
 (4931سال امدادطب )تعرفه مصوب 

 عنوان خدمات ردیف

 تعرفه ) ریال ( تعرفه ) ریال (

 ویژه اعضای طرح تامین سالمت رسمی موسسه )آزاد ( توضیحات

 شب و ایام تعطیل روز شب و ایام تعطیل روز

 *** *** *** 600,000 500,000 ویزیت پزشک عمومی 1

 در صورت کنسلی و حضور پرستار هزینه دریافت می شود. 50,000 50,000 100,000 100,000 حضور پرستار 2
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 55,000 45,000 110,000 90,000 عضالنی
افه

اض
ق 

زری
ر ت

ء ه
ازا

به 
 

45000 
برای اطفال و کودکان زیر 

پنج سال و افراد بدرگ 

ریال به تعرفه  05555

 افزایش می یابد.

 50000 65,000 55,000 130,000 110,000 وریدی 4

 7500 3,750 3,750 7,500 7,500 داخل سرم 5

 50000 65,000 55,000 130,000 110,000 واکسن و زیرجلدی 6

 85,000 75,000 170,000 150,000 وصل سرم 7
ریال  055555کودکان و افراد بدرگ و آنژیوکت همراه با خدمات: 

 بیشتر

8 

داژ
سون

 

 *** 275,000 225,000 550,000 450,000 معده

 *** 200,000 150,000 400,000 300,000 ادرار 9

 ریال بیشتر 05555برای هر ساعت مازاد:  350,000 300,000 700,000 600,000 انما ) تا یکساعت ( 10

 *** 275,000 225,000 550,000 450,000 ساکشن به همراه مراقبت تنفسی 11

 ریال 05555در صورت همراهی با سایر خدمات  CV Line 150,000 200,000 75,000 100,000شستشوی  12

 *** 75,000 50,000 150,000 100,000 اکسیژن درمانی 13

 *** 150,000 125,000 300,000 250,000 تعویض کلستومی 14

 *** 300,000 250,000 600,000 500,000 نوار قلب 15

 *** 100,000 75,000 200,000 150,000 تست قند 16

 ریال 05555درصورت همراهی با سایر خدمات:  75,000 50,000 150,000 100,000 فشار خون 17

18 

خیه
ب

 

 زدن
 عدد 0تا 

 ریال 055555هرعدد مازاد:  250,000 200,000 500,000 400,000

 ریال 05555هرعدد مازاد:  200,000 150,000 400,000 300,000 کشیدن 19

 *** 100,000 75,000 200,000 150,000 پالس اکسیمتری 20
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 *** 150,000 100,000 300,000 200,000 خون و ادرار

22 ABG 400,000 500,000 200,000 250,000 *** 

 *** 100,000 75,000 200,000 150,000 کشت زخم 23

24 
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 اندامی

 *** *** *** 550,000 500,000 اندامیک 

 *** *** *** 650,000 600,000 دو اندام 25

 *** *** *** 750,000 700,000 سه اندام 26

 *** *** *** 850,000 800,000 چهار اندام 27

 *** *** *** 950,000 900,000 پنج اندام 28

 *** 200,000 175,000 400,000 350,000 تنفسی 29



30 

دی
توپ

ار
 

 به ازاء هر اندام 225,000 175,000 450,000 350,000 مراقبت ارتوپدی و تراکشن پوستی

 ریال بیشتر 055555به ازاء هر اندام اضافه:  500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 گچ گیری فایبرگالس 31

32 

ان
سم

پان
 

 عادی
 سانت 0و عمق سانت  05تا سطح  150,000 125,000 300,000 250,000

 ویژه ) سربکت و کامفیلد ( 33

 سانت بیشتر 0سانت و عمق  05به ازاء هر سطح  250,000 200,000 500,000 400,000 مولتی فوکال 34

 سانت 0سانت و عمق  05تا سطح  250,000 250,000 500,000 500,000 سوختگی 35

 *** 250,000 250,000 500,000 500,000 دبریدمان زخم 36

 *** *** *** 600,000 500,000 خدمات حضوری مشاوره روانشناسی/ تغذیه و درمانی 37

و یا سامانه اینترنتی  00010555از طریق شماره تماس  رایگان رایگان رایگان رایگان خدمات تلفنی مشاوره روانشناسی/ تغذیه و درمانی 38

www.irsalamat.com 

 *** *** *** 500,000 400,000 بارداری و ماماییخدمات مراقبت  39
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 75,000 متخصص

 انجام نمی شود

 رایگان

 انجام نمی شود

*** 

41 
 بیمارستان

 *** رایگان 1,500,000 تهران

 *** رایگان 500,000 قم 42

 *** رایگان 75,000 آزمایشات تخصصی 43

 *** رایگان 75,000 مرکز آمبوالنس 44

45 
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 درون شهری
 ساعت 1تا 

پرستار همراه بیمار صرفا  ریال 055555به ازاء هر ساعت اضافه:  350,000 300,000 700,000 600,000

جهت مشایعت بیمار به 

مراکز درمانی و بیمارستانی 

 خواهد بود.

 ریال 005555به ازاء هر ساعت اضافه:  400,000 340,000 800,000 680,000 ون شهریبر 46

 *** 1,250,000 1,000,000 2,500,000 2,000,000 استانی خارج 47

 *** 80,000 80,000 160,000 160,000 مراقب در منزل ) ساعتی ( 48

 *** 50,000 50,000 100,000 100,000 تهیه دارو و ملزومات درمانی 49

 *** 75,000 75,000 150,000 150,000 تهیه تجهیزات و لوازم پزشکی 50

 درصورت انجام نمونه گیری توسط موسسه رایگان می باشد. انجام نمی شود 50,000 انجام نمی شود 100,000 آزمایش و تحویل درب منزلاخذ جواب  51

 

 .فرمائید حاصل تماس 00010555 شماره با لطفا سالمت تامین طرح در عضویت شرایط از اطالع برای. 0

 .گیرد می تعلق ذهاب و ایاب هزینه ریال 05555 کامکار قلعه و قدس شهرک مهدیه، شهرک حسن، امام شهرک پردیسان، مناطق به خدمات ارائه. 2

 .گیرد می تعلق ذهاب و ایاب هزینه ریال 055555 روستایی مناطق به خدمات ارائه. 0

 عواقب و تخلف مسئولیت و بوده شرعی غیر و غیرقانونی(  پرستار/ پزشک از شخصی شماره اخذ صورت به)  موسسه با هماهنگی چهارچوب از خارج درخواست هرگونه. 1

 .باشد می وی همراهان و بیمار عهده بر آن از ناشی

 خدمات موسسه، تائید مورد و موجه دالیل به بنا و شده گرفته بامداد 6 لغایت شب 0 ساعت از پس آنها خدمات که است هایی تماس سفارش ثبت مختص تنها شب تعرفه. 0

 .پذیرد انجام فرم در مندرج زمانی بازه در انحصاراً

 .شود می دریافت و محاسبه جداگانه دارویی و مصرفی لوازم هزینه. 6

 محاسبه لمشمو آن از پس درخواست هرگونه رو این از. گردد می تلقی آن تائید و خدمات کار تحویل منزله به فرم در وی همراهان یا و بیمار تائید که نمایید مالحظه لطفا. 0

 .بود خواهد جداگانه ای تعرفه

 واحد توسط نکارکنا اخالقی و ای حرفه رفتار و خدمات بخش، کارشناسان با خدمات متقاضیان مکالمات ضبط ضمن موسسه، بیشتر نظارت و برتر خدمات ارائه منظور به. 0

 .گیرند می قرار عملکرد ارزیابی مورد موسسه مردمی شکایات به رسیدگی و بازرسی

 


