به اطالع همکاران محترم می رساند جهت دریافت خسارت هزینه های درمانی خود در سال  39حتما نکات
ذیل را رعایت فرمایید تا در پرداخت هزینه های شما تسهیل گردد.
هذارک هورد نیاس جهت پزداخت خسارت هشینه های سزپایی (پاراکلینکی)

کلیه هشینه ها

اصل قبض پشداختی  ،اصل ٍ کپی جَاب خذهت اًجام شذُ ،دستَس پضشک هْش شذُ
ویشیت :

اصل قبض سسيذ (هبلغ پشداختی تَسط بيواس) هوَْس بِ هْش پضشک هعالج ٍ قيذ تاسیخ
تذکز :قيذ هْش پضشک هعالج جْت بشسسی ًَع تخصص الضاهی هی باشذ
عینک :

 .1اصل قبض سسيذ (هبلغ پشداختی تَسط بيواس) هوَْس بِ هْش هشکض خشیذ عيٌک ٍ قيذ تاسیخ
 .2بشگِ تعييي ًوشُ چشن (هوَْس بِ هْش چشن پضشک ٍ یا اپتَهتشیست)
دارو :

ًسخِ سَم داسٍّا کِ دس دفتشچِ دسهاًی باقی هی هاًذ حتوا بایذ داسای هْش پضشک هعالج ٍ هْش داسٍخاًِ باشذ
ٍ داسٍ ّا بایذ خَاًا باشٌذ ٍ هبلغ دسیافتی ًيض رکش شذُ باشذ (.فقط داسٍّایی کِ دس تعْذ بيوِ گش پایِ (تاهيي
اجتواعی ) بَدُ ٍ دس فْشست داسٍی هَسد تائيذ ٍصاست بْذاشت هی باشذ  ،قابل پشداخت است )
تزکش :بشای سَْلت دس پشداخت خساست پيشٌْاد هی شَد اص صفحِ دستَس پضشک قبل اص هشاجعِ بِ داسٍخاًِ
کپی گشفتِ شَد تا هشکل ًاخَاًا بَدى صفحِ سَم تسْيل گشدد ٍ یا اص داسٍخاًِ ّایی کِ اهکاى صذٍس فاکتَس
بِ ّوشاُ سیض داسٍ داسًذ فاکتَس تْيِ ًوَد.
هذارک هورد نیاس جهت پزداخت خسارت هشینه های بیوارستانی

صَستحساب کاهل بيواسستاى شاهل :ششح عول ٍ خالصِ پشًٍذُ ،ششح بيَْشی ،سیض داسٍ ،سیض لَاصم ،سیض
آصهایشات ٍ لَاصم هصشفی دس بيواسستاى ،کِ ّوِ ایي هذاسک بایذ اصل ٍ هوَْس بِ هْش بيواسستاى باشذ.
هذاسک اٍسطاًس ٍ عول سشپایی خاسج اص تعْذات پشداخت هی باشذ.
تذکز ههن :سٍی صفحِ اٍل کليِ هذاسک اسائِ شذُ ًام ٍ ًام خاًَادگی سشپشست ٍ کذپشسٌلی ٍ شواسُ تلفي
ّوشاُ حتوا قيذ شَد.
درصورت عذم پزداخت هشینه های پاراکلینکی بیش اس2هفته اس تاریخ تحویل به بیوه اطالعات خود شاهل  :نام سزپزست/صف یا ستاد/نام
بیوار/نوع هشینه/تاریخ تحویل به بیوه /را به ساهانه  30002222001312پیاهک بفزهاییذ تا سزیعا رسیذگی و اس طزیق پیاهک پاسخ داده
شود.
در صورت نیاس به هشاوره و راهنوایی در خصوص کلیه اهور بیوه ای با آقای هنطقی نواینذه بیوه البزس به شواره  09196663392تواس
حاصل نواییذ.

بیوه خودروی کارکناى (ثالث و بذنه) هوچوى سنوات گذشته با اخذ هعزفی ناهه اس اداره رفاه و بیوه به صورت اقساطی و تخفیف اضافی
ویژه هزکش هذیزیت انجام هی گیزد.

اداره رفاه و بیمه

