
 واحترام باسالم

 موارد بدينوسيله ، پاسارگاد بيمه سايت در دانشگاه اين تكميلي بيمه مشمول كاركنان اسامي ثبت به عنايت با   
 مي اعالم ذيل شرح به مشمولين به رساني اطالع جهت تكميلي بيمه خدمات از استفاده نحوه خصوص در ذيل

  : گردد

  :پاسارگاد بيمه با قرارداد طرف نحوه استفاده از خدمات بستري و جراحي در بيمارستانهاي-١

 عمل يا بستري ،  پاسارگاد بيمه قرارداد طرف بيمارستانهاي از يكي در بايست مي كه شدگاني بيمه از عده آن
 و   و مهر پذيرش بيمارستان معالج پزشك مهر به ممهور بيمارستان پذيرش برگ ارائه با بايست مي شوند جراحي

    . نمايند دريافت را مذكور نامه معرفي ، پاسارگاد آتيه پوشش بهين شركت به بيمار دفترچه اول صفحه كپي

روبروي  -نبش ارديبهشت  -خيابان فلسطين (باغشاه سابق)  -آدرس شركت بهين پوشش آتيه پاسارگاد : شيراز 
  .  اداره كل حفاظت محيط زيست فارس

( شكايات ، انتقادات و  ٠٩١٧٩١٧٢٠٧١ - ٣٢٣١٨٤٤٥ -٣٢٣١٨٤٤٢ -٣٢٣١٨٤٤١- ٣٢٣١٨٤٤٠:  تلفن 
    (پيگيري خسارات ) ٠٩١٧٩١٧٢٠٦١ -پيشنهادات) 

 مي قرارداد داراي  پاسارگاد بيمه با فارس استان سطح در دانشگاه تابعه  دولتي مراكز درماني كليه:  نكته الف
 كاركنان استفاده جهت دانشگاه طريق از و متمركز صورت به  پاسارگاد تي با بيمهدول درماني مراكز قرارداد.(  باشند
  ).است شده منعقد شاغل

 كودك و مادر  – فرهمندفر - كوثر -) MRI ( مركزي ، ارديبهشت ، دنا  بيمارستانهاي خصوصي نكته ب :
 پزشكي چشم مركز - دوران شهيد - ناسي ابوعلي اعضا پيوند -  امامي دكتر -  مير دكتر  - حسيني مير دكتر – غدير
  . باشند مي قرارداد داراي پاسارگاد بيمه با   پرديس سرطان مركز و گستر بينا  - بصير

 صورت به كوثر ، مادر و كودك و پيوند اعضا ابوعلي سينا  نكته ج : صدور معرفي نامه بستري جهت بيمارستان هاي
عه حضوري به بيمه پاسارگاد نيست. جهت اين امر كافي است شماره مراج به نيازي و باشد مي آنالين و الكترونيك

  . شود صادر الكترونيك نامه معرفي تا   ملي بيمار و اصل دفترچه به بخش پذيرش اين بيمارستانها ارائه

    نكته ج ) در موارد زير جهت صدور معرفي نامه بستري ، ارائه مستندات الزامي است:

  .است نياز مورد عمل از قبل سونوگرافي ارائه  قط ،جهت عمل جراحي كورتاژ و س -

    جهت عمل جراحي سپتوپالستي ، تاييديه بيمه گر اول و سي تي اسكن كتبي قبل از عمل الزامي است. -

  عمل جراحي بلفاروپالستي و بلفاروپتوز به تاييديه بيمه گر اول نياز دارد. -

  اول نياز دارد. گر بيمه تاييديه به   عمل جراحي باي پس معده ، -



  مورد نياز است. mriجهت عمل جراحي ديسك كمر ، ارائه گزارش  -

  جهت عمل جراحي فتق شكمي ، ارائه سونوگرافي قبل از عمل الزامي است. -

در موارد تصادفات ، كروكي تصادف و در موارد حوادث و شكستگي ها ، شرح حادثه مورد نياز است. هزينه درمان  -
    ت ، در صورتي كه شخص حادثه ديده ، مقصر حادثه باشد توسط بيمه تكميلي پرداخت مي گردد.در موارد تصادفا

بابت عمل جراحي چسبندگي طبق دستورالعمل ، شرح عمل مربوط به عمل جراحي شكمي درگذشته مورد نياز  -
  مي باشد.

  مي باشد .ن بيمه پوشش عمل جراحي چسبندگي در صورتي كه همراه با زايمان انجام شود در -

جهت پرداخت هزينه عمل ليزيك ، بايد شماره چشم باالي سه ديوپتر باشد و صدور معرفي نامه منوط به ارائه  -
   شماره چشم كامپيوتري داراي مهر مركز مي باشد.

  : دولتي درماني مراكز در بستري و  نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك -٢

حسابداري بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي جهت ارائه خدمات پاراكلينيك و بستري مي بايست 
نسبت به پذيرش و ثبت خدمت بيمه شدگان  core.pasargadinsurance.irضمن استعالم از سامانه 

   دانشگاه اقدام نمايند.

  : نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك در مراكز خصوصي طرف قرارداد -٣

شركت بيمه پاسارگاد با تعدادي از مراكز خصوصي پاراكلينيك داراي قرارداد بوده كه بيمه شدگان مي 
توانند ضمن مراجعه به اين مراكز به صورت رايگان و تا سقف تعهدات از خدمات مربوطه استفاده نمايند 

  . فهرست كليه مراكز طرف قرارداد در پيوست نامه ارسال مي گردد.

است قرارداد با ساير مراكز پاراكلينيك خصوصي معتبر در حال انجام است كه پس از انعقاد قابل ذكر 
    قرارداد و طي يك بخشنامه مجزا فهرست آن اطالع رساني خواهد شد .

  : مراكز تحويل اسناد درماني در شيراز     - ٤

 ٩٩/  ٠٧/  ١٩ ا از تاريخ شنبههمكاران محترم ساكن در شيراز مي توانند اسناد و هزينه هاي درماني خود ر
  : نمايند تحويل زير مراكز به

- چهارشنبه تا شنبه: كار ساعات - پنجم طبقه ـ نمازي ميدان درمانگاه شهيد مطهري ـ آدرس : شيراز ـ     -١
  ١٤ لغايت صبح ٨:  ساعت



 -تا چهارشنبه  شنبه - عمل اتاق پذيرش ساختمان   -ميدان نمازي  -شيراز  -آدرس -بيمارستان نمازي  -٢
    ١٤ لغايت صبح ٨ ساعت

ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ( جهت كاركنان شاغل در ساختمان مركزي و اعضا محترم     -٣
هيات علمي دانشگاه ) آدرس: شيراز ـ خيابان زند ـ جنب هالل احمر ـ طبقه زير زمين ـ جنب سلف 

  ٧٣٧٠بعد از ظهر ، تلفن داخلي :  ١٣صبح لغايت  ٨سرويس ـ ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه 

 لغايت صبح ٨ ساعت   چهارشنبه تا شنبه- طبقه همكف  -ساختمان شماره يك  -بيمارستان شهيد فقيهي  -٤
١٤  

 بهداشت مركز ـ كازرون دروازه ـ شيراز:  آدرس   مركز بهداشت شهداي انقالب( روزهاي يك شنبه )     -٥
  ٨-١٠از ساعت  - ٣٧٣٦٧٤٦١:  تلفن ، انقالب شهداي

 ساعت از  - فرمانداري كنار - حر پل - شيراز:  آدرس  -)  چهارشنبه  روزهاي(  مركز بهداشت والفجر -٦
٨-١٠    

نكته : در شهرستان ها ، رابطين بيمه هر واحد مي بايست مدارك و اسناد درماني كاركنان را جمع آوري و 
 مطهري شهيد درمانگاه در مستقر  يل دفتر بيمه پاسارگادهفته مدارك مربوطه را تحو ٢سپس ظرف مدت 

  . كنند دريافت را مربوطه رسيد و نمايند

  :  پاسارگاد مدارك الزم جهت تحويل اسناد درماني به بيمه    - ٥

  الف ) براي هزينه هاي پاراكلينيكي :

اصل قبض  -كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ دستور پزشك معالج با مهر پزشك روي تمام نسخه ها 
     جواب كپي -  پرداختي با مهر مركز درماني

 الزامي)  توانبخشي و اعصاب و مغز ، ارتوپد( مرتبط متخصص پزشك دستور ، فيزيوتراپي هزينه جهت -
  . است

    اندام مي شود . ٢امل خدمات فيزيوتراپي در ماه فقط ش -

    طب سوزني ، ورزش درماني و تمرينات دستي در پوشش تعهدات بيمه نمي باشد. -

 سي جواب:  بيني انحراف ،    )عمل از قبل( چشم شماره كامپيوتري پرينت : ليزيك جهت الزم مدارك -
  ه گر اول.بيم تاييديه و عمل از قبل پريمتري جواب:  پلك افتادگي  عمل، از قبل  اسكن تي

هزينه برداشت ضايعات (ضايعات خوش خيم و بدخيم) مانند زگيل و.. با ارئه جواب پاتولوژي قابل  -
  .گردد مشخص بخيه ناحيه و اندازه پرداخت است . جهت هزينه بخيه بايد

  ب) هزينه هاي بستري و عمل جراحي :



 - پي برابر با اصل شرح عملكپي صفحه اول دفترچه بيمار ـ اصل و ريز صورتحساب بيمارستان ـ ك
  . پرونده خالصه اصل با برابر  كپي

 گواهي اصل -  در صورت دريافت حق العمل : دريافت رسيد حق العمل از پزشك معالج با مهر و امضا-
 - بيهوشي متخصص امضا و مهر با عمل اتاق بيهوشي برگه و)  بيهوشي دقيق زمان( بيهوشي متخصص
  .است الزامي  ه نمونه برداريب نياز صورت در پاتولوژي

 بيمارستاني مدارك و  پس از دريافت سهم بيمه پايه  نكته مهم : تجهيزات پزشكي استفاده در حين عمل،
    . بود خواهد پرداخت قابل تجهيزات، به مربوط

 باشد كار محل در حادثه و مادرزادي بيماري و جرح و ضرب از ناشي كه صورتي در فك جراحي عمل -
   پرداخت نمي باشد. قابل

   ج) مدارك جهت پذيرش ويزيت:

  فاكتور هزينه پرداخت شده -كپي دفترچه بيمار 

 دريافتي ويزيت مبلغ قيد با باشد شده درج پايه بيمه دفترچه در ويزيت هزينه كه صورتي در  :   نكته
  .باشد مي پذيرش قابل) معالج پزشك مهر به ممهور(

  ه نسخه دارويي كه تمام اقالم به تفكيك مشخص شده باشداراي   د) مدارك جهت هزينه دارو:

  نسخه دارويي حتما بايد ممهور به مهر پزشك و داروخانه باشد..-

  داروي خريداري شده به تفكيك مبلغ به صورت خوانا نوشته شده باشد .-

  هزار تومان ، ارايه فاكتور جداگانه الزامي است ٢٠٠جهت داروهاي بيشتر از -

 از غير داروهاي(  باشد مكمل گر بيمه تعهدات جز دارو كه صورتي در   اد خريداري شدهداروهاي آز-
 پرداخت قابل پايه بيمه سهم كسر و داروخانه فني حق كسر با دارو)  زيبايي و ويتامينه ، تقويتي داروهاي

   .است

ق فني تمام مواردي داروهايي كه در دفترچه نوشته شده باشد(داراي سهم بيمه گر اول باشد) با كسر ح -
  كه در تعهدات بيمه گر مكمل باشد قابل پرداخت است .

داروهاي خارجي كه معادل ايراني داشته باشد مبلغ پرداختي به بيمه شده معادل قيمت داروي ايراني  -
    خواهد بود .

بيمه گر  در صورتي كه داروي خريداري شده داراي مبلغ مابالتفاوت آزاد و بيمه اي باشد با كسر سهم -
    اول از مبلغ مابالتفاوت قابل پرداخت است .

 - ماژور تاالسمي - كبد وپيوند كليه پيوند - سرطان انواع-  MS ـ درماني شيمي  : ( خاص بيماران   ه) مدارك
  )  روماتيسم - دياليز - هموفيلي



 بيماران فرم -تور پزشك كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار ـ قبض رسيد داروخانه ( مهر + تاريخ ) ـ اصل دس
   خاص

    نكته : محل تحويل اسناد درماني دندانپزشكي و بيماران خاص به طور متمركز ساختمان مركزي دانشگاه است.

  و) مدارك الزم جهت تشكيل پرونده بيماران خاص :

 پيوست)(  كند مي نسخه را بيمار داروهاي كه معالج پزشك توسط  فرم تشكيل پرونده بيماران خاص ( تكميل شده
  تماس شماره ذكر با بيمه دفترچه اول صفحه كپي ،) نامه

  نشان دهنده بيماري MRI  جواب كپي   يا جهت بيماران ام اس : كپي كارت ام اس

  تاالسمي دهنده نشان آزمايش جواب كپي  يا ميجهت بيماران تاالسمي : كپي كارت تاالس

  جهت سرطانهاي بدخيم: كپي جواب نمونه برداري از ناحيه مورد نظر كه نشان دهنده سرطان بدخيم باشد

  : ز) نحوه خريد رايگان داروهاي خاص

 بيمه ،  ويژه داروخانه و  داروخانه هالل احمر ، داروخانه بيمارستان نمازي با پاسارگاد بيمه   با توجه به انعقاد قرارداد
  :نمايند اقدام خاص داروي رايگان خريد به نسبت ذيل فرايند طبق توانند مي شدگان

با كپي كارت بيماري خاص و نسخه داروي خاص تجويز شده توسط پزشك متخصص مرتبط با بيماري به يكي از 
راه كپي يا اصل نسخه پزشك به شركت بيمه داروخانه فوق مراجعه و پيش فاكتور را از داروخانه دريافت و به هم ٣

    . پاسارگاد مراجعه نماييد تا ضمن تاييد نسخه ، معرفي نامه خريد صادر شود

  )نامه پيوست( نازايي  فرم تكميل  ح) تشكيل پرونده نازايي :

  هزينه فريز جنين و رحم اجاره اي در پوشش تعهدات نمي باشد. -

در صورتي قابل پرداخت است كه هزينه انجام شده مربوط به بيمه شده  هزينه مربوط به تخمك اهدايي تنها-
   اصلي باشد.

 هاي تعرفه مبناي بر و بيمه توسط كارشناسي ازانجام پس ، شدگان بيمه شده انجام خسارتهاي كليه:  ١ نكته
ك ملت بان شبا شماره به  و   محاسبه بهداشت وزارت سالمت مراقبت و خدمات نسبي ارزش كتاب در مصوب

  كاركنان واريز خواهد شد .

:حداكثر فرصت جهت تحويل اسناد درماني به شركت بيمه پاسارگاد ، در طول قرارداد شش ماه  ٢نكته 
  و پس از اتمام قرارداد سه ماه مي باشد.

   : فاكتورهاي المثني ، چاپ دوم و كپي يا كپي برابر با اصل فاقد اعتبار است.٣نكته 



 


