සුබවාධන වලද්ය ක්රමය- 2018
කොෂඹ වි්ල විද්යාය
(01/03/2018 - 28/02/2019)

කයෝජනා
ක්රමය 1

කයෝජනා
ක්රමය 2

කයෝජනා
ක්රමය 3

ලාර්ෂි ලාරි මුද්

රු.1,800/-

රු.4,800/-

රු.7,800/-

මාසි ලාරි මුද්

රු.150

රු.400

රු.650

රු.
90,000 /-

.
රු.
180,000/-

රු.
225,000/-

(1). කේලාසි කරෝගීේ වශා ප්රතිලා
ආලරණ
 කාභර ගාව්තු ඇතුපල රජයේ යනොලන යරෝශල්/
රාජය ශා ර්ධධ රාජය යරෝශල්ල යගලන ලාට්ටු ලට
ලැයලන වියදභ( කාභර ගාව්තු වශා දිනකට යගලන
උඳරිභ මුද යයෝජනා ක්රභය 1,2 ශා 3 උයදවා
පිළියලලින් රු. 1,500/-රු.3000/- ශා රු.4000/- යේ)


රජයේ යනොලන යරෝශල්/රාජය ශා ර්ධධ රාජය
යරෝශල්ල යගලන ලාට්ටු ල වියේ ප්රතිකකාර ශා
වාත්තු යවේලා වශා යවෞඛ්යය ශා යාගාර වියද
වියේඥ වලදය ිර්ධය  භත යගලනු ැයේ.



රජයේ
යනොලන
යරෝශක
යන්ලාසිකල
යාගාරයක ශ යක්ධභයකට ්වීමය  ශ ය
වලදය ගාව්තු
ිර්ධවින්දන වලදය ගාව්තු
උඳය ක වලදය ගාව්තු (consultant) වියේඥ
වලදය ගාව්තු යගලනු ැයේ.



ඳශත වශන් විදයාගාර ඳක්්වම ට ට ඇතුත්ය.
Specialist services including X-Ray, Radiological
and Nuclear Isotope Examination and
Treatment, Ultra sound examination Pathology
or laboratory examinations.
(වද්නි වලද්ය ඳීක්ෂණ ීට දද්ාෂ කනොකේ)

1

ලාර්ෂි ාසීමාල තු දමතර ප්රතිලා


රජයේ යරෝශක ගාව්තු රය යනොකරන ලාට්ටු වශා
( ලරකට උඳරිභ දින 30කට යටත්ල)




රු.300/-

රු.500/-

රු.800/-

රජයේ යරෝශක ගාව්තු රය යනොකරන ලාට්ටුලක
සිදුලන දරු උඳත් (වාභානය යශෝ සීයවේරියන්)

රු.5,000/-

රු.10,000/-

රු.15,000/-

ශදිසි ප්රතිකකාර වශා ශ්රී ාකාල තුෂ ලැය ලන
ගභන් ගාව්තු (වියේඥ වලදය ලා්ධතාල දදිරිඳත්
කෂ යුතුය)

රු.2,000/-

රු.4,000/-

රු.6,000/-

රු.
90,000 /-

රු.
180,000/-

රු.
225,000/-

කයෝජනා
ක්රමය 1

කයෝජනා
ක්රමය 2

කයෝජනා
ක්රමය 3

රු.
9,000/-

රු.
18,000/-

රු.
30,000/-

ඉශත ඳශසුම් බාත ශැ්ෂක්ෂ ලවර උඳරිම ලකයේ තුේ ලර්ෂ ඳමණි.

සීමාල
ලවර්ෂ තුෂ/ එ්ෂ සිද්ධියදී

2. ලවර්ෂ තුෂ බා ේනා බාහිර ප්රතිලාර වශා

i)


ඖධ මි ( විටමින් රභතර ආශාර වදිරක එන්නත්
ශැර)



ශ්රී ාකා වලදය වබායේ යශෝ ශ්රී ාකා ආයු්ධයේද
වලදය වබායේ ලියාඳදිාවි වලදයලරයු  විසින්
ිර්ධය  කරන ද ඳක්්වම වශා ලන වියද .



ශ්රී ාකා වලදය වබායේ ලියාඳදිාවි වලදයලරුන් යශෝ
වියේඥ වලදයලරයා යශෝ ශ්රී ාකා ආයු්ධයේද
වලදය වබායේ ලියාඳදිාවි වලදයලරුන් වශා ලන
ගාව්තු.



ශදිසි රනතුරක ශ ඳභම්ව සිදුලන දන්ත ප්රතිකකාර වශා.

ii) ඵාහිර යරෝගී ප්රතිකකාර වශා ලන උඳකරම ශා
ඊට
රදා යලනත් රලයතා වශා ඵාහිර යරෝගී
වියද දල්ලුයභන් 50%්ව

2

iii)

ලවර 3කට ලර්ව වියේඥ ර්වෂි වලදයලරයු 
විසින් ිර්ධය  කරනු ඵන ඇව් කණ්මාඩියක
ගාව්තු. ඳසුගිය ලවර 3 තුෂ ඇව් කණ්මාඩි ඵා
නැතික රයට දල්ලු කෂ ශැකිය.

රු.
3,500/-

රු.
8,000/-

රු.
5,500/-

( ඳවුකේ වාමාජියේ මිේ ආලරණය කනොකේ)

3. බරඳත කරෝාබාධ ශා නිතය දුබතා ආලරණය කිීකම (කවේලයේ වශා ඳමණයි)

ඵරඳත යරෝගාඵාධ/ ිරතය දුඵතා වශා ලවරකට
ප්රතිකාබ (උඳරිම රු.500,000/=)

රු.
500 000/-

රු.
500 000/-

රු.
500 000/-

4. සියදිවිනවාැනීම්ෂ කනොලන මරණ වශා ආලරණය (කවේලයේ වශා ඳමණයි)

යරෝශල් ගාව්තු ශැර (යන්ලාසික යරෝගීන් වශා
ප්රතිකාබ) භරමයට යශේතුවූ රවනීඳය/ රනතුර ිරවා
යරෝශල්ගතීමභ යශේතුයලන්.

රු.
25,000/-

රු.
50 000/-

රු.
100,000/-

රු.
30,000/-

රු.
40,000/-

5. විකේඥ වලද්යලරයු  විසිේ නිර්කද් රනු බන ඳීක්ෂණ

Echocardiograph, ECG, CT, MRI,
X-ray,
Ultrasound Scan. Pathological Lab Test and
Stress Test Hematological, Biochemical
Investigations and Isotope Scanning etc.

රු.
15,000/-



කම් වශා කලනු බන රු. 15.000/-, රු. 30.000/-වශ රු. 40,000/- මුද් රාජය කනොලන
කරෝශේල නඩත්තු ාව්තු
කව කලනු බන රු.90,000/- රු.180,000/- ශා
රු.225,000/- මුද් ඇතුෂත්කේ.



වලද්ය ලාර්තා වශා ඖධ නිර්කද් විකේඥ වලද්යලරයු කේ ඳමණ්ෂ බාත යුතු
දතර දද්ාෂ ලාර්තාල පි ඳත්
ශිය ශා කවේල  යුතු දංකේ
නිකයෝජය
කේාධිාීකකේ දත්වනිේ යුතුල ඉදිරිඳත් ෂ යුතුය.
3

වියද්ම් හිමිම් කොේකද්සි (CLAIM CONDITIONS)


ලයව් සීමාල :

දනධයයන ාර්යය ම්ඩඩය වශා

ව්ථිර කවේලයු  කව තරන
දලවේ දින ද්්ෂලා

දධයයන ාර්යය ම්ඩඩය වශා


ඳවුකේ ලයව් සීමාල

-

දවුරුදු 21 ද්්ෂලා ද්රුලේ

(ත්රයා වශ ද්රුලේකේ වමේවිත ඳවුේ ඒය)


වියද්ම් බා ැනීම වපුරාලිය යුතු දලයතා - කේලාසි කරෝගීේ

දැනු  ශය ලිපිය
ිරසි ඳරිදි පුරලනද වියද දල්ලු ඳත
සියලුභ තැන්ඳතු ු විතාන්සිල මුල්පිටඳත්
සියලුභ රලවාන යගීම ල ු විතාන්සි
වවිව්තර යරෝශල් බිල්ඳයත් මුල් පිටඳත
යරෝශල්ගතීමභට රදාෂ රයනු ත් ලියකියවිලි
ිරයයෝජය යල්ඛ්කාධිකාක් (ශිය ශා යවේලක කටයුතු) විසින් වශතිකක කරන ද යරෝග විිර්චයඳයතහි
පිටඳත
viii) ිරලාඩු වශතිකක කික්ය ලිපිය
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)


I)
II)
III)


වියද්ම් බා ැනීම වපුරාලිය යුතු දලයතා - බාහිර කරෝගීේ
බිල්ඳත්ල මුල් පිටඳත්
වලදය ිර්ධය ල මුල් පිටඳත්
වලදය උඳය න ගාව්තු බිල්ඳත්ල මුල් පිටඳත්
වියද්ම් පියවීකම් ක්රමය

කවීම්  යුතු කිීකම වශා වම්පර්ණ රන ද් වියද්ම් දයදුම්ඳත් නිකයෝජය / වශාර කේාධිාීක
(ශිය ශා යවේලක කටයුතු) කලත ඉදිරිඳත් ෂ යුතුය.


ප්රතිලා බා ැනීම වශා ඉේලුම්  යුතු දයදුම්ඳත්:
I.
II.
III.

ඵාහිර යරෝගී තත්ල වශා වශ ඇව් කණ්මාඩි වශා බාහිර ප්රතිලාර - ඇව් ්ඩණාඩි වශා ලන
දයදුම්ඳත්.
වියේඥ වලදයලරයු  යටයත් ඳලත්ලන වලදය ඳක්්වම වශා - වැත්ම් ශා කරෝශේ
ාව්තු වශා ලන දයදුම්ඳත්.
යන්ලාසික යරෝගී වියද වශා - වැත්ම් ශා කරෝශේ ාව්තු දයදුම්ඳත්.

දං ප්රධානිකේ නිර්කද්ය බාැනීකමේ දනතතුරුල ප්රතිලා
ශිය ශා කවේල  යුතු කලත ඉදිරිඳත් ෂ යුතුය.

ඉේලුම්ඳත් නිකයෝජය කේාධිාීක /

වැ.යු. විකද් ත වී සිදු රනු බන වියද්ම් මිේ ආලරණය රනු කනොැකේ.
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කලනත් කොේකද්සි (OTHER CONDITIONS)
1. බරඳත කරෝාබාධ ශා නිතය දුබතා ආලරණය කිීකම
i)

බරඳත කරෝාබාධ වශ නිතය දුබතා ආලරණය කිීකකම් උඳරිම මුද් රු. 500,000/- කේ.

ii)

ද) පර්ණ නිතය දුබතා
දනතුරකිේ සිදුලන පර්ණ නිතය දුබතා

-

රු. 500,000/-

ආ) නිතය දර්ධ දුබතා
නිතය දර්ධ දුබතා ැයිව්තුල
ඉඳයීකම් ශැකියාල
දහිමිවීකම්
ප්රතිලතය

ලැමි කශෝ ඊ ඉශලිේ ද්ු ණු දත දහිමිවීම
ලැමි කශෝ ඊ ඉශලිේ ලම් දත දහිමිවීම
ලැමි කශෝ ඊ ඳශලිේ ද්ු ණු දත දහිමිවීම
ද්ණහිව කශෝ ඊ ඉශලිේ ඳාද්ය දහිමි වීම
ලැමි ඳශලිේ ලම් දත දහිමිවීම

70
60
60
60
50

ඉඳයීකම්
ශැකියා
දහිමිවීකම්
ප්රමාණය (රු)
350,000/300,000/300,000/300,000/250,000/-

ද්ණහිව ඳශලිේ ඳාද්ය දහිමි වීම
පර්ණ ශ්රලයාබාධිත තත්ලය ඳත්වීම
එ්ෂ ඇව්ෂ දහිමිවීම
මශඳ ඇඟිේ දහිමිවීම
එ්ෂ ඳාද්ය ඇඟිලි සියේ දහිමිවීම
දකත් මශඳ ඇඟිේ පුරු්ෂ දහිමිවීම
ද්බරඇඟිේ දහිමිවීම
ඳාද්කේ මශඳ ඇඟිේ දහිමිවීම
ද්බරඇඟිේ ශැර කලනත් ඕනෑම ඇඟිේ්ෂ දහිමිවීම

50
50
30
25
20
10
10
10
05

250,000/250,000/150,000/125,000/100,000/50.000/50,000/50,000/25.000/-

දුබතා ( Injury )

කම් පිළිබ විකේඥ වලද්යලරුේ තිලකද්කනු කේ වමේවිත ම්ඩඩය්ෂ විසිේ තීරණය ෂ යුතු දතර
ඉේ දලම ලකයේ එ්ෂ දකයු ලත් දද්ාෂ ්ෂකේත්රය පිළිබ විකේඥ වලද්යලරයු  විය යුතුය.
(iii) යම් කවේලයු  තලදුර ත් රැකියාකේ නිරත විම කනොශැකි බල ය වලද්යලරයු / වලද්ය පීඨකේ
ය වලද්ය දධයයන දංකේ මශාචාර්යලරයු  කශෝ කජය්ඨ ථිාචාර්යලරයු  විසිේ වශතිල
රේකේ නම් ඹහු / ඇය නිතය දුබතාලයකිේ කඳකන බල වනු ැකේ.
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2. බරඳත දවනීඳ පිලිබ ආලරණය ය කත් ඳශත වශේ ය/ වලද්ය ප්රතිලාර ආලරණය කකර්.



Myocardial Infarction

ඵහි්ධකන්තුක දන්ඳාකිබලනය



Coronary Artery Surgeries

ශෘද කික්ටක ධභිර යක්ධභ



Strokes

ආඝාතය



Cancer (Radio therapy treatment will be
paid up to 50% from CIC limit)

පිළිකා ( විකිරම ප්රතිකකාර වශා CIC භට්ටයභන් 50%
ද්වලා යගලනු ැයේ.)



Renal Failures

ලු ගඩු රක්රියීමභ



Major organ transplant ( The actual
undergoing of transplantation as the
recipient of a heart, lungs liver, pancreas,
small bowel, kidney or bone marrow)

ප්රධාන රලයල ඵ ධ කික්භ( ශෘදය යඳනශලු ර්වභාල
රග්නයාය ු ඩා රන්රය ලු ගඩු යශෝ ඇටමිදුප
ප්රතික්ාශකයු  යව ඵ ධ කික්භකට ්වීමභ)



Paralyses

රාබාගය



Multiple Sclerosis

ඵහුවිධ ජඨරය



Pulmonary Arterial Hypertension

පුප්ඵුසීය ධභිර රධයාතතිකය



Fulminant Viral Hepatitis

වලරව් යශඳටයිටිව්



Heart Valve Surgery

ශෘද කඳාට යක්ධභ



Surgery for a Disease of the Aorta

භශාධභිරයේ යක්ධභ



Chronic Liver Disease

ිරදන්ගත ර්වභා යරෝග



Major Burns

ඵරඳත පිළිව්සු තුලා



Blindness / eye surgery

රන්ධබාලය/ ර්වෂි යක්ධභ



Deafness (Sickness related

බිහිරිඵල ශා රදාෂ ආඵාධ



Muscular Dystrophy

යප්ශිභය දු්යඳෝමය



Loss of speech

කථන ශැකියාල රහිමිීමභ



Chronic Lung disease

ිරදන්ගත යඳනශලු යරෝග



PVS/ UWS) Apallic Syndrome

ඇඳලි්ව වශ්වමය



Angioplasty Cover

රුධිරනා ඵ ධකික්භ



Benign Brain Tumor

පිළිකා යනොලන යභොෂයේ ගැටිතික



Coma

රධිමූ්ධච්ඡාල



Motor Neuron Disease

චාක ව්නායු ආඵාධ



Deafness and related Surgeries

බිහිරිඵල ආශ්රිත වැත්ක
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