
سھم شما از ھزینھ ھای خدمات 
درمانی تحت پوشش کھ بھ 

صورت درصدی (برای مثال، 
خدمات  مبلغ مجاز%) از 20

محاسبھ می شود. شما سھم بیمھ 
پیش ھرگونھ بھ عالوۀ گزار را 

کھ بدھکار باشید  پرداخت بیمھ
برای مثال، پرداخت می کنید. 

یا  بیمۀ درمانیاگر مبلغ مجاز 
 طب برای مالقات در م طرح

 

 واژه نامۀ اصطالحات پزشکی و پوشش بیمۀ درمانی 
این واژه نامھ حاوی بسیاری از اصطالحات رایج است، ھر چند فھرست کاملی نیست. ارائۀ این واژگان و تعاریف آنھا جنبۀ  •

ممکن است بعضی از این واژگان در طرح دارد و ممکن است با واژگان و تعاریف خاص طرح شما تفاوت داشتھ باشد.  آموزشی
طرح یا بیمھ نامھ مورد نظر خواھد بود. کاربردی در یا بیمھ نامۀ شما معنای متفاوتی داشتھ باشند، کھ در چنین مواردی معنای 

 نسخھ از مدارک طرح یا بیمھ نامۀ خود بھ خالصۀ مزایا و پوشش مراجعھ نمایید.) (جھت کسب اطالعات دربارۀ نحوۀ دریافت یک 
 نوشتھ شده باشند، در این واژه نامھ آورده شده است.  آبی و درشتتعاریف عباراتی کھ بھ رنگ  •
 مراجعھ نمایید.  4صفحۀ  بھ حد پرداختی خودو  سھم بیمھ گزار، پیش پرداخت بیمھعملی  نمونۀبرای مشاھدۀ  •

 مبلغ مجاز
ممکن است حداکثر مبلغ پرداختی برای خدمات درمانی تحت پوشش. 

"ھزینۀ مجاز"، "پرداخت مجاز" یا "نرخ مذاکره شده" نیز نامیده شود. 
بیشتر از مبلغ مجاز شود، ممکن است ارائھ دھندۀ خدمات اگر ھزینۀ 

صدور صورت خود ھزینۀ آن را بپردازید. (نگاه کنید بھ  شویدمجبور 
 .) حساب ما بھ التفاوت

 
 فرجام خواھی 

خود جھت بازنگری رأی یا  طرحیا  ارائۀ درخواستی بھ بیمھ گر
 . شکوائیھ

 

 پرداخت مشترک 
ھر یک از معموال ھنگام دریافت $) کھ 15مبلغی ثابت (برای مثال 

این مبلغ بستھ بھ نوع خدمات  می پردازید. خدمات درمانی تحت پوشش
 درمانی تحت پوشش متغیر است. 

 
 پیش پرداخت بیمھ 

برای خدمات مبلغی کھ شما 
بیمۀ درمانی تحت پوشش 

خود بدھکار  طرحیا  درمانی
ھستید و پیش از اینکھ بیمۀ 

درمانی یا طرح شما شروع بھ 
  میزانآن بھ پرداخت کند باید 

بپردازید. برای مثال اگر پیش 
 $ باشد، 1000پرداخت بیمۀ شما 

 %100 ژیال
 می پردازد

 0% او طرح
 پردازد می

بیمۀ شما ھیچ پولی نمی پردازد  
 تا اینکھ شما پیش پرداخت بیمۀ

(جھت مشاھدۀ مثالی با جزئیات بیشتر 
 رجوع کنید.) 4بھ صفحۀ 

 
 

 سھم بیمھ گذار 

$ خود را برای خدمات درمانی تحت پوششی کھ منوط بھ 1000
در مورد پرداخت پیش پرداخت ھستند، بپردازید. پیش پرداخت بیمھ 

 تمام خدمات صدق نمی کند. 
 

 )DMEتجھیزات پزشکی با دوام (
درمانی برای مصرف روزانھ  ارائھ دھندۀ خدماتلوازم و تجھیزاتی کھ 

می تواند شامل:  DMEیا طوالنی مدت تجویز می کند. پوشش 
 خونقند تجھیزات اکسیژن، صندلی چرخدار، عصا یا نوار آزمایش 

 . باشد
 80%طرح او  

 می پردازد 
 20% ژیال

 شرایط پزشکی اورژانسی  می پردازد
(جھت مشاھدۀ مثالی با جزئیات بیشتر  

 رجوع کنید.) 4بھ صفحۀ 
  ا شرایطی کھ آنقدر جدی است کھ ھربیماری، جراحت، نشانھ یھرگونھ 

یب جدی بالفاصلھ بھ دنبال درمان عاقلی برای پیشگیری از آس انسان
کرده باشید، سھم پرداخت بیمۀ خود را تکمیل باشد و شما پیش  $100

بیمۀ درمانی یا طرح باقی مبلغ  $ خواھد بود.20شما  20بیمھ گزار %
 مجاز را پرداخت خواھد کرد. 

 
 عوارض بارداری 

زایمان کھ نیاز بھ مراقبت پزشکی دارند تا بھ  و مشکالت بارداری
سالمت مادر و جنین آسیب جدی وارد نشود. تھوع صبحگاھی و 

 جزو عوارض بارداری محسوب نمی شوند.  سزارین غیر اورژانسی

 می شتابد. 
 

 انتقال پزشکی اورژانسی 
 . شرایط پزشکی اورژانسیآمبوالنس برای  خدمات

 
 مراقبتھای اورژانسی 

 کھ در بخش اورژانس بھ شما ارائھ می شود.  خدمات اورژانسی
 

 خدمات اورژانسی 
یط و و درمان جھت کنترل شرا شرایط پزشکی اورژانسیبررسی 

.بیمار پیشگیری از بدتر شدن وضعیت

 صدور صورتحساب ما بھ التفاوت 
صورت حسابی بابت ما بھ التفاوت بین  خدمات دھندۀ ارائھھنگامی کھ 

برای شما صادر می کند. برای  مبلغ مجازھزینۀ ارائھ دھندۀ خدمات و 
$ باشد، 70$ و مبلغ مجاز 100مثال، اگر ھزینۀ ارائھ دھندۀ خدمات 

$ باقی مانده صورتحسابی برای 30ارائھ دھندۀ خدمات می تواند بابت 
    بابت خدمات تحت پوشش ارائھ دھندگان ترجیحی شما صادر کند. 

 صادر کنند.بھ التفاوت  برای شما صورت حساب ما نمی توانند
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 سھم بیمار در داخل شبکھ 
کھ برای خدمات پزشکی  مبلغ مجاز%) از 20درصدی (برای مثال 

 بیمۀ درمانیکھ طرف قرارداد  ارائھ دھندۀ خدماتی بھتحت پوشش 
شماست می پردازید. سھم بیمار در داخل شبکھ معموال کمتر  طرحیا 
 است.  سھم بیمار در خارج از شبکھاز 
 

 

 خدمات خارج از پوشش 
شما ھزینۀ آنھا را  طرحیا  بیمۀ درمانیآن دستھ از خدمات درمانی کھ 

 نمی پردازد یا تحت پوشش نیستند. 
 

 شکوائیھ 
 خود.  طرحشکایت شما از بیمھ گر درمانی یا 

 
 خدمات توانمندسازی 

آن دستھ از خدمات درمانی کھ بھ فرد در حفظ، یادگیری یا بھبود 
می کند. مھارتھا و عملکردھایش برای انجام کارھای روزانھ کمک 

 برای مثال درمان کودکی کھ در سن مناسب حرف زدن یا راه رفتن
این خدمات می تواند شامل  حرف نمی زند یا راه نمی رود. است اما

فیزیوتراپی، کار درمانی، آسیب شناسی زبانی، گفتار درمانی و سایر 
بھ صورت سرپایی و/یا  باشد کھ خدمات برای افراد دچار معلولیت

  می گردد. ارائھ بستری
 

 بیمۀ درمانی 
ملزم  حق بیمھقراردادی کھ بیمھ گر درمانی شما را در ازای پرداخت 
  بھ پرداخت تمام یا بخشی از ھزینھ ھای درمانی می کند.

 
 مراقبت درمانی در منزل 

 آن دستھ از خدمات درمانی کھ در منزل بھ فرد ارائھ می گردد. 
 

 خدمات بیمارسرا 
آسایش و حمایت از افرادی کھ در آخرین مراحل خدماتی کھ بھ جھت 

درمان ناپذیر خود ھستند و ھمچنین خانواده ھای آنھا ارائھ بیماری 
 می گردد. 

 
 بستری 

مراقبت در بیمارستان کھ نیاز بھ پذیرش بیمار بستری دارد و معموال 
پیش می آید کھ  الزم است بیمار شب را در بیمارستان بماند. گاھا

 بیمار سرپایی نیز جھت بررسی وضعیت، شب را در بیمارستان بماند. 
 

 مراقبت بیمار سرپایی در بیمارستان 
کھ معموال الزم نیست بیمار شب را در  ،مراقبت در بیمارستان

 بیمارستان بماند. 
 

  

 ضرورت پزشکی 
آن دستھ از خدمات یا مواد و لوازم تجویزی پزشکی کھ بھ منظور 

پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری، جراحت، وضعیت، مریضی یا 
نشانھ ھای آن مورد نیاز است و با معیارھای پذیرفتھ شدۀ علم پزشکی 

 ھمخوانی دارد. 
 
 

 شبکھ 
مین خدمات درمانی، و تا ارائھ دھندگانآن دستھ از مراکز درمانی، 

با آنھا قرارداد بستھ تا بھ شما  طرحکنندگانی کھ بیمھ گر درمانی یا 
 شما خدمات درمانی ارائھ دھند. 

 
 ارائھ دھندۀ غیر ترجیحی 

طرف قرارداد  ،کھ برای ارائۀ خدمات درمانی بھ شما ارائھ دھنده ای
شما نیست. برای مالقات با ارائھ دھندۀ غیر  طرحبیمھ گر درمانی یا 

بھ بیمھ نامۀ خود ترجیحی ھزینۀ بیشتری پرداخت خواھید کرد. 
مراجعھ نمایید تا دریابید کھ آیا می توانید بھ تمام ارائھ دھندگان طرف 

، یا اینکھ آیا بیمۀ یا طرح خود مراجعھ کنید بیمۀ درمانیقرارداد 
آیا ارائھ دھندگان دارد و از  ای شبکھدرمانی یا طرح شما فھرست 
 یا خیر.  القات با بعضی از آنھا بپردازیدشما باید ھزینۀ اضافی بابت م

 
 سھم بیمھ گزار خارج از شبکھ 

کھ برای خدمات درمانی  مبلغ مجازاز ) 40درصدی (برای مثال %
یا  بیمۀ درمانیتحت پوشش بھ ارائھ دھندۀ خدماتی کھ تحت قرارداد 

سھم بیمھ گزار خارج از شبکھ معموال شما نیست می پردازید. طرح 
 است.  سھم بیمھ گزار داخل شبکھبیشتر از 

 
 پرداخت مشترک خارج از شبکھ 

درمانی تحت $) کھ شما بابت خدمات 30مبلغی معین (برای مثال 
شما طرح یا  بیمۀ درمانیپوشش بھ ارائھ دھنده ای کھ تحت قرارداد 

ی پردازید. پرداخت مشترک خارج از شبکھ معموال بیشتر از نیست م
 است. داخل شبکھ پرداخت مشترک

 
 حد پرداختی بیمھ گزار

حداکثر مبلغی کھ شما در یک 
دورۀ بیمھ (معموال یک سال) می 

بیمۀ  پردازید، کھ پس از آن
% مبلغ 100شما  طرحیا  درمانی

این حد . مجاز را خواھد پرداخت
 حق بیمھ، ھزینھھرگز شامل 

ھای صدور صورتحساب ما بھ 
 التفاوت یا مراقبتھایی کھ تحت 

 %100و طرح ا
 می پردازد

 0% ژیال
 پردازد می

 پوشش بیمۀ درمانی یا طرح 
 شما نیست، نمی گردد. بعضی 

(جھت مشاھدۀ مثالی با جزئیات بیشتر بھ 
نید.)رجوع ک 4صفحۀ 

 پرداخت مشترک در داخل شبکھ 
$) کھ بابت خدمات درمانی تحت پوشش بھ 15مبلغی معین (برای مثال 

شماست  طرحیا  بیمۀ درمانیکھ طرف قرارداد  ارائھ دھندۀ خدماتی
پرداخت معموال پرداخت مشترک در داخل شبکھ کمتر از  می پردازید.

 است.  مشترک خارج از شبکھ

  ش پرداختپی، پرداختھای مشترکطرحھا ھمۀ  از بیمھ ھای درمانی یا
، پرداختھای خارج از شبکھ یا سایر ھزینھ ھا را سھم بیمھ گزار، بیمھ

 جزء این حد در نظر نمی گیرند. 
 

 خدمات پزشک 
) یا MDآن دستھ از خدمات درمانی کھ پزشک (پزشک عمومی (

)) ارائھ یا ھماھنگ .D.Oپزشک آسیب شناس استخوان و عضلھ (
می کند. 

 واژه نامۀ اصطالحات پزشکی و پوشش بیمۀ درمانی 
 

  4  از 2 صفحۀ



 طرح 
بانیان بھ شما ارائھ می دھند تا از مزایایی کھ کارفرما، اتحادیھ یا سایر 

 طریق آن ھزینھ ھای خدمات درمانی شما پرداختھ شود. 
 

 اجازۀ پیشین 
شما مبنی بر اینکھ یکی از خدمات  طرحتصمیم بیمھ گر درمانی یا 

تجھیزات با دوام یا  داروھای تجویزیدرمانی، طرحھای درمانی، 
، تایید پیشین یا قبلیاست. گاھی اجازۀ  ضرورت پزشکیدارای  پزشکی

یا طرح  بیمۀ درمانی ممکن است در مجوز پیشین نیز نامیده می شود.
از خدمات نیاز شما بھ جز در موارد اورژانسی برای دریافت بعضی 

اجازۀ پیشین بھ این معنا نیست کھ بیمۀ درمانی یا  بھ اجازۀ پیشین باشد.
 طرح شما قول داده است کھ ھزینھ را تقبل خواھد کرد. 

 
 ارائھ دھندۀ ترجیحی 

 تاشما قرارداد بستھ است  طرحکھ با بیمۀ درمانی یا  ارائھ دھنده ای
با تخفیف بھ شما ارائھ دھد. بھ بیمھ نامۀ خود مراجعھ خود را خدمات 

دھندگان ترجیحی در آن  فھرست تمامی ارائھنمایید تا دریابید کھ آیا 
 شبکھ اییا طرح شما فھرست  بیمۀ درمانیاینکھ آیا ، یا موجود است

شما باید ھزینۀ اضافی بابت مالقات با  آیا از ارائھ دھندگان دارد و
بیمۀ درمانی یا طرح شما ممکن است  .یا خیر دازیداز آنھا بپربعضی 

فھرستی از ارائھ دھندگان ترجیحی داشتھ باشد کھ "عضو شبکھ" نیز 
ارائھ دھندگان عضو شبکھ نیز طرف قرارداد بیمھ گر درمانی یا باشند. 

ھستند، اما ممکن است تخفیف آنھا زیاد نباشد و الزم باشد طرح شما 
 مبلغ بیشتری بپردازید. 

 
 حق بیمھ 

خود بپردازید. شما و/یا  طرحیا  بیمۀ درمانیمبلغی کھ باید بابت 
کارفرمای شما معموال این مبلغ را بھ صورت ماھانھ، فصلی یا ساالنھ 

 می پردازید.
 

 پوشش داروھای تجویزی 
 .داروھای تجویزی شما بھ پرداخت ھزینۀطرح یا بیمۀ درمانی  کمک

 
 داروھای تجویزی 

 داروھایی کھ طبق قانون بھ نسخھ نیاز دارند. 
 

 پزشک مراقبتھای اولیھ 
) یا پزشک آسیب شناس استخوان و MDپزشکی (پزشک عمومی (

)) کھ بھ طور مستقیم یک سری خدمات پزشکی را بھ .D.Oعضلھ (
 بیمار ارائھ می کند یا ارائۀ آن خدمات را ھماھنگ می کند.

 
 ارائھ دھندۀ مراقبتھای اولیھ 

) یا پزشک آسیب شناس استخوان و MDپزشک (پزشک عمومی (
بالینی یا متخصص پرستاری ، یپرستارکارور ))، .D.Oعضلھ (

دستیار پزشک، کھ طبق قانون ایالتی مجاز ھستند کھ یک سری 
یا ارائۀ آن خدمات را دھند را بھ بیمار ارائھ درمانی خدمات 
 یا بھ بیمار کمک کنند. کنند،  ھماھنگ

  دھندۀ خدماتارائھ 
) یا پزشک آسیب شناس استخوان و MDپزشک (پزشک عمومی (

کارور امور درمانی یا مرکز درمانی مجاز، معتبر ))، .D.Oعضلھ (
 یا دارای مجوز مطابق با قانون ایالتی. 

 
 عمل جراحی برای بازسازی 

بخشی  تکمیلی مورد نیاز برای اصالح یا بھبودِ  عمل جراحی و درمان
از بدن بھ دلیل نقص عضو مادرزادی، تصادف، جراحت یا شرایط 

 پزشکی. 
 

 خدمات توانبخشی 
درمانی کھ بھ فرد کمک می کند مھارتھا و  خدماتآن دستھ از 

یا  رفتھعملکرد خود را کھ در اثر بیماری، آسیب یا معلولیت از دست 
 دچار نقص شده، برای زندگی روزمره حفظ، تقویت یا بازسازی نماید.

این خدمات می تواند شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، آسیب شناسی 
باشد کھ بھ  توانبخشی روانپزشکیزبانی، گفتار درمانی و خدمات 

 صورت سرپایی و/یا بستری ارائھ می گردد. 
 

  مراقبت توسط پرستاران ماھر
خدماتی کھ پرستاران مجاز در منزل شما یا در مراکز پرستاری ارائھ 

می دھند. این خدمات مراقبتی توسط توسط تکنسین ھا و درمانگران در 
 منزل شما یا در مراکز پرستاری ارائھ می گردد. 

 
 متخصص

جھت تشخیص، مدیریت، پیشگیری یا درمان نشانھ  پزشک متخصص
خاصی از علم پزشکی یا بر روی ھا و شرایطی خاص، در حیطۀ 

گروه خاصی از بیماران تمرکز دارد. یک متخصص غیر پزشک، 
است کھ در زمینۀ درمانی خاصی آموزش بیشتری  ارائھ دھنده ای

 دیده است. 
 

UCR )عرفی و معقول) ، متداول 
مبلغی کھ بابت خدمات پزشکی در یک منطقۀ جغرافیایی پرداختھ 

می شود، بستھ بھ آنچھ معموال ارائھ دھندگان برای یک نوع خدمات 
یین عبرای ت UCRپزشکی معموال دریافت می کنند. گاھی از مبلغ 

 استفاده می شود.  مبلغ مجاز
 

 درمان اورژانسی 
درمان یک بیماری، جراحت، نشانھ یا شرایطی کھ آنقدر جدی است 

عاقلی برای پیشگیری از آسیب جدی بالفاصلھ بھ دنبال  انسانکھ ھر 
بخش ، اما آنقدر حاد نباشد کھ نیازی بھ مراجعھ بھ می شتابد درمان

 باشد.  اورژانس

 واژه نامۀ اصطالحات پزشکی و پوشش بیمۀ درمانی 
 

  4  از 3 صفحۀ




