بسمه تعالی
کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران
اطلاعات بخش بیمه و درمان
مراکز پزشکی و در مانی طرف قرارداد کانون سردفتران و دفتر یاران در سطح استان مازندران :
آمل  -بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال

رامسر  -بیمارستان امام سجاد (ع)

آمل  -داروخانه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال

ساری  -آزمایشگاه بالینی و پاتوبیولوژی مازندران

آمل  -مرکز فیزیوتراپی حامی

ساری  -آزمایشگاه پاتوبیولوژی فجر  -دکتر مهدوی

آمل – آزمایشگاه دکتر علی سینا شهره

ساری – بیمارستان شفاء

آمل – داروخانه پاستور

ساری  -بیمارستان و زایشگاه نیمه شعبان

آمل  -کلینیک تخصصی رادیو لوژی دکتر عموزاده عمران

ساری – مرکز تصویر برداری پزشکی پرتو مازند

بابل  -آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل

ساری – مرکز جامع تصویربرداری نگین

بابل  -بیمارستان کودکان امیرکلا

ساری – داروخانه شبانه روزی دکتر علیمحمدی

بابل  -داروخانه بیمارستان کودکان امیر کلا

ساری – داروخانه دکتر خلوتی

بابل  -بیمارستان مهرگان

ساری – فیزیوتراپی دکتر ثمر بخش

بابل  -داروخانه دکتر آقا ملکی

قائمشهر  -آزمایشگاه دکتر هدایتی

بابل  -مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان شمال

قائمشهر  -داروخانه شبانه روزی دکتر جعفری

بهشهر – بیمارستان مهر

قائمشهر – مرکز فیزیوتراپی طاها

بهشهر – آزمایشگاه دکتر امیدی

محمود آباد  -داروخانه شبانه روزی دکتر داعی نیاکی

بهشهر  -داروخانه شبانه روزی دکتر تبرائی

محمود آباد – آزمایشگاه پاتوبیولوژی عمران

بهشهر  -رادیولوژی و سونوگرافی ابن سینا

نکاء – داروخانه دکتر نیکزاد

بهشهر – آزمایشگاه دکتر رحیمی

نور  -آزمایشگاه تشخیص طبی ایران

تنکابن  -آزمایشگاه پزشکی دانش

نوشهر  -مرکز جراحی (محدود) مهر

تنکابن  -بیمارستان خصوصی و فوق تخصصی شهسوار

نوشهر  -مرکز فیزیوتراپی البرز

تنکابن – کیلینیک فیزیوتراپی کیمیاگر
تنکابن – کیلینیک تخصصی پرتو (رادیولوژی فک و صورت و دهان)
تنکابن – رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرحی
تنکابن – سونوگرافی و رادیولوژی دکتر الهام اسمی
تنکابن – داروخانه دکتر پور علی (حلاجیان)
چالوس  -آزمایشگاه طبی و پاتولوژی دکتر کشوری
چالوس – بیمارستان امام رضا (ع)
چالوس  -داروخانه شبانه روزی دکتر کریمی
چالوس – درمانگاه شبانه روزی حضرت قائم (عج)
رامسر – آزمایشگاه پاتوبیولوژی نادر

پیوست : 1

سقف هزینه های مورد استفاده از دفترچه بیمه کانون برای آزمایشگاه  1101110111ریال  ،پاراکلینیکی  1101110111ریال  ،دارو با تجویز پزشک عمومی
 200110111ریال  ،دارو با تجویز پزشک متخصص  001110111ریال  ،دارو با تجویز دندانپزشک و ماما  100110111ریال می باشد و چنانچه مبلغ خدمات
دریافتی مربوطه بیش از مبالغ مذکور باشد یا در صورت نیاز به بستری و یا موارد جراحی  ،پذیرش بیماران الزاما ً با معرفی نامه کانون مرکز انجام پذیرد ،
همچنین پرداخت هزینه های درمانی مربوط به بیماران ناشی از تصادفات رانندگی خارج از تعهد این کانون می باشد .

نحوه مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت دریافت خدمات درمانی سرپایی:
همکاران سردفتر و دفتریار می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی (سردفتری یا دفتریاری) یا دفترچه درمان کانون و افراد تحت تکفل با در دست داشتن دفترچه درمان کانون و کارت
درمان به مراکز طرف قرارداد اعلام شده مراجعه و تا سقف تعیین شده قرارداد از خدمات مربوطه بهره مند شوند و در صورتی که مبلغ خدمات دریافتی از سقف مشخص قرارداد (پیوست  )1بیشتر
بوده و یا نیاز به بستری در بیمارستان ها باشد می توانند به طریق ذیل نسبت به دریافت معرفی نامه از کانون اقدام نمایند:
نحوه اخذ معرفی نامه به بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد جهت بستری و یا دریافت خدماتی که مبالغ آنها خارج از سقف پوشش دقترچه درمان باشد :
همکاران گرامی شاغل در صورت نیاز به بستری شدن خ ود یا افراد تحت تکفل و یا دریافت خدماتی که مبالغ آنها خارج از سقف پوشش دقترچه درمان باشد می توانند با مراجعه به پنل وب
بیمه و درمان به نشانی  http://bimeh.notary.ir:0100و تکمیل اطلاعات بخش درخواست معرفی نامه و ارسال و بارگزاری تصویر دستور پزشک و سایر مستندات و همکاران غیر
شاغل و بازنشسته با مراجعه به کانون های استان نسبت به دریافت معرفی نامه اقدام نمایند.
توضیح  :دقت فرمایید تهیه پرینت معرفی نامه فقط برای یک بار از طریق پنل امکان پذیر می باشد .
توضیحات در خصوص بیمه پایه و دریافت دفترچه :
همکاران سردفتر و دفتریار مرد و افراد تحت تکفل ایشان و یا همکاران خانم و فرزندان که فاقد دفترچه بیمه (خدمات درمانی یا تامین اجتماعی یا نیرو های مسلح) می باشند می توانند با مراجعه
به هر یک از دفاتر خدمات بیمه ایرانیان محل سکونت خود اقدام به دریافت دفترچه بیمه سلامت خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند.
لازم بذکر است که "دفترچه درمانی کانون" مربوط به بیمه تکمیلی همکاران و افراد تحت تکفل بوده و در صورت عدم ارائه دفترچه مربوط به بیمه پایه  ،ملزم به پرداخت فراشیز برابر مفاد
قرارداد با مرکز مربوطه خواهند بود.
نحوه دریافت دفترچه بیمه ایرانیان:
همکاران محترم می توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات بیمه ایرانیان محل سکونت خود اقدام به دریافت دفترچه بیمه پایه خود و افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
نحوه دریافت دفترچه درمان کانون:
همکاران محترم جهت دریافت دفترچه درمان کانون می توانند با تماس با کانون سردفتران و دفتریاران (شماره تماس  )121-00110181 :واحد درمان بخش صدور دفترچه نسبت به اخذ دفترچه
درمان کانون اقدام نمایند.
لازم به ذکر است واحد درمان کانون سردفتران و دفتریاران به جهت سهولت در امور درمان همکاران و اف راد تحت پوشش درحال آماده سازی مقدمات لازم جهت صدور " کارت درمان " می
باشد که نحوه دریافت در اطلاعیه های بعدی به اطلاع میرسد.
نحوه ارسال مدارک و اسناد پزشکی جهت اخذ هزینه های پزشکی انجام شده از کانون:
جهت ارسال مدارک پزشکی به کانون مرکز می توانید با ارسال اصل فاکتورها و مدارک برابر ضوابط کانون مندرج در دستورالعمل درمان سال  ،1981به پیوست نامه با سربرگ دفترخانه  ،به
نشانی  :تهران خیابان استاد مطهری روبروی سنایی پلاک  219کانون سردفتران و دفتریاران کد پستی  1001111911اقدام نمایند
پیگیری جهت چگونگی واریز هزینه ها به حساب متقاضی از طریق کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود .

( شماره تماس )121-00110181:
واحد بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران

کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران
نشانی  :ساری  -میدان امام  -بلوار پاسداران  -کوی رفیع – نبش کوچه مهرگان کدپستی 80100-99101 :
تلفن :

111-99982028

سایت www.mazandnotary.com :

نمابر (فکس) :

111-99981028

ایمیل info@mazandnotary.com :

