
 توضیحات در هورد هدارک جهت دریافت خسارت

 ٌِیّض افتیدس یتشا ،یلیتىو وِیتعذ اص لشاس گشفتي تحت پَضص تتیوِ گضاساى هحتشم تَجِ داضتِ تاضٌذ وِ 

آسهاى  وِیاص ضعة ت هیتِ ّش  شیتا اسائِ هذاسن ص ذیتَاً یاعالم ضذُ، ه طیخَد هطاتك ضشا یخذهات دسهاً

 .ذییهشاجعِ فشها

 وِین الصم، اص تهشاجعِ ًوًَِ ٍ تا اسائِ هذاس وِیتِ ضعة ت یدسهاً یّا ٌِیاص اًجام ّض صیپ ذیتَاً یهایٌىِ  ای

 وِیسْن ت یّا ٌِیطشف لشاسداد، اص پشداخت ّض یًوًَِ ٍ تا اسائِ آى تِ هشاوض دسهاً افتیًاهِ دس یآسهاى هعشف

 .ذیگزاس هعاف ضَ

 هدارک السم جهت دریافت خسارت درهاى بیوارستانی

 اصل صَستحساب -1

 ، آصهایص، سی تی اسىي ٍ ...(سیض صَستحساب)داسٍ، لَاصم هصشفی، اتاق عول -2

 خالصِ پشًٍذُ -3

 تشگِ هطاٍسُ -4

 تشگِ سیش تیواسی -5

 دسخَاست پضضه هعالج جْت اًجام ّضیٌِ ّای دسهاًی -6

 ضشح عول جشاحی تشي -7

 تشگِ تیَْضی -8

وپی هذاسن تیواسستاًی ٍ وپی چه یا سسیذ ٍجِ تاهیي اجتواعی تشاتش اصل ضذُ تشای ّضیٌِ ّای  -9

تیواسستاًی دس هشاوض غیش طشف لشاسداد وِ اص طشیك خساست هتفشلِ ساصهاى تاهیي اجتواعی پشداخت 

 ضذُ است.

 ت دسهاًی یا ...( تیواسوپی صفحِ اٍل دفتشچِ تیوِ )تاهیي اجتواعی یا خذها -11

 هدارک السم جهت دریافت خسارت پاراکلینیک

 دستَس پضضه .1

 وپی جَاب گضاسضات)آصهایص، سی تی اسىي، اوَی للة، سٌجص استخَاى ٍ ...( .2

 اصل لثط پشداختی .3

 هدارک السم جهت اخذ هعزفیناهه:

 دستَس پضضه تا لیذ ًَع تیواسی ٍ تاسیخ تستشی ٍ ًام هشوض دسهاًی جْت تستشی .1



 تاهیي اجتواعی یا خذهات دسهاًی ٍ یا ... تیواساصل ٍ وپی صفحِ اٍل دفتشچِ  .2

روس بعد  5روس قبل اس بستزی و یا روس بستزی امکان پذیز بوده و تا  1نکته: صدور معزفینامه 

 اعتبار خواهد داشت.

 

 

 

 نکات ههن:

  ِهْش داسٍخاًِ هی تاضذ.ًسخ داسٍیی ضاهل اصل لثط پشداختی تِ ّوشاُ پشیٌت واهپیَتشی هوَْس ت 

  دًذاًپضضىی ضاهل اصل لثط پشداختی تا هْش دًذاًپضضه یا هشوض دًذاًپضضىی تَدُ ٍ ولیِ اعوال اًجام

سال، هلضم تِ ّوشاُ داضتي عىس سادیَلَطی  12ضذُ تِ جض وطیذى ٍ پش وشدى دًذاًْا ٍ اطفال صیش 

 لثل ٍ تعذ اص اًجام واس هی تاضٌذ.

 ً سخِ پضضه ٍ فاوتَس هشوض تَدُ وِ تعذاد جلسات تا روش تاسیخ دس سٌذ لیذ فیضیَتشاپی ضاهل اصل

 اص هتخصص هشتَطِ الضاهی است. MRI، اسائِ سی تی اسىي یا 11ضذُ تاضذ. دس تعذاد جلسات تاالی 

  ًِدس استض ٍ پشٍتض دستَس پضضه هتخصص هشتثط تِ ّوشاُ فاوتَس اص هشوض فشٍش لَاصم پضضىی یا داسٍخا

 هی است.هعتثش الضا

  عیٌه ٍ لٌض ضاهل دستَس هتخصص چطن پضضىی هثٌی تش تعییي ًوشُ چطن تِ ّوشاُ اصل لثط

 پشداختی عیٌه فشٍضی.

  ِهَاسدی ّوچَى تخیِ، لیضس پَست ٍ اوسضیَى لیپَم، وطیذى ًاخي ٍ سایش اعوال جشاجی وِ جٌث

اد، جَاب پاتَلَطی ٍ لَاصم صیثایی داسًذ ٍ اًَاع وچ گیشی، گَاّی پضضه هثٌی تش اًذاصُ ظایعِ، تعذ

 هصشفی ٍ جْت ضىستگی ، سادیَلَطی الضاهی است.

  هاُ  3هاُ ٍ تیواسستاًی  2حذاوثش هْلت اسائِ ّضیٌِ ّای پضضىی اص تاسیخ ّضیٌِ تشای اسٌاد پاساولیٌیه

 تَدُ ٍ پس اص آى تیوِ گش ّیچگًَِ تعْذی ًسثت تِ پشداخت خساست ًذاسد.

 سٍص اص  11سسی ٍ هحاسثِ خساست تایستی تِ صَست وتثی ٍ حذاوثش ظشف ّشگًَِ اعتشاض تِ ًحَُ  تش

تاسیخ دسیافت ٍجِ خساست صَست پزیشد. تعذ اص گزضت هْلت همشس ّیچ گًَِ اعتشاظی هَسد لثَل ٍالع 

 ًخَاّذ ضذ.
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