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هاي پزشکیهزینهو پرداخت مدارك الزم براي دریافت 

 به صورت آنالین می توانید خسارت هاي خودرا در سایت بیمه نوین به نشانیwww.novininsurance.com قسمت ،
خسارت هاي درمان ، شناسه کاربري ( کد بیمه شده) و رمزعبور (کدملی) که در کارت بیمه قید شده است، مشاهده فرمایید.

مدارك الزم براي دریافت معرفی نامه هاي بستري:** 

تقاضاي کتبی بیمه گذار یا کارت درمان بیمه شده-1

نی مورد نظر و تاریخ بستري ذکر شده باشددستور پزشک که در آن نوع بیماري ،مرکز درما-2

کپی شناسنامه و دفترچه بیمه شده اصلی و بیمه شده بیمار-3

سال26تا 18گواهی اشتغال به تحصیل براي فرزندان پسر -4

اصل شناسنامه فرزندان دختر-5

اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمه شده بیمار (فقط جهت تعهد زایمان)-6

در صورت نیاز و تشخیص بیمه گرسایر مدارك-7

صورت حسابهاي پزشکی قابل بررسی باید داراي ویژگی هاي زیر باشد:**

صورت حساب پزشکی باید اصل باشد.-1

مشخصات بیمه شده بر روي آنها درج شده باشد.-2

مشخصات مرکز درمانی بر روي آن درج شده باشد.-3

داراي تاریخ رسمی باشد.-4

ی و در صورت لزوم پزشک معالج را داشته باشد.مهر مرکز درمان-5

مبلغ هزینه ها در آن درج شده باشد.-6

بدون خط خوردگی باشد.-7

شکن :سنگعمل مدارك مورد نیاز براي انجام ** 

صورت حساب مرکز سنگ شکن-1

نشان دهنده سنگ کلیهگزارش سونو گرافی یا رادیولوژي-2

شرح عمل-3

آنژیوگرافی:مدارك مورد نیاز براي انجام **

صورت حساب آنژیو گرافی-1

گزارش یا شرح آنژیوگرافی-2
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:مدارك الزم جهت عمل گامانایف**

صورت حساب مرکز گامانایف-1

یا سی تی اسکن که نشان دهنده تومور باشدMRIگزارش -2

گزارش یا شرح جراحی-3

مدارك الزم جهت شیمی درمانی**

حساب مرکز شیمی درمانی مبنی بر تعداد جلسات شیمی درمانی و داروهاي مورد استفادهصورت-1

نسخه دارویی با تجویز فوق تخصص انکولوژي-2

ارائه گزارش پاتالوژي-3

مدارك الزم جهت خدمات تصویر برداري**

دستور پزشک مبنی بر اقدام تصویر برداري-1

صورت حساب مرکز تصویر برداري-2

یافته هاي تصویر برداريگزارش -3

مدارك الزم جهت پرداخت هزینه ها آزمایش***

دستور پزشک مبنی بر انجام آزمایش-1

صورت حساب مرکز آزمایشگاهی-2

گزارش یافته هاي آزمایشگاهی-3

مدارك الزم جهت سایر هزینه هاي سرپایی:***

نسخه پزشک مهمور به مهر جراحشرح کامل جراحی و نحوه بی حسی  در برگه شرح جراحی یا در سر -1

در صورت استفاده از وسایل مصرفی شرح لوازم مصرفی-2

اگر جراحی  مربوط به نمونه برداري یا برداشتن توده باشد ارائه گزارش پاتالوژي ضروري است-3

اگر جراحی مربوط به جا اندازي شکستگی یا در رفتگی ها باشد ارائه کلیشه رادیولوژي ضروري است-4

در جراحی ها ي مربوط به توده پوست معاینه قبل از جراحی  و ارائه برگه پاتالوژي ضروري است-5

مدارك الزم جهت انجام عمل لیزیک(رفع عیوب انکساري)***

براي لیزیک چشم قبل از عمل براي ارائه مدرك مستلزم تاییدیه پرینت کامپیوتري چشم توسط پزشک معتمد بیمه -
میباشد.
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مرکز چشم پزشکیصورت حساب-1

شرح عمل جراحی-2

اپتومتري قبل از جراحی که نشان دهنده ضعف بینایی باشد-3

مدارك الزم جهت پرداخت هزینه هاي فیزیوتراپی***

دستور فیزیو تراپی توسط پزشک معالج ،شامل تعداد جلسات ،اندامها و روش فیزیوتراپی-1

روشها و اعمال منطبق با دستور پزشکجلسات ،تعداد اندامها،صورت حساب گزارش فیزیو تراپی شامل تعداد -2

مدارك الزم جهت پرداخت هزینه هاي رادیوتراپی***

صورت حساب مرکز رادیو تراپی -1

که نشان دهنده تومور باشد.گزارش تصویر برداري یا پاتالوژي -2

راپی،فیلد درمانی،دوزاژ اشعهگزارش رادیوتراپی:شامل تعداد جلسات رادیوتراپی،تعداد شانهاي رادیوت-3

مدارك الزم جهت پرداخت هزینه هاي عینک:**

برگه اپتومتري توسط متخصص چشم پزشکی یا اپتومتریست-1

صورتحساب خرید عینک طبی-2

مدارك الزم جهت هزینه هاي سمعک:**

برگه ادیومتري توسط ادیومتریست-1

درخواست خرید سمعک توسط متخصص گوش و حلق و بینی-2

صورتحساب خرید سمعک-3

:مدارك الزم جهت هزینه هاي دندانپزشکی***

جهت عصب کشی یا درمان ریشه: ذکرشماره دندان یا سمت باال یا پایین بودن آن و تعداد کانالها که در دندان هاي مختلف متفاوت -1
میباشد و عکس قبل و بعد از درمان ریشه

بل و بعد الزامیست.براي ترمیم بیش از سه دندان قطعا عکس ق-2

در صورت عدم ذکر سطوح یا ماده پرکردنی حداقل تعرفه محاسبه می گردد.-3

براي ترمیم بیلدآپ عکس بعد از کار الزامی است.-4

کشیدن دندان عکس نمیخواهد ولی براي جراحی حتما عکس قبل و بعد الزامی است.-5

جهت روکش و بریج گرافی قبل وبعد الزامی است.-6

نیاز به گرافی ندارد: در دندانپزشکی اردي که مو**
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جرم گیري و بروساژ نیاز به عکس ندارد.-1

کشیدن به تنهایی نیاز به عکس ندارد.-2

دندان نیاز به عکس ندارد مگر در موارد بیلدآپ3ترمیم(پرکردن) تا -3

دارد.OPGنیاز به گرافی قبل و بعد و عکس دندان 3پرکردن بیش از -4

مدارك الزم جهت پرونده هاي بستري:***

اصل قبض صندوق و اصل صورتحساب ممهور توسط بیمارستان-1

کپی برابر اصل و ریز کلیه خدماتی که در صورتحساب ذکر شده است.-2

گزارش کامل شرح عمل-3

فرم معرفی نامه وصورتحساب بیمارستان که توسط کارشناس بیمه پایه مهر و امضا شده باشد.-4

:دارك الزم جهت ویزیت و داروم***

ویزیت نیاز به مهر پزشک دارد.-1

دارو هم به مهر پزشک و هم مهر داروخانه نیاز دارد.-2

تومان نیاز به لیست ممهور دارو از داروخانه می باشد.50,000خسارتهاي دارو باالي -3

کمک می کندلیست دارو از داروخانه دریافت شود، به سهولت کار صورت کلی اگر به-4

مدارك الزم جهت صدور معرفینامه:**

دستور پزشک( علت بستري ، تاریخ بستري، مرکز درمانی)-1

کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی-2

در صورت بستري شدن برگه پذیرش و خالصه ترخیص که علت بستري شخص به همراه مهر پزشک-3

قبل ازعمل می باشد.مواردي مانند کورتاژنیاز به سونوگرافی -4

عمل بینی نیاز به سی تی اسکن قبل از عمل می باشد.( البته به غیر از عمل زیبایی)-5

عمل جراحی سینه نیاز به ماموگرافی قبل از عمل می باشد.-6


