مراکز درمانی طرف قرارداد و میزان تعهدات شرکت سامان پوشش آینده
نوع قرارداد

عنوان مرکز

تصویربرداری دندان

سهم شرکت

پرداخت کمک هزینه درسراسر کشور و فقط با ارائه پیش فاکتور از مرکز درمانی مورد درخواست

اعمـال جـراحی و زایمـان

دندانپـزشکی

آدرس و تلفن

توضیحـــات

کلینیک دندانپزشکی کتابچی

میدان معلم جنب درمانگاه کتابچی 55578300 /

کلینیک دندانپزشکی جم

خیابان امیرکبیر جنب از بیمارستان متینی 55315500 /

درمانگاه حضرت موسي بن جعفر (ع )

آران و بیدگل  ،میدان امام خمیني (ره)  ،خ سید الشهدا موسسه خیریه صالحون54732560 /

دکتر دباغ( متخصص ریشه)

چهارراه آیت اله کاشانی ابتدای خ بهشتی کوچه آزادی  37ساختمان جمال زاده طبقه اول 55447371 /

دکتر نوحی(متخصص جراحی و ایمپلنت)

خیابان شهید بهشتی کوچه آزادی  25ساختمان پزشکان امید 55471456 /

دکتر سعادت(متخصص ارتودنسی)

خیابان شهید بهشتی کوچه آزادی  25ساختمان پزشکان امید55471457 /

خانم دکتر مهمدی( متخصص اطفال )

خیابان شهید بهشتی کوچه تصویربرداری جمال زاده انتهای کوچه 55447140/

خانم دکتر حیرانی زاده

خیابان شهید بهشتی کوچه آزادی  25ساختمان پزشکان امید55471457 /

خانم دکتر پورباقی

خیابان شهید بهشتی کوچه آزادی  25ساختمان پزشکان امید 55471456 /

کلینیک نیکان

خ بهشتی روبروی خیابان زیارتی طبقه منفی یک ساختمان پزشکان نیکان55582486/

آزمایشگاه مرکز دیابت کاشان

خ امیرکبیر  ،قبل از چهارراه امیرالمومنین /تلفن 55332276 :

آزمایشگاه دكتر میرزایي

نبش سه راه زیارتي  ،طبقه زیرزمین ساختمان پزشكان دي 55580600 /

دارای
پوشش
پرداخت
اقساطی

فقط با دریافت پیش فاکتور از
مرکز درمانی و ارایه به شرکت
سامان پوشش آینده

15%
15%

به استثنای آزمایشاتی که نیاز به
ارسال به خارج از کاشان دارند

پوست و مو

مطب دکتر سرافرازی

خ بهشتی _ جنب داروخانه قانون _ طبقه فوقانی کلینیک پرستاری صادقیه 55452242 /

15% - 25%

ویزیت پوست و مو و زیبایی  25درصد
لیـزر موهـای زائـد و غیره  15درصد تعرفه

شنـوایي سنجي

كلینیك پارال

خیابان بهشتي ،كوچه روبروي داروخانه طبسي 55466026 /

25%

كلینیك ولیعصر

خیابان رجایي  ،كوچه روبروي بیمارستان نقوي  ،طبقه اول ساختمان ترنج 55471397 /

كلینیك بینا طب

آران و بیدگل  ،خ زینبیه  ،حد فاصل حجاب هشت و ده 54720140 /

آزمایشگـاه

بینـایی سنجـی

15%

کلینیک آبان

چهارراه سلمان{پیتزا پیتزا} ابتدای خیابان وطنی ساختمان اول  ،کلینیک آبان 55337008 /

کلینیک ولیعصر

خ مدرس  ،روبروي مسجد حضرت زینب مجتمع سروش 55451760 /

کلینیک سادات

آران و بیدگل،خ زینبیه،روبروی داروخانه شمس الدین 54730666 /

کلینیک توحید

خیابان فاضل نراقي  ،جنب مسجد محمدیان 55443235 /

کلینیک ولیعصر

خ بهشتی روبروی خ زیارتی طبقه منفی یک ساختمان پزشکان نیکان 55582218/

تجهیـزات پزشـکی کاالی شهر

آران و بیدگل،خ رجایی ،روبروی مدرسه ابریشم چی 54730003 /

تجهیـزات پزشـکی رازی

خیابان شهید بهشتي  ،نبش کوچه داروخانه طبسی 55464197 /

داروخانه بقیه هللا

سه راه زیارتی ـ روبروی ساختمـان پزشکـان نیکـان ـ دکتر محمدیـان55580173 /

داروخانه فارابی

چهارراه آیت اله کاشانی ـ ابتدای خیابان باباافضل ـ جنب بازار علی55442957 /

داروخانه اکسیر

آران و بیدگل ـ میدان امام خمینی ( ره ) ـ بلوار سید الشهداء 54730019 /

کلینیـک پارسا

ناجی آبا فاز  2رویروی پارک ناژون 55434118 /

درمانگـاه چهارده معصـوم ( ع )

انتهای خیابان راه آهن ـ جنب نانوایی سنگکی 55232743 /

کلینیک صادقیه

خ بهشتی _ جنب داروخانه قانون _ طبقه فوقانی کلینیک پرستاری صادقیه 55452242 /

مرکز دیابت کاشان

خ امیرکبیر ،میدان الغدیر  ،قبل از چهارراه امیرالمومنین 55332276 /

مرکز دیابت کاشان

خ امیرکبیر ـ میدان الغدیر ـ قبل از چهارراه امیرالمومنین 55332276 /

کلینیـک پارسا

ناجی آبا فاز  2رویروی پارک ناژون 55434118 /

کلینیک صادقیه

خ بهشتی _ جنب داروخانه قانون 55459982 /

درمانگاه چهارده معصوم

انتهای خ راه آهن ،نبش کوچه شهید داروغه 55232743 /

ویزیت پزشک متخصص
و فوق تخصص

مرکز دیابت کاشان

خ امیرکبیر ـ میدان الغدیر ـ قبل از چهارراه امیرالمومنین 55332276 /

15%

طب سـوزنی

دکتر سرافرازی

خ بهشتی _ جنب داروخانه قانون _ طبقه فوقانی کلینیک پرستاری صادقیه 55452242 /

25%

انواع ماساژ :اسپرت سوئدی تایلندی سنگ داغ یومیهو آرماتراپی و 09137293416 / ...

25%

فیزیوتـراپی
کاردرمانی و گفتار درمانی

تجهیـزات پزشـکی

نسخـه و دارو

ویزیت پزشک
عمومی
تزریقات /
سرم درمانی /
بخیه  /پانسمان /
حجامت  /ختنه
و...

خدمات ماساژ در منزل

تعمیرات یا تعویض عدسی شامل تخفیف نمیباشد

20%

20%
از قبیل تخت  ،ویلچر ،ارتوپدی  ،دستگاه فشار و
10% -15%
غیره به جز تجهیزات تست قند خون

10%

انسولین خارج از تعهد سامان کارت می باشد.

30%

20%

درمان انواع زخم بخصوص بیمارن دیابتی با
بروزترین تجهیزات در مرکز دیابت کاشان تحت
پوشش می باشد.

ارائه مشاوره طب سوزنی رایگان می باشد

تمامی خدمات فوق شامل پوشش پرداخت اقساط می باشند
خدمات دندان پزشکی تنها با دریافت پیش فاکتور از مرکز و پرداخت در شرکت سامان پوشش آینده امکان پذیر می باشد.
کاشان ـ خیابان شهید بهشتی ـ روبروی سپاه ابتدای کوچه تقدیسی جنب آژانس مسعود  /تلفن تماس @ Hcsaman 55463430 :

WWW.Hcsaman.com

