
 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی ي درماوی استان زوجان L&M-SFM-LI-02کد: 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمىیه)ع( خدابىدٌ

 "دفتر بُبًد کیفیت"

 

 بازوگری:چُارم شمارٌ

 1/4/89 :بازوگریتاریخ آخریه 

 1/4/88تاریخ بازوگری بعدی:

 "تعرفه های بیمه ای  "

 تًضیحات
 پرداختی

 وًع بیمٍ بستری/سرپایی
 بیمٍ بیمار یاراوٍ

*بستری فًت شدگان 

بیمٍ تامیه اجتماعی 

 رایگان می باشد.

*سرپایی تامیه 

اجتماعی مستمری 

بگیر يفًتی رایگان 

 است.

 سایر خدمات درصد81 درصد  11 -------

 بستری
 تامیه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 داري يلًازم مصرفی درصد81 درصد11 -------

 سایر خدمات درصد 01 درصد31 ------

 سرپایی
 ييیسیت داري يلًازم مصرفی درصد01 درصد31 -----

 داري يلًازم مصرفی درصد01 درصد31 -----
 بستری مًقت

 سایر خدمات درصد01 درصد31 ------

 سایرخدمات درصد81 درصد11 ------ 

 بستری
 

 

 .ایراویان1

 .کارمىدی2

.سایر 3

 اقشار

 .َمگاوی4

 
 

 بیمٍ سالمت

 
 

 داري ي لًازم مصرفی درصد81 درصد11 ------

 سرپایی سایر خدمات درصد01 درصد31 -----

)بیمٍ(بجسبدين 5بیمٍ سالمت َر

 ارجاع

 داري يلًازم مصرفی ي يیسیت درصد01 درصد31 ------

 سایر خدمات درصد01 درصد31 ------

 بستری مًقت
 داري لًازم مصرفی درصد01 درصد31 ------

 بستری خدمات درصد 81 درصد  11 ------

 دارای ارجاع ي ايرشاوسی

 .ريستایی5

 داري لًازم درصد81 درصد 11 ------

 بستری  خدمات درصد01 درصد5 درصد25

 مًقت
 داري لًازم درصد01 درصد5 درصد25

 سرپایی خدمات درصد01 درصد31 ------

 بستری خدمات درصد  81 درصد  11 -----
 

 بدين ارجاع

 داري لًازم درصد81 درصد11 -----

 بستری  خدمات درصد01 درصد31 ------

 داري لًازم درصد01 درصد31 ------ مًقت

 سرپایی خدمات يیسیت... ---- درصد111 ----

ي بستری مًقت يسرپایی بستری  يداري يلًازم مصرفی ييیسیتخدمات  درصد 111 ------ ----- 

 جاوبازان

 ویريَای مسلح

 سایر خدمات درصد 111 ------ -----

 بستری شاغلیه ي يظیفٍ
 داري لًازم مصرفی درصد111 ----- ------

 سایرخدمات درصد81 درصد11 -------
 يظیفٍ بستری مًقت شاغلیه ي

 داري لًازم مصرفی درصد81 درصد11 -----

 سرپایی شاغلیه ي يظیفٍ سایر خدمات درصد 81 درصد 11 -----
 داري ي لًازم ييیسیت درصد01 درصد31 ----- 

 سایر خدمات درصد 81 درصد  11 ----- 
 بستری ي بستری مًقت

 کمیتٍ امداد امام خمیىی)رٌ(
 داري لًازم درصد81 درصد11 ------

 سرپایی سایر خدمات درصد 01 درصد31 ------

 داري ي لًازم ي يیسیت درصد01 درصد31 ----- 

 درصد 01 درصد31 ----- 

 پاراکلیىیک،آزمایشگاٌ،رادیًلًشی

بیمٍ  5تامیه اجتماعی،بیمٍ سالمت)َر 

بجس بیمٍ ريستایی دارای ارجاع(،کمیتٍ 

 امدادامام خمیىی)رٌ(

 ویريَای مسلح شاغلیه ي يظیفٍ پاراکلیىیک،آزمایشگاٌ،رادیًلًشی درصد81 درصد11 ----- 

 جاوباز پاراکلیىیک،آزمایشگاٌ،رادیًلًشی درصد111 ------ -----

شًود ي برگٍ اعسام تًسط تکىسیه فًریت  )مًارد تصادفی( در صًرت يجًد کريکی ي گسارش کالوتری ي یا بیماراوی کٍ تًسط آمبًالوس َای فًریت َای پسشکی بٍ مراکس درماوی آيردٌ می 82*طبق مادٌ 

 می شًد.َسیىٍ کامال رایگان محاسبٍ ي َای پسشکی تکمیل می شًد ي ضمیمٍ پريودٌ بیمار می گردد، 

 بیمارستان( ریاست) دکتر علی مقدمتصًیب کىىدٌ: 
 تایید کىىدٌ: علی محمدی) مدیر داخلی(

 

 تهیه کننده:

 حسیه فیريزی

 



 


