
 

 

 هزینه عمل چاقی با بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی 
عمل جراحی چاقی یکی از عمل های رایج در ایران و جهان است. با توجه به اینکه این  

عمل در شرایط خاصی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و هزینه نسبتا زیادی دارد، بسیاری  

در این مقاله به بررسی عوامل دخیل  از بیماران را دچار چالش کرده است. به همین دلیل 

 در تعیین هزینه نهایی عمل چاقی می پردازیم. 

 یل هزینه نسبتا زیاد جراحی های چاقی دال

   قیمت جراحی چاقی  تغییر   عوامل موثر در

 انواع بیمه در ایران 

 هزینه جراحی های چاقی روش محاسبه  

 نتیجه گیری 
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 یل هزینه نسبتا زیاد جراحی های چاقیدال

 تجهیزات 

جدید ترین متد های چاقی همانطور که نتایج بسیار خوبی به همراه دارند و از عوارض  

بسیار کمی برخوردار هستند، نیازمند تجهیزات و وسایلی هستند که به دلیل ظرافت و  

حساسیت بسیار باالیی که دارند، هزینه هنگفتی هم دارند. برای مثال دستگاه الپاراسکوپ که  

،  با کمک آن انجام می شود د های جراحی چاقی یعنی متد الپراسکوپی  یکی از جدید ترین مت 

همچنین بسیاری از ابزارها در این عمل جراحی یکبار  یک دستگاه بسیار گران قیمت است

مصرف و غیرقابل استریل مجدد و استفاده مجدد هستند و در واقع نمی توان هزینه خرید  

 د. این وسایل را بین بیماران مختلف تقسیم کر

 بیمارستان هزینه 

  یامشخصا اگر بیمارستان و یا کلینیکی که پزشک شما با آن قرارداد دارد یک بیمارستان 

کلینیک خصوصی باشد، در قبال کیفیت باالتری که دارد، خواستار هزینه بیشتری هم می  

 باشد.

 پزشکدستمزد 

ت. مسلما دستمزد پزشک یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در قیمت عمل جراحی اس

جراحی که بر تکنیک های مختلف تسلط دارند و جدید ترین تکنیک های دنیا را آموخته  

 است، دستمزد و در نهایت نتیجه کار بهتری دارد.



 

 

 

 قیمت جراحی چاقی   تغییر  عوامل موثر در

برای عمل های جراحی  ی  با توجه به نوسانات قیمت در کشورمان نمی توان قیمت مشخص

مخصوصا عمل های جراحی چاقی عنوان کرد. به دلیل تغییر هزینه بیمارستان، تجهیزات و  

هزینه های جراحی هرسال تغییر می کنند. قیمت هایی که در این مقاله گفته می  و قیمت ارز 

انید  مشاوره آنالین می تو   شود صرفا جنبه اطالع رسانی دارند و برای اطالع از قیمت دقیق

 مراجعه نمایید  اینستاگرام دکتر قدسیبه 

 انواع بیمه در ایران 

 بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی  به دو دسته تقسیم می شوند:  در ایران بیمه های درمانی

 بیمه های پایه 

را تقبل  معادل آن در بخش خصوصی  بیمه های پایه، هزینه های درمانی بخش های دولتی  

 می کند. بیمه های پایه پراستفاده ترین نوع بیمه در کشور هستند. 

 : عبارتند از معروف ترین شرکت های بیمه پایه

 بیمه تامین اجتماعی  •

 بیمه خدمات درمانی  •

 بیمه ارتش  •
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 بیمه های تکمیلی 

ی هزینه های درمانی بخش خصوصی را تقبل می کند. براساس حق بیمه ای بیمه های تکمیل

که هر فرد پرداخت می کند، میزان پوشش دهی هزینه های او متفاوت با شخص دیگر  

 است. 

 :عبارتند از معروف ترین شرکت های بیمه تکمیلی

 بیمه ایران  •

 بیمه دانا •

 بیمه دی  •

 بیمه آسیا •

 و...  •

 برای جراحی چاقی   بیمه تکمیلیروش های استفاده از خدمات انواع 

 روش اول  •

استفاده از خدمات بیمه به دو طریق انجام می شود. در راه اول شخص به صورت فردی به  

در این روش   شرکت بیمه مراجعه می کند و مدارک خود را به شرکت بیمه ارائه می دهد.

کند و بعدا صورت حساب بیمارستان را به   فرد تمام هزینه عمل را در ابتدا پرداخت می

شرکت بیمه می برد تا با توجه به سقف بیمه ای که دارد، بخشی از هزینه عمل را از 

 شرکت بیمه دریافت کند.

 روش دوم  •

در روش دوم بیمارستان مستقیما با شرکت بیمه قرارداد دارد و به همین دلیل نیازی به  

 نیست. مراجعه فرد به دفتر بیمه 

 هزینه جراحی های چاقیروش محاسبه 

 هزینه جراحی چاقی برای افرادی که بیمه پایه دارند اما بیمه تکمیلی ندارند.

با توجه به این نکته که بیمه های پایه هزینه های درمانی در بخش های دولتی را پوشش می  

انجام دهید، یک   دهند، باید متوجه شوید که مرکزی که در آن می خواهید عمل جراحی چاقی

مرکز خصوصی است و یا یک مرکز دولتی. اگر مرکزی که در آن تحت درمان قرار می  

تنها هزینه معادل بخش دولتی را پرداخت می کنند که  گیرید خصوصی باشد، بیمه های پایه  



 

 

. در نتیجه تمام هزینه ها مانند هزینه بیمارستان، هزینه تجهیزات و.. را  مقدار ناچیزی است

 د خودتان پرداخت کنید.بای 

 

 هزینه جراحی چاقی برای افرادی که بیمه تکمیلی دارند. 

دارند و عمل جراحی چاقی   40باالی  BMIطبق آخرین شیوه نامه بیمه تکمیلی، افرادی که  

برای آنها یک عمل درمانی و نه زیبایی محسوب می شود، برای پرداخت هزینه عمل از  

مقدار  مبلغ پرداختی تقریبی است وبستگی به   طرف شرکت بیمه شان حمایت می شوند.

 .تعهدات شرکت بیمه شما دارد

 در بیمارستان های مختلف ی عمل جراحی چاقیهزینه ها 

با توجه به اینکه هزینه های خدمات پزشکی توسط وزارت بهداشت و درمان تصویب می  

شود و بیمارستان ها و کلینیک ها توسط این وزارت خانه تحت نظر هستند، هزینه انجام 

اما برخی موارد مانند درجه   جراحی چاقی در بیمارستان های مختلف تقریبا یکسان است

هتلینگ متفاوت باعث می شود تفاوت قیمت در بیمارستان ها  بندی بیمارستان ها و هزینه 

 . دیده شود



 

 

 نتیجه گیری 

با توجه به تمام نکاتی که در این مقاله بررسی کردیم، تعیین یک رقم مشخص برای جراحی  

های مختلف چاقی ممکن نیست چون هزینه هر عمل به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.  

 است.  اطمینان از هزینه جراحی، مراجعه به پزشک و مشاوره با او بهترین راه برای 

هستند که در انجام انواع   در تهران چاقی از جراحان حاذقدکتر سید حامد قدسی خورسند 

تخصص    ک اسلیو معده و بای پس معدهروش های جراحی چاقی مانند جراحی الپراسکوپی

  تی ساموجود در   یارتباط یراه ها قیاز طر د ی توان  یم  شتری اطالعات ب دارند. برای کسب 

 .دیی اقدام نما
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