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از بیمه تکمیلی با توجه هزینه در خصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت  مهم اطالعیه

 کرونا: /به الکترونیکی شدن نسخ تامین اجتماعی

 مدارک زیر الزامی است: ، ارائهچنانچه پزشک نسخه را به صورت الکترونیکی تجویز نماید . 1 

 .توسط داروخانه مهر شود باید پرینت نسخه الکترونیک کهاصل الف( 

 داروخانه که باید توسط داروخانه مهر شود. فاکتوراصل ب( 

: این نسخه الکترونیک شامل مشخصات بیمه شده شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی و همینطور مشخصات توضیحات

توانید از پزشک خانوادگی، تخصص و یا شماره نظام پزشکی است. فایل و یا پرینت نسخه را میپزشک شامل نام، نام 

 و یا داروخانه دریافت نمایید.

ر سربرگ خود دارو را تجویز نماید و داروخانه نسخه را به صورت الکترونیکی ثبت کرده چنانچه پزشک د  . 2 

 دارک زیر الزامی است:و از بیمه تامین اجتماعی شما استفاده نماید، ارائه م

 الف( اصل پرینت نسخه الکترونیک که باید توسط داروخانه مهر شود.

 ب( اصل فاکتور داروخانه که باید توسط داروخانه مهر شود.

 ج( کپی دستور پزشک

: در صورتی که داروها تحت پوشش تامین اجتماعی باشد و داروخانه نیز در داروها را در سیستم تامین توضیحات

اجتماعی ثبت نماید و اصطالحا بخشی از هزینه داروها از بیمه تامین اجتماعی شما استفاده شود، اصل نسخه پزشک 

زشک به داروخانه از آن عکس بگیرید که بعدا حتما قبل از تحویل نسخه پشود. بنابراین توسط داروخانه دریافت می

 بایست از داروخانه دریافت شود. در این مورد می نیز پرینت نسخه دارویی. بتوانید پرینت آن را تهیه نمایید

چنانچه پزشک در سربرگ خود دارو را تجویز نماید و داروخانه نسخه را آزاد محاسبه نماید و از بیمه تامین  . 3 

 استفاده نکند، ارائه مدارک زیر الزامی است:اجتماعی شما 

 ( اصل فاکتور داروخانه که باید توسط داروخانه مهر شود.الف

 دستور پزشک ب( اصل

داروخانه داروها را در سیستم تامین اجتماعی یا باشد و ن: در صورتی که داروها تحت پوشش تامین اجتماعی توضیحات

اما چون شود. اصل نسخه پزشک باید به بیمه تکمیلی ارائه  شود،محاسبه  هزینه داروها آزادو اصطالحا  نکندثبت 

حتما قبل از تحویل نسخه پزشک  شودپذیر نیست توصیه میتشخیص آزاد محاسبه شدن داروها برای بیمه شده امکان

از بیمه تامین اجتماعی که در صورت استفاده . به داروخانه از آن عکس بگیرید که بعدا بتوانید پرینت آن را تهیه نمایید

 شود.این مورد همان حالت شماره قبل می

و یا سربرگ پزشک، راه حل جایگزین زیر توسط در صورت عدم دسترسی به نسخه الکترونیکی پزشک  . 4 

 بیمه آسماری ارائه شده است:

 الف( اصل فاکتور داروخانه که باید توسط داروخانه و پزشک مهر شود.
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کپی و  اصل فاکتوربرای موارد پاراکلینیکی )شامل آزمایش، سونوگرافی و....( ارسال دو مدرک یعنی : دارو از غیر موارد

کند و نیازی به دستور پزشک نیست. البته چنانچه پزشک در سربرگ خود تجویز را انجام دهد کفایت می جواب یا گزارش

خی موارد ممکن است کپی جواب/گزارش واضح بهتر است دستور پزشک نیز به همراه مدارک ارسال شود چرا که در بر

نباشد. همچنین در صورتی که پزشک نسخه الکترونیک تجویزی را پرینت کرده و تحویل بیمه شده دهد، بهتر است این 

 نسخه الکترونیکی پرینت شده نیز ارسال گردد.

 PCRداخت است. اما هزینه تست مثبت کرونا با ارائه اصل فاکتور و کپی جواب قابل پرهزینه تست  کرونا: PCRتست 

 نیز نیاز دارد. اصل دستور پزشک متخصص عفونیمنفی کرونا عالوه برا اصل فاکتور و کپی جواب به 

 جهت پرداخت هزینه داروهای کرونا مانند فاویپیراویر و رمدسیویر مدارک زیر باید ارائه شود: هزینه داروهای کرونا:

 داخلی، ریه یا طب اورژانسر پزشک متخصص عفونی، دستواصل  الف(

 ب( اصل فاکتور داروها

های معتبر باید صورت )تزریق در بیمارستان یا اورژانس و یا کلینیک دارو برای داروهای تزریقیمعتبر ج( گواهی تزریق 

 گیرد(

تی اسکن ریه که در آن مشخص شده باشد شخص دچار بیماری و یا کپی گزارش سی PCRد( کپی جواب تست مثبت 

 کرونا است.


