"فرایند تایید اسناد پزشکی ،نسخ درمانی و دندانپزشکی"
جهت سهولت و رفاه حال پرسنل تحت پوشش در مورد تحویل هزینه های درمانی و
دندانپزشکی به امور بیمه گری و درمانی عیر مستقیم (اسناد پزشکی) موارد ذیل اعالم می
گردد:
اسناد پزشکی و نسخ درمانی
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تمااا می رااار رنااام م ح ترم شاااااراال در شااار ر تهااا و ادارا

مسااا ت قر در

اصفهام(پاالیشگاه،پتروشیمی ،گازو)...تحویل نسخ درمانی فقط از طریق شررتها انجام می
گیرد.
 -2راررنام اقماری سایر شررتهای خارج از ا ستام ره سارن ا صفهام می با شند ،می
توانند جهت تحویل اسناد پزشکی خود در روزهای زوج از ساعت 8الی 12به ستاد مررزی
واقع در روچه آسیاب جهت تحویل مراجعه نمایند.
 -3راررنام اقماری سایر شررتهای خارج از استام ره سارن شاهین شهر می باشند،می
توانند اسناد پزشکی خود را تحویل امور اداری پلی رلینیک تخصصی شاهین شهر نمایند.
 -4راررنام شررتهای گاز و شررت ملی پخش فراورده های نفتی ا ستام چهار محال و
بختیاری فقط از طریق رابطین معرفی شاااده از طرن آم شاااررتها اقدام به تحویل نساااخ
نمایند.
 -5راررنام شررتهای مستقر در استام یزد نیز می توانند اسناد پزشکی خود را به مررز
بهداشتی ودرمانی صنعت نفت یزد آقای عارن منش تحویل نمایند.
 -6ضاامناک راررنام اقماری تحت پوشااش بهداشاات ودرمام نفت اصاافهام ره سااارن
شهرستانهایی با بعد مسافت طوالنی از اصفهام قرار دارند می توانند اسناد خود را با پست
سفار شی به آدرس ا صفهام-بلوار ملت -بین پل آذر و سی و سه پل-روی شهید احمد
زارعی(آسیاب(اسناد پزشکی اقای امینی ارسال دارند.

اسناد دندانپزشکی
 -7تمامی اسااناد(فارتورهای)دندانپزشااکی اعم از خدما درمانی یا پروتز های دندانی
تأیید پزشکام معتمد یا بهداشت ودرمام الزامی است .
 -8بیمارام شنبه تا چهار شنبه ساعت  8تا  11صبح جهت تایید ن سخ دندانپز شکی به
واحد دندانپزشکی مراجعه فرمایند.
 -9تأیید هزینه نساخ ارتودنسای صارفاک روز های دوشانبه و در شاورای پزشاکی منطقه
اصفهام انجام میگیرد.
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حضااور خود شااخی دریافت رننده خدما دندانپزشااکی برای تأیید الزامی

است.
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جهت تأیید هزینه ایمپلنت،ارائه رادیوگرافی(عکس)پایام درمام الزامی ا ست و

برای تأیید می بایست به رئیس واحد دندانپزشکی مراجعه شود.
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تأیید هزینه راررنام شارل ریر ایثارگر سارن ا صفهام و شاهین شهر فقط

شامل پروتزهای دندام و ایمپلنت می باشد.
توجه :شهر ستام های ا صفهام و شاهین شهر ره سازمام دارای مرارز ملکی می با شد
صرفاک با دریافت معرفی نامه از واحد دندانپزشکی می توانند از خدما تخصصی خارج از
بهداشت ودرمام استفاده نمایند و پس از انجام رار و تأیید آم توسط واحد دندانپزشکی
هزینه ها(تا سقف مصوب تعرفه خصوصی دولت) بازپرداخت می گردد.

