرنیه -8
جراحي فک  )در صورتیكه حین حادثه به غیر از نزاع و درگیری دچار شكستگي  -9

 شده باشد یا در صورت وجود تومور(



. هرگونه اعمال جراحی مجاز سرپایی در صورت وجود پاتولوژی نیاز به ارائه جواب پاتولوژی می باشد  *  

خصوص کرایوتراپی و جراحی زگیل در صورت تکرار جواب پاتولوژی الزامی می باشد.در غیر اینصورت نیاز به معاینه توسط در    *

 پزشک معتمد  بیمه گر می باشد

برداشتن هرگونه ضایعه خوش خیم در صورت داشتن جواب پاتولوژی قابل قبول می باشد در غیر اینصورت نیاز به معاینه توسط   *

د بیمه گر می باشدپزشک معتم  

کشیدن بخیه بعد از عمل لزوماً باید توسط پزشک و در بیمارستان صورت گیرد  در صورتی که  توسط پزشک  و در مطب انجام شود   *

 بدون دریافت هزینه  می باشد و در صورت پرداخت توسط بیمار در تعهد بیمه نمی باشد.

ست نسبت به تائید آن اقدام نماید پزشک معتمد داشته باشد بیمه شده موظف ا  در هر زمان که اقدام انجام شده نیاز به تائید  *  

خواهد بود.     ماه  8مهلت تحویل هزینه های بیمارستاني وپاراكلینیكي به شركت بیمه گر از تاریخ انجام هزینه به مدت  :1نكته  

مذكور شركت   تاریخ  از  پس  است  به  سینا    بیمه بدیهي  نسبت  تعهدی  ارائه شده  هیچگونه  مدارک  قبال  در  پرداخت خسارت 

        نخواهد داشت .

بیمه      به آنان، اقدام به درمان در مراكز طرف قرارداد  توصیه مي شود جهت رفاه حال بیمه شدگان و تحمیل هزینه كمتر:2نكته  

                                                                                                                                     با معرفي نامه انجام گیرد. سینا 

 

 

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

 


