
 مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان

قبال بیماران كه به علت خطا ،  در  وضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدني حرفه اي پزشکان و پیراپزشکانم  

 دچار پزشکي امور انجام كلي طور وبه ، جراحي ،اعمال  يا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا اشتباه، غفلت و

جسماني يا رواني گرديده ويا فوت شوند اين بیمه نامه بر اساس قانون مسئولیت مدني و قوانین و مقررات  صدمات

نظام پزشکي كشور تهیه و تدوين گرديده است و كلیه دعاوي بیماران و يا ذوي الحقوق آنها علیه پزشکان مشمول 

 .دت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشدپوشش بیمه اي مي باشد،به شرط آن كه معالجه و يا عمل جراحي در م

 

 گروه بندي ها و نرخ ها :

نوع  تخصص

 گروه

حق بیمه با اعمال تخفیف  حق بیمه

 نقدی

 161,661,11 1411481181 1 جراح و متخصص زنان و زايمان

 جراح و متخصص عمومي

 جراح و متخصص مغز و اعصاب

 جراح فوق تخصص اطفال

 متخصص بیهوشي

 ,1,1484184 ,101,41125 2 جراح و متخصص قلب و عروق و پیوند اعضاء

 جراح و متخصص ترمیمي و پالستیک

 جراح و متخصص ارتوپدي

 ,,15151116 ,111185115 , جراح و متخصص فک و صورت

 جراح و متخصص گوش و حلق و بیني

 جراح و متخصص دندان و لثه

 )هماتولوژيست(متخصص خون و سرطان 

 جراح و متخصص تروما

 جراح و متخصص قفسه صدري )توراكس(

 جراح متخصص ارولوژي )كلیه و مجاري ادرار(

 جراح و متخصص آندو

 جراح و متخصص چشم

 ,61288114 ,61888125 8 متخصص طب فیزيکي و توانبخشي

 متخصص آسیب شناسي )پاتولوژيست(

 پوست و مومتخصص 

 متخصص پرتو درماني )راديو تراپي(



 متخصص طب كارو بهداشت حرفه اي 

 متخصص عفوني

 متخصص طب هسته اي

 متخصص ترک اعتیاد

 متخصص آندوسکوپي

 متخصص طب ورزش

 متخصص تغذيه و رژيم درماني

 متخصص طب اورژانس

 دندانپزشک

 طب سنتي

 طب حاشیه و كايروپراكتیک

 11161405, 811861055 0 پزشک متخصص غیر جراح

 پزشک عمومي

 متخصص راديولوژي

 متخصص میکروبیولوژي

 پزشک داروساز

 متخصص روانپزشک

 متخصص بیماري هاي داخلي

 متخصص پزشکي اجتماعي

 متخصص بهداشت عمومي

 آزمايشگاهيمتخصص علوم 

 متخصص بیولوژي

 متخصص سم شناسي

 متخصص ژنتیک

 متخصص پزشکي قانوني

 متخصص اطفال )داخلي(

 MRIمتخصص سونوگرافي و 

 حق بیمه پیرا پزشکان

 حق بیمه با اعمال تخفیف نقدی حق بیمه نوع گروه تخصص

 218111148 216401165 1 ماما شاغل در بیمارستان

كارشناس ارشد بیهوشي و تکنسین هاي 

 بیهوشي

 215681118 ,21288118 2 كار درماني

 سوپر وايزر بالیني



دندانپزشکان تجربي و بهداشت كاران دهان 

 و دندان

پرستاران و بهیاران شاغل در كلیه بخشهاي 

 آي سي يو ، سي سي يو ، ديالیز و اورژانس

, 11804185, 11162106, 

كارشناسان ارشد فیزيوتراپي و تکنسین هاي 

 فیزيوتراپي

 سوپروايزر آموزشي

 سرپرستار دفتر پرستاري )مترون(

 بهداشت عمومي با گرايش مبارزه با بیماريها

 كارشناس و مشاوره روانشناسي

 كاردان يا كارشناس فوريت هاي پزشکي

 11,481414 ,110,4110 8 بهورز

 مهندسي تجهیزات پزشکي

 پرستاران و بهیاران اتاق عمل

 تکنسین اتاق عمل

 پرستاران و بهیاران ساير بخش ها

 گفتار درماني

 115,21,56 111811551 0 تکنسین هاي رايولوژي

 سي تي اسکن

 ام آر آي

 كارشناسان و تکنسین هاي آزمايشگاه

 و تکنسین هاي نوارنگاري داروخانه

csr و كمک بهیاران 

 اپتومتريست ) بینايي سنجي (

 كارشناسان شنوايي سنجي

 

 


