
ویژ

گی
شرح کدسایرنماینده کد ملی

ارزش

نسبی
جزء فنیجزء حرفه ای

ارزش

پایه بیهوشی

3.803.800؛ بدون هدایت رادیولوژیک(FNA)آسپیراسیون سوزنی10000510021

سونوگرافی، سی تی اسکن یا )؛ با هدایت رادیولوژیک (FNA)آسپیراسیون سوزنی10001010022

(ای.   آر. ام
8.15.003.10

#10001510040

برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، )جراحی آکنه

(کومدون ها، کیست و یا پوستول

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

3.0030

#1000201006010061
برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا )انسیزیون و درناژ آبسه 

(زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا
4.004.000

4.004.000انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل1000251008010081

5.005.000انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل#1000301012010121

#1000351014010160
انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، 

هماتوم، بول یا کیست
2.802.800

#10004010161
انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، 

هماتوم، بول یا کیست با هدایت رادیولوژیک
21.007.00140

4.004.000انسیزیون و درناژ، مشکل، عفونت زخم جراحی#10004510180

2.002.000از سطح بدن% 10دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی؛ تا #10005011000
#

+
0.900.900اضافه از سطح بدن% 10دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی؛ هر 10005511001

14.0014.000درآوردن پروتز یا مش، دیواره شکم برای عفونت نکروزان بافت نرم10006011008

1000651101011011

باز و یا  (های)دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی

؛ پوست و بافت زیرجلدی پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله و (ها)دررفتگی

عضله برای عفونت نکروزان بافت نرم پرینه و اعضا تناسلی خارجی

15.0015.000

10007011012
باز و  (های)دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی

؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان(ها)دررفتگی
23.0023.000



#10007511040
11041-

11042
3.003.000دبریدمان پوست و بافت زیرجلدی شامل؛ ضخامت ناکامل یا تمام ضخامت

9.509.500دبریدمان شامل پوست، بافت زیرجلدی، عضله و استخوان1000801104311044

#10008511055
11056-

11057

؛ با هر تعداد(مثل میخچه و پینه)تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
2.002.000

،منفرديا(شاملترميماوليه)نمونهبرداريپوست،بافتزيرجلديويابافتمخاطي#1000901110011101

متعدد
550

#

*
پانچبيوپسيپوستمنفرديامتعدد100092

4

3

1

310

#1000951120011201
،درهرجايبدن؛با(تكمههايفيبروكوتانئوس)برداشتنتكمههايپوستي،متعدد

هرتعدادضايعه
4.54.50.00



#10010011300

11301-

11302-

11305-

11306-

11307-

11310-

11311-

11312-

11401-

11402-

11420-

11421-

11422-

11440-

11441-

11442-

11400

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا 

ها، پاها، ناحیه تناسلی؛ در صورت، گوش ها، ¬ساق؛ در پوست سر، گردن، دست

 سانتیمتر 2پلک ها، بینی، لب ها پرده های مخاطی؛ به قطر کمتر از 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

4.004.000



#10010511303

11308-

11313-

11404-

11423-

11424-

11443-

11444-

11403-

11406-

11426-

11446

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا 

ها، پاها، ناحیه تناسلی، صورت، گوش ها، پلک ¬ساق؛ در پوست سر، گردن، دست

 سانتیمتر2ها، بینی، لب ها و پرده های مخاطی؛ به قطر بیش از 

7.007.000

#10011011450
11451-

11462-

11463

اکسیزیون پوست و بافت زیرجلدی برای هیدرآدنیت زیر بغل یا مغبنی؛ با ترمیم 

ساده یا مشکل
5.005.000

#1001151147011471
؛ دور (التهاب غدد عرق)اکسیزیون پوستی و بافت زیرجلدی برای هیدرآدنیت 

مقعدی، پرینه ای یا نافی؛ با ترمیم ساده یا مشکل
7.507.500

#10012011600

11601-

11602-

11620-

11621-

11622-

11640-

11641-

11642

10.0010.000 سانتیمتر2اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 



#10012511603

11604-

11606-

11623-

11624-

11626--

11643-

11644-

11646

13.0013.000 سانتیمتر2اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 

#10013011719
مانندبيماران)ناخنديستروفيکبراياهدافدرماني(trimming)كوتاهكردن

محسوب*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)؛هرتعداد(ديابتيک
0.50.50.00

#10013511720

11721-

11730-

11732-

11740

برداشتنبايابدوندبريدمانناخنبايابدونتخليههماتومناخن

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
220.00

#1001401175011765

اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت 

فرورفته با یا بدون اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

5.105.100

#10014511752
اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل با آمپوتاسیون قسمتی از 

بند دیستال انگشت
11.0011.000

#10015011755
مثالً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های )نمونه برداری از ناخن 

(عمل مستقل )(کناری و پروگزیمال ناخن
3.003.000

8.008.000ترمیم بستر ناخن یا بازسازی بستر ناخن با گرافت#1001551176011762

10016011770
11771-

11772
15.0015.005اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل

1.51.50.00تزريق،داخلضايعات؛اولينضايعه#1001651190011901



#

+
0.50.50.00تزريق،داخلضايعات؛هرضايعهاضافه100166

#

*
10017011920

11921-

11922

خالكوبي،داخلجلديبااستفادهازرنگدانهغيرمحلولجهتتصحيحرنگضايعه

پوستي،شاملميكروپيگمانتاسيون؛باهرميزانسانتيمترمربع
15153.00

#10017511950
11951-

11952-

11954

9.009.000؛ به هر میزان سی سی(برای مثال کالژن)تزریق ماده پرکننده زیر پوستی 

36.0036.000تعبیه اکسپندرهای بافتی برای مواردی غیر از پستان به هر تعداد اکسپندر10018011960

28.0028.000جایگزینی اکسپندر بافتی با پروتز دائمی10018511970

20200بافتيبدونگذاشتنپروتزهرناحيهآناتوميک(هاي)خارجكردناكسپندر10019011971

#

*
10019511975

11976-

11980

کارگذاری یا خارج کردن؛ کپسول یا قرص های هورمونی قابل کاشت جلوگیری 

کننده از بارداری
4.504.500

#

*
خارج کردن و کاشت مجدد کپسول های جدید قابل کاشت جلوگیری کننده از 10020011977

بارداری
7.507.500

#

*
5.005.000تعبیه یا برداشت ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک1002051198111982

#

*
10.0010.000برداشت و تعبیه دوباره ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک10021011983

#10021512001
12002-

12004-

12005

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی 

 سانتیمتر20؛ تا (شامل دست ها و پاها)خارجی، تنه و یا اندام ها 
5.005.000

1.51.50بخيهآمادهياچسببخيهبههراندازه#100216

#1002201200612007
ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی 

 سانتیمتر20؛ بیشتر از (شامل دست ها و پاها)خارجی، تنه و یا اندامها 
9.009.000



#10022512011

12013-

12014-

12015-

12016

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا 

 سانتیمتر20پرده های مخاطی؛ تا 
6.006.000

#1002301201712018
ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلکها، بینی، لب ها و یا پرده 

 سانتیمتر20های مخاطی؛ بیش از 
9.509.500

330ترميمثانويهزخمجراحييابازشدگيزخم؛وسيعياعارضهدارشده#100235

#10024012031

12032-

12034-

12035-

12041-

12042-

12044-

12045

بستن الیه به الیه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، 

 سانتیمتر20پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 
8.008.004

#10024512036
12037-

12046-

12047

بستن الیه به الیه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه، اندام ها، دست ها، پاها 

 سانتیمتر20و یا اعضای تناسلی خارجی؛ بیش از 
11.0011.004

#10025012051

12052-

12053-

12054-

12055

بستن الیه به الیه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده 

 سانتیمتر20های مخاطی؛ تا
9.009.005

#1002551205612057
بستن الیه به الیه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده 

 سانتیمتر20های مخاطی؛ بیش از 
15.0015.005

#1002601310013101
 سانتیمتر 7.5ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
7.007.004



#1002651312013121
 سانتیمتر7.5ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
9.509.504

#1002701313113132

ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، 

 سانتیمتر 7.5دست ها و یا پاها؛ تا 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

11.5011.505

#10027513150

13151-

13152-

40652-

40654-

40650

 سانتیمتر7.5ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
12.5012.504

#

+
10028013102

13122-

13133-

13153

 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن 5ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
5.005.000

10.0010.000، عارضه دار شدهdehiscenceبستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم #10028513160

10029014000

14020-

14040-

14060

30.530.54سانتيمترمربع10جابجاييياانتقالبافتمجاورهرناحيهازبدن؛تا

10029514001

14021-

14041-

14061

38384سانتيمترمربع30تا10جابجاييياانتقالبافتمجاورهرناحيهازبدن؛

10030014300
سانتيمترمربعيا30تغييرمحلبافتاطرافضايعهياترميمبراينقصبافتي

بيشتر،غيرمعمولياعارضهدار
48485

24.0024.000فلپ نواری انگشت دست یا پا، با آماده کردن محل دریافت پیوند10030514350

10031015000
آماده سازی و ایجاد محل دریافت گرافت پوستی آزاد از طریق عمل جراحی 

از سطح بدن % 1 سانتیمتر مربع یا 100اکسیزیون زخم های باز اسکار اولین 
18.0018.000



+10031515001

آماده سازی و ایجاد محل دریافت گرافت پوستی آزاد از طریق عمل جراحی 

اضافه از % 1 سانتیمتر مربع اضافه یا هر 100اکسیزیون زخم های باز اسکار هر 

سطح بدن شیرخوران و کودکان

4.004.000

10032015050
پیوند پانچ، یکی یا متعدد، برای پوشاندن زخم کوچک در ناحیه نوک انگشت و یا 

 سانتیمتر2، نقص های تا قطر (به جز صورت)نواحی باز و کوچک دیگر 
14.0014.000

10032515200

15220-

15240-

15260

سانتيمتر100گرافتپوستياسپليتدراندامتنه،اندامتحتانيوفوقاني؛اولين

(100320بهجزكد)ازسطحبدنشيرخوارانوكودكان%1مربعياكمترياب

(برايبرداشتپوستجهتگرافتكدجداگانهايقابلمحاسبهواخذنميباشد)

(بطورجداگانهقابلگزارشومحاسبهميباشد-63كدتعديلي)

39.939.90

+1003301510115121

سانتيمترمربع100گرافتپوستياسپليتدراندامتنه،اندامتحتانيوفوقاني؛هر

اضافه%1اضافهياهر

اضافهازسطحبدن%1سانتيمترمربعاضافهياهر100مبنايمحاسبه؛هر

شيرخوارانوكودكانياقسمتهايمتعلقبهآن

(بطورجداگانهقابلگزارشواخذميباشد-63كدتعديلي)

880

10033515200

15220-

15240-

15260

گرافتپوستيتماميضخامتآزاددرناحيهشاملترميممحلدهنده،تنه،اندام

سانتيمترمربعياكمتر20فوقانيويااندامتحتانيهمراهباترميممحلدهنده؛
25254

+10034015201

15221-

15241-

15261

گرافتپوستيتماميضخامتآزاددرناحيهشاملترميممحلدهنده،تنه،اندام

هرسانتيمترمربعاضافه20فوقانيويااندامتحتانيهمراهباترميممحلدهنده؛
550

10034515342
 سانتیمتر مربع 25کاشت جایگزین پوستی دو الیه نئودرمیس؛ 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
3.303.300

+10035015343

 سانتیمتر مربع اضافه25کاشت جایگزین پوستی دو الیه نئودرمیس؛ هر 

(به صورت مجزا عالوه بر کد اصلی گزارش گردد)

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

0.700.700



10035515350
 سانتیمتر مربع یا کمتر100کاشت آلوگرافت پوست، 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
8.008.000

+10036015351
 سانتیمتر مربع اضافه100کاشت آلوگرافت پوست، هر 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
3.003.000

10036515400

،برايبستنموقتزخم،تنه،(درمال)پوستياآمينيون،يابهكارگيريگزنوگرافت

ازسطحبدن%1،ياسانتيمترمربعياكمتر100اولين:بازو،ران،مبنايمحاسبه

شيرخوارانوكودكان

880

+10037015401

، برای بستن موقت زخم، (درمال)به کارگیری گزنوگرافت یا آمینیون، یا پوست 

اضافه از % 1 سانتیمتر مربع اضافه یا هر 100هر : تنه، بازو، ران، مبنای محاسبه

سطح بدن شیرخواران و کودکان یا قسمت های متعلق به آن

3.003.000

100372

اکسیزیون و گرافت زود هنگام در یک جلسه در هفته اول اسپلیت در اندام تنه، 

از % 1 سانتیمتر مربع یا کمتر، یا 100اندام تحتانی و فوقانی؛ مبنای محاسبه؛ اولین 

سطح بدن شیرخواران و کودکان 

(بصورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد- 63کد تعدیلی )

60605

+100373

اکسیزیون و گرافت زود هنگام در یک جلسه در هفته اول اسپلیت در اندام تنه، 

% 1 سانتیمتر مربع اضافی یا هر  100اندام تحتانی و فوقانی  مبنای محاسبه؛ هر  

اضافی شیرخواران و کودکان 

(بصورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد- 63کد تعدیلی )

12120

+100374
برای گرافت مناطق حساس صورت، گردن، دست، پا، پرینه یا ژنیتالیا،  سر، چشمها، 

گوش، دهان، بینی، آگزیال
330

10037515570
15572-

15574-

15576

32.0032.004، با یا بدون انتقال؛ هر ناحیه از بدن(فلپ)ایجاد پایه لوله ای یا مستقیم



10038015600

15610-

15620-

15630-

15650

برای پلک ها، بینی، )؛ هر ناحیه از بدن(قطع و کاشت)فلپ تأخیری یا فلپ مرحله ای 

(گوش یا لب به مناطق آناتومیک مربوطه نیز مراجعه گردد
12.0012.004

10038515732

15734-

15736-

15738

برای مثال عضله تمپورالیس، ماستر، )فلپ عضالنی، عضالنی پوستی، فاشیایی پوستی

، تنه، اندام فوقانی، اندام تحتانی(ماستوئید، لواتور اسکاپوال-استرنوکلیدو

-پوستی یا فاشیایی-اعمال این کد مربوط به محل دهنده فلپ عضالنی، عضالنی)

(پوستی می باشد

65654

40404فلپ جزیره ای یا عصبی عروقی پایه دار1003901574017750

10039515756
15757-

15758

فلپ آزاد عضالنی یا عضالنی پوستی یا فلپ آزاد پوستی فاشیایی با آناستوموز 

میکروواسکوالر
120.00120.000

10040015760
، شامل (برای مثال ضخامت کامل گوش خارجی یا پره بینی)گرافت؛ پیوند مرکب 

بستن اولیه محل دهنده
35354

25.0025.004فاشیا-چربی-پوست10040515770

#

*
10041015775

شامل برداشت فولیکول به هر ) فولیکول500کاشت مو به هر روش به ازای هر 

(روش و کاشت در همه مراحل می باشد
25.0025.004

#

*

+

10041515776
 فولیکول اضافه500 فولیکول و به ازای هر 2000کاشت مو بیش از 

(شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در همه مراحل می باشد) 
12.0012.004

#

*
30300.00 فولیکول500کاشت ابرو، مژه و یا مناطق اسکارینگ به ازای هر 100416

#

*
10042015780

تراش پوستی؛ تمام صورت 

(در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه است)
30.0030.005

#

*
10042515781

15782-

15783-

15786-

15787

تراش پوستی قسمتی از صورت با هر تعداد ضایعه

(در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه است)
12.0012.004



#

*
10043015788

15789-

15792-

15793-

15810-

15811

10.0010.000شیمیایی؛ اپیدرمال یا درمال (Peeling)الیه برداری 

34.0034.005سرویکوپالستی10043515819*

23235بلفاروپالستي،پلکتحتانييابرداشتنوسيعتودهچربي1004401582015821*

22225بلفاروپالستي،پلکفوقاني؛يابرداشتنپوستاضافيوآويزانازپلک1004451582215823*

*10044615820

15821-

15822-

15823

بلفاروپالستي،پلکفوقانيياتحتاني؛بايابدونبرداشتنتودهچربيياپوست

اضافي؛هرپلک
22.522.55

45455ريتيدكتومي؛پيشاني10045015824*

فلپپالتيسمايي،)ريتيدكتومي؛خطوطچينبيندوابروياگردنباتقويتپالتيسما1004551582615825*

P-Flap)
25255

60605ريتيدكتومي؛گونه،چانه،گردنوگيجگاههرناحيهآناتوميک10046015828*

60605(SMAS)آپونوروزيسطحي-ريتيدكتومي؛فلپعضالني10046515829*

*10047015831

15832-

15833-

15834-

15835

،ياران،ساق،(ليپكتومي)اكسيزيونپوستوبافتزيرجلدياضافيدرشكمشامل

هيپ،باسن،هرناحيهآناتوميک
50505

82.582.55(آبدومينوپالستي)اكسيزيونپوستوبافتزيرجلدياضافيدرشكم10047115831*

*10047515836
15837-

15839

دربازو،ساعديادستويياليپكتومياكسيزيونپوستوبافتزيرجلدياضاف

بقيهمناطق
33335

24.0024.006(غبغب)الیه چربی زیر چانه 10048015838*

45.0045.005، یک طرفه(شامل تهیه فاشیا)گرافت برای فلج عصب صورتی؛ گرافت آزاد فاشیا 10048515840



80.0080.005(شامل تهیه گرافت)گرافت آزاد عضالنی 10049015841

110.00110.005فلپ آزاد عضالنی بوسیله تکنیک جراحی میکروسکوپی10049515842

45.0045.005انتقال ناحیه ای عضله10050015845

6.506.503؛ توسط جراح دیگر(به غیر از بیحسی موضعی)کشیدن بخیه زیر بیهوشی 1005051585015851

#10050615850
 سانتی متر توسط  پزشک دیگر 10 گره  یا  تا 10کشیدن بخیه تا 

(در صورت انجام در اورژانس بیمارستان در تعهد بیمه پایه  می باشد)
110

#100507
 سانتمتر توسط  پزشک دیگر10 گره یا بیش از 10کشیدن بخیه بیش از 

(در صورت انجام در اورژانس بیمارستان در تعهد بیمه پایه  می باشد) 
1.51.50

غیر از بیحسی )زیر بیهوشی  (برای ضایعاتی غیر از سوختگی)تعویض پانسمان 10051015852

(موضعی

3.503.503

#100511
 سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 

(در صورت انجام در اورژانس بیمارستان در تعهد بیمه پایه  می باشد)
0.50.50

#100512
 سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از

(در صورت انجام در اورژانس بیمارستان در تعهد بیمه پایه  می باشد)
110

10051515860
برای بررسی جریان خون  (برای مثال فلوئورسئین)تزریق داخل وریدی یک ماده 

در فلپ یا گرافت
20.0020.000

12125برداشتنچربيبااستفادهازليپوساكشن؛سروگردن10052015876*

*10052515877
15878-

15879

بهتفكيک؛تنه،اندامفوقاني،اندامتحتانيبرداشتنچربيبااستفادهازليپوساكشن

هرناحيهآناتومي
22.422.40

*100526
تزريقچربيبهازايهرناحيهآناتوميک،شاملاقداماتبرداشت،آمادهسازيو

تزريقبرايهرناحيه
19190

19190جابهجاييچربيهاهرناحيهآناتوميک100528*

10053015920
15931-

15940-

15950

اکسیزیون زخم فشاری ناحیه های دنبالچه، خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با بخیه 

اولیه
23.0023.005



29.0029.005اکسیزیون زخم فشاری ناحیه  دنبالچه، با پوشش به وسیله فلپ10053515922

10054015933
15941-

15951

اکسیزیون زخم فشاری ناحیه های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با بخیه اولیه و 

برداشتن استخوان
36.0036.005

10054515934

15936-

15944-

15952-

15956

اکسیزیون زخم فشاری ناحیه های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با پوشاندن به 

وسیله فالپ و یا گرافت پوستی یا با آماده سازی برای فلپ عضالنی یا عضالنی 

پوستی بدون برداشتن استخوان

33.0033.005

10055015935

15937-

15945-

15946-

15953-

15958

اکسیزیون زخم فشاری ناحیه های خاجی، ایسکیوم و ناحیه تروکانتر؛ با پوشاندن به 

وسیله فالپ و یاگرافت پوستی یا با آماده سازی برای فلپ عضالنی یا عضالنی 

پوستی با برداشتن استخوان

45.0045.005

#10055516000
16010-

16020

درمان ابتدایی سوختگی درجه یک زمانی که فقط درمان موضعی الزم باشد، 

پانسمان و یا دبریدمان، بدون بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی در اندازه کوچک
4.004.000

#10056016015
16025-

16030

درمان سوختگی درجه یک، پانسمان و یا دبریدمان، با یا بدون بیهوشی، بار اول یا 

دفعات بعدی در اندازه متوسط

(بیشتر از یک اندام)یا بزرگ  (برای مثال کل یک اندام یا کل صورت) 

8.008.003

*

#
10056516035

اسکاروتومی، انسیزیون اولیه

(در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه محسوب میگردد)
20.0020.000

+

*

#

10057016036
اسکاروتومی، هر انسیزیون اضافی 

(در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه محسوب میگردد)
7.007.000

#1005751700017003
تخریب ضایعات خوش خیم به هر روش؛ به ازای هر جلسه

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

6

5

1

510



#10058017004
تخريبضايعاتخوشخيم

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

10

10

0

1003

#1005851710617107

سانتي10بيوژنيگرانولوموتومورهايعروقيتاتخريبضايعاتپروليفراتيوعروقي

متر؛بههرروش

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

30

23

7

2370.00

#100586

50تا10بيوژنيگرانولوموتومورهايعروقيبينتخريبضايعاتپروليفراتيوعروقي

سانتيمتر؛بههرروش

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

40

30

10

30100.00

#10059017108
50تخريبضايعاتپروليفراتيوعروقيبيوژنيگرانولوموتومورهايعروقيبيشاز

سانتيمتر؛بههرروش

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

60

45

15

45150.00

#

*
4.803.601.20تخریب زگیل و مولوسکوم با هر تعداد ضایعه1005951711017111

#

*
10060017250

كوتريزاسيونشيمياييبرايبافتگرانوالسيون،نسجبرجسته،سينوسيافيستول؛

هرتعدادضايعه

(اينكدهمراهباكدهايمربوطبهبرداشتنيااكسيزيونهمانضايعهگزارشنگردد)

3.73.70.00



#10060517260

17261-

17262-

17263-

17264-

17266-

17270-

17271-

17272-

17273-

17274-

17276-

17280-

17281-

17282-

17283-

17284-

17286

تخريبضايعاتبدخيموزگيلهايتناسليمثلكونديلوماهادرناحيهتناسلي،

كشالهرانومقعدبههرتعدادباروشالكتروسرجري
12124.00

10061017304
؛مرحله(Mohs Micrographic Technique)جراحيشيمياييميكروگرافيک

اولباهرتعدادنمونه

35

25

10

25104.00

10061517305

17306-

17307-

17310

؛مرحله(Mohs Micrographic Technique)جراحيشيمياييميكروگرافيک

دومبهبعد؛هرمرحلهباهرتعدادنمونه

20

14

6

1464.00



#1006201734017360

برايمثالآكنهياپوستهريزي(يخآبدياكسيدكربنونيتروژنمايع)كرايوتراپي

ويادرمانبيماريهايپوستيمانند(خميرمخصوصآكنه،اسيد)شيمياييآكنه

سالک،زگيل،مولوسكوموغيره

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد)

4

2.5

1.5

2.51.50

#

*
3.503.500اپالسیون، الکترولیز به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت10062517380

#

*
330انجاموتفسيركاپيلرسكوپيبمنظورتشخيصرينودثانويه100627

#

*
220(Behcet test-تستبهجت)انجاموتفسيرتستپاترژي100629

2.502.500پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان#10063019000

#

+
10063519001

پونکسیون و آسپیراسیون هر کیست اضافه 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می گردد)
1.001.000

9.009.000ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی10064019020

100645
انجامتزريقبرايداكتوگرامياگاالكتوگرامپستان

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهمحاسبهواخذميگردد)
2.52.50

#10065019100
عمل )بیوپسی پستان؛ از طریق پوست، با سوزن کلفت، بدون هدایت رادیولوژیک 

 (مستقل
3.503.500

10.0010.000انسیزیون پستان؛ باز10065519101

#10066019102

بيوپسيياانسيزيونپستان؛ازطريقپوست،بااستفادهازسوزنكلفتوتحت

هدايتراديولوژيک

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

15

10

5

1050

#10066519103

بيوپسيياانسيزيونپستان؛ازطريقپوستباكمکابزاربيوپسيوياخالء

،تحتهدايتراديولوژيک(وكيوم)خودكار

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

19

14

5

1450

ابلیشن، جراحی کرایوفیبرآدنوما، شامل استفاده از اولتراسوند هر یک عدد 10067019105

فیبرآدنوما

13.0013.000



10067519110
اکسپلوراسیون نوک پستان با یا بدون اکسیزیون یک مجرای شیری منفرد یا یک 

پاپیلوم مجرای شیری
15.8015.800

12.0012.000اکسیزیون فیستول مجرای شیری10068019112

10068519120
اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم، یا هر تومور خوش خیم یا بدخیم دیگر، بافت نابجای 

پستان، ضایعات داخل مجرا، ضایعات نوک پستان یا آرئول، باز، مرد یا زن، یک 
15.0015.000

10069019125
اکسیزیون ضایعه پستان که قبل از عمل توسط تصویربرداری عالمت گذاری شده، 

باز، ضایعه منفرد
15.0015.000

+10069519126
اکسیزیون ضایعه پستان که قبل از عمل توسط تصویربرداری عالمت گذاری شده، 

باز، هرضایعه اضافی
6.006.000

10070019140
19180-

19182
18185ماستكتوميكامليازيرجلديبرايژنيكوماستي

10070519160
ماستکتومی  ناقص

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
19.0019.005

50.0050.005ماستکتومی ناقص همراه با لنفادکتومی زیر بغل10071019162

10071519200
19220-

19240

ماستکتومی رادیکال مدیفه شامل برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و پستانی داخل 

با یا بدون برداشتن عضله پکتورال مینور، بدون برداشتن  (Urbanعمل نوع )
45.0045.007

30308اكسيزيونتومورجدارقفسهسينهبدونبرداشتندنده10071819260

51.0051.008اکسیزیون تومور جدار قفسه سینه شامل دنده ها10072019260

1007251927119272
اکسیزیون تومور جدار قفسه سینه شامل دنده ها با بازسازی پالستیک؛ با یا بدون 

لنفادنکتومی میان سینه ای
83.0083.0013

100730

كارگذاريسيمياكليپجهتتعيينموقعيتضايعهقبلازعملجراحي،درنسج

پستانباهدايتراديولوژيک

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

15

11

4

1140

10073519296
کارگذاری کاتتر بالون دار رادیوتراپی داخل نسجی در پستان برای به کارگیری 

عناصر رادیواکتیو زمینه ای به دنبال ماستکتومی ناقص؛ در زمانی غیر از زمان 
15.0015.000



+10074019297
جاگذاری کاتتر بالون دار رادیوتراپی داخل نسجی در پستان برای به کارگیری 

عناصر رادیواکتیو زمینه ای همزمان با عمل ماستکتومی پارشیال
12.5012.500

+

*

10074519298

كارگذاريكاتترهايبراكيتراپيياسايرروشهايراديوتراپيدراتاقعملكهبعداً

بهعنوانمثالدر(نوعچندلولهونوعدكمهاي)باموادراديواكتيوپرميشوند

پستانبرايبكاربردنبعديعناصرراديواكتيوبهداخلنسجبهدنبالماستكتومي

40400

45.0045.005ماستوپکسی10075019316*

10075519318
ماموپالستي،كوچکكردنپستان

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
60605

20.0020.005ماموپالستی، بزرگ کردن پستان؛ بدون گذاشتن پروتز10076019324*

*10076519325
19328-

19330
33335گذاشتنياخارجكردنپروتزپستانزيربافتپستان

20.0020.005کارگذاری پروتز پستان بالفاصله بعد از ماستوپکسی یا ماستکتومی یا حین بازسازی10077019340*

*10077519342
کارگذاشتن تأخیری پروتز پستان بعد از ماستوپکسی یا ماستکتومی یا حین بازسازی 

( استفاده گردد100810برای تهیه پروتز پستان برای بیمار خاص، کد )
30.0030.005

1007801935019355
بازسازيياتصحيحنوکپستانبههردليل

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
35355

10078519357
19361-

19366

شاملتزريقاتبعديياTissue Expanderبازسازيپستان،فوريياتأخيري،با

بافلپالتيسيموسدورسيياديگرتكنيکهابايابدونگذاشتنپروتز

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

69695

10079019364
شاملآزادسازيفلپ،انتقالميكروواسكوالر،ترميم)بازسازيپستانبافلپآزاد

(مدلدهندهوحالتدادنفلپبهشكلپستان

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

1151155

10079519367
19368-

19369

،پايه(TRAM)بازسازيپستانبافلپعضالنيپوستيعرضيركتوسآبدومينيس

منفرديادوبل،شاملبستنمحلدهندهبايابدونهمراهباآناستوموزميكروواسكوالر

(Super charging)

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

1031035



18.0018.005کپسولوتومی دور پروتز باز پستان1008001937019371*

20.0020.005اصالح بازسازی قبلی پستان10080519380*

6.806.805تهیه قالب برای پروتز پستان10081019396*

30305ترميمدياستازركتوزوپيليكيشنوايجادخطكمري100820*

28.528.55آمبليكوپالستي100825*

45455بزرگكردنلبباپروتزويابافلپهايموضعي100830*

50505عملتعبيهپروتزباسن100840*

؛ سطحی یا عمقی یا (برای مثال ثانویه به استئومیلیت)انسیزیون آبسه بافت نرم 2000052000020005

عارضه دار

5.605.600

31.0031.005(عمل مستقل)اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ گردن 20001020100

17.8017.804(عمل مستقل)اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ قفسه  سینه، شکم، پهلو یا پشت 2000152010120102

18.4018.400(عمل مستقل)اکسپلوراسیون زخم نافذ؛ اندام ها 20002020103

*20002520150
با یا بدون گرافت بافت نرم اتوژن و  (Epiphysial Bar)اکسیزیون قطعه اپیفیزی 

بدست آمده از همان انسیزیون فاشیال
37.0037.006

20003020200
20205-

20206
2.82.80راديولوژيبيوپسي،عضله؛سطحيياعمقيبدونهدايت

20003120206
بيوپسي،عضله؛سطحيياعمقيتحتهدايتراديولوژي

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

7.7

4

3.7

43.70

770بيوپسيعضله،باز،سطحيياعمقي200032

#2000352022020225
بیوپسی استخوان، با سوزن یا تروکار؛ سطحی یا عمقی

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)
5.605.600

20003620225

بيوپسياستخوان،جهتتودههاياستخوانيباسوزناوستئوكاتتحتهدايت

راديولوژي

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

22

15

7

1570



8.808.806بیوپسی استخوان، باز؛ سطحی یا عمقی#2000402024020245

17.6017.6010کمری یا گردنی (توراسیک)بیوپسی جسم مهره، باز؛ پشتی #2000452025020251

200050
؛درمانيياتشخيص(فيستولوگرافي)تزريقداخلمجرايسينوس

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
330

5.605.600درآوردن جسم خارجی  از بافت نرم#2000552052020525

#۲۰۰۰۶۰20526

20550-

20551-

20552-

20553

2.92.90.00تزريقتاندون،غالفسينويومونقاطتريگرعضالت

#20006520600

(مانندانگشتاندستياپا)آسپيراسيونوياتزريق؛مفصلكوچکيابورس

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

1.51.50

گيجگاهي،-مانندمفصلفكي)آسپيراسيونوياتزريق؛مفصليابورسمتوسط#20006620605

(ترقوهاي،مچدستياپا،آرنج،يابورساولكرانون-غرابي
330.00

مانندشانه،لگن،زانو،بورستحت)آسپيراسيونوياتزريق؛مفصليابورسبزرگ#20006720610

((سابآكروميال)غرابي
440.00

2.52.50.00آسپيراسيونياتزريقكيستگانگليوندرهرجا#20006820612

6.406.400آسپيراسيونوتزريقبرايدرمانكيستاستخوان#20007020615

عمل)واردكردنسيمياپينبابكاربردنكششاستخواني،شاملدرآوردنآن20007520650

(مستقل
3.203.200

6.806.800كارگذاشتنكاليپروتانگجمجمهايياحلقهاستريوتاكتيک،شاملدرآوردنآن20008020660

20008520661
20662-

20663
9.609.605كارگذاشتنحلقه،شاملدرآوردنآن؛جمجمهاي،لگنيياراني

20009020664
 پین  یا بیشتر برای جمجمه  با استخوان 6کارگذاشتن و درآوردن حلقه جمجمه ای، 

، مستلزم (برای مثال بیماران اطفال، هیدروسفال و استئوژنزایمپرفکتا)نازک 
15.2015.205

1.201.200برداشتن تانگ یا حلقه که توسط پزشک دیگری کارگذاشته شده باشد20009520665



4.804.800(برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)درآوردن ایمپلنت؛ سطحی 20010020670

884خارجكردنپيچياپينعمقيبههرروشوبههرتعداد200105

200108
خارجكردنپالکياميلهداخلكانالهمراهباپيچبايابدوناستئوتومي

(كدديگريبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد)
30305

9.609.604کارگذاری دستگاه فیکساتور خارجی در یک سطح20011020690

برای مثال الیزاروف یا )کارگذاری دستگاه فیکساتور خارجی در چند سطح20011520692

(مونتیچلی

18.1018.104

16.2016.204تنظیم کردن یا اصالح یا درآوردن سیستم فیکساسیون خارجی2001202069320694

20012520802

شامل)،قطعكاملعضو(شاملگردن،جراحيهومروستامفصلآرنج)پيوندبازو

كدديگريبااينعملقابل)(فيكسكردناستخوانترميمعروق،اعصابوعضالت

(گزارش،محاسبهواخذنميباشد

1901909

20013020805

،قطعكاملعضوازمفصل(شاملراديوسواولناتامفصلراديالمچ)پيوندساعد

كد)(شاملفيكسكردناستخوانترميمعروق،اعصابوعضالت)آرنجتامچدست

(ديگريبااينعملقابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد

2002009

20013520808

شاملفيكس)،قطعكاملعضو(شاملدستتامفاصلمتاكارپوفالنژيال)پيونددست

كدديگريبااينعملقابلگزارش،)(كردناستخوانترميمعروق،اعصابوعضالت

(محاسبهواخذنميباشد

2502509

20014020816

20822-

20824-

20827

كد)(شاملفيكسكردناستخوانترميمعروق،اعصابوعضالت)پيوندهرانگشت

(ديگريبااينعملقابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد
2002009

20014520838
شاملفيكسكردناستخوانترميمعروق،اعصابو)پيوندپا،قطعكاملعضو

(كدديگريبااينعملقابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد)(عضالت
2002009

8.408.400گرافت استخوانی کوچک یا وسیع2001502090020902

11.2011.205گرافت غضروف؛ کستوکندرال یا تیغه بینی2001552091020912

4.604.600گرافت فاشیاالتا؛ با استفاده از استریپر20016020920

9.209.200گرافت فاشیاالتا؛ با انسیزیون و باز کردن ناحیه دهنده، پیچیده یا ورقه ای20016520922



4.604.600(برای مثال پالماریس، اکستانسور انگشت پا، پالنتاریس)گرافت تاندون، از انتهاها 20017020924

4.604.600(برای مثال درم، چربی پاراتنون)گرافت های نسجی و غیره 20017520926

4.804.800ساختاری: آلوگرافت صرفا برای جراحی نخاع20018020931

2001852093720938
از طریق یک انسیزیون پوستی یا )ریزریز شده : اتوگرافت صرفا برای جراحی نخاع

یا ساختاری، بیکورتیکال یا تریکورتیکال (فاشیایی مجزا
8.608.600

20019020950
شامل واردکردن وسیله، برای مثال تکنیک کاتتر )کنترل فشار مایع میان نسجی 

Wickبرای تشخیص سندرم کمپارتمان عضالنی (، یا مانومتر سوزنی
2.802.800

20019520955

20956-

20957-

20962

گرافتاستخوانميكروواسكوالر

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
1451459

20020020969

20970-

20972-

20973

فلپآزاداستخوانيميكروواسكوالر

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
1651659

#

*
۲۰۰۲۰۵

تحريکالكتريكييااولتراسوندباشدتكمبرايكمکبهالتياماستخوان؛

(غيرجراحي)غيرتهاجمي
2.52.50.00

#

*
7.507.500(جراحی)تحریک الکتریکی برای کمک به التیام استخوان؛ تهاجمی 20021020975

*20021520982

برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از )استخوانی  (های)تخریب تومور

(طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد)

90

60

30

60.00300

25.6025.605آرتروتومی مفصل تمپورومندیبوالر20022021010

13135،بافتنرمصورتياپوستسر(برايمثالتوموربدخيم)برداشتنراديكالتومور20022521015

30.0030.005؛ مندیبل(برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوانی)اکسیزیون استخوان 20023021025

؛ استخوان های (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوانی)اکسیزیون استخوان 20023521026

صورت

20.0020.005



20024021029

برداشتن تومور خوش خیم استخوان های صورت از طریق تراشیدن و حالت دادن 

(برای مثال دیسپالزی فیبروز)به استخوان 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

28.0028.005

35355اكسيزيونتومورخوشخيمياكيستماگزياليازايگوماازطريقانوكلئاسيونوكورتاژ20024521030

10.5010.505اکسیزیون توروس مندیبوالریس20025021031

10.5010.505اکسیزیون توروس پاالتینوس ماگزیال20025521032

50.0050.007اکسیزیون تومور بدخیم ماگزیال یا زایگوما20026021034

14.3014.305اکسیزیون تومور خوش خیم یا کیست مندیبل به وسیله انوکلئاسیون و یا کورتاژ20026521040

39.0039.007اکسیزیون تومور بدخیم مندیبل20027021044

60607رزكسيونراديكالتوموربدخيممنديبل20027521045

20028021046

اکسیزیون تومور خوش خیم یا کیست مندیبل، نیازمند استئوتومی داخل دهانی 

(برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم موضعی)

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

48.0048.007

20028521047

اکسیزیون تومور خوش خیم یا کیست مندیبل، نیازمند استئوتومی خارج دهانی و 

(برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم)مندیبولکتومی ناقص 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

62.0062.005

20029021048

اکسیزیون تومور خوش خیم یا کیست ماگزیال، نیازمند استئوتومی داخل دهانی 

(برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم)

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

50.0050.005

20029521049

اکسیزیون تومور خوش خیم یا کیست ماگزیال، نیازمند استئوتومی خارج دهان و 

(برای مثال ضایعه مخرب یا مهاجم به اطراف)ماگزیلکتومی ناقص 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

58.0058.005

55557كنديلكتومي،مفصلتمپورومنديبوالر20030021050

30305منيسككتوميناقصياكاملمفصلتمپورومنديبوالر20030521060



40405كورونوئيدكتومي20031021070

38.0038.005قالب گیری و تهیه؛ پروتز اوبتوراتور جراحی20031521076*

97.9097.905قالب گیری و تهیه؛ پروتز اوربیت20032021077*

*20032521079
21081-

21084

قالب گیری و تهیه؛ پروتز موقت اوبتوراتور یا قطعه برداشته شده از مندیبل یا 

کمک کننده تکلم
64.6064.605

*20033021080
21086-

21087
72.2072.205قالب گیری و تهیه؛ پروتز دائمی اوبتوراتور یا گوش یا بینی

57.0057.005قالب گیری و تهیه؛ پروتز تقویتی یا باالبرنده سقف دهان2003352108221083*

25.7025.705قالب گیری و تهیه؛ آتل جراحی دهان20034021085*

12.8012.805قالب گیری و تهیه؛ پروتز صورت20034521088*

کارگذاشتن وسیله حلقه ای برای فیکساسیون ماگزیلوفاشیال، شامل برداشتن 20035021100

(عمل مستقل)

14.4014.405

20035521110
کارگذاری وسیله فیکساسیون بین دندانی برای مواردی به جز شکستگی یا 

(آرچ بار)دررفتگی، شامل برداشتن
12.0012.005

#20036021116
عمل تزریق برای آرتروگرافی مفصل تمپورومندیبوالر

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)
1.901.900

200365
ادغامدوكد

باال

چانه،بااتوگرافت،(يکياچندقطعه)ژنيوپالستي،يااستئوتومياساليدينگ

آلوگرافت،بهوسيلهپروتز

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

32326

32328استئوتومياساليدينگچانه،قطعهمنفرد20037021121*

*20037521122
استئوتومی های اسالیدینگ چانه، دو استئوتومی یا بیشتر

برای مثال اکسیزیون گوه ای یا معکوس کردن گوه استخوانی، برای چانه )
50.0050.008

*20038021123
شامل )اسالیدینگ، بزرگ کردن به وسیله گرافت های استخوانی کارگذاری شده 

(تهیه اتوگرافت
41.0041.006

*2003852112521127
بزرگ کردن تنه یا زاویه مندیبل؛ به وسیله پروتز یا به وسیله گرافت استخوانی 

(شامل تهیه اتوگرافت)رو قرارداده شده یا اینتر پوزیشن 
47.0047.006



36.0036.006جااندازی پیشانی؛ فقط با اصالح ظاهر20039021137*

46.0046.007(شامل تهیه اتوگرافت)اصالح ظاهری و کارگذاری پروتز یا گرافت استخوانی 20039521138*

51.0051.008اصالح ظاهر و عقب بردن دیواره قدامی سینوس فرونتال20040021139*

*
20040521141

؛يکقطعه،دوقطعهياسهقطعه،انتقالقطعهدرLeFort1بازسازيميانصورت،

بدونگرافتاستخوان(برايمثالسندرمصورتدراز)هرجهتي
70708

20041021145
21146-

21147

؛ یک قطعه، دو قطعه یا سه قطعه، انتقال قطعه LeFort 1بازسازی میان صورت، 

با هر تعداد گرافت استخوان (برای مثال سندرم صورت دراز)در هر جهتی 
80.0080.008

100.00100.008(برای مثال سندرم تریچرکولینز) با نفوذ قدامی LeFortبازسازی میان صورت 20041521150

20042021151
 با نفوذ قدامی در هر جهت همراه با گرافت LeFortبازسازی میان صورت 

(شامل تهیه اتوگرافت)استخوان 
105.00105.008

20042521154
، هر نوع، نیازمند گرافت (خارج جمجمه ای) LeFortبازسازی میان صورت 

LeFort؛ بدون (شامل تهیه اتوگرافت)استخوان 
107.00107.008

LeFort 1120.00120.008بازسازی میان صورت همراه با   20043021155

2004352115921160

همراه با جلو آوردن  (خارج و داخل جمجمه ای) LeFort3بازسازی میان صورت 

شامل تهیه )نیازمند گرافت استخوانی  (Mono Blocبرای مثال )پیشانی 

LeFort1؛ با یا بدون (اتوگرافت

135.00135.008

20044021172
بازسازی لبه فوقانی خارجی اوربیت و قسمت تحتانی پیشانی، جلوآوردن پیشانی یا 

تغییر حالت آن
85.6085.608

20044521175

بازسازی دو طرفه پیشانی، لبه فوقانی خارجی اوربیت و قسمت تحتانی پیشانی، 

جلوآوردن پیشانی یا تغییر آن 

(برای مثال تریگونوسفالی، پالژیوسفالی، براکی سفالی)

105.00105.008

20045021179
بازسازی تمام یا قسمت اعظم پیشانی و یا لبه های فوقانی اوربیت، همراه با گرافت 

(آلوگرافت یا پروتز)
66.5066.508

72.2072.208بازسازی تمام یا قسمت اعظم پیشانی و یا لبه های فوقانی اوربیت با اتوگرافت20045521180



20046021181
، تومور خوش خیم استخوان های (Contouring)بازسازی به وسیله حالت دادن 

، خارج جمجمه ای(برای مثال دیسپالزی فیبروز)جمجمه 
30.4030.408

20046521182

،لبهها،(حداقلدوديوارهشاملديوارهداخليوكف)بازسازيديوارههاياوربيت

پيشانيومجموعهنازواتموئيدوبهدنبالاكسيزيونداخلوخارججمجمهايدر

،باچند(برايمثالديسپالزيفيبروز)يکتومورخوشخيماستخوانجمجمه

سانتيمترمربع40اتوگرافت،تمامسطح؛گرافتاستخوانيكمتراز

1601608

20047021183
80وكمتراز40بازسازيديوارههاياوربيتتمامسطح،گرافتاستخوانيبيشتراز

سانتيمترمربع
1801808

2002008سانتيمترمربع80بازسازيديوارههاياوربيتتمامسطح،گرافتاستخوانيبيشتراز20047521184

20048021188
وگرافتهاياستخواني(LeFortبهجزانواع)بازسازيميانصورت،استئوتوميها

(شاملتهيهاتوگرافت)
1001008

؛بدونگرافتLياCبازسازيراموسمنديبل؛بهصورتاستئوتوميافقي،عمودي،20048521193

استخوان
1101108

20049021194
؛باگرافتLياCبازسازيراموسمنديبل؛بهصورتاستئوتوميافقي،عمودي،

(همراهباتهيهگرافت)استخوان
1301308

20049521195
بازسازيراموسوياتنهمنديبل،اسپلينتساژيناليکيادوطرفه؛بدون

فيكساسيونريجيدداخلي
1001008

20050021196
بازسازيراموسوياتنهمنديبل،اسپلينتساژيناليکيادوطرفه؛بافيكساسيون

ريجيدداخلي
1251258

42.8042.808استئوتومی قطعه ای مندیبل؛ همراه با جلو آوردن ژنیوگلوسوس2005052119821199

40.0040.008(برای مثال واسموند یا شوخارت)استئوتومی ماگزیالر، قطعه ای 20051021206

29.6029.607(با اتوگرافت، آلوگرافت یا پروتز)استئوپالستی استخوان های صورت؛ بزرگ کردن 20051521208

25.6025.607(یک طرفه)استئوپالستی استخوان های صورت؛ کوچک کردن 20052021209

33.6033.607(شامل تهیه گرافت)گرافت استخوان؛ بینی، ماگزیالر، مندیبل 2005252121021215

*2005302123021235
گرافت، غضروف دنده، اتوژن، به صورت، چانه، بینی یا گوش یا غضروف 

(شامل تهیه گرافت)گوش
24.0024.007



2005352124021242
یا  (شامل تهیه گرافت)آرتروپالستی، مفصل تمپورومندیبوالر، با یا بدون اتوگرافت 

همراه با آلوگرافت
40.0040.007

53.6053.607آرتروپالستی مفصل تمپورومندیبوالر همراه با جایگزینی مفصل مصنوعی20054021243

20054521244
بدون(Reconstruction Plate)بازسازيمنديبل،خارجدهانيياداخلدهانيبا

گرافتاستخواني
1101107

40.0040.007بازسازی مندیبل یا ماگزیال، ایمپلنت زیر پوست؛ ناقص یا کامل2005502124521246

20055521247

شاملتهيه)بازسازيكنديلمنديبلهمراهبااتوگرافتهايغضروفواستخوان

(برايمثالبرايميكروزوميهميفاشيال)(گرافت

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

1501507

20056021248
؛ناقص(برايمثالتيغهياسيلندر)بازسازيمنديبلياماگزيال،كاشتاندوستئال

شاملايمپلنتهايخارجدهاني
52527

72727بازسازيمنديبلياماگزيال،كاشتاندوستئال،كامل20056221249

75757نصبديستراكتور،فکپايين20056420696

1101107نصبديستراكتور،فکباال200565

mid face1501507نصبديستراكتور،200566

40407نصبديستراكتور،آلوئول200567

25257درآوردنياتعويضديستراكتور20056820697

*2005702125521256
خارج)بازسازيقوسزايگوماوحفرهگلنوئيديابازسازياوربيتبااستئوتومي

(شاملتهيهاتوگرافت)وهمراهباگرافتهاياستخواني(جمجمهاي
90907

20057521260
استئوتوميپرياوربيتالبرايهايپرتلوريسماوربيت،همراهباگرافتاستخوان؛

دسترسيخارججمجمهاي
1851854

20058021261

استئوتوميپرياوربيتالبرايهايپرتلوريسماوربيت،همراهباگرافتاستخوان؛

تركيبيازدسترسيخارجوداخلجمجمهاي

(كدديگريبااينكدقابلگزارشومحاسبهنميباشد)

30030014

22022014همراهباجلوآوردنپيشاني20058521263



20059021267
تغييرمحلاوربيت،استئوتوميپرياوربيتال،يکطرفه،همراهباگرافتاستخوان؛

دسترسيخارججمجمهاي
1901907

20020014تركيبيازدسترسيخارجوداخلجمجمهاي20059521268

40407بزرگكردنگونه،باپروتز20060021270*

68.0068.007اصالح ثانویه بازسازی اوربیتوکرانیو فاشیال20060521275

20061021280
(عمل مستقل)کانتوپکسی داخلی 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
48.0048.007

20061521282
کانتوپکسی خارجی

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
26.0026.007

*20062021295
برای مثال برای درمان هیپرتروفی )کوچک کردن عضله ماستر و استخوان 

؛ دسترسی خارج دهانی(خوش خیم ماستر
14.4014.406

*20062521296
برای مثال برای درمان هیپرتروفی )کوچک کردن عضله ماستر و استخوان 

؛ دسترسی داخل دهانی(خوش خیم ماستر
25.6025.607

10105درمانبستهشكستگياستخوانبينيبدونمانيپوالسيون#20063021310

10100درمانبستهشكستگيبينيبامانيپوالسيونبايابدونتثبيت2006352131521320

25257درمانبازشكستگيبيني؛بدونعارضه20064021325

2006452133021335

درمانبازشكستگيبينيهمراهبافيكساسيوناسكلتالداخليوياخارجي،وبايا

بدونشكستگيسپتوم

(كدهايديگرمربوطباجراحيبينيبااينكدقابلگزارشنميباشد)

25255

12120درمانبستهشكستگيسپتومبينيبايابدونثابتكردن20065021336

16165درمانبازشكستگيسپتومبينيبايابدونثابتكردن20065521337

23.2023.206درمان باز شکستگی نازواتموئید؛ با یا بدون فیکساسیون خارجی2006602133821339

20066521340
درمانشكستگيپيچيدهنازواتموئيدازطريقپوست،بافيكساسيونبهوسيله

،شاملترميمليگامانهايكانتالويادستگاهHeadcapاسپلينت،سيميا
50506



41.8041.806درمان باز شکستگی فرورفته سینوس فرونتال20067021343

20067521344
برای مثال شکستگی خرد )درمان باز شکستگی عارضه دار شده سینوس فرونتال 

از طریق دسترسی کرونال یا چندین  (شده استخوانی یا درگیری دیواره خلفی
60.8060.806

34.4034.405درمان باز یا بسته شکستگی پیچیده نازوماگزیالری با سیم بندی و فیکساسیون20068021345

با سیم بندی و یا  (LeFort2)درمان باز شکستگی پیچیده نازوماگزیالری 20068521346

فیکساسیون موضعی

38.8038.806

نیازمند چندین روش  (LeFort2)درمان باز شکستگی پیچیده نازوماگزیالری 20069021347

دسترسی باز

43.6043.606

20069521348
با سیم بندی و یا  (LeFort2)درمان باز شکستگی پیچیده نازوماگزیالری 

(شامل تهیه گرافت)فیکساسیون موضعی؛ همراه با گرافت استخوان 
50.4050.407

20070021355
درمان شکستگی بسته ناحیه گونه از طریق پوست یا مخاط دهان، شامل قوس 

زایگوما و ماالر تریپود، همراه با مانیپوالسیون
10.4010.400

08(ومواردمشابهآنGillesبرايمثالروش)درمانشكستگيفرورفتهقوسزايگوما20070521356

20071021360
برايمثالروش)درمانبازشكستگيفرورفتهگونهشاملقوسزايگوماوتريپودماالر

Gillesومواردمشابهآن)
35356

20071521365

براي)درمانبازشكستگيهايپيچيدهناحيهگونهشاملقوسزايگوماوتريپودماالر

،بافيكساسيونداخلي(مثالخردشدهياهمراهبادرگيريسوراخاعصابجمجمهاي

وروشهايجراحيمتعدد

1001006

20072021366

درمان باز شکستگی های پیچیده ناحیه گونه شامل قوس زایگوما و تریپود ماالر 

(شامل تهیه گرافت)همراه با گرافت استخوان 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

110.00110.007

20072521385
21386-

21387

؛باسهروشدسترسيازطريق(Blow outازنوع)درمانبازشكستگيكفاوربيت

،روشپرياوربيتالوروشمركب(لوک-روشكالدول)ترانسآنترال
65656

75756روشپرياوربيتالهمراهباپروتزآلوپالستيکياپروتزهايديگر20073021390

85856روشپرياوربيتالهمراهباگرافتاستخواني20073521395

9.609.600؛ با یا بدون مانیپوالسیونBlow outدرمان بسته شکستگی اوربیت به جز 2007402140021401

60606؛بايابدونپروتزBlow outدرمانبازشكستگياوربيتبهجز2007452140621407



20075021408
شاملتهيه)؛باگرافتاستخوانBlow outدرمانبازشكستگياوربيتبهجز

(گرافت
1001007

20075521421
با فیکساسیون سیمی بین دندانی یا  (LeFort 1)درمان بسته شکستگی ماگزیال یا کام 

دندان مصنوعی یا اسپلینت
16.0016.005

2007602142221423
خردشدهياهمراهبا)ياعارضهدار(LeFort1)درمانبازشكستگيكامياماگزيال

،بادسترسيهايمتعدد(درگيريسوراخاعصابجمجمهاي
1001007

20076521431
با استفاده از فیکساسیون سیمی  (3LeFort)درمان بسته جداشدگی کرانیوفاشیال 

بین دندانی یا دندان مصنوعی یا اسپلینت
25.6025.605

1651656بااستفادهازروشهايمتعدد(3LeFort)درمانبازجداشدگيكرانيوفاشيال20077021432

20077521433
،(برايمثالخردشدهياهمراهبادرگيريسوراخاعصابجمجمهاي)عارضهدار

روشهايدسترسيجراحيمتعدد
08

20078021435

عارضهدار؛بااستفادهازروشهايفيكساسيونداخليوياخارجي

(ويافيكساسيوناينترماگزيالريHalo Device،Headcapبرايمثال)

(استفادهگردد200100برايدرآوردندستگاهفيكساسيونداخليياخارجي،ازكد)

08

20078521436

عارضهداربادرگيريسوراخاعصاب(3LeFort)درمانبازجداشدگيكرانيوفاشيال

جمجمهاي،روشهايجراحيمتعدد،فيكساسيونداخليياخارجيهمراهباگرافت

(شاملتهيهگرافت)استخواني

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

1851857

14.4014.400درمان بسته شکستگی تیغه آلوئولی ماگزیال یا مندیبل20079021440

24.0024.006(عمل مستقل)درمان باز شکستگی تیغه آلوئولی ماگزیال یا مندیبل 20079521445

3.603.600درمان بسته شکستگی مندیبل؛ بدون یا با مانیپوالسیون2008002145021451

12.8012.806درمان شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون خارج یا از طریق پوست20080521452

22.4022.404درمان بسته شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون بین دندانی20081021453

35356درمان باز شکستگی مندیبل همراه با فیکساسیون خارجی20081521454

40406درمان باز شکستگی مندیبل؛ بدون فیکساسیون بین دندانی20082021461



50506با فیکساسیون بین دندانی20082521462

45456درمان باز شکستگی کندیل مندیبل20083021465

20083521470
درمان باز شکستگی پیچیده مندیبل به وسیله روش های دسترسی متعدد جراحی 

شامل فیکساسیون داخلی، بین دندانی و یا سیم بندی دندان مصنوعی یا اسپلینت
1101106

3.603.600درمان بسته دررفتگی تمپورومندیبوالر؛ بار اول یا دفعات بعد20084021480

20084521485
برای مثال نیازمند فیکساسیون یا )درمان بسته دررفتگی تمپورومندیبوالر؛ پیچیده 

، برای بار اول یا دفعات بعد(اسپلینتینگ اینترماگزیالری
11.2011.206

47476درمان باز دررفتگی تمپوروماندیبوالر20085021490

2.802.800بدون مانیپوالسیون: درمان بسته شکستگی هیوئید20085521493

15.2015.200با مانیپوالسیون: درمان بسته شکستگی هیوئید20086021494

35356درمان باز شکستگی هیوئید20086521495

15.0015.005سیم بندی بین دندانی برای مواردی به جز شکستگی20087021497

200872
حداقل شامل سه شکستگی نیازمند  (Pan Facial)شکستی های متعدد صورت 

فیکساسیون داخلی، مندیبل، ماگزیال، زایگوما و نازواوربیتواتموئیدال
2202208

10105انسیزیون و درناژ هماتوم یا آبسه عمقی، بافت نرم گردن یا قفسه سینه20087521501

20088021502
انسیزیون و درناژ هماتوم یا آبسه عمقی، بافت نرم گردن یا قفسه سینه با 

برداشتن ناقص دنده
15.6015.605

20088521510
برای مثال برای آبسه استخوان یا )انسیزیون، عمقی، با بازکردن کورتکس استخوان 

، توراکس(استئومیلیت
15155

7.007.000بیوپسی بافت نرم گردن یا توراکس#20089021550

25255اکسیزیون تومور؛ عمقی، زیر فاشیایی، داخل عضالنی-2008952155521556

35357 رزکسیون رادیکال تومور، بافت نرم گردن یا توراکس20089621557



20090021600
21615-

21616-

21620

اکسیزیون ناقص دنده یا جناغ شامل دنده اول و یا دنده گردنی؛ با یا بدون 

سمپاتکتومی
35.0035.007

45.0045.008(عمل مستقل)کستوترانسورسکتومی 20090521610

25.0025.0012دبریدمان جناغ20091021627

808016برداشتنراديكالجناغ200915

200917
برداشتنراديكالجناغبالنفادنكتوميميانسينه

(قابلمحاسبهوگزارشنميباشد200918اينكدبههمراهكد)
12012016

40400لنفادنكتوميميانسينهبهدنبالرزكسيونتومورهايريهياجدارقفسهسينه200918+

39.0039.0012میوتومی هیوئید و تعلیق20092021685

14.4014.405قطع عضله اسکالن قدامی؛ بدون برداشتن دنده گردنی20092521700

23.2023.206قطع عضله اسکالن قدامی؛ با برداشتن دنده گردنی20093021705

قطعاسترنوكالويدوماستوئيدبرايتورتيكولي،عملباز؛بايابدونگچگيرييکسر2009352172021725

عضله
25255

200936
قطعاسترنوكالويدوماستوئيدبرايتورتيكولي،عملباز؛بايابدونگچگيريدوسر

عضلهبادوانسيزيونجداگانه
45455

656512ترميموبازسازيپكتوساكسكاواتومياكاريناتوم؛باز200940

29.9029.9010(عمل مستقل)بستن زخم باز استرنوتومی میانی با یا بدون دبریدمان 20094521750

4.004.000درمان بسته شکستگی دنده یا استرنوم2009502180021820

10.4010.407درمان باز شکستگی دنده، بدون فیکساسیون، هر یک20095521805

20207نومبافيكساسيونخارجيمانشكستگيدندهيااستردر2009602181021825

4.404.400بیوپسی، بافت نرم پشت یا پهلو؛ سطحی یا عمقی#2009652192021925

13.6013.605اکسیزیون تومور، نسج نرم، پهلو یا پشت20097021930

33.6033.6010، بافت نرم پهلو یا پشت(برای مثال نئوپالسم بدخیم)رزکسیون رادیکال تومور 20097521935



20098022100
22101-

22102

براي(برايمثالزائدهشوكي،المينا،يافاست)اكسيزيونناقصجزءمهرهايخلفي

ضايعاتداخلاستخواني،يکسگمانمهرهاي؛گردني،پشتيياكمري
38.538.513

+20098522103
براي(برايمثالزائدهشوكي،المينا،يافاست)اكسيزيونناقصجزءمهرهايخلفي

ضايعاتداخلاستخواني،هرسگمانجزءمهرهايياجسممهرهاياضافه
880

20099022110
22112-

22114

اكسيزيونناقصجسممهرهايبرايضايعاتداخلاستخواني،بدوندكمپرسيون

عصبي،يکسگمانمهرهاي؛گردني،پشتي،كمري(هاي)نخاعياريشه
505013

+20099522116
اكسيزيونناقصجسممهرهايبرايضايعاتداخلاستخواني،بدوندكمپرسيون

عصبي،هرسگمانجزءمهرهايياجسممهرهاياضافه(هاي)نخاعياريشه
880

909013اكسيزيونراديكالتومورهايجزءخلفيستونفقرات200996

13013013اكسيزيونراديكالتومورهايجزءقداميستونفقرات200997

200998
شاملالمينكتومي،(اكسيزيوننيمهمهرهمادرزاديازخلف)اصالحدفورميتي

ديسككتوميدوطرف،كورپكتوميكاملياناكامل
15515513

20100022210
22212-

22214

جانبي،يکسگمانمهرهاي؛-استئوتوميستونمهره،دسترسيخلفيياخلفي

گردني،پشتي،كمري
888813

20200جانبي،هرسگمانمهرهاياضافه-استئوتوميستونمهره،دسترسيخلفيياخلفي20100522216+

*20101022220
22222-

22224

استئوتومی ستون مهره ای، شامل برداشتن دیسک، دسترسی از قدام، یک سگمان 

مهره ای؛ گردنی، پشتی، کمری
57.6057.6013

+

*
20101522226

استئوتومی ستون مهره ای، شامل برداشتن دیسک، دسترسی از قدام، هر سگمان 

مهره ای اضافه
15.2015.200

2010202230522310
زائده مهره ای؛ جسم مهره ای، بدون مانیپوالسیون،  (های)درمان بسته شکستگی

نیازمند و شامل گچ گیری یا بریس گذاری
8.808.800

20102522315

مهره که نیازمند گچ گیری یا بریس  (های)یا دررفتگی (ها)درمان بسته شکستگی

گذاری باشند، همراه با و شامل گچ گیری و یا بریس گذاری، با یا بدون بیهوشی، با 

مانیپوالسیون یا کشش

16.8016.804

2010302231822319
شامل اس )درمان باز و یا جااندازی شکستگی و یا دررفتگی ادونتوئید 

، دسترسی قدامی شامل کارگذاری فیکساسیون داخلی؛ با یا بدون (ادونتوئیدوم
68.4068.4011



20103522325
22326-

22327

درمانبازوياجااندازيشكستگيويادررفتگيمهره،دسترسيخلفي،يکمهره

شكستهياسگماندررفته؛گردني،پشتي،كمري
737311

+20104022328
درمانبازوياجااندازيشكستگيويادررفتگيمهره،دسترسيخلفي،هرمهره

شكستهياسگماندررفتهاضافه
15.215.20

3.203.203مانیپوالسیون ستون مهره ای، نیازمند بیهوشی، در هر ناحیه ای20104522505

2010502252022521
ورتبروپالستي،ازطريقپوست،يکجسممهرهاي،تزريقيکيادوطرفه؛توراسيک،

كمري

100

70

30

70305

+20105522522
ورتبروپالستي،ازطريقپوست،يکجسممهرهاي،هرجسممهرهايپشتييا

كمرياضافه

30

20

10

20100

2010602252322524

جاگذاريهمراهبا)بزرگكردنمهرهازراهپوستي،شاملدرستكردنحفره

بااستفادهازوسيلهمكانيكي،يکتنهمهره،(شكستگيبايابدونبيوپسياستخوان

؛توراسيکياكمري(مثلبالونكيفوپالستي)كانوالسيونيکيادوطرفه

120

90

30

90305

بزرگكردنمهرهازراهپوستي،هرجسممهرهايپشتيياكمرياضافه20106522525+

39

26

13

26130

20107022526
آنولوپالستی الکتروترمال داخل دیسک از راه پوست، یک طرفه یا دو طرفه، یک 

سطح

45

30

15

30.00155

+20107522527
آنولوپالستی الکتروترمال داخل دیسک از راه پوست، یک طرفه یا دو طرفه، هر 

دیسک مهره ای اضافه

21

14

7

14.0070

2010802253222533
آرترودز، روش اکسترا کاویتاری جانبی، شامل برداشتن قسمت جزئی دیسک بین 

؛ پشتی، کمری؛ یک سگمان(به جز موارد الزم برای برطرف کردن فشار)مهره ای 
68.4068.4010



+20108522534
آرترودز، روش اکسترا کاویتاری جانبی، شامل برداشتن قسمت جزئی دیسک بین 

؛ پشتی یا کمری، هر سگمان (به جز موارد الزم برای برطرف کردن فشار)مهره ای 
15.2015.200

20109022548
آرترودز، روش خارج یا داخل دهانی قدامی، مهره اطلس و آکسیس، با یا بدون 

اکسیزیون زائده ادونتوئید
68.0068.0012

20109522554
22556-

22558

آرترودز، روش قدامی بین مهره ای، شامل برداشتن جزئی دیسک جهت آماده 

؛ گردنی (به جز موارد الزم برای دو طرفه کردن فشار)سازی فضای بین مهره ای 

، پشتی، کمری2Cزیر 

54.4054.4012

+20110022585

آرترودز، روش قدامی بین مهره ای، شامل برداشتن جزئی دیسک جهت آماده 

؛ گردنی (به جز موارد الزم برای دو طرفه کردن فشار)سازی فضای بین مهره ای 

، پشتی، کمری هر فضای بین دنده ای اضافه2Cزیر 

12.0012.000

-C1)یا اطلس آگزیس  (C2_اکسی پوت)آرترودز، روش خلفی، کرانیوسرویکال 2011052259022595

C2)
58.4058.4012

20111022600
22610-

22612

، پشتی، 2Cجانبی، یک سطح؛ گردنی، زیر سگمان -آرترودز، روش خلفی یا خلفی

کمری
48.0048.0012

+20111522614
، پشتی، 2Cجانبی، یک سطح؛ گردنی، زیر سگمان -آرترودز، روش خلفی یا خلفی

کمری  هر سگمان مهره ای اضافه
14.3014.300

20112022630

آرترودز، روش بین مهره ای خلفی، شامل المینکتومی و یا برداشتن دیسک جهت 

، یک (به جز در موارد برطرف کردن فشار)آماده سازی فضای بین مهره ای 

فضای بین مهره ای؛ کمری

50.4050.4015

+20112522632

آرترودز، روش بین مهره ای خلفی، شامل المینکتومی و یا برداشتن دیسک جهت 

، یک (به جز در موارد برطرف کردن فشار)آماده سازی فضای بین مهره ای 

فضای بین مهره ای؛ کمری هر فضای بین مهره ای اضافه

12.8012.800

20113022800

 6آرترودز، خلفی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ تا حداکثر 

سگمان مهره ای

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

52.0052.0018



20113522802

 12 تا 7آرترودز، خلفی، برای دفورمیتی ستون فقرات، با یا بدون گچ گیری؛ بین 

سگمان مهره ای

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

76.8076.8018

20114022804
سگمانمهرهاييابيشتر13

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
13013020

201141
درجهشاملاصالحانحنا،آرترودزووسيلهگذاريخلفي70اصالحاسكوليوزتا

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
29029018

201142
درجهشاملاصالحانحنا،آرترودزووسيلهگذاريخلفي70اصالحاسكوليوزبيشاز

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
34034018

201143
اصالحاسكوليوزازراهقداميشاملاصالحانحنا،آرترودزووسيلهگذاريقدامي

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
20020018

201144
اصالحبدشكليستونفقرات

25درجهوكمرصافبالوردوزكمريكمتراز30شاملاسكوليوزدژنراتيوبيشاز)
909018

سگمان3آرترودزقدامي،برايدفورميتيستونفقرات،بايابدونگچگيري؛تا20114522808

مهرهاي
909018

201156
اصالحكيفوزشاملاصالحانحنا،آرترودزووسيلهگذاريخلفي

(هيچكديبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
29029018

7تا4آرترودزقدامي،برايدفورميتيستونفقرات،بايابدونگچگيري؛بين20115022810

سگمانمهرهاي
10510518

سگمان8آرترودزقدامي،برايدفورميتيستونفقرات،بايابدونگچگيري؛20115522812

مهرهاييابيشتر
12012018

201157

گريدشاملالمنيكتوميبافشارزادييوديسككتوميو2درماناسپونديلوليزيستا

فيوژنبينمهرهايوخلفيهمراهوسيلهگذاريبراييکسطحبايابدونجا

اندازي
16016018

201158

گريدشاملالمنيكتوميبافشارزادييوديسككتوميو4و3درماناسپونديلوليزيس

فيوژنبينمهرهايوخلفيهمراهوسيلهگذاريبراييکسطحبايابدونجا

اندازي
18518518

20116022818
شامل)مهرهاي(هاي)كيفكتومي،اكسپوژردورتادورستونمهرهوبرداشتنسگمان

سگمان2؛يکيا(خلفي(هاي)تنهوالمان
11311318



20116522819
شامل)مهرهاي(هاي)كيفكتومي،اكسپوژردورتادورستونمهرهوبرداشتنسگمان

سگمانيابيشتر3؛(خلفي(هاي)تنهوالمان
12512518

10010018ازراهپديكل(PSO)استئوتوميخلفيبهروش201166

20200هرسطحاضافي(PSO)خلفيبهروشاستئوتومي201167+

201168

اصالحدفورميتيستونفقراتكودكان،كارگذاريوسيلهبدونفيوژنكارگذاري

growing rodميلهبلندشونده

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
12012018

201169
ميلهبلندشوندهبهgrowing rodمرحلهدوم)اصالحاسكوليوزبابلندكردنراد

(بعد
656512

424218اكسپلوراسيونفيوژنستونفقرات20117022830

+20117522840

برای مثال روش میله )وسیله گذاری غیر سگمانی در خلف ستون فقرات 

هارینگتون، فیکساسیون پدیکول در عرض یک فضای بین مهره ای، فیکساسیون پیچ 

(، فیکساسیون پیچ فاست1Cبین مفصلی آتالنتوآگزیال، سیم گذاری زیر المینا 

33.6033.600

36.1036.100فیکساسیون داخل ستون فقرات با استفاده از سیم دور زوائد شوکی20118022841+

20118522842
22843-

22844

برايمثالفيكساسيونپديكول،)وسيلهگذاريسگمانيدرخلفستونفقرات

سگمانمهرهاي5؛تا(ميلههايدوتاييباقالبهايمتعدد،سيمهايسابالمينال
565618

201187
برايمثالفيكساسيونپديكول،)وسيلهگذاريسگمانيدرخلفستونفقرات

سگمانمهره5؛بيشاز(ميلههايدوتاييباقالبهايمتعدد،سيمهايسابالمينال
808018

20119022845
22846-

22847
70.0070.0018وسیله گذاری سگمانی در قدام ستون فقرات؛ به هر تعداد سگمان مهره ای

بهجز(اتصالانتهايتحتانيوسايلبهساختماناستخوانيلگن)فيكساسيونلگن20119522848+

ساكروم
20.420.40

22.4022.406کارگذاری مجدد وسایل فیکساسیون ستون فقرات20120022849

22.4022.406(میله هارینگتون)برداشتن وسایل غیر سگمانی خلفی 20120522850



20121022851
Methylmethacrylatبرايمثال)كارگذاريوسايلبيومكانيكيبينمهرهاي

Threaded Bone DowelوCage Synthetic)براينقصمهرهاييافضاي
17.117.16

35356برداشتنوسايلكارگذاريشدهخلفيستونفقرات20121522852

56566برداشتنوسايلكارگذاريشدهقداميستونفقرات20122022855

11.2011.205(برای مثال دسموئید)اکسیزیون تومور جدار شکم، زیر فاشیایی 20122522900

11.2011.205برداشتن رسوبات کلسیم از زیر دلتوئید، به روش باز20123023000

25.6025.606(Severعمل )آزادکردن کنتراکتور کپسول 20123523020

2012402303023931
انسیزیون و درناژ؛ آبسه عمقی یا هماتوم ناحیه شانه، قسمت فوقانی بازو یا ناحیه 

بورس: آرنج؛ آبسه عمقی یا هماتوم
7.207.205

27.2027.206ناحیه شانه (برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)انسیزیون کورتکس استخوان 20124523035

25.6025.606آرتروتومی مفصل گلنوهومرال، شامل بازکردن، درناژ، برداشتن جسم خارجی20125023040

20125523044
آرتروتومی مفصل آکرومیوکالویکوالر، استرنوکالویکوالر، شامل بازکردن، درناژ، 

برداشتن جسم خارجی
15.2015.206

20126023065
23066-

24065-

24066

بیوپسی بافت نرم شانه؛ سطحی یا عمقی یا بیوپسی بافت نرم بازو یا آرنج سطحی 

یا عمقی
6.006.000

20126523075
23076-

24075-

24076

اکسیزیون تومور بافت نرم ناحیه شانه، بازو یا ناحیه آرنج؛ زیرجلدی، عمقی، زیر 

فاشیایی یا داخل عضالنی
8.008.006

33.6033.606، بافت نرم ناحیه شانه(برای مثال سرطان بدخیم)برداشتن رادیکال تومور 20127023077



20127523100

23101-

23105-

23106-

23107-

24102-

24101-

24100

آرتروتومی آرنج یا مفصل گلنوهومرال، آکرومیوکالویکوالر، استرنوکالویکوالر با 

سینووکتومی و با یا بدون بیوپسی؛ با یا بدون درآوردن جسم خارجی یا آزاد
20.0020.006

22.4022.406کالویکولکتومی؛ ناقص یا کامل2012802312023125

آکرومیوپالستی یا آکرومیونکتومی ناقص، با یا بدون آزادسازی لیگامان 20128523130

کوراکوآکرومیال

17.6017.606

20129023140
23145-

23146

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم کالویکول یا اسکاپوال؛ با یا 

بدون گرافت
16.8016.806

35356كورتاژكيستياتومورخوشخيمپروگزيمالهومروسبايابدونگرافت201295

20130023170
23172-

23174

کالویکول یا اسکاپوال  (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان)سکسترکتومی 

یا پروگزیمال هومروس
17.6017.606

20130523180
23182-

23184

برای مثال ) (شکاف سازی، گودسازی، برداشتن دیافیز)اکسیزیون ناقص استخوان 

، کالویکول، اسکاپوال، پروگزیمال هومروس(استئومیلیت
17.6017.606

14.4014.406(برای مثالزاویه فوقانی داخلی)برداشتن استخوان اسکاپوال، ناقص 20131023190

28.0028.006برداشتن سر استخوان هومروس20131523195

31.2031.206برداشتن رادیکال تومور؛ کالویکول یا اسکوپوال2013202320023210

36.0036.006برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروس20132523220

شامل تهیه )برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروس با اتوگرافت 20133023221

(گرافت

40.8040.806

41.6041.606برداشتن رادیکال تومور استخوان، پروگزیمال هومروس با گذاشتن پروتز20133523222

6.406.400درآوردن جسم خارجی شانه؛ زیر جلدی#20134023330

برای مثال درآوردن همی آرتروپالستی )درآوردن جسم خارجی شانه؛ عمقی 20134523331

Neer)

21.6021.606



29.6029.606(Total Shoulderبرای مثال )درآوردن جسم خارجی شانه؛ عارضه دار 20135023332

CT/MRI1.801.806تزریق برای آرتروگرافی شانه یا آرتروگرافی شانه تحت #20135523350

58586انتقالعضله،هرنوع،شانهيابااليبازو؛منفرديامتعدد2013602339523397

33.6033.606(برای مثال دفرمیتی اسپرینگل یا فلج)باالبردن اسکاپوال، اسکاپولوپسکی 20136523400

17.6017.606تنوتومی ناحیه شانه؛ یک تاندون یا چند تاندون از طریق همان انسیزیون2013702340523406

46466باز؛حاديامزمن(برايمثالكافروتاتور)تاندوني-ترميمپارگيكافعضالني2013752341023412

37376آزادكردنليگامانكوراكوآكروميالبايابدونآكروميوپالستي20138023415

50506(شاملآكروميوپالستي)بازسازيپارگيكاملكافروتاتورشانه،مزمن20138523420

37376تنودزتاندونبلندعضلهدوسر20139023430

39396رزكسيونياگرافتتاندونبلندعضلهدوسر20139523440

20140023450

23455-

23462-

23464-

23466

عمل)؛باترميمالبرومMagnusonياعملPutti-plattكپسولورافيقدامي،عمل

Bankart)ياهرنوع،همراهبابلوکاستخوانباانتقالزائدهكوراكوئيديامفصل

گلنوهومرال،خلفي،بايابدونبلوکاستخوان،هرنوع،ناپايداريچندجهتي

54546

55556كپسولورافيقدامي،هرنوع،همراهبابلوکاستخوان20140523460

45.6045.606آرتروپالستی مفصل گلنوهومرال؛ همی آرتروپالستی20141023470

757510آرتروپالستيكاملشانه201415

21.6021.606استئوتومی کالویکول با یا بدون فیکساسیون داخلی20142023480

20142523485
شامل تهیه گرافت )با گرافت استخوان برای بدجوش خوردگی یا جوش نخوردگی 

(و یا فیکساسیون در صورت لزوم
29.6029.606

20143023490
با یا بدون به کارگیری متیل  (به کارگیری پیچ، پین، پلیت، سیم)درمان پروفیالکتیک 

متاکریالت؛ کالویکول
16.0016.006

20143523491
با یا بدون به کارگیری متیل  (به کارگیری پیچ، پین، پلیت، سیم)درمان پروفیالکتیک 

متاکریالت؛ پروگزیمال هومروس
20.0020.006



20144023500

23505-

23520-

23525-

23540-

23545-

23570-

23575

درمان بسته شکستگی کالویکول؛ استرنوکالویکوالر؛ آکرومیوکالویکوالر؛ با یا بدون 

یا درمان باز یا بسته دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ . مانیپوالسیون

هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام یا با شکستگی گردن 

آناتومیک یا گردن جراحی با مانیپوالسیون

7.007.000

20144523515

23530-

23532-

23550-

23552

یا درمان باز . درمان باز شکستگی کالویکول با فیکساسیون داخلی در صورت انجام

در رفتگی استرنوکالویکوالر، آکرومیوکالویکوالر، حاد یا مزمن؛ با گرافت فاشیایی 

(شامل تهیه گرافت)

20.0020.009

بايابدونفيكساسيون(تنه،گلنوئيدياآكروميون)درمانبازشكستگياسكاپوال201450

داخلي
36366

2014552360023605
؛ با یا (گردن جراحی یا آناتومیک)درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس 

بدون مانیپوالسیون با یا بدون کشش استخوانی
10.0010.000

201460
بافيكساسيون(گردنجراحيياآناتوميک)درمانبازشكستگيپروگزيمالهومروس

درصورتانجام(ها)داخليدرصورتانجامشاملترميمتوبروزيتيه
40406

درمان باز شکستگی پروگزیمال هومروس با جایگزینی پروتز پروگزیمال 20146523616

هومروس

53.2053.206

6.006.000درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپوالسیون2014702362023625

درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در 20147523630

صورت انجام

20.0020.006

8.008.003درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپوالسیون؛ با یا بدون بیهوشی2014802365023655

22.4022.406درمان باز دررفتگی حاد شانه20148523660

2014902366523675
درمان بسته دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی 

گردن آناتومیک یا گردن جراحی با مانیپوالسیون
8.808.800

201495
درمانبازدررفتگيشانهباشكستگيتوبروزيتهبزرگهومروسياشكستگيگردن

آناتوميکياگردنجراحيشاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام
32326



20150023700
مانیپوالسیون مفصل شانه تحت بیهوشی، شامل استفاده از وسایل تثبیت کننده، 

مواردی غیر از دررفتگی
6.806.806

44.0044.006(شامل تهیه گرافت)آرترودز، مفصل گلنوهومرال؛ همراه با گرافت اتوژن 20150523800

50.4050.4015(Forequarter)آمپوتاسیون اینترتوراکواسکاپوالر 20151023900

36.8036.809دزآرتیکوالسیون شانه20151523920

11.2011.205بستن ثانویه یا برداشت اسکار20152023921

20152523935
برای مثال برای استئومیلیت یا )انسیزیون عمقی با بازکردن کورتکس استخوان 

هومروس یا آرنج (آبسه استخوان
13.6013.605

19.2019.205آرتروتومی آرنج شامل باز کردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی20153024000

عمل )آرتروتومی آرنج همراه با اکسیزیون کپسول برای آزادسازی کپسول 20153524006

(مستقل

29.9029.905

27.2027.205بافت نرم بازو یا ناحیه آرنج (سرطان بدخیم)برداشت رادیکال تومور 20154024077

11.2011.205اکسیزیون بورس اولکرانون20154524105

20155024110
24115-

24116

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم هومروس؛ با اتوگرافت 

یا با آلوگرافت (شامل تهیه گرافت)
25.6025.606

20155524120
24125-

24126

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم سر یا گردن رادیوس یا 

یا با آلوگرافت (شامل تهیه گرافت)زائده اولکرانون؛ با اتوگرافت 
20.0020.006

19.2019.205اکسیزیون سر رادیوس20156024130

20156524134
24136-

24138

تنه یا دیستال  (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان)سکسترکتومی 

هومروس؛ سر یا گردن رادیوس؛ زائده اولکرانون
27.2027.205

20157024140
24145-

24147
20.0020.005اکسیزیون قسمتی از استخوان هومروس، سر یا گردن رادیوس

20157524149
برداشتن رادیکال کپسول، بافت نرم و استخوان نابجا در آرنج با آزادسازی 

(عمل مستقل)کنتراکتور 
43.7043.706

شامل تهیه )رزکسیون رادیکال تومور، تنه یا دیستال هومروس؛ همراه با اتوگرافت 2015802415024151

(گرافت

40.8040.806



شامل تهیه )رزکسیون رادیکال تومور، گردن یا سر رادیوس؛ همراه با اتوگرافت 2015852415224153

(گرافت

29.6029.605

28.0028.006(آرترکتومی)رزکسیون مفصل آرنج 20159024155

20.0020.004درآوردن پروتز؛ مفصل آرنج یا سر رادیوس2015952416024164

2016002420024201
زیر فاشیایی یا )درآوردن جسم خارجی بازو یا ناحیه آرنج؛ زیرجلدی یا عمقی 

(داخل عضالنی
6.806.804

#20160524220
تزریق برای آرتروگرافی آرنج

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)
2.402.400

10.0010.003جااندازی دررفتگی آرنج همراه با مانیپوالسیون و تحت بیهوشی20161024300

27.2027.204جابجایی عضله یا تاندون، هر نوع، بازو یا آرنج، منفرد20161524301

12.8012.804طویل کردن تاندون بازو یا آرنج، هر تاندون20162024305

11.2011.204تنوتومی، باز، آرنج به شانه، هر تاندون20162524310

20163024320
24330-

24331

یا تنوپالستی، با جابجایی عضله، با یا بدون . تنوتومی، باز، آرنج به شانه، هر تاندون

یا  .(Seddon-Brookesعمل نوع )گرافت آزاد، آرنج به شانه، منفرد 

(Steindlerمانند عمل )فلکسورپالستی آرنج 

27.2027.205

40404ياتنوپالستي،باجلوآوردناكستانسور.تنوتومي،باز،آرنجبهشانه،هرتاندون20163524331

28284تنوليزعضلهتريسپس20164024332

بهجزروتاتور)ترميمتاندونياعضلهبازوياآرنج،هرتاندونياعضله،اوليهياثانويه20164524341

(كاف
32324

اتصالمجددتاندونپارهشدهعضلهدوسرياسهسر،ديستال،بايابدونگرافت20165024342

تاندون
40405

25.7025.705ترمیم لیگامان کولترال داخلی یا خارجی آرنج، با بافت موضعی2016552434324345

شامل ) بازسازی لیگامان کولترال داخلی یا خارجی، آرنج با گرافت تاندون 2016602434424346

(برداشتن گرافت

44.7044.705

20166524350

24351-

24352-

24354-

24356

فاشیوتومی، خارجی یا داخلی؛ با جدا کردن مبدا اکستانسور ویا همراه با رزکسیون 

لیگامان حلقوی و یا با استریپینگ ویا با استکتومی ناقص
15.2015.205



20167024360
24361-

24362

؛ یا با جایگذاری پروتز (برای مثال فاشیا)آرتروپالستی آرنج، با الیه ای از نسج 

دیستال هومروس ویا با ایمپلنت و بازسازی لیگامان با فاشیاالتا
41.6041.605

20167524363
برای )آرتروپالستی آرنج، با جایگذاری پروتز دیستال هومروس و پروگزیمال اولنا 

(مثال پروتز آرنج کامل
53.6053.605

23.2023.205آرتروپالستی سر رادیوس؛ با ایمپلنت2016802436524366

30.4030.406استئوتومی هومروس با یا بدون فیکساسیون داخلی20168524400

20169024410
استئوتومی های متعدد با تصحیح امتداد استخوان به وسیله میله داخل استخوانی 

(Sofieldبرای مثال عمل )
35.2035.206

35.2035.206(برای مثال کوتاه کردن یا بلندکردن)استئوپالستی، هومروس 20169524420

201700
ترميمعدمجوشخوردگييابدجوشخوردگيهومروس؛بدونگرافتيابا

(شاملتهيهگرافت)اتوگرافتايلياکياغيره
50506

برای مثال در کوبیتوس واروس یا والگوس، دیستال )توقف نیمی از صفحه رشد 20170524470

(هومروس

19.2019.205

27.2027.206فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساعد، همراه با اکسپلور شریان براکیال20171024495

20171524498
با یا بدون متیل  (گذاشتن میخ، پلیت، پین یا سیم)درمان پیشگیری کننده 

متاکریالت، تنه هومروس
22.4022.406

20172024500

24505-

24530-

24535-

24560-

24565-

24576-

24577

درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیالر یا ترانس کندیالر استخوان 

یا اپیکندیل یا کندیل . هومروس با یا بدون گسترش به ناحیه اینترکوندیالر

هومروس، داخلی یا خارجی؛ با یا بدون مانیپوالسیون

7.207.200

45456درمانبازشكستگيتنههومروسبافيكساسيون،بايابدونسركالژ201725

35355فيكساسيونشكستگياكستراآرتيكوالرسوپراكنديالرهومروسبازيابسته201730

2017350



56566درمانبازشكستگيديستالهومروسداخلمفصلي201740

30306درمانبازكنديلهايااپيكنديلهايديستالهومروس201745

2017502458624587
شکستگی دیستال هومروس )درمان باز شکستگی مجاور مفصلی و یا جابجایی آرنج 

؛ با آرتروپالستی و جایگذاری ایمپلنت(و پروگزیمال اولنا و یا پروگزیمال رادیوس
36.8036.806

6.406.400درمان دررفتگی بسته آرنج؛ بدون بیهوشی2017552460024605

24.0024.006درمان باز دررفتگی حاد یا مزمن آرنج20176024615

20176524620
شکستگی انتهای ) در آرنج Monteggiaدرمان بسته شکستگی دررفتگی نوع 

با مانیپوالسیون (پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس
13.6013.600

201770
شكستگيانتهاي)درآرنجMonteggiaدرمانبازشكستگيدررفتگينوع

شاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام(پروگزيمالاولنابادررفتگيسرراديوس
45456

20177524640
سر رادیوس در کودکان  (Subluxation)درمان بسته نیمه دررفتگی 

Nursemaid Elbowبا مانیپوالسیون ،
3.803.800

6.406.400درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپوالسیون2017802465024655

201785
درمانبازشكستگيسرياگردنراديوس،شاملفيكساسيونداخلييااكسيزيونسر

راديوسدرصورتانجام؛باجايگذاريپروتزسرراديوس
35355

7.207.200درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپوالسیون2017902467024675

201795
برايمثالزائدهاولكرانونيازوائد)درمانبازشكستگياولنا،انتهايپروگزيمال

شاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام(كرونوئيد
31315

32.0032.005(شامل تهیه گرافت)آرترودز مفصل آرنج، موضعی؛ با گرافت اتوژن 2018002480024802

20180524900

24920-

24925-

24930-

24931

يا(گيوتين)آمپوتاسيونبازو،ازوسطهومروس؛بابستناوليهزخم،باز،حلقوي

بستنثانويهيااصالحاسكارياآمپوتاسيونمجدد؛باكارگذاريايمپلنت
33335

33.6033.605درازکردن استامپ، اندام فوقانی20181024935



2018152500025001
یا تاندون  (برای مثال بیماری دوکروان)انسیزیون غالف تاندون اکستانسور مچ 

(برای مثل فلکسور کارپی رادیالیس)فکسور مچ 
10.4010.404

2018202502025024
فاشیوتومی ساعد و یا مچ، به منظور کاهش فشار، کمپارتمان فلکسور یا 

اکستانسور؛ بدون دبریدمان عصب و یا عضله مرده
12.0012.004

2018252502325025
فاشیوتومی ساعد و یا مچ، به منظور کاهش فشار، کمپارتمان فلکسور یا 

اکستانسور؛ با دبریدمان عصب و یا عضله مرده
12.0012.004

7.207.200انسیزیون و درناژ؛ آبسه عمقی یا هماتوم ساعد و یا مچ ویا بورس2018302502825031

برای مثال آبسه استخوان یا )انسیزیون عمقی کورتکس استخوان ساعد و یا مچ 20183525035

(استئومیلیت

11.2011.204

20184025040
آرتروتومی مفصل رادیوکارپال یا میدکارپال، همراه با بازکردن، درناژ یا 

درآوردن جسم خارجی
12.0012.004

5.205.200بیوپسی بافت نرم ساعد و یا مچ؛ سطحی یا عمقی#2018452506525066

اکسیزیون تومور بافت نرم ساعد و یا مچ؛ زیرجلدی ویا عمقی، زیر فاشیایی یا 2018502507525076

داخل عضالنی

7.207.205

27.2027.204بافت نرم ساعد و یا مچ (سرطان بدخیم)رزکسیون رادیکال تومور 20185525077

20186025085
25100-

25101-

25105

یا آرتروتومی مچ؛ با بیوپسی ویا با  .(برای مثال در کنتراکتور)کپسولوتومی مچ 

اکسپلوراسیون مفصل، با یا بدون بیوپسی، با یا بدون درآوردن جسم خارجی یا 

جسم آزاد ویا  با سینووکتومی

13.6013.604

15.2015.204آرتروتومی مفصل دیستال رادیواولنار، شامل ترمیم غضروف تری آنگوالر، پیچیده20186525107

20187025110
25111-

25112

اکسیزیون ضایعه غالف تاندون، ساعد و یا مچ و یا اکسیزیون گانگلیون مچ، سطح 

بار اول و عود کرده: (Volar)پشتی یا کفی 
8.008.004

20187525115

اکسیزیون رادیکال بورس، سینوویوم مچ، یا غالف های تاندونی ساعد 

برای مثال تنوسینوویت، عفونت قارچی، سل یا بقیه کرانولوم ها، آرتریت )

؛ فلکسورها(روماتوئید

21.6021.604

21.6021.604اکستنسورها با یا بدون جابجایی رتیناکولوم دورسال20188025116

17.6017.604سینووکتومی غالف تاندون اکستانسور، مچ، یک کمپارتمان20188525118

22.4022.404سینووکتومی غالف تاندون اکستانسور، مچ، یک کمپارتمان با رزکسیون دیستال اولنا20189025119



20189525120
25125-

25126

به جز )اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم رادیوس یا اولنا 

؛ با اتوگرافت یا آلوگرافت(سر یا گردن رادیوس و زائده اولکرانون
21.6021.604

20190025130
25135-

25136

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم استخوان های مچ؛ با 

اتوگرافت یا آلوگرافت
13.6013.604

27.2027.204ساعد و یا مچ (برای مثال برای استئومیلیت یا آبسه استخوان)سکسترکتومی 20190525145

20191025150
 (به صورت مخروطی یا نعلبکی یا برداشتن دیافیز)برداشتن قسمتی از استخوان 

؛ اولنا(برای مثال استئومیلیت)
14.4014.404

20191525151
 (به صورت مخروطی یا نعلبکی یا برداشتن دیافیز)برداشتن قسمتی از استخوان 

؛ رادیوس(برای مثال استئومیلیت)
16.8016.804

33.6033.604رزکسیون رادیکال تومور، رادیوس یا اولنا20192025170

15.2015.204کارپکتومی؛ یک استخوان20192525210

21.6021.604کارپکتومی؛ همه استخوان های ردیف پروگزیمال20193025215

12.0012.004(عمل مستقل)استیلوئیدکتومی رادیوس 20193525230

 Matched، یا Darrachبرای مثال عمل )اکسیزیون دیستال اولنا، ناقص یا کامل 20194025240

resection)

12.0012.004

20194525246
 تزریق برای آرتروگرافی مچ

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)
2.802.800

11.2011.204بازکردن و خارج کردن جسم خارجی عمقی، ساعد یا مچ20195025248

18.4018.405(عمل مستقل)خارج کردن پروتز مچ 20195525250

27.2027.205عارضه دار شده،  شامل خارج کردن کامل پروتز مچ20196025251

15.2015.204مانیپوالسیون مچ تحت بیهوشی20196525259

35354ترميمتاندونياعضلهفلكسورساعدويامچ؛اوليهياثانويه،هرتاندونياعضله2019702526025263

ترمیم تاندون یا عضله فلکسور ساعد و یا مچ؛ ثانویه با گرافت آزاد؛ هر تاندون یا 20197525265

عضله

22.4022.404

30304ترميمتاندونياعضلهاكستانسورساعدويامچ؛اوليهياثانويه،هرتاندونياعضله2019802527025272

ترمیم تاندون یا عضله اکستانسور ساعد و یا مچ؛ ثانویه با گرافت آزاد؛ هر تاندون 20198525274

یا عضله

18.4018.404



20199025275
 (شامل تهیه گرافت)ترمیم غالف تاندون اکستانسور، ساعد و یا مچ با گرافت آزاد 

(برای مثال برای نیمه دررفتگی اکستانسور کارپی اولناریس)
26.6026.604

طويلكردنياكوتاهكردنتاندوناكستانسوريافلكسورساعدويامچ،منفرد،هر20199525280

تاندون
25254

9.609.604تنوتومی باز، تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساعد و یا مچ، منفرد، هر تاندون20200025290

9.609.604تنولیز تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساعد و یا مچ، منفرد، هر تاندون20200525295

17.6017.604تنودز مچ؛ فلکسورها و اکستانسورهای انگشتان2020102530025301

24.8024.804گرافت یا جابجایی تاندون فلکسور یا اکستانسور ساعد و یا مچ2020152531025312

2020202531525316
، ساعد (برای مثال برای فلج مغزی، کنتراکتور ولکمن)عمل لغزاندن منشأ فلکسور 

و یا مچ؛ با جابجایی تاندون ها
27.2027.204

20202525320

برای مثال کپسولودز، ترمیم لیگامان، جابجایی یا )کپسولورافی یا بازسازی مچ، باز 

 (گرافت تاندون

برای ناپایداری مچ (شامل سینورکتومی، کپسولوتومی، جا اندازی باز)

33.6033.604

20203025332
آرتروپالستی مچ، با یا بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی، با یا بدون اینترپوزیشن 

(جابجایی با نسج)
23.2023.204

42.4042.404(Radial club handبرای مثال )سنترالیزاسیون مچ روی اولنا 20203525335

20204025337

بازسازی برای ثبات نیمه دررفتگی دیستال اولنا یا مفصل رادیواولنار دیستال، ثانویه 

برای مثال جابجایی تاندون، گرافت تاندون یا )از طریق تثبیت بافت نرم 

Tenodesis) با یا بدون جا اندازی مفصل رادیواولنار دیستال

35.2035.204

42424استئوتوميراديوسيااولنا202045

50504استئوتوميراديوسواولنا202050

56564استئوتوميهايمتعددراديوسويااولنا202055

20206025390
25391-

25392-

25393

31.2031.204استئوپالستی رادیوس یا اولنا؛ کوتاه کردن یا طویل کردن با اتوگرافت



32.3032.304استئوپالستی استخوان مچ، کوتاه کردن20206525394

52524ترميمبدجوشخوردنياجوشنخوردنراديوسويااولنا202070

37.6064.004ترمیم نقص استخوان با اتوگرافت؛ رادیوس یا اولنا با اتوگرافت2020752542525426

27.6027.604(Horiبرای مثال عمل )کارگذاری پایه عروقی داخل استخوان مچ 20208025430

2020852543125440
ترمیم عدم جوش خوردگی استخوان مچ هر استخوان با یا بدون استیلوئیدکتومی 

(شامل تهیه گرافت و فیکساسیون الزم)رادیال 
30.4030.404

2020902544125446
آرتروپالستی با جایگذاری پروتز؛ دیستال رادیوس یا دیستال رادیوس و تمام یا 

(مچ کامل)قسمتی از مچ 
40.8040.806

20209525442
25443-

25444-

25445

و یا  (ناویکوالر)آرتروپالستی با جایگذاری پروتز؛ دیستال اولنار یا اسکافوئید مچ 

لونیت یا تراپزیوم
23.2023.206

28.8028.806آرتروپالستی، اینترپوزیشن، مفاصل بین استخوان های مچ یا مفاصل کارپومتاکارپال20210025447

08آرتروپالستی مجدد، شامل خارج کردن پروتز مفصل مچ20210525449

16.0016.004توقف رشد اپیفیز به وسیله اپیفیزیودز یا استیپلنیگ؛ دیستال رادیوس یا اولنار2021102545025455

20211525490
25491-

25492

با یا بدون متیل  (گذاشتن میل، پین، صفحه یا سیم)درمان پیشگیری کننده 

متاکریالت؛ رادیوس و اولنا
13.6013.604

20212025500

25505-

25530-

25535-

25560-

25565

13130درمانبستهشكستگيتنهراديوسويااولنا؛بايابدونمانيپوالسيون

32325درمانبازشكستگياولناشاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام202125

20213025520
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار 

(دررفتگی گالزی _شکستگی )دیستال 
20.9020.905



20213525525

درمانبازشكستگيتنهراديوسبافيكساسيونداخليوياخارجيبايابدوندرمان

بايابدون(دررفتگيگالزي-شكستگي)بستهدررفتگيمفصلراديواولنارديستال

فيكساسيوناسكلتيازطريقپوست

34.234.25

202140

درمانبازشكستگيتنهراديوسبافيكساسيونداخليوياخارجيودرمانباز

بايابدون(دررفتگيگالزي-شكستگي)دررفتگيمفصلراديواولنارديستال

فيكساسيونداخليياخارجيشاملترميمكمپلكسفيبروكارتيالژتريانگوالر

38385

45455درمانبازشكستگيتنهراديوسواولناشاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام202145

2021502560025605
یا  (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت)درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس 

جداشدن اپی فیز با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپوالسیون
8.008.000

برايمثالنوعكاليس)درمانبازشكستگيديستالراديوسبافيكساسيونداخلي202155

(يااسميت
32325

28285درمانبستهشكستگيديستالراديوسباپينيااكسترنالفيكساتور202156

8.408.400مچ؛ با یا بدون مانیپوالسیون (ناویکوالر)درمان بسته شکستگی اسکافوئید 2021602562225624

20.0020.005مچ؛ با یا بدون فیکساسیون (ناویکوالر)درمان باز شکستگی اسکافوئید 20216525628

2021702563025635
؛ با یا بدون (ناویکوالر)درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ 

مانیپوالسیون، هر استخوان
8.008.000

؛ ((ناویکوالر)به جز استخوان اسکافوئید مچ )درمان باز شکستگی استخوان های مچ 20217525645

هر استخوان

21.0021.005

10.8010.800درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا20218025650

18.1018.104فیکساسیون اسکلتی شکستگی استیلوئید اولنا، از طریق پوست20218525651

24.7024.704درمان باز شکستگی استیلوئید اولنا20219025652

درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با 20219525660

مانیپوالسیون

6.806.800

17.6017.605درمان باز دررفتگی رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک استخوان یا بیشتر20220025670

21.4021.404فیکساسیون استخوانی دررفتگی رادیواولنار دیستال از طریق پوست20220525671

7.207.200درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپوالسیون20221025675

17.6017.605درمان باز دررفتگی رادیواولنار دیستال حاد یا مزمن20221525676



4.604.600درمان بسته شکستگی در رفتگی ترانس اسکافوپریلونار، با مانیپوالسیون20222025680

35355درمانبازشكستگيدررفتگيترانساسكافوپريلونار202225

11.2011.200درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپوالسیون20223025690

21.6021.605درمان باز دررفتگی لونیت20223525695

20224025800

25805-

25810-

25820-

25825-

25830

شامل مفاصل رادیوکارپال و یا اینترکارپال و )آرترودز مچ، بدون گرافت استخوان 

شامل تهیه )؛ با گرافت اسالیدینگ ویا با اتوگرافت ایلیاک یا غیره (یا کارپومتاکارپال

یا آرترودز، مفصل رادیواولنار دیستال با برداشتن قطعه ای از اولنا، با یا . (گرافت

بدون گرافت استخوان

28.8028.805

20224525900

25905-

25907-

25909

بستنثانويهيا(گيوتين)آمپوتاسيونساعد،ازوسطراديوسواولنا؛باز،حلقوي

اصالحاسكارياآمپوتاسيونمجدد
40405

23.2023.205عمل کروکنبرگ20225025915

20225525920
25922-

25924
14.4014.405یا آمپوتاسیون مجدد. دزآرتیکوالسیون از مچ؛ با بستن ثانویه یا اصالح اسکار

20226025927
25929-

25931
17.6017.605یا آمپوتاسیون مجدد.آمپوتاسیون ترانس متاکارپال؛ با بستن ثانویه یا اصالح اسکار 

4.004.000درناژ آبسه انگشت#2022652601026011

20227026020
26025-

26030

درناژ غالف تاندون، انگشت و یا کف دست، هر کدام یا درناژ بورس کف دست؛ 

بورس منفرد یا چند بورس
12.0012.003

برای مثال استئومیلیت یا آبسه )انسیزیون کورتکس استخوان، دست یا انگشت 20227526034

(استخوان

13.6013.603

27.2027.204(Grease Gunبرای مثال )دکومپرسیون انگشتان و یا دست، آسیب ناشی از تزریق 20228026035

23.8023.804فاشیوتومی برای کاهش فشار، دست20228526037

6.806.804؛ از طریق پوست(کنتراکتور دوپوئیترن)فاشیوتومی کف دست 20229026040



9.609.604؛ باز، ناقص(کنتراکتور دوپوئیترن)فاشیوتومی کف دست 20229526045

8.808.804(برای مثال انگشت ماشه ای)انسیزیون غالف تاندون 20230026055

5.605.604تنوتومی از طریق پوست،  منفرد، هر انگشت20230526060

20231026070

26075-

26080-

26100-

26105-

26110

آرتروتومی همراه با بازکردن و درناژ یا خارج کردن جسم خارجی یا جسم آزاد؛ 

یا . مفصل کارپومتاکارپال و یا متاکارپوفالنژیال و یا  اینترفالنژیال، هر مفصل

آرتروتومی با بیوپسی؛ مفصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالنژیال، اینترفالتزیال، هر 

مفصل

11.2011.204

2023152611526116
اکسیزیون تومور یا مالفورماسیون عروقی، بافت نرم دست یا انگشت؛ زیرجلدی و 

(زیر فاشیایی یا داخل عضالنی)عمقی 
9.609.604

9.609.604بافت نرم دست یا انگشت (سرطان بدخیم)رزکسیون رادیکال تومور 20232026117

20232526121
، یا دیگر روش های Z-Plastyفاشیکتومی ناقص کف دست به تنهایی، با یا بدون 

(شامل تهیه گرافت)جابجایی نسوج موضعی، یا گرافت پوست 
24.7024.704

20233026123

فاشیکتومی ناقص کف دست با آزادسازی یک انگشت شامل مفصل اینترفاالنژیال 

، یا دیگر روش های جابجایی نسوج موضعی، یا Z-Plastyپروگزیمال با یا بدون 

(شامل تهیه گرافت)گرافت پوست 

31.4031.404

11.4011.400فاشیکتومی ناقص کف دست با آزادسازی هر انگشت اضافه20233526125+

20234026130

26135-

26140-

26145

سینووکتومی، مفصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالنژیال، شامل آزادسازی عضالت 

بین استخوانی و بازسازی کالهک اکستانسور، هر انگشت و یا مفصل اینترفاالنژیال 

روگزیمال، شامل بازسازی اکستانسور، هر مفصل اینترفاالنژیال و یا  غالف تاندون، 

تاندون فلکسور کف دست و یا انگشت، هر تاندون (تنوسینووکتومی)رادیکال 

16.8016.804

20234526160
26170-

26180-

26185

اکسیزیون ضایعه غالف تاندون یا کپسول مفصلی، تاندون کف دست و انگشت، 

(عمل مستقل)فلکسور و یا برداشتن سزاموئید، شست یا انگشت 
10.4010.404



20235026200
26205-

26210-

26215

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم متاکارپ یا بند 

(شامل تهیه گرافت)پروگزیمال، میانی، یا دیستال انگشت؛ با اتوگرافت 
14.4014.404

20235526230
26235-

26236

برای مثال )استخوان  (برداشت مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی)اکسیزیون ناقص 

؛ متاکارپ و یا بند میانی یا پروگزیمال انگشت و یا بند دیستال انگشت(استئومیلیت
11.2011.204

20236026250

26255-

26260-

26261-

26262

رزکسیون رادیکال متاکارپ یا رادیکال بند میانی یا پروگزیمال انگشت یا بند دیستال 

(شامل تهیه گرافت)انگشت؛ با اتوگرافت 
24.8024.804

11.2011.204درآوردن پروتز از انگشت یا دست20236526320

11.4011.404مانیپوالسیون مفصل انگشت تحت بیهوشی، هر مفصل20237026340

2023752635026352

ترمیم یا جلو آوردن تاندون فلکسور، به غیر از ناحیه دو و ناحیه غالف تاندون 

؛ اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت آزاد،  هر (No man's Land)فلکسور انگشت 

(غیر از منطقه ممنوعه)تاندون 

25.0025.004

20238026356

26357-

26358-

26370-

26372-

26373

ترمیم یا جلو آوردن تاندون فلکسور عمقی اولیه یا ثانویه با یا بدون گرافت آزاد،  

(منطقه ممنوعه)هر تاندون 
35.0035.004

20238526390
اکسیزیون تاندون فلکسور با کارگذاری تاندون مصنوعی برای گرافت تأخیری 

تاندون، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی
19.2019.204

20239026392
شامل )درآوردن تاندون و جاگذاری و گرافت تاندون فلکسور دست یا انگشت 

، هر تاندون مصنوعی(تهیه گرافت
24.8024.804



20239526410

26412-

26418-

26420-

26437

ترمیم تاندون اکستانسور دست و انگشت اولیه یا ثانویه؛ با یا بدون گرافت آزاد، 

یا سر به سر کردن تاندون اکستانسور، دست، هر تاندون.هر تاندون 
12.8012.804

20240026415
اکسیزیون غالف تاندون با کارگذاری تاندون مصنوعی برای گرافت تأخیری 

تاندون، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی
20.0020.004

20240526416
شامل تهیه )درآوردن تاندون مصنوعی و گذاشتن گرافت تاندون اکستانسور 

، دست یا انگشت، هر تاندون مصنوعی(گرافت
20.0020.004

2024102642626428

؛ با (برای مثال دفرمیتی بوتونیر)ترمیم تاندون اکستانسور، جزء مرکزی، ثانویه 

لترال، هر انگشت و یا با گرافت  (های)موضعی شامل باند (های)استفاده از بافت

(شامل تهیه گرافت، هر انگشت)آزاد 

18.4018.404

20241526432
26433-

26434

آسیب محل اتصال دیستال تاندون اکستانسور، با یا بدون پین گذاری از روی 

یا ترمیم تاندون اکستانسور، محل اتصال دیستال، اولیه یا ثانویه؛ با یا بدون . پوست
15.2015.204

20242026440
26442-

26445-

26449

یا تنولیز پیچیده، . تنولیز تاندون اکستانسور کف دست و انگشت، هر تاندون

یا تنوتومی، فلکسور، کف . تاندون اکستانسور انگشت شامل ساعد، هر تاندون

دست، باز، هر تاندون

13.6013.604

20242526450
26455-

26460
8.808.804تنوتومی، فلکسور، اکستانسور، دست یا انگشت، باز، هر تاندون

13.6013.604تنودز، مفصل اینترفاالنژیال؛ پروگزیمال، مفصل دیستال، هر مفصل2024302647126474

دراز کردن یا کوتاه کردن تاندون اکستانسور یا فلکسور، دست یا انگشت، هر 2024352647626479

تاندون

12.0012.004

2024402647726478
کوتاه کردن تاندون اکستانسور، دست یا انگشت، هر تاندون یا دراز کردن تاندون 

فلکسور، دست یا انگشت، هر تاندون
12.8012.804



20244526480

26483-

26485-

26489-

26490-

26492-

26494-

26496

جابجایی یا گرافت تاندون ناحیه کارپومتاکارپال یا ناحیه پشتی دست، کف دست؛ با 

یا جابجا کردن اوپوننزپالستی؛ انتقال تاندون . یا بدون گرافت آزاد، هر تاندون

یا  انتقال عضله هیپوتنار. (شامل تهیه گرافت)سطحی، انتقال تاندون با گرافت 

25.6025.604

انتقال تاندون برای برگرداندن عمل عضالت بین انگشتی؛ انگشت حلقه و انگشت 20245026497

کوچک

27.2027.204

37.6037.604انتقال تاندون برای برگرداندن عمل عضالت بین انگشتی؛ هر چهار انگشت20245526498

37.6037.604، سایر روش ها(Claw)تصحیح انگشت چنگالی 20246026499

20246526500
26502-

26504

بازسازی قرقره تاندون، هر تاندون؛ با بافت های موضعی و یا با گرافت فاشیا یا 

ویا با پروتز تاندون (شامل تهیه گرافت)تاندون 
14.4014.404

17.6017.604(برای مثال کنتراکتور شست)آزادسازی عضالت تنار 20247026508

11.2011.204انتقال متقابل عضالت بین انگشتی هر تاندون20247526510

55554(اپونسپالستي)جابهجاييتاندونهاجهتبرقراريعملمتقابلهشست202476

16.8016.804کپسولودز مفصل متاکارپوفاالنژیال؛ یک انگشت20248026516

22.4022.404کپسولودز مفصل متاکارپوفاالنژیال؛ دو انگشت، سه یا چهار انگشت2024852651726518

کپسولوتومی یا کپسولکتومی؛ مفصل متاکارپوفاالنژیال، مفصل اینترفاالنژیال؛ هر 2024902652026525

مفصل

16.0016.004

17.517.54آرتروپالستيمفاصلمتاكارپوفاالنژيال؛هرمفصل20249526530

21.6021.604آرتروپالستی مفاصل متاکارپوفاالنژیال؛ با کارگذاری پروتز، هر مفصل20250026531

14.4014.404آرتروپالستی مفاصل اینترفاالنژیال؛ هر مفصل20250526535

21.6021.604آرتروپالستی مفاصل اینترفاالنژیال با کارگذاری پروتز، هر مفصل20251026536



20251526540
26541-

26542-

26545

ترمیم لیگامان کولترال مفاصل متاکارپوفاالنژیال یا اینترفاالنژیال اولیه یا ثانویه با یا 

بدون گرافت
21.6021.604

20252026546
شامل تهیه گرافت استخوان با یا بدون )ترمیم جوش نخوردگی متاکارپ یا فاالنکس 

(فیکساسیون داخلی یا خارجی
38.0038.004

17.6017.604مفصل اینترفاالنژیال (Volar)ترمیم و بازسازی انگشت، صفحه کفی 20252526548

38.4038.405شست ساختن از انگشت20253026550

20253526551
؛ Wrap Aroundانتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکوالر، تکنیک

انگشت شست پا همراه با گرافت استخوان
150.10150.107

20254026553
؛ Wrap Aroundانتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکوالر، تکنیک

به جز شست پا، منفرد
121.60121.607

20254526554
؛ Wrap Aroundانتقال انگشت پا به دست با آناستومــــوز میکروواسکوالر، تکنیک

به جز شست پا، دوبل
171.00171.007

55.2055.207انتقال انگشت به یک موقعیت دیگر، بدون آناستوموز میکروواسکوالر20255026555

149.20149.207انتقال مفصل آزاد انگشت پا با آناستوموز میکروواسکوالر20255526556

21.6021.604، هر فضای پرده؛ با فلپ پوستی(پرده بین انگشتی)ترمیم سینداکتیلی 20256026560

47.547.54،هرفضايپرده؛بافلپپوستيوگرافت(پردهبينانگشتي)ترميمسينداكتيلي20256526561

شاملاستخوانو)،هرفضايپرده؛پيچيده(پردهبينانگشتي)ترميمسينداكتيلي20257026562

(ناخن
65654

17.6017.604استئوتومی؛ متاکارپ، بند انگشت، هر کدام2025752656526567

20.8020.804استئوپالستی، دراز کردن متاکارپ یا بند انگشت20258026568

Cleft Hand65654ترميمدستشكافدار20258526580

17.6017.604بازسازی پولیداکتیلی، بافت نرم و استخوان20259026587

17.6017.604ترمیم ماکروداکتیلی، هر انگشت20259526590

15.2015.204ترمیم عضالت بین انگشتی دست، هر عضله20260026591



13.6013.604آزادسازی عضالت بین انگشتی دست، هر عضله20260526593

17.6017.604 پالستی های متعددZاکسیزیون حلقه فشارنده انگشت با 20261026596

2026152660026605
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپوالسیون، هر استخوان 

بدون فیکساسیون
4.004.000

20262026607
26608-

26615

درمان بسته شکستگی متاکارپ با فیکساسیون خارجی، هر استخوان ویا فیکساسیون 

اسکلتی از طریق پوست، درمان باز شکستگی متاکارپ، منفرد، شامل فیکساسیون، 

در صورت انجام، هر استخوان

12.0012.000

6.806.800درمان بسته دررفتگی ویا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپوالسیون2026252664126645

2026302665026665

، از (شکستگی بنت)فیکساسیون اسکلتی شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست 

یا درمان باز شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپال . طریق پوست، با مانیپوالسیون

، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام(شکستگی بنت)شست 

15.2015.205

2026352667026675
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپوالسیون شست، هر 

مفصل؛ با یا بدون بیهوشی
4.604.600

2026402667626685

فیکساسیون اسکلتی دررفتگی کارپومتاکارپ، از طریق پوست، به جز شست، با 

یا درمان باز دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، . مانیپوالسیون، هر انگشت 

شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر مفصل

9.609.604

20264526686
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی کارپومتاکارپ، از طریق پوست، پیچیده، جااندازی 

متعدد یا تأخیری
17.6017.604

4.604.600درمان بسته دررفتگی متاکارپوفاالنژیال، منفرد، با مانیپوالسیون؛ با یا بدون بیهوشی2026502670026705

2026552670626715
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی متاکارپوفاالنژیال، از طریق پوست منفرد، با 

یا درمان باز دررفتگی متاکارپوفاالنژیال، منفرد، شامل فیکساسیون . مانیپوالسیون
12.0012.005

2026602672026725
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان؛ با 

یا بدون مانیپوالسیون هر کدام و یابا یا بدون کشش پوستی یا استخوانی، هر کدام
4.004.000



2026652672726735

فیکساسیون اسکلتی شکستگی ناپایدار تنه بند انگشت، از طریق پوست، بند میانی یا 

یا درمان باز . پروگزیمال، انگشت شست یا بقیه انگشتان، با مانیپوالسیون، هر کدام 

شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان، شامل 

فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام

8.008.004

2026702674026742
درمان بسته شکستگی مفصل شامل مفاصل اینترفاالنژیال یا متاکارپوفاالنژیال؛ با یا 

بدون مانیپوالسیون، هر کدام
6.806.800

20267526746
درمان باز شکستگی مفصل شامل مفاصل اینترفاالنژیال یا متاکارپوفاالنژیال؛ با یا 

بدون فیکساسیون، هر کدام
13.6013.604

درمان بسته شکستگی بند انگشت دیستال، انگشت یا شست؛ با یا بدون 2026802675026755

مانیپوالسیون، هر کدام

2.002.000

2026852675626765

فیکساسیون استخوانی شکستگی بند انگشت دیستال، از طریق پوست، شست یا بقیه 

انگشتان یا درمان باز شکستگی بند انگشت دیستال، شست یا بقیه انگشتان، شامل 

فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام

6.406.404

درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال، منفرد، با مانیپوالسیون؛ با یا بدون 2026902677026775

بیهوشی

2.802.800

2026952677626785

فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال، از طریق پوست، منفرد، با 

یا  درمان باز دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال شامل فیکساسیون .مانیپوالسیون 

داخلی در صورت انجام، منفرد

5.205.200

20270026820

26841-

26842-

26843-

26844-

26850-

26852-

26860-

26862

یا . (شامل تهیه گرافت)فیوژن انگشت شست در وضعیت اپوزیشن با گرافت اتوژن 

با : آرترودز مفصل کارپومتاکارپال انگشت شست؛ با یا بدون فیکساسیون داخلی

یاآرترودز مفصل کارپومتاکارپال انگشت به جز . (شامل تهیه گرافت)اتوگرافت 

یا آرترودز مفصل  (شامل تهیه گرافت)با اتوگرافت : شست؛ هر کدام

یا  (شامل تهیه گرافت)متاکارپوفاالنژیال، با یا بدون فیکساسیون داخلی؛ با اتوگرافت 

آرترودز مفصل اینترفاالنژیال، با یا بدون فیکساسیون داخلی؛ هر مفصل بین انگشتی 

(شامل تهیه گرافت)با اتوگرافت : اضافه

18.4018.404

4.604.600فیوژن هر مفصل بین انگشتی اضافه20270526861+

6.806.800، هر مفصل اضافه(شامل تهیه گرافت)فیوژن با اتوگرافت 20271026863+



20271526910
26951-

26952

، منفرد، با یا بدون (Rayآمپوتاسیون )آمپوتاسیون متاکارپ، یا انگشت یا شست 

انتقال بین استخوانی با یا بدون فلپ
15.2015.204

انسیزیون و درناژ ناحیه مفصل هیپ یا لگن؛ آبسه یا هماتوم عمقی یا بورس 2027202699026991

عفونی شده

6.006.004

برای مثال استئومیلیت یا آبسه )انسیزیون کورتکس استخوان، مفصل هیپ و یا لگن 20272526992

(استخوان

12.0012.006

20273027000
27001-

27003

عمل )تنوتومی ابداکتور هیپ، از طریق پوست، یا باز یا با قطع عصب اوبتوراتور 

(مستقل
8.808.806

14.4014.406(عمل مستقل)هیپ، باز  (های)یا ابداکتور و یا اکستانسور  (های)تنوتومی فلکسور 2027352700527006

22.4022.406فاشیوتومی هیپ یا ران، هر نوع20274027025

2027452703027033
یا شامل باز کردن یا درآوردن  (برای مثال عفونت)آرتروتومی هیپ، با درناژ 

جسم خارجی یا جسم آزاد
27.2027.206

20275027035
عصب کشی مفصل هیپ، داخل یا خارج لگنی، شاخه های داخل مفصلی عصب 

سیاتیک، عصب فمورال یا اعصاب ابتوراتور
39.2039.206

20275527036

کپسولکتومی یا کپسولوتومی هیپ با یا بدون اکسیزیون استخوان نابجا، با 

برای مثال گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس )آزادسازی عضالت فلکسور هیپ 

(مینیموس، تنسور فاشیاالتا، رکتوس فموریس، سارتوریوس و ایلئوپسواس

39.9039.906

بيوپسيبافتنرملگنوناحيههيپسطحي،زيرجلديعمقيزيرفاشياييياداخل2027602704027041

عضالني
5.65.64

اكسيزيونتوموربافتنرملگنوناحيههيپزيرجلديعمقيزيرفاشياييياداخل2027622704727048

عضالني
15155

47476(سرطانبدخيم)رزكسيونراديكالتوموربافتنرملگنياناحيههيپ202765

20277027050
27052-

27054

آرتروتومی با بیوپسی؛ مفصل ساکروایلیاک یا مفصل هیپ یا آرتروتومی با 

سینووکتومی مفصل هیپ
18.4018.406

20277527060
27062-

27065

اکسیزیون؛ بورس ایسکیال یا بورس یا کلسیفیکاسیون تروکانتر یا اکسیزیون کیست 

بال ایلیوم، سمفیز پوبیس یا تروکانتر بزرگ )استخوان یا تومور خوش خیم؛ سطحی 

با یا بدون اتوگرافت (فمور

10.4010.406

اكسيزيونكيستاستخوانياتومورخوشخيملگن؛عمقيلگنياناحيههيپبايا202780

بدونگرافت
38386



2027852707027071

برای مثال استئومیلیت یا ) (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی)اکسیزیون ناقص 

یا ( بال ایلیوم، سمفیز پوبیس یا تروکانتر بزرگ فمور)؛ سطحی (آبسه استخوان

(زیرفاشیایی یا داخل عضالنی)عمقی؛ 

20.0020.006

20279027075
رزکسیون رادیکال تومور یا عفونت؛ بال ایلیوم، یک راموس ایسکیوم یا پوبیس یا 

سمفیز پوبیس
40.8040.808

60.8060.808ایلیوم، شامل استابولوم، هر دو راموس پوبیس یا ایسکیوم و استابولوم20279527076

92.0092.008اکسیزیون استخوان بی نام، به طور کامل20280027077

رزکسیون رادیکال توبروزیته ایسکیال و تروکانتر بزرگ فمور با یا بدون فلپ 2028052707827079

پوستی

29.6029.608

13.6013.608برداشتن دنبالچه، اولیه20281027080

زیر فاشیایی یا )درآوردن جسم خارجی، لگن یا هیپ؛ بافت زیرجلدی یا عمقی 2028152708627087

(داخل عضالنی

4.004.000

60608خارجكردنپروتزهيپبايابدونجاگذارياسپيسر202820

20282509

#20283027093
27095-

27096

عمل تزریق برای آرتروگرافی هیپ یا بیحسی و یا تزریق استروئید برای مفصل 

ساکروایلیاک؛ با یا بدون بیهوشی

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)

3.003.000

23.0023.006آزادکردن یا کوتاه کردن پروگزیمال همسترینگ یا انتقال ادداکتور به ایسکیوم2028352709727098

20284027100
27105-

27110-

27111

انتقال عضله مایل خارجی به تروکانتر بزرگ، شامل گرافت فاشیا یا استطاله 

تاندون یا انتقال عضله پارااسپاینال به هیپ، شامل گرافت فاشیا یا استطاله تاندون، 

یا انتقال ایلیوپسوآس؛ به تروکانتر بزرگ فمور یا به گردن فمور

29.6029.606

48.0048.006(Whitman, Colonna, Hay groves or Cup Typeبرای مثال )استابولوپالستی 20284527120

40.0040.008(Girdlestoneبرای مثال عمل )رزکسیون سر فمور 20285027122

،آرتروپالستيدوStemبرايمثالپروتزتنهفمور)هميآرتروپالستيهيپ،ناقص202855

(قطبي
55558

هيپبايابدون(جايگذاريپروتزاستابولوموپروگزيمالفمور)آرتروپالستيكامل202860

گرافت
909012

2028650



0اصالح آرتروپالستی توتال هیپ؛ هر دو جزء، با یا بدون اتوگرافت یا آلوگرافت20287027134

0تنها جزء استابوالر، با یا بدون اتوگرافت یا آلوگرافت20287527137

2028800

27.2027.208(عمل مستقل)استئتومی و انتقال تروکانتر بزرگ فمور 20288527140

62628استئوتومياستخوانبينامپرياستابوالربايابدونجااندازيبازهيپ202890

2028950

68688بااستئوتوميهمزمانفمورال202900

2029050

0حذفكدها202910

202912Core Decompression40408سرفموربايابدونگرافتاستخواني

202914Core Decompression70708سرفمورباگرافتعروقي

40.8040.808(عمل مستقل)استئوتومی گردن فمور20291527161

60608استئوتوميگردنرانياناحيهاينترتروكانتريکياسابتروكانتريک202920

20292527175
27176-

27177-

27178

درمان لغزش اپی فیز فمور؛ به وسیله کشش، بدون جااندازی یا به وسیله 

پین گذاری منفرد یا متعدد، در جا یا پین گذاری منفرد یا متعدد یا گرافت استخوان 

با مانیپوالسیون بسته با پین گذاری منفرد یا متعدد (شامل تهیه گرافت)

35.2035.206

37.6037.606(Heyman type)استئوپالستی گردن فمور 20293027179

2029350

12.0012.006توقف رشد اپیفیز به وسیله اپی فیزیودز یا منگنه، تروکانتر بزرگ فمور20294027185

20294527187
با یا بدون متیل  (کارگذاری میله، پین، پلیت یا سیم)درمان پیشگیری کننده 

متاکریالت، گردن فمور و پروگزیمال فمور
41.8041.8010

22.8022.800درمان بسته شکستگی، دررفتگی، بازشدگی، نیمه دررفتگی، حلقه لگنی2029502719327194

3.603.600درمان بسته شکستگی دنبالچه20295527200



7.207.206درمان باز شکستگی دنبالچه20296027202

20296527215
درمان باز شکستگی خارهای ایلیاک، کنده شدن توبروزیتی، یا شکستگی بال های 

 (برای مثال شکستگی لگن در مواردی که حلقه لگنی به هم نخورده باشد)ایلیاک 
29.5029.506

20297027216
شامل ایلیوم، مفصل )فیکساسیون استخوانی شکستگی خلفی حلقه لگنی و یا دررفتگی 

از طریق پوست (ساکروایلیاک و یا ساکروم
41.8041.804

202975
شاملسمفيز)درمانبازشكستگيقداميحلقهويادررفتگي،بافيكساسيونداخلي

(پوبيسوياراموس
52528

202980
شامل)درمانبازشكستگيخلفيحلقهويادررفتگيهمراهبافيكساسيونداخلي

(ايليوم،مفصلساكروايلياکوياساكروم
65658

202985
؛بايابدونمانيپوالسيونبايا(حفرههيپ)استابولوم(هاي)درمانبستهشكستگي

بدونكششاسكلتي
15150

606010درمانبازشكستگيديوارهخلفيياديوارهقدامياستابولوم202990

12512510درمانبازشكستگياستابولومعرضي،تيشكل،ستونقداميياخلفيياهردو202995

2030000

8.008.000درمان بسته شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن؛ با یا بدون مانیپوالسیون2030052723027232

203010
فيكساسيوناستخوانيشكستگيفمور،انتهايپروگزيمال،گردن،ازطريقپوستيا

درمانبازشكستگيفمور،انتهايپروگزيمال،گردن،فيكساسيونداخلييا
60606

203015
درمانبستهشكستگياينترتروكانتريک،پرتروكانتريکسابتروكانتريکفمور؛بايا

بدونمانيپوالسيون
884

203020
درمانشكستگياينترتروكانتريک،پرتروكانتريک،ياسابتروكانتريک؛باايمپلنت

،بايابدونسركالژPlateنوعپيچيا
65658

20302527245
درمان شکستگی اینترتروکانتریک، پرتروکانتریک، یا ساب تروکانتریک؛ با پروتز 

داخل مدوالری، با یا بدون پیچ های قفل شونده و یا سرکالژ
80808

4.604.600درمان بسته شکستگی تروکانتر بزرگ20303027246

16.0016.006درمان باز شکستگی تروکانتر بزرگ20303527248



9.609.600درمان بسته دررفتگی تروماتیک هیپ؛ با یا بدون بیهوشی2030402725027252

24246درمانبازدررفتگيتروماتيکهيپبدونفيكساسيونداخلي203045

203050
درمانبازدررفتگيتروماتيکهيپباشكستگيسرفمورياديوارهاستابولوم،بايا

بدونفيكساسيونداخليياخارجي
1001006

2030552725627257
به  (تکاملی شامل نوع مادرزادی یا پاتولوژیک)درمان دررفتگی خودبخود هیپ 

وسیله اسپلینت در وضعیت ابداکشن یا کشش؛ با یا بدون بیهوشی، با یا بدون 
12.8012.805

50506(تكامليشاملنوعمادرزاديياپاتولوژيک)درمانبازدررفتگيخودبخودهيپ203060

60606درمانبازدررفتگيخودبخودهيپهمراهباكوتاهكردنشفتفمور20306527259

203070
درمانبستهدررفتگيهيپبهدنبالآرتروپالستي؛بدونبيهوشيياهمراهبابيهوشي

عموميياناحيهاي
660

6.806.803مانیپوالسیون مفصل هیپ همراه با بیهوشی عمومی20307527275

10108آرترودزمفصلساكروايلياکياسيمفيزيسپوبيس203080

2030850

35358؛ياهمراهبااستئوتوميسابتروكانتريک(شاملتهيهگرافت)آرترودزمفصلهيپ203090

64.8064.8015(Hindquarterآمپوتاسیون یک چهارم پایینی )آمپوتاسیون بین لگن و شکم 20309527290

50.4050.408دزآرتیکوالسیون هیپ20310027295

2031052730127303
انسیزیون و درناژ آبسه، بورس یا هماتوم عمقی، ران یا ناحیه زانو یا انسیزیون 

برای مثال استئومیلیت )عمقی همراه با بازکردن کورتکس استخوان، فمور یا زانو 
8.008.004

2031102730527306
، باز یا تنوتومی، ادداکتور یا هامسترینگ از طریق (تنوتومی)فاشیوتومی ایلیوتیبیال 

(عمل مستقل)پوست؛ یک تاندون 
8.008.004

20311527307
، باز یا تنوتومی، ادداکتور یا هامسترینگ از طریق (تنوتومی)فاشیوتومی ایلیوتیبیال 

پوست؛ چند تاندون
10.0010.004

22.4022.404(برای مثال عفونت)آرتروتومی زانو با بازکردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی 20312027310

16.0016.004(گاستروکنمیوس)نورکتومی عضله هامسترینگ یا نورکتومی پوپلیتئال 2031252731527320



20313027323
27327-

27324-

27328

اکسیزیون یا بیوپسی بافت نرم ران یا زانو سطحی زیرجلدی زیر فاشیایی یا داخل 

عضالنی
5.605.600

45.0045.006بافت نرم ران یا ناحیه زانو (سرطان بدخیم)رزکسیون رادیکال تومور 20313527329

2031402733027331
آرتروتومی زانو؛ با بیوپسی سینوویال به تنهایی یا شامل بازکردن مفصل، بیوپسی، 

خارج کردن جسم آزاد یا جسم خارجی
17.6017.605

20.0020.005؛ داخلی یا خارجی(منیسکتومی)آرتروتومی، با اکسیزیون غضروف نیمه هاللی زانو 2031452733227333

  آرتروتومی با سینووکتومی، زانو؛ قدامی یا خلفی؛ یا قدامی و خلفی شامل ناحیه 2031502733427335

پوپلیتئال

20.0020.005

14.4014.405اکسیزیون بورس پره پاتالر20315527340

2031602734527347
یا اکسیزیون  (برای مثال کیست بیکر)اکسیزیون کیست سینوویال فضای پوپلیتئال 

، زانو(برای مثال کیست یا گانگلیون)ضایعه مینیسک یا کپسول 
17.6017.605

24.0024.005برداشتن کشکک، به طور کامل یا نیمه20316527350

203170
اكسيزيونياكورتاژكيستاستخوانياتومورخوشخيمفمورازپروگزيمالتا

بدونفيكساسيونداخليبايا(شاملتهيهگرافت)ديستال؛باآلوگرافتيااتوگرافت
41415

203175
اكسيزيونياكورتاژكيستاستخوانياتومورخوشخيمفمورازپروگزيمالتا

ديستال؛باآلوگرافتيااتوگرافتبافيكساسيونداخليبايابدونگچگيري
51515

20318027360
 (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی)اکسیزیون ناقص استخوان 

(برای مثال استومیلیت یا آبسه استخوان)فمور، پروگزیمال تیبیا و یا فیبوال 
21.6021.605

60605رزكسيونراديكالتوموراستخوانفموريازانو203185

#20319027370
انجام تزریق برای آرتروگرافی زانو

(هزینه رادیولوژی به طور  جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
1.201.200

14.4014.403درآوردن جسم خارجی، عمقی، ناحیه ران یا زانو20319527372

21.6021.605بخیه زدن تاندون زیر پاتال؛ اولیه20320027380

25.6025.605بازسازی ثانویه شامل گرافت فاشیا یا تاندون20320527381



24.0024.005بخیه زدن پارگی عضله چهار سر یا هامسترینگ؛ اولیه20321027385

30.4030.405بازسازی ثانویه شامل گرافت فاشیا یا تاندون20321527386

13.6013.605تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ یک تاندون20322027390

17.6017.605تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ چند تاندون یک پا20322527391

26.6026.605تنوتومی، باز، هامسترینگ، زانو تا هیپ؛ چند تاندون، دوطرفه20323027392

15.2015.205بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ یک تاندون20323527393

20.0020.005بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ چند تاندون، یک پا20324027394

34.2034.205بلندکردن تاندون هامسترینگ؛ چند تاندون، دوطرفه20324527395

24.0024.005گرافت تاندون هامسترینگ به پاتال؛ یک تاندون20325027396

33.6033.605گرافت تاندون هامسترینگ به پاتال؛ چند تاندون20325527397

26.4026.405(Eggerعمل )انتقال تاندون هامسترینگ به فمور 20326027400

30305آرتروتوميباترميممنيسک،زانو203265

36.0036.005ترمیم اولیه لیگامان و یا کپسول پاره شده زانو؛ لیگامان کولترال20327027405

22225ترميماوليهليگامانوياكپسولپارهشدهزانو؛ليگامانكروشيت203275

36.8036.805ترمیم اولیه لیگامان و یا کپسول پاره شده زانو؛ لیگامان کروشیت و کولترال20328027409

59.9059.905پیوند کوندروسیت اتولوگ، زانو20328527412*

49.4049.405آلوگرافت استئوکندرال، زانو، باز20329027415*

32.8032.805(Maquetبرای مثال عمل )توبرکول پالستی قدامی تیبیا 20329527418

29.6029.605(Hauser)بازسازی پاتالی در رونده برای مثال عمل 20330027420

20330527422
؛ با مقابل قرار دادن (Hauser)بازسازی پاتالی در رونده برای مثال عمل 

(Goldwaite و Campbellعمل )اکستانسور و یا آزادکردن یا جلوآوردن عضله 
29.6029.605

29.6029.605؛ با پاتلکتومی(Hauser)بازسازی پاتالی در رونده برای مثال عمل 20331027424



18.7018.705آزادسازی رتیناکولوم خارجی، باز20331527425

37.0037.005؛ خارج مفصلی(تقویت لیگامانی زانو)بازسازی 20332027427

26265بازسازيبازكروشيت203325

60.0060.005(باز و خارج مفصلی)؛ داخل مفصلی (تقویت لیگامانی زانو)بازسازی 20333027429

28.8028.805(Thompson یا Bennettعمل )کوادریسپس پالستی 20333527430

26.4026.405کپسولوتومی، آزادسازی خلفی کپسول، زانو20334027435

20206آرتروپالستيپاتالبهتنهاييبايابدونپروتز203345

2033500

52526آرتروپالستيناكاملزانويکياهردوكنديلتيبيايافموربايابدونبازسازيپاتال203355

30.7030.706با دبریدمان و سینووکتومی ناقص20336027441

45.4045.406آرتروپالستی، کندیل های فمور یا پالتوی تیبیا، زانو20336527442

34.2034.206با دبریدمان و سینووکتومی ناقص20337027443

65.7065.706(Walldiusعمل )آرتروپالستی زانو، پروتز لوالیی 20337527445

2033800

80806آرتروپالستيكاملزانوبايابدونبازسازيپاتال203385

52526استئوتوميفمور،تنهياسوپراكنديالر؛بافيكساسيون203390

استئوتومي،متعدد،بامستقيمكردنرويميلهداخلمدوالري،شفتفمورعمل20339527454

(Sofield)
60606

203400
شاملتصحيح)استئوتومي،پروگزيمالتيبيا،شاملاكسيزيونيااستئوتوميفيبوال

؛قبليابعدازبستهشدناپيفيز(ژنوواروسياژنووالگوس
50506

60606استئوپالستيفمورشاملكوتاهكردنيابلندكردنبايابدونانتقالقطعهفمور203405

2034100

2034150



203420
ترميمديرجوشخوردنياجوشنخوردنفمورازپروگزيمالتاديستالبايابدون

گرافتبايابدوناستئوتومي
57576

20342527475
27477-

27485

؛ دیستال فمور؛ (برای مثال اپی فیزیودز)توقف اپی فیز یا نیمه اپی فیز به هر روش 

یا تیبیا و فیبوال، پروگزیمال
25.6025.606

37.6037.606توام دیستال فمور، پروگزیمال تیبیا و فیبوال20343027479

0آرتروپالستی مجدد کامل زانو، با یا بدون اتوگرافت؛ یک جزء20343527486

0آرتروپالستی مجدد کامل زانو، با یا بدون اتوگرافت؛ فمور و جزء کامل تیبیا20344027487

2034450

با یا بدون متیل متاکریالت،  (گذاشتن میخ، پین، پلیت و یا سیم)درمان پروفیالکتیک 20345027495

فمور

28.0028.006

20345527496
27497-

27498-

27499

فلکسور یا )فاشیوتومی جهت کاهش فشار، ران و  یا زانو، یک یا چند کمپارتمان 

؛ یا با دبریدمان عضله و یا عصب مرده(اکستانسور یا ادداکتور
23.8023.806

14140درمانبستهشكستگيتنهفموربدونفيكساسيون203460

2034650

58586درمانبازشكستگيتنهفمورباميلهداخلكانال203470

48486درمانبازشكستگيتنهفمورباپالکيااكسترنالفيكساتور203475

20348027508
27509-

27510

درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپوالسیون؛ 

یا فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور از طریق پوست، انتهای دیستال، کندیل 

داخلی یا خارجی یا سوپراکندیالر یا ترانس کندیالر، با یا بدون گسترش به ناحیه 

اینترکوندیالر یا جداشدن اپی فیزدیستال فمور

16.0016.000

52526درمانبازشكستگيديستالفمورخارجمفصلي203485

203490

درمانبازشكستگيسوپراكنديالرياترانسكنديالرفمورباگسترشبهناحيه

اينتركونديالر،شاملفيكساسيونداخليدرصورتانجاميادرمانبازشكستگي

فمور،انتهايديستال،كنديلداخليياخارجي

60606



18.4018.400درمان بسته جداشدن اپی فیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپوالسیون2034952751627517

52526باجداشدناپيفيزديستالفمور203500

6.006.000درمان بسته شکستگی کشکک20350527520

203510
درمانبازشكستگيپاتالبافيكساسيونداخلييااكسيزيونكشكکبطوركامليا

ناقصوترميم
35356

8.808.800؛ با یا بدون مانیپوالسیون(پالتو)درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال 2035152753027532

203520
؛يکياهردوكنديل،بايابدون(پالتو)درمانبازشكستگيتيبيا،پروگزيمال

فيكساسيونداخلي
53536

بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون  (های)درمان بسته شکستگی خار20352527538

مانیپوالسیون

6.806.800

بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون  (های)درمان باز شکستگی خار20353027540

فیکساسیون

32.0032.006

6.406.400درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی2035352755027552

20354027556
27557-

27558

درمان باز دررفتگی زانو، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام؛ یا با ترمیم 

اولیه لیگامان
36.8036.806

6.406.400درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی2035452756027562

27.2027.206درمان باز دررفتگی کشکک، با یا بدون برداشتن کشکک به طور کامل یا ناقص20355027566

20355527570
شامل به کارگیری کشش یا دیگر )مانیپوالسیون مفصل زانو تحت بیهوشی عمومی 

(وسایل فیکساسیون
5.605.603

47.2047.206آرترودز زانو به هر روش20356027580

203565
آمپوتاسيونرانازوسطفمور؛درهرسطحي،بامتدفيتينگفوريشاملاولين

،بستنثانويهزخميااصالحاسكار،آمپوتاسيون(گيوتيني)گچگيري،باز،حلقوي
36366

20357027600

27601-

27602-

27603-

27604

قدامی و یا خارجی یا  (های)فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساق پا؛ کمپارتمان

قدامی و یا خارجی و خلفی؛  (های)خلفی به تنهایی یا کمپارتمان (های)کمپارتمان

انسیزیون و درناژ ساق یا مچ پا؛ آبسه عمقی یا هماتوم یا همراه با بورس عفونی

15.2015.204



2035752760527606
تنوتومی از طریق پوست، تاندون آشیل؛ تحت بی حسی موضعی یا با بیهوشی 

(عمل مستقل)عمومی 
6.406.404

8.808.804(برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)انسیزیون ساق یا مچ پا 20358027607

2035852761027612
آرتروتومی مچ پا شامل اکسپلور کردن، درناژ، یا درآوردن جسم خارجی یا 

آرتروتومی، آزادکردن کپسول خلفی، مچ، با یا بدون بلندکردن تاندون
21.6021.604

20359027613
27619-

27614-

27618

اکسیزیون یا بیوپسی بافت نرم ساق یا مچ؛ سطحی، زیرجلدی، زیر فاشیایی یا داخل 

عضالنی
11.2011.204

40404،بافتنرمساقياناحيهمچ(برايمثالتوموربدخيم)رزكسيونراديكالتومور203595

20360027620
27625-

27626

آرتروتومی مچ پا با بازکردن مفصل، با یا بدون بیوپسی، با یا بدون درآوردن 

جسم آزاد یا جسم خارجی یا آرتروتومی با سینووکتومی مچ پا؛ یا شامل 
22.4022.404

برای مثال کیست یا گانگلیون ساق و یا )اکسیزیون ضایعه غالف تاندون یا کپسول 20360527630

(مچ پا

8.008.004

203610
اكسيزيونياكورتاژكيستاستخوانياتومورخوشخيم،تيبيايافيبوال؛بااتوگرافت

(شاملتهيهگرافت)
38384

2036152764027641
استخوان،  (برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی یا دیافیزکتومی)اکسیزیون ناقص 

؛ تیبیا یا فیبوال(برای مثال استئومیلیت یا اگزوستوز)
27.2027.204

55554رزكسيونراديكالتومور،استخوان؛تيبيايافيبوال203620

40404(كالكانئوس)ياپاشنه(تالوس)رزكسيونراديكالتومور،استخوان؛قاپ203625

#20363027648
عمل تزریق برای آرتروگرافی مچ پا

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)
2.202.200

203635
شاملتهيه)ترميماوليه،بازياازطريقپوست،پارگيتاندونآشيل؛باگرافت

؛ياترميمثانويهتاندونآشيلبايابدونگرافت(گرافت
36365

20364027656
27658-

27659

ترمیم نقص فاشیای ساق پا؛ یا ترمیم تاندون فلکسور ساق پا؛ اولیه یا ثانویه، با یا 

بدون گرافت، هر تاندون
15.2015.205

11.2011.205ترمیم تاندون اکستانسور ساق پا؛ اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت، هر تاندون2036452766427665



13.6013.605ترمیم دررفتگی تاندون های پرونئال؛ با یا بدون استئوتومی فیبوال2036502767527676

11.2011.205تنولیز تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساق و یا مچ پا؛ منفرد؛ هر تاندون20365527680

20366027681
از )تنولیز تاندون فلکسور یا اکستانسور، ساق و یا مچ پا؛ منفرد؛ تاندون های متعدد 

(مجزا (های)طریق انسیزیون 
13.6013.605

16.0016.005(عمل مستقل)بلندکردن یا کوتاه کردن تاندون ساق یا مچ پا؛ یک تاندون 20366527685

20367027686
از طریق یک )بلندکردن یا کوتاه کردن تاندون ساق یا مچ پا؛ چند تاندون 

، هر کدام(انسیزیون
17.6017.605

16.8016.805(Strayerعمل )کوتاه نمودن گاستروکنمیوس 20367527687

20368027690
برای مثال )؛ سطحی (با تغییر جهت یا مسیر عضله)جابجایی یا گرافت یک تاندون 

(اکستانسورهای تیبیال قدامی به قسمت میدفوت
17.6017.605

20368527691

برای مثال )؛ عمقی (با تغییر جهت یا مسیر عضله)جابجایی یا گرافت یک تاندون 

تیبیال قدامی یا تیبیال خلفی از میان فضای بین استخوانی، فلکسور دیژیتروم 

لونگوس، فلکسور هالوسیس لونگوس یا تاندون پرونئال به قسمت میدفوت یا 

22.4022.405

3.803.800جابجایی یا گرافت هر تاندون اضافه20369027692

20369527695
27696-

27698
24.0024.005ترمیم اولیه یا ثانویه پارگی لیگامان های مچ پا؛ کولترال یک یا دوطرفه

26.2026.205آرتروپالستی مچ پا20370027700

42.1042.105(مچ کامل)آرتروپالستی مچ پا با پروتز 20370527702

47.4047.405آرتروپالستی مچ پا، مجدد، مچ کامل20371027703

20.8020.805خارج کردن پروتز مچ20371527704

24.8024.805استئوتومی تیبیا یا فیبوال تیبیا و فیبوال2037202770527709

15.2015.205استئوتومی فیبوال20372527707

20373027712
مثل )متعدد با تصحیح وضعیت قرارگیری استخوان توسط میله داخل مدوالری 

(Sofieldعمل 
34.4034.405



39.2039.205استئوپالستی تیبیا و فیبوال، بلندکردن یا کوتاه کردن20373527715

درمانبدجوشخوردنياجوشنخوردنتيبياويافيبوالبههرروشبايابدون203740

گرافت
54545

درمانبدجوشخوردنياجوشنخوردنتيبياويافيبوالبههرروشبايابدون203745

گرافت
0

39.6039.605اصالح پسودوآرتروز مادرزادی تیبیا20375027727

20375527730
27732-

27734

باز؛ دیستال تیبیا یا دیستال فیبوال یا دیستال تیبیا  (اپی فیزیودز)توقف رشد اپی فیز 

و فیبوال
22.4022.405

، هر روش، ترکیبی، پروگزیمال و دیستال تیبیا و (اپی فیزیودز)توقف رشد اپی فیز 20376027740

فیبوال

35.2035.205

33.6033.605دیستال فمور20376527742

، با یا بدون متیل متاکریالت، (کارگذاری میخ، پین، پلیت یا سیم)درمان پیشگیرانه 20377027745

تیبیا

29.6029.605

203775

،بايابدون(بايابدونشكستگيفيبوال)درمانبستهشكستگيتنهتيبيا

بايابدونشكستگي)مانيپوالسيون؛يافيكساسيوناسكلتيشكستگيتنهتيبيا

(برايمثالپينياپيچ)ازطريقپوست(فيبوال

990

باپليتياپيچ،بايابدون(بايابدونشكستگيفيبوال)درمانبازشكستگيتنهتيبيا203780

سركالژ
41415

203785
بهوسيلهپروتزداخل(بايابدونشكستگيفيبوال)درمانبازشكستگيتنهتيبيا

مدوالري،بايابدونپيچاينترالكينگوياسركالژ
50504

2037902776027762
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپوالسیون؛ با یا بدون کشش 

پوستی یا استخوانی
6.806.800

30305درمانبازشكستگيقوزکداخلي؛بايابدونفيكساسيون203795

5.605.600درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبوال، با یا بدون مانیپوالسیون2038002778027781

12125درمانبازشكستگيتنهياپروگزيمالفيبوال،بايابدونفيكساسيون203805

8.008.000؛ با یا بدون مانیپوالسیون(قوزک خارجی)درمان بسته شکستگی دیستال فیبوال 2038102778627788

28285درمانبازشكستگيديستالفيبوال؛بايابدونفيكساسيون20381527792

2038202780827810
برای مثال قوزک خارجی و داخلی، )درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا 

؛ با یا بدون مانیپوالسیون(قوزک خلفی و خارجی، یا قوزک داخلی و خلفی
8.008.000



203825
برايمثالقوزکخارجيوداخلي،قوزک)درمانشكستگيهردوقوزکمچپا

؛بايابدونفيكساسيون(خلفيوخارجي،ياقوزکداخليوخلفي
45455

8.808.800درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپوالسیون2038302781627818

50505درمانبازشكستگيسهقوزکمچپا؛بافيكساسيونلبهخلفي203835

2038400

2038452782427825
برای مثال )درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا 

Pilon یا Tibial Plafond)با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپوالسیون ،
15.2015.200

0حذفكد203850

20385527827
برای مثال )درمان باز شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن، دیستال تیبیا 

Tibial Plafond)شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام؛ تیبیا به تنهایی ،
46.6046.605

54545درمانبازشكستگيپالفوندتيبيابدونفيكساسيونفيبوال203860

203865
شامل(سيندسموزيس)درمانبازجداشدگيمفصلتيبيوفيبوالرديستال

فيكساسيونداخليدرصورتانجام
62625

6.406.400درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبوالر پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی2038702783027831

20387527832
درمان باز دررفتگی مفصل تیبیو فیبوالر پروگزیمال، شامل فیکساسیون داخلی در 

صورت انجام، یا با اکسیزیون پروگزیمال فیبوال
18.4018.405

2038802784027842
درمان بسته دررفتگی مچ پا، با یا بدون بیهوشی، با یا بدون فیکساسیون استخوانی 

از طریق پوست
5.205.200

20388527846
درمان باز دررفتگی مچ پا، با یا بدون فیکساسیون استخوانی از طریق پوست، بدون 

ترمیم یا فیکساسیون داخلی
27.2027.205

0حذفكد203890

20389527860
شامل به کارگیری کشش یا وسایل دیگر )مانیپوالسیون مچ پا تحت بیهوشی عمومی 

(جهت فیکساسیون
3.203.203

50505آرترودزمچپا203900

9.609.605آرترودز مفصل تیلیوفیبوالر، پروگزیمال یا دیستال20390527871



36365آمپوتاسيونساقيامچپابههرروش203910

20391527892
27893-

27894

فاشیوتومی برای کاهش فشار، ساق پا، کمپارتمان های قدامی و یا خارجی، با 

خلفی، قدامی و یا خارجی، با  (های)دبریدمان عصب و یا عضله مرده؛ یا کمپارتمان

دبریدمان عصب و یا عضله مرده

26.6026.605

20392028001
28002-

28003

انسیزیون و درناژ بورس پا یا زیر فاشیا با یا بدون درگیری غالف تاندون، پا، یک 

فضای بورس یک یا چند ناحیه
3.203.200

8.808.804(برای مثال استئومیلیت یا آبسه استخوان)انسیزیون کورتکس استخوان 20392528005

5.605.604فاشیوتومی پا و یا انگشتان پا20393028008

2.802.800تنوتومی از طریق پوست انگشت پا، یک یا چند تاندون2039352801028011

20394028020
28022-

28024

آرتروتومی شامل باز کردن، درناژ یا درآوردن جسم خارجی یا جسم آزاد، مفصل 

اینترتارسال یا تارسو متاتارسال یا متاتارسوفاالنژیال یا اینترفاالنژیال
9.209.204

17.1017.104نورکتومی عضالت انترنزیک پا20394528030

16.0016.004(کم کردن فشار از روی عصب تیبیال خلفی)آزادکردن تونل تارسال 20395028035

8.808.804اکسیزیون تومور، پا، بافت زیرجلدی یا عمقی، زیر فاشیایی، داخل عضالنی2039552804328045

11.2011.204بافت نرم پا (سرطان بدخیم)رزکسیون رادیکال تومور 20396028046

20396528050
28052-

28054

آرتراتومی با بیوپسی؛ مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال یا متاتارسو فاالنژیال یا 

اینترفاالنژیال
9.609.604

12.0012.004(عمل مستقل)فاشیکتومی، فاشیای کف پایی، ناقص 20397028060

18.4018.404(عمل مستقل)فاشیکتومی، فاشیای کف پایی، رادیکال 20397528062

11.2011.204سینووکتومی؛ مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال یا متاتارسو فاالنژیال، هر کدام2039802807028072

9.609.604، منفرد؛ هر کدام(Morton)اکسیزیون نورومای بین انگشتی 20398528080

16.8016.804سینووکتومی غالف تاندون، پا؛ فلکسور20399028086

10.4010.404سینووکتومی غالف تاندون، پا؛ اکستانسور20399528088



20400028090
برای مثال ) (شامل سینووکتومی)اکسیزیون ضایعه، تاندون، غالف تاندون یا کپسول 

؛ پا(کیست یا گانگلیون
8.808.804

20400528092
برای مثال ) (شامل سینووکتومی)اکسیزیون ضایعه، تاندون، غالف تاندون یا کپسول 

؛ انگشتان پا، هر کدام(کیست یا گانگلیون
5.605.604

20401028100
28102-

28103

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم، تالوس یا کالکانئوس؛ با 

یا با آلوگرافت (شامل تهیه گرافت)اتوگرافت ایلیاک یا غیره
14.4014.404

20401528104
28106-

28107

اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم، تارسال یا متاتارسال، به 

یا با  (شامل تهیه گرافت)جز تالوس یا گالگانئوس با اتوگرافت ایلیاک یا غیره 
10.4010.404

8.808.804اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم، انگشتان پا20402028108

5.605.604(عمل مستقل) (Bunionette)استکتومی اکسیزیون ناقص، سر متاتارس پنجم 20402528110

20403028111
28112-

28113

دومی، )و یا سر بقیه متاتارس ها .استکتومی، اکسیزیون کامل؛ سر متاتارس اول 

و یا  سر متاتارس پنجم (سومی و چهارمی
10.4010.404

20403528114
استکتومی، اکسیزیون کامل؛ سر همه متاتارس ها، با برداشتن ناقص بند 

(Clayton)پروگزیمال انگشت، به جز متاتارس اول برای مثال عمل 
27.2027.204

15.2015.204استکتومی، اکسیزیون استخوان های تارس به هم چسبیده20404028116

15.2015.204استکتومی کالکانئوس20404528118

11.2011.204برای خار، با یا بدون آزادکردن فاشیای کف پا20405028119

20405528120
برداشتن به شکل مخروط یا نعلبکی، سکسترکتومی یا )اکسیزیون ناقص استخوان

؛ تالوس یا کالکانئوس(Bossingبرای مثال استئومیلیت یا  )(دیافیزکتومی
13.6013.604

10.4010.404استخوان تارس یا متاتارس، به جز تالوس یا کالکانئوس20406028122

8.008.004بند انگشت پا20406528124

2.402.403رزکسیون کامل یا ناقص، قاعده بند انگشت، هر انگشت20407028126

22.4022.404(آستراگالکتومی)تالکتومی 20407528130

13.6013.604متاتارسکتومی20408028140



8.008.004فاالنژکتومی انگشت پا، هر انگشت20408528150

4.604.604، انتهای دیستال فاالنکس، هر انگشت پا(ها)رزکسیون کندیل20409028153

20409528160
همی فاالنژکتومی یا اکسیزیون مفصل اینترفاالنکس، انگشت پا، انتهای پروگزیمال 

بند انگشت، هر کدام
4.604.604

22.4022.404رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ تارسال، به جز تالوس یا کالکانئوس20410028171

22.4022.404رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ متاتارسال20410528173

15.2015.204رزکسیون رادیکال تومور استخوان؛ بند انگشت پا20411028175

3.003.000درآوردن جسم خارجی، پا، زیرجلدی20411528190

7.207.203درآوردن جسم خارجی، پا، عمقی، پیچیده2041202819228193

20412528200
28202- 

28208-

28210

ترمیم، تاندون، فلکسور، اکستانسور، پا؛ اولیه یا ثانویه، بدون گرافت آزاد، هر 

(شامل تهیه گرافت)یا ثانویه با گرافت آزاد، هر تاندون . تاندون 
10.4010.404

20413028220
28222-

28225-

28226

9.609.604تنولیز، فلکسور یا اکستانسور پا؛ یک تاندون یا چند تاندون

20413528230
 28232-

28234
4.004.004تنوتومی باز، تاندون فلکسور یا اکستانسور؛ پا، یک یا چند تاندون

20414028238
، تاندون تیبیال خلفی، با اکسیزیون استخوان ناویکوالر فرعی (جلوآوردن)بازسازی 

(Kidnerتیپ عمل )مچ پا 
15.2015.204

8.008.004تنوتومی، بلندکردن، یا آزادکردن، عضله ابداکتور شست پا20414528240

13.6013.604(عمل مستقل) (Steindler Strippingبرای مثال )قطع فاشیا و عضله کف پا 20415028250

24244(عملمستقل)كپسولوتوميقسمتميانيپا،آزادسازيقسمتداخليبهتنهايي20415528260

36364كپسولوتوميقسمتميانيپا،آزادسازيقسمتداخليبهتنهاييبابلندكردنتاندون204160



204165
برايمثال)(ها)وسيع،شاملكپسولوتوميتالوتيبيالخلفيوبلندكردنتاندون

(دفورميتيكالبفوتمقاوم
45454

34344(Heyman)كپسولوتومي،ميدتارسالمثلعمل204170

عمل)كپسولوتومي،مفصلمتاتارسوفاالنژيال،بايابدونتنورافي،هرتعدادمفصل20417528270

(مستقل
20204

4.004.004(عمل مستقل)مفصل اینترفاالنژیال، هر مفصل 20418028272

7.807.804(Kelikian)برای مثال پرده گذاری یا عمل )عمل ایجاد سینداکتیلی در انگشتان پا 20418528280

20419028285
برای مثال فیوژن اینترفاالنژیال، برداشتن بند انگشت به )اصالح انگشت چکشی 

(صورت ناقص یا کامل
10.4010.404

-Ruiz) با دوختن پالستیک پوست برای مثال عمل Cock-upاصالح انگشت پنجم 20419528286

Mora)

5.605.604

استکتومی، ناقص، برای برداشت اگزوستوز یا کندیلکتومی، سر متاتارس، هر سر 20420028288

متاتارس

15.2015.204

20420528289
اصالح هالوکس ریجیدوس با کیلکتومی، دبریدمان و آزادسازی کپسول مفصل 

متاتارسوفاالنژیال اول
22.8022.804

664(Silverمثلعمل)برداشتناگزوستوزسادهازمتاتارسوفاالنژيال204210

20204اصالحهالوسوالگوسباهرروشبدوناستئوتوميمتاتارسيافالنكس204215

2042200

2042250

35354اصالحهالوسوالگوسباهرروشبااستئوتوميمتاتارسيافالنكس204230

2042350

2042400

2042450

20425028300
؛ با یا بدون (Chambers یا Dwyerبرای مثال عمل )استئوتومی؛ کالکانئوس 

فیکساسیون داخلی
21.6021.604

20.0020.004استئوتومی؛ تالوس20425528302



18.4018.404استئوتومی استخوان های تارس به جز کالکانئوس یا تالوس20426028304

22.4022.404(Fowlerبرای مثال عمل ) (شامل تهیه گرافت)با اتوگرافت 20426528305

استئوتومی، با یا بدون بلندکردن، کوتاه کردن یا تصحیح زاویه، متاتارس؛ اولین 20427028306

متاتارس

14.4014.404

20.2020.204(به جز اولین انگشت)اولین متاتارس با اتوگرافت20427528307

12.0012.004به جز اولین متاتارس، هر کدام20428028308

15.2015.204(Cavus foot برای Swansonبرای مثال عمل )متعدد 20428528309

20429028310
استنئوتومی، کوتاه کردن، تصحیح زاویه ای یا چرخشی؛ بند پروگزیمال، اولین 

(عمل مستقل)انگشت 
7.207.204

+20429528312
استنئوتومی، کوتاه کردن، تصحیح زاویه ای یا چرخشی؛ بند پروگزیمال، دیگر 

انگشت ها، هر انگشت
4.604.600

20430028313
برای مثال روی هم افتادگی )بازسازی، دفرمیتی زاویه ای انگشت، فقط بافت نرم 

(انگشت دوم، انگشت پنجم، انگشتان پیچ خورده
6.806.804

8.808.804(عمل مستقل)برداشتن سزاموئید، انگشت اول 20430528315

17.6017.604اصالح بد جوش خوردگی یا جوش نخوردگی؛ استخوان های تارس20431028320

11.2011.204(شامل تهیه گرافت)متاتارس، با یا بدون گرافت استخوان 20431528322

8.808.804بازسازی، انگشت پا، ماکروداکتیلی؛ رزکسیون بافت نرم20432028340

11.2011.204بازسازی، انگشت پا، ماکروداکتیلی؛ نیازمند برداشت استخوان20432528341

8.808.804پا؛ پلی داکتیلی (های)بازسازی انگشت 20433028344

11.2011.204سین داکتیلی، با یا بدون گرافت پوست، هر پرده20433528345

8.808.804(پای شکاف دار) Cleft Footبازسازی 20434028360

7.207.200درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپوالسیون2043452840028405

12.0012.000فیکساسیون استخوانی شکستگی کالکانئوس؛ از طریق پوست، با مانیپوالسیون20435028406



204355
باگرافت.درمانبازشكستگيكالكانئوس،شاملفيكساسيونداخليدرصورتانجام

(شاملتهيهگرافت)استخوانياتوژنازايلياکياديگرگرافتهاياستخوانياتوژن
50504

7.207.200درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپوالسیون2043602843028435

20200فيكساسيوناستخوانيشكستگيتالوسازطريقپوست204365

47475درمانبازشكستگيتالوسبايابدونفيكساسيونداخليياخارجي204367

2043702845028455
؛ با یا بدون (به جز تالوس و کالکانئوس)درمان شکستگی استخوان تارس 

مانیپوالسیون، هر کدام
6.406.400

20437528456
از  (به جز تالوس و کالکانئوس)فیکساسیون استخوانی شکستگی استخوان تارس 

طریق پوست، با مانیپوالسیون، هر کدام
8.008.000

20438028465
، شامل (به جز تالوس و کالکانئوس)درمان باز شکستگی استخوان تارس 

فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام
13.6013.600

5.605.600درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپوالسیون، هر کدام2043852847028475

6.006.000فیکساسیون استخوانی شکستگی متاتارس از طریق پوست، با مانیپوالسیون، هر کدام20439028476

13.6013.604درمان باز شکستگی متاتارس، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام، هر کدام20439528485

2.402.400درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپوالسیون2044002849028495

20440528496
28525-

28505

فیکساسیون استخوانی شکستگی انگشت بزرگ پا، یک یا چند بند انگشت، از طریق 

یا درمان باز شکستگی انگشت بزرگ پا، یک یا چند بند .پوست، با مانیپوالسیون 

یا درمان باز شکستگی یک یا .انگشت، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام 

چند بند انگشت، به جز بندهای انگشت شست پا، شامل فیکساسیون داخلی در 

5.205.204

2044102851028515
درمان بسته شکستگی یک یا چند بند انگشت، به جز انگشت بزرگ؛ با یا بدون 

مانیپوالسیون، هر کدام
2.002.000

2.402.400درمان بسته شکستگی سزاموئید20441528530

9.009.004درمان باز شکستگی سزاموئید، با یا بدون فیکساسیون داخلی20442028531

6.806.800درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی2044252854028545



20443028546
فیکساسیون استخوانی در دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال، از طریق 

پوست، با مانیپوالسیون
8.808.804

12.8012.804درمان باز دررفتگی استخوان تارس، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام20443528555

5.605.600درمان بسته دررفتگی مفصل تالوتارس؛ با یا بدون بیهوشی2044402857028575

2044452857628585
. فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل تالوتارس، از طریق پوست، با مانیپوالسیون

یا درمان باز دررفتگی مفصل تالوتارس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام
20.0020.004

5.205.200درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی2044502860028605

2044552860628615
فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال از طریق پوست، با 

یا درمان باز دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال، شامل فیکساسیون .مانیپوالسیون 
13.6013.604

4.004.000درمان بسته دررفتگی مفصل متاتارسوفاالنژیال؛ با یا بدون بیهوشی2044602863028635

2044652863628645
فیکساسیون استخوانی در رفتگی مفصل متاتارسوفاالنژیال از طریق پوست، با 

یا درمان باز دررفتگی مفصل متاتارسوفاالنژیال شامل فیکساسیون .مانیپوالسیون 
8.808.804

2.802.800درمان بسته دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال؛ با یا بدون بیهوشی2044702866028665

2044752866628675
فیکساسیون استخوانی دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال از طریق پوست، با 

یا درمان باز دررفتگی مفصل اینترفاالنژیال شامل فیکساسیون داخلی .مانیپوالسیون 
5.605.604

50504آرترودزپانتاالر204480

38384آرترودز؛تريپل204485

20449028725
28730-

28735

ساب تاالر؛ آرترودز، میدتارسالیا تارسو متاتارسال، متعدد یا عرضی؛ با استئوتومی 

(برای مثال برای تصحیح کف پای صاف)
28.0028.004

20449528737
 _آرترودز، با بلندکردن تاندون و جلوآوردن، میدتارسال، تارسال ناویکوالر 

(Millerبرای مثال عمل)گونه ای فرم 
27.2027.204

2045002874028750
آرترودز میدتارسال یا تارسومتاتارسال، یک مفصل؛ آرترودز شست پا؛ مفصل 

متاتارسو فاالنژیال
17.6017.604

10.4010.404مفصل اینترفاالنژیال20450528755



20451028760
آرترودز، با انتقال تاندون اکستانسور هالوسیس النگوس به گردن اولین متاتارس، 

(Jonesمثل عمل )شست پا، مفصل اینترفاالنژیال 
13.6013.604

22.4022.404؛ ترانس متاتارسال(Chopart)آمپوتاسیون پا؛ میدتارسال مثل عمل 2045152880028805

20452028810
28820-

28825

آمپوتاسیون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، آمپوتاسیون انگشت پا؛ از مفصل 

متاتارسوفاالنژیال یا از مفصل اینترفاالنژیال
8.808.804

*
20452528890

، با انرژی باال، توسط (ECSWT) درمان با تاباندن امواج ضربانی از خارج بدن 

پزشک، همراه با بیهوشی به جز موضعی، تحت راهنمای سونوگرافی در برگیرنده 

فاشیای کف پایی

4

2.5

1.5

2.501.50

20453029000

29010-

29015-

29020-

29025-

29035-

29040-

29044-

29046

، محدود؛ فقط تنه، شامل سر، (Risser jacket)گچ حلقه ای بدن، گچ ژاکت ریسر 

، فقط تنه؛ شامل سر، گچ تنه، شانه تا Turn buckle jacketگچ ژاکت ترن باکل 

، یک ران یا هر دو رانMinervaلگن؛ شامل سر، تیپ مینروا 

8.008.000

20453529049
29055-

29058
4.004.000، اسپایکا برای شانه، گچ ولپوFigure-of-eight 8گچ؛ به شکل 

20454029065
29075- 

29085

به )، دست و قسمت پایینی ساعد (کوتاه)، آرنج تا انگشت (بلند)گچ شانه تا دست 

(صورت دستکش ساقه بلند
3.003.000

3.503.500(مثال برای کونتراکتور)گچ گیری انگشت 20454529086

شانهتادستياساعدتادست؛استاتيکيا)بهكارگيريآتلبلنداندامفوقاني204550

(ديناميک
220

1.41.40آتلبنديانگشت204555

1.71.73ديناميک204560



20456529200

29220-

29240-

29260-

29280

، آرنج تا مچ، (برای مثال ولپو)باندپیچی؛ قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه

دست یا انگشت
2.002.000

8.008.000به کارگیری گچ اسپیکای لگن، یک پا، یک و نیم اسپایکا، یا دو پا2045702930529325

20457529345
29355-

29358-

29365

؛ (کف دار)یا از نوع قابل راه رفتن  (ران تا انگشتان پا)به کارگیری گچ بلند پا 

(ران تا مچ پا)به کارگیری بریس گچی بلند پا یا به کارگیری گچ سیلندری 
4.004.000

20458029405
29425-

29435

کف دار با )و نوع قابل راه رفتن  (زیر زانو تا انگشتان پا)به کارگیری گچ کوتاه پا 

PTBو  (پاشنه پالستیکی
4.004.000

1.501.500اضافه کردن کفی با پاشنه پالستیکی به گچ مورد استفاده قبلی20458529440

2.002.000به کارگیری قالب گچی سخت تمام تماسی پا20459029445

1.701.700به کارگیری قالب گچی کالب فوت با حالت دادن یا مانیپوالسیون، بلند یا کوتاه20459529450

2.002.000به کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا2046002950529515

20460529520
29530-

29540
1.801.800باندپیچی، لگن، زانو، مچ پا و یا پا

2.002.000باندپیچی، انگشتان پا20461029550

20461529580Unna boot2.002.000

Denis-Browne3.003.000باندپیچی آتل 20462029590

1.501.500برداشتن یا دو نیم کردن گچ باز کردن پنجره یا اصالح گچ به غیره از کالپ فوت2046252970029740

330گچبلندبازوياگچبلندساق204630

Minerva, Risser jacket2.502.500اسپایکای لگن یا شانه 20463529710

20464029715Turn buckle jacket3.003.000

1.501.500اصالح اسپایکا، گچ بدن یا ژاکت20464529720



1.501.500باز کردن پنجره در گچ20465029730

1.501.500گوه برداشتن از گج کالپ فوت20465529750

آرتروسکوپی، مفصل فکی، گیجگاهی، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم 20466029800

(عمل مستقل)

23.8023.805

26.6026.605(جراحی)آرتروسکوپی مفصل فکی، گیجگاهی 20466529804

19.0019.004(عمل مستقل)آرتروسکوپی شانه، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم 20467029805

50505كپسولورافيشانهآرتروسكوپيک204675

slap50504ترميمضايعه204680

22.4022.405آرتروسکوپی، شانه، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی20468529819

22.2022.204سینووکتومی ناقص20469029820

25.2025.204سینووکتومی کامل20469529821

20470029822
دبریدمان محدود

برای آرتروتومی باز از کدهای اختصاصی مربوط به روش های باز شانه استفاده )
24.5024.504

20470529823
دبریدمان وسیع

برای آرتروتومی باز از کدهای اختصاصی مربوط به روش های باز شانه استفاده )
26.7026.705

28.5028.504(عمل مامفورد)برداشتن قسمت دیستال ترقوه، شامل سطح مفصلی دیستال 20471029824

20471529825
همراه با برداشتن و آزادکردن چسبندگی ها؛ با یا بدون مانیپوالسیون 

برای اعمال باز از کدهای اختصاصی مربوط به اعمال باز مفصل شانه استفاده )
40.0040.004

20472029826
برداشتن فشار از فضای زیر آکرومیون با آکرومیوپالستی ناقص، با یا بدون 

آزادسازی کوراکوآکرومیال
42.0042.005

52525باترميمروتاتوركافآرتروسكوپيشانه20472529827

11.2011.204(عمل مجرا)آرتروسکوپی آرنج، تشخیصی؛ با یا بدون بیوپسی سینوویوم 20473029830

19.2019.204آرتروسکوپی آرنج، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی20473529834

21.4021.404سینووکتومی؛ ناقص20474029835



24.9024.904سینووکتومی؛ کامل20474529836

19.2019.204دبریدمان، محدود20475029837

23.2023.204دبریدمان، وسیع20475529838

16.0016.004(عمل مستقل)آرتروسکوپی مچ دست، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سنوویوم 20476029840

16.8016.804آرتروسکوپی مچ دست، جراحی؛ برای عفونت، الواژ و درناژ20476529843

18.4018.404سینووکتومی، ناقص یا کامل2047702984429845

18.4018.404اکسیزیون و یا ترمیم فیبروکارتیالژ مثلثی و یا دبریدمان مفصل20477529846

22.4022.404فیکساسیون داخلی برای شکستگی یا بی ثباتی20478029847

18.1018.104آندوسکوپی مچ دست، جراحی، با قطع لیگامان عرضی مچ20478529848

20479029850
اینترکندیالر و یا شکستگی (های)آرتروسکوپی، شکستگی خار )درمان با کمک 

توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپوالسیون؛ بدون فیکساسیون داخلی یا خارجی (های)
27.0027.004

39.0039.004(شامل آرتروسکوپی)با فیکساسیون داخلی یا خارجی 20479529851

20480029855
؛ یک (پالتو)درمان با کمک آرتروسکوپی در شکستگی تیبیا قسمت پروگزیمال 

(شامل آرتروسکوپی)کندیل، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام 
34.2034.204

20480529856
شامل )شکستگی هر دو کندیل، شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام 

( استفاده گردد200150برای گرافت استخوان از کد )(آرتروسکوپی
43.7043.704

25.7025.704(عمل مستقل)آرتروسکوپی هیپ، تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویوم 20481029860

27.6027.604آرتروسکوپی هیپ، جراحی؛ با درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی20481529861

20482029862
و آرتروپالستی با  (کندروپالستی)تراشیدن غضروف مفصلی  _با دبریدمان 

(البروم)سائیدن و یا برداشتن لبه 
32.3032.304

32.3032.304با سینووکتومی20482529863

20483029866
 (موزائیک پالستی)ی استئوکندرال (ها)آرتروسکوپی زانو، جراحی، اتوگرافت 

(شامل کشت اتوگرافت)
42.8042.804

50.4050.404(موزائیک پالستی)آلوگرافت استئوکندرال 20483529867



83.0083.004، میانی یا جانبی(شامل آرترومی برای جاگذاری منیسک)پیوند منیسک 20484029868

17174(عملمستقل)آرتروسكوپيزانو،تشخيصي،بايابدونبيوپسيسينوويال20484529870

23.0023.004آرتروسکوپی زانو، جراحی؛ برای عفونت، الواژ و درناژ20485029871

23.0023.004آرتروسکوپی زانو با آزادکردن جانبی20485529873

20486029874
برای مثال استئوکندریت دیسکان، چند )برای درآوردن جسم آزاد یا جسم خارجی 

(قطعه ای شدن غضروف
19.2019.204

20.0020.004(عمل مستقل) ( Shelf یا Plicaبرای مثال برداشتن )سینووکتومی، محدود 20486529875

25.6025.604(برای مثال داخلی یا خارجی)سینووکتومی وسیع، دو یا چند کمپارتمان 20487029876

24.0024.004(کندروپالستی)دبریدمان یا تراشیدن غضروف مفصلی 20487529877

20488029879
یا سوراخ کردن  (شامل کنروپالستی در صورت لزوم)آرتروپالستی با سائیدن 

(شکستگی میکروسکوپی)متعدد یا میکروفرگچر متعدد 
25.6025.604

2048852988029881
داخلی و خارجی شامل هرگونه تراشیدن )آرتروپالستی با برداشتن منیسک 

(داخلی یا خارجی شامل هرگونه تراشیدن منیسک)یا  (منیسک
31.0031.004

33334آرتروپالستيباترميممنيسکداخليياخارجي204890

42.0042.004(داخلی و خارجی)آرتروپالستی با ترمیم منیسک 20489529883

13.6013.604(عمل مستقل)آرتروپالستی با آزادکردن چسبندگی ها، با یا بدون مانیپوالسیون 20490029884

20490529885
مته کاری برای استئوکندریت دایسکان با گرافت استخوان، با یا بدون فیکساسیون 

(شامل دبریدمان کف ضایعه)داخلی 
29.6029.604

25.0025.004مته کاری برای ضایعه دست نخورده استئوکندریت دیسکان20491029886

29.4029.404مته کاری برای ضایعه دست نخورده استئوکندریت دیسکان با فیکساسیون داخلی20491529887

52.0052.004ترمیم، تقویت یا بازسازی لیگامان کروشئیت قدامی به کمک آرتروسکوپ20492029888

60.0060.004ترمیم، تقویت یا بازسازی لیگامان کروشئیت خلفی به کمک آرتروسکوپ20492529889

20493029891
آرتروسکوپی مچ پا، جراحی؛ اکسیزیون نقص استئوکندرال تالوس و یا تیبیا، شامل 

متهکاری ضایعه
28.5028.504



20493529892
ترمیم ضایعه استئوکندریت دیسکان بزرگ، شکستگی قله تالوس یا شکستگی 

Plafond شامل ) تیبیا با یا بدون فیکساسیون داخلی به کمک آرتروسکوپی
29.9029.904

17.1017.104فاشیوتومی پالنتار از طریق آندوسکوپی20494029893

20494529894
، جراحی؛ با درآوردن جسم (مفاصل تیبیوتاالر و فیبولوتاالر)آرتروسکوپی مچ پا 

آزاد یا جسم خارجی
20.0020.004

20.0020.004سینووکتومی ناقص20495029895

20.0020.004دبریدمان محدود20495529897

22.4022.404دبریدمان وسیع20496029898

41.8041.804با آرترودز مچ پا20496529899

19.0019.004آرتروسکوپی مفصل متاکارپوفاالنژیال، تشخیصی، شامل بیوپسی سینوویوم20497029900

20.9020.904آرتروسکوپی مفصل متاکارپوفاالنژیال، جراحی، با دبریدمان20497529901

20498029902
برای مثال )آرتروسکوپی، مفصل سابتاالر، با جااندازی لیگامان کولترال دررفته اولنا 

(Stenarضایعه 
21.9021.904

24.7024.704آرتروسکوپی، مفصل سابتاالر، جراحی، با درآوردن اجسام خارجی یا قطعات شناور20498529904

25.7025.704آرتروسکوپی، مفصل سابتاالر، با سینووکتومی20499029905

26.6026.604آرتروسکوپی، مفصل سابتاالر، با دبریدمان20499529906

32.4032.404آرتروسکوپی، مفصل سابتاالر، با آرترودز ساب تاالر20500029907
#

*
330سینووکتومی شیمیایی مفاصل از طریق سوزن205050

554درناژآبسهياهماتومبينيياتيغهبيني300005

5.005.004بیوپسی داخل بینی30001030100

30001530110
30115-

30117
15.9015.907اکسیزیون پولیپ یا ضایعه داخل بینی

35.7035.707اکسیزیون پولیپ یا ضایعه داخل بینی؛دسترسی از خارج30002030118



22.8022.807اکسیزیون یا عمل جراحی رنده کردن پوست بینی برای رینوفیما30002530120

20.0020.007اکسیزیون کیست درموئید بینی3000303012430125

14.0014.007اکسیزیون توربینیت، ناقص یا کامل، به هر روشی3000353013030140

36.0036.007رینکتومی، ناقص یا کامل3000403015030160

5.205.204، درمانی(ها)تزریق به داخل توربینیت30004530200

10.0010.007تعبیه پروتز در بینی3000503021030220

333درآوردنجسمخارجيازبيني#300055

773درآوردنجسمخارجيعارضهدارازبينيدراتاقعملبابيهوشي300056

19.1019.105درآوردن جسم خارجی عارضه دار از بینی با رینوتومی جانبی30006030320

40.3040.307رینوپالستی اولیه3000653040030410*

59.9059.907سپتورینوپالستی30007030420*

32.5032.507(کار جزئی روی نوک بینی)رینوپالستی، ثانویه، با اصالح مختصر 3000753043030435*

70707رينوپالستيثانويهاصالحپيچيده3000803045030462*

30008530460
رینوپالستی برای دفورمیتی بینی ثانویه به شکاف کام و یا شکاف لب مادرزادی، 

، فقط نوک بینیColumellaشامل افزایش طول 
37.7037.705

30009030465

برای مثال بکارگیری گرافت برای گشادشدن، بازسازی )ترمیم تنگی وستیبول بینی 

(دیواره جانبی بینی

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )

41.0041.007

30009530520
ترمیم تیغه بینی یا رزکسیون زیر مخاطی با یا بدون تراشیدن، حالت دادن 

غضروف یا جایگزینی با گرافت
22.0022.007

38.0038.007ترمیم آترزی کوان3001003054030545

13.0013.007آزادکردن چسبندگی داخل بینی30010530560

28.0028.007ترمیم فیستول دهان به بینی یا سینوس3001103058030600



30011530620
شامل تهیه گرافت نمی )درماتوپالستی تیغه بینی یا بقیه قسمت های داخل بینی 

(شود
24.0024.007

30012030630
ترمیم سوراخ های تیغه بینی

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
28.0028.007

30012530801
30802-

30930
7.007.005کوتر یا شکستن توربیتنت

يکطرفهيادوطرفه،بايابدون)كنترلخونريزيياتامپونقداميبيني3001303090130903

(كوتريزاسيون
3.33.35

12.5012.506تامپون بینی خلفی3001353090530906

27.4027.407بستن شریان های اتموئیدال30014030915

36.5036.507شریان ماگزیالری داخلی، از طریق آنتروم30014530920

8.608.605شستشوی سینوس ماگزیالری یا اسفنوئید3001503100031002

14.0014.005؛ از داخل بینی(آنتروتومی)بازکردن سینوس ماگزیال30015531020

3001603103031032
با یا بدون خارج  (Caldwell-Luc)؛ رادیکال (آنتروتومی)بازکردن سینوس ماگزیال

کردن پولیپهای آنتروکوآنال
24.0024.007

33.2033.207جراحی حفره پتریگوماگزیال، به هر طریقی30016531040

باز کردن سینوس اسفنوئید، با یا بدون بیوپسی؛ با یا بدون برداشتن پوشش 3001673105031051

مخاطی یا درآوردن پولیپ بینی
30307

17.9017.907(Trephine)عمل با ارّه حلقوی )بازکردن سینوس فرونتال؛ از راه خارج، ساده 30017031070

30017531075

31080-

31081-

31084-

31085-

31086-

31087

عمل جراحی باز سینوس فرونتال از طریق اوربیت، یک طرفه یا همراه با برداشتن 

کامل، با یا بدون فلپ استئوپالستیک، انسیزیون کرونال یا ابرو
46.0046.007



30018031090
فرونتال،ماگزيالري،اتموئيد)بازكردنسينوس،سهيابيشترازسهسينوسپارانازال

؛يکيادوطرفه(واسفنوئيد
80807

307اتموئيدكتومياينترانازالناقصياكاملويااكسترانازالكامل300182

67.0067.009برداشتن ماگزیال؛ بدون درآوردن محتویات اوربیت30018531225

300190
(Blocen)بادرآوردنمحتوياتاوربيتبهصورتيكجا

(وبعدازآنمراجعهنمائيد601905برايتخليهاوربيتبتنهائيبهكدهاي)

(بهبعدمراجعهنمائيد100325برايپيوندپوستبهكدهاي)

0

آندوسکوپی  تشخیصی بینی و یا سینوس ها#3001953123131233

12

8

4

8.004
ارزشتام

واحد6

30020031235

از طریق سوراخ )سینوس ها، تشخیصی با سینوسکپی اسفنوئید / آندوسکوپی بینی

از طریق مئاتوس  تحتانی و )یا ماکزیال   (کردن رویه اسفنوئید یا کانوالسیون مجرا

(یا سوراخ کردن فرورفتگی کانین

16

10

6

16.006
ارزشتام

واحد6

30020531237
بینی، جراحی؛ با بیوپسی، درآوردن پولیپ یا دبریدمان /آندوسکوپی سینوس ها

(عمل مستقل)

18

12

6

12.0066

30021031238
بینی، جراحی؛ با بیوپسی، درآوردن پولیپ یا دبریدمان با /آندوسکوپی سینوس ها

کنترل خونریزی بینی

21

14

7

14.0076

30021531239
بینی، جراحی؛ با بیوپسی، درآوردن پولیپ یا دبریدمان با /آندوسکوپی سینوس ها

داکریوسیستورینوستومی

39

26

13

26.00137

 Conchaآندوسکوپی سینوس ها؛ با برداشتن اتساع کیستیک کنکای میانی بینی 30022031240

bullosa

12.008.0047

30307اتموئيدكتومي300225



300226
(قداميوخلفي)ياكامل(قدامي)بازكردنسينوساتموئيديااتموئيدكتومي،ناقص

بهروشآندوسكوپي

37

25

12

25127

30023031256

31020-

31257-

31030-

31032

اندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی با انتروستومی ماگزیال یا برداشتن نسج بافت از 

سینوس ماگزیال
21.0014.0077

18.0018.007با برداشتن نسج بافت ازسینوس ماگزیال30023531267

30024031276
اندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی، با باز کردن سینوس فرونتال، با یا بدون 

درآوردن بافت از سینوس فرونتال

35

25

10

25.00107

30024531287
31288-

31050-

31051

آندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی، با اسفنوئیدوتومی با یا بدون درآوردن بافت 

از سینوس اسفنوئید
24.0018.0067

88.0063.00258آندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی، با ترمیم نشت مایع مغزی نخاعی از طریق بینی3002503129031291

3002553129231293
دیواره )آندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی، با کم کردن فشار اربیت از طریق بینی 

(داخلی و تحتانی
77.0055.00227

92.0065.00277آندوسکوپی بینی، سینوس، جراحی، با کاهش فشار روی عصب بینایی30026031294

؛ با درآوردن تومور یا الرنگوسل، (laryngofissure ،thyrotomy)الرنگوتومی 30026531300

کوردکتومی

55.0055.0010

26.0026.0010الرنگوتومی تشخیصی30027031320

858510الرنژكتومي؛كامل،بدوندايسكشنراديكالگردن30027531360

13013010الرنژكتومي؛كاملبادايسكشنراديكالگردن30028031365

الرنژكتومي؛سابتوتال،بااليگلوتيابااليكريكوئيد،بدوندايسكشنراديكال30028531367

گردن
12012010

15015010الرنژكتومي؛سابتوتال،بااليگلوت،بادايسكشنراديكالگردن30029031368



1201208الرنژكتوميناقص؛افقيبااليگلوتيابااليكريكوئيد30029531370

10010010الرنژكتوميناقص؛افقيياجانبيعموديياقداميعموديياقداميجانبيعمودي30030031375

1001008؛قداميعمودي(هميالرنژكتومي)الرنژكتوميناقص30030531380ادغام

1001008؛قداميجانبيعمودي(هميالرنژكتومي)الرنژكتوميناقص30031031382ادغام

30031531390
فارنگوالرنژكتوميبادايسكشنراديكالگردن؛بدونبازسازي

(درصورتبازسازيكدهايمربوطهجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
15015010

0فارنگوالرنژكتوميبادايسكشنراديكالگردن؛بابازسازي30032031395

42.0042.0010برداشتن آریتنوئید یا آریتنوئیدوپکسی، دسترسی از خارج30032531400

42.0042.0010برداشتن اپی گلوت30033031420

6.006.005لوله گذاری داخل تراشه به طور اورژانس30033531500
#

+
330(RSI)لولهگذاريبهروشالقايسريع300336

4.504.504تعویض لوله تراکئوتومی قبل از ایجاد مجرای فیستول30034031502

4.503.001.5(عمل مستقل)الرنگوسکوپی غیر مستقیم؛ تشخیصی #30034531505
ارزشتام

واحد6

30035031510
31511-

31512

الرنگوسکوپی، غیر مستقیم با بیوپسی یا با درآوردن جسم خارجی یا  برداشتن 

ضایعه
12.008.0046

7.505.002.56الرنگوسکوپی،  غیر مستقیم  با تزریق  به طناب صوتی30035531513

12.008.0046الرنگوسکوپی مستقیم، با یا بدون تراکئوسکوپی؛ برای آسپیراسیون30036031515

30036531520
31520-

31525
11.007.004(عمل مستقل)الرنگوسکوپی مستقیم؛ تشخیصی در هر گروه سنی 

ارزشتام

واحد6



30037031527

31527-

31528-

31529

الرنگوسکوپی مستقیم تشخیصی  با وارد کردن ابتوراتور  یا با دیالتاسیون بار اول یا 

دفعات بعد
13.509.004.5

ارزشتام

واحد6

15.0010.0056الرنگوسکوپی مستقیم؛ درمانی با درآوردن جسم خارجی یا بیوپسی3003753153031535

+30041731526

الرنگوسکوپی مستقیم؛ تشخیصی یا درمانی با استفاده از میکروسکوپ جراحی

کدهای که در شرح آنها به استفاده از میکروسکوپ اشاره شده است، این کد )

(قابل گزارش نمی باشد

3.002.0010

3003853154031541
الرنگوسکوپی مستقیم درمانی برای اکسیزیون تومور یا برداشتن مخاط طناب های 

صوتی یا اپی گلوت
18.0012.0066

30039031545
الرنگوسکوپی، مستقیم، جراحی، با تلسکوپ یا میکروسکوپ جراحی، با خارج کردن 

ی (ها)ی غیربدخیم، از طنابهای صوتی، بازسازی با فلپ(ها)زیر مخاطی ضایعه
21.0014.0077

30039531546

الرنگوسکوپی، مستقیم، جراحی، با تلسکوپ یا میکروسکوپ جراحی، با خارج کردن 

 (ها)های صوتی، بازسازی با گرافتغیربدخیم، از طناب (های)زیر مخاطی ضایعه

(شامل تهیه اتوگرافت)

( برای کشت گرافت بکار نبرید200175 را به همراه کد 300395کد )

( گزارش ننمائید300385 را به همراه کد 300395 یا 300390کدهای )

30.6020.60107

21.0014.0077الرنگوسکوپی مستقیم برای درآوردن  اریتینوئید3004003156031561

الرنگوسکوپی مستقیم درمانی با تزریق به طناب های صوتیبا یا بدون میکروسکوپ 3004053157031571

جراحی

21.0014.0077

6.004.002الرنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، تشخیصی30041031575
ارزشتام

واحد6

30041531576
31577-

31578

الرنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، تشخیصی؛ با بیوپسی با درآوردن جسم 

خارجی
15.0010.0057



(عملمستقل)استروبوسكوپيبهتنهاييباگزارشوتفسير30042031579

4.5

3

1.5

31.50

Keel49.5049.5010 حنجره، دو مرحله ای، با گذاشتن و برداشتن webالرنگوپالستی؛ برای پرده 30042531580

، شامل Core moldالرنگوپالستی؛ برای تنگی حنجره با گرافت یا قالب درونی 30043031582

تراکئوتومی

82.3082.3010

72.2072.2010الرنگوپالستی؛ با جااندازی باز شکستگی30043531584

27.0027.008درمان شکستگی بسته حنجره با یا بدون مانیپوالسیون3004403158531586

46.5046.5010الرنگوپالستی، شکاف کریکوئید30044531587

مثل بازسازی بعد از الرنژکتومی ناقص، برای )الرنگوپالستی، موارد ذکر نشده 30045031588

(سوختگی ها

55.3055.3010

33.3033.308عصب رسانی مجدد حنجره بوسیله پایه عصبی عضالنی30045531590

33.8033.808(عمل مستقل)قطع عصب راجعه حنجره، درمانی، یک طرفه 30046031595

30046531600
31601-

31603
16.0016.008تراکئوستومی، اورژانسی و غیر اورژانسی در هر سنی

10.2010.207تراکئوستومی، از طریق غشا کریکوتیروئید30047031605

34.3034.309تراکئوستومی، ایجاد راه جدید در تراشه با فلپ پوستی30047531610

30048031611
ایجاد فیستول تراکئوازوفاگال و بدنبال آن گذاشتن پروتز جهت صحبت کردن در 

(Blom-singer و  پروتز Voice buttonبرای مثال )کسانی که حنجره ندارند 
24.4024.409

4.304.306یا تزریق/سوراخ کردن تراشه از طریق پوست با آسپیراسیون ترانس تراکئال و30048531612

27.0027.009اصالح تراکئوستومی؛ با یا بدون فلپ چرخشی3004903161331614

30049531615

31623-

31624-

31645+

درمانبهوسيلهبرونكوسكوپقابلانعطافازطريقلولهتراشهياتراكئوستوميجهت

درمانانسدادناشيازموكوسپالکدرختتراكئوبرونكيالازطريقآسيپراسيونيا

(Recruitment)مانورركروتمان

21

14

7

1478



#300500

برونكوسكوپي،قابلانعطافتشخيصي،بايابدونراهنماييفلئوروسكوپشامل

بررسيطنابهايصوتي،تراشه،برونشهاياصليراستوچپوبرونشهاي

سگمانته

18

12

6

126
ارزشتام

واحد8

#300501

برونكوسكوپي،قابلانعطافتشخيصي،بايابدونراهنماييفلئوروسكوپشامل

بررسيطنابهايصوتي،تراشه،برونشهاياصليراستوچپوبرونشهاي

سگمانتهباشستشويسلوليوبايابدونبرسزدنيابرسزدنمحافظتشده

20

14

6

146
ارزشتام

واحد8

#300502
برونکوسکوپی، قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ شامل 

بررسی طناب های صوتی، تراشه، برونش های اصلی راست و چپ و برونش های 

سگمانته با بیوپسی تراشه یا برونش به هر تعداد در هر لوب

26

19

7

197
ارزشتام

واحد8

#300503

برونكوسكوپي،قابلانعطافتشخيصي،بايابدونراهنماييفلئوروسكوپشامل

بررسيطنابهايصوتي،تراشه،برونشهاياصليراستوچپوبرونشهاي

بههرتعدادباوبدونبيوپسيتراشهيابرونشبه(TBLB)سگمانتهبابيوپسيريه

هرتعداددرهرلوب

31

23

8

238
ارزشتام

واحد8

30050531630

31631-

31635-

31645-

31646-

31656

برونكوسكوپي،قابلانعطاف،درماني،بايابدونراهنماييفلئوروسكوپ؛با

ديالتاسيونبرونشياتراشهياجااندازيبستهشكستگيياباديالتاسيونتراشهيا

جهتدرآوردنجسمخارجيياجهتآسپيراسيوندرمانيدرختتراكئوبرونكيال

برايهربار

چنانچهتحتگايدسونوگرافيياسيتياسكنانجامشودهزينهگايدجداگانه)

24

17

7

1777

جايگذارييااصالحاستنتتراشهيابرونشدرحينانجامبرونكوسكوپيدرماني300507+

5

4

1

410

+30051031632

برونکوسکوپی،  ریجید یا قابل انعطاف، درمانی، با بیوپسی ریه از طریق برونش، 

هر لوب اضافه

 را بدون در نظر گرفتن تعداد بیوپسی هایی که از تراشه از یک لوب 300510کد )

(ریه گرفته شود باید فقط یکبار گزارش کرد

3.902.601.30



+30051531633

برونكوسكوپي،قابلانعطاف،درماني،بابيوپسيآسپيراسيونسوزنيازطريقبرونش،

بيوپسيHOTهرلوباضافهوياكرايويا

اينكدبدوندرنظرگرفتنتعدادبيوپسيهائيكهبااسپيراسيونسوزنيازداخل)

(برونشازتراشهيالوباضافيگرفتهميشودفقطيكباربايدگزارششود

6

4

1

410

+30052031637
برونکوسکوپی،  ریجید یا قابل انعطاف، درمانی، به ازای هر برونش جدید که 

استنت گذاری می شود
4.503.001.50

3005253164031641
شاملاكسيزيون،ليزر)برونكوسكوپي،قابلانعطاف،درمانيجهتتخريبتومور

؛باهرروش(وكرايوتراپيAPCدرماني،

39

29

10

29107

+300527

استفادهازبرونكوسكوپيريجيدجهتدرماناستفادهازبرونكوسكوپيريجيدجهت

درموارديكهبهجايبرونكوسكوپي،قابلانعطافازبرونكوسكوپيريجيد)درمان

(استفادهميشوداينكدعالوهبركداصليقابلگزارشميباشد

7.5

7.5

0

7.500

9.906.603.30کارگذاری کاتترها برای به کار بردن رادیو المنت داخل حفره ای30053031643+

در حین انجام برونکوسکوپی، تشخیصی، یا   (EBUS)سونوگرافی داخل برونش3005353165931620+

درمانی

14.509.005.50

7.105.002.15(عمل مستقل)کاتتریزاسیون از راه گلوت 30054031700

300545
واردكردنمادهحاجببرايالرنگوگرافييابرونكوگرافيبايابدونكاتتريزاسيون

(هزينهراديولوژيبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

21

14

7

1474

300550
تزريقازطريقتراشهبرايبرونكوگرافي

(هزينهراديولوژيبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
3.53.50

30055531717
کاتتریزاسیون با بیوپسی برسی از برونش

(هزینه رادیولوژی بصورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)
10.607.003.66

5.305.306(عمل مستقل)آسپیراسیون با کاتتر؛ نازوتراکئال 30056031720

8.008.006آسپیراسیون تراکئوبرونکیال با فیبروسکوپ، کنار تخت بیمار30056531725



30057031730
 تراکئوستومی پرکوتانه، واردکردن سوزن با گایدوایر دیالتاتور بداخل تراشه از 

طریق پوست جهت قراردادن استنت، یا لوله برای اکسیژن درمانی
10.6010.608

30057531750
31755-

31760-

31770

تراکئو پالستی؛ گردنی یا برقرارکردن ارتباط بین نای و حلق، هر مرحله،  یا 

تراکئوپالستی  داخل سینه ای یا برونکوپالستی یا  ترمیم با گرافت
70.7070.7012

95.395.318گردنياكسيزيونتنگيتراشهوآناستوموز؛درناحيه300580

10510518ياقفسهسينهسابگلوتاكسيزيونتنگيتراشهوآناستوموز؛درناحيه300581

15015018اكسيزيونتنگيتراشهوآناستوموزبابازسازيكارينابهعلتتومورياتنگي300583

0اكسيزيونتنگيتراشه؛درناحيهگردن300585

0اكسيزيونتومورياكارسينومتراشه؛گردنيياقفسهسينهاي300590

26.0026.008بخیه زدن آسیب یا سوراخ تراشه؛ گردنی30059531800

555515بخيهزدنآسيبياسوراختراشه؛داخلسينهاي300600

19.9019.908بستن جراحی سوراخ تراکئوستومی یا فیستول؛ بدون ترمیم پالستیک30060531820

29.3029.308بستن جراحی سوراخ تراکئوستومی یا فیستول؛ با ترمیم پالستیک30061031825

21.5021.506اصالح اسکار تراکئوستومی30061531830

#3006203200032420
توراسنتز،پونكسيونفضايجنبياريهبرايآسپيراسيونباراوليادفعاتبعد

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
7700

Water Sealاسپيراسيوندرمانيباواردكردنتيوببايابدون+3006253200232000

15

10

5

1056

Water Sealپلورودزشيمياييباواردكردنلولهبايابدون30063032005

18

12

6

1266

49.0049.008کارگذاری کاتتر دائم وکاف دار به فضای پلور با تونل زدن30063532019



30064032020
 برای هموتوراکس و یا آبسه یا Water Sealتوراکئوستومی با لوله با یا بدون 

آمپیم
7.007.008

35.2035.2015توراکئوستومی؛ با برداشتن دنده برای آمپیم، با یا بدون فلپ باز برای درناژ آمپیم3006453203532036

30065032095

32100-

32120-

32160-

39010-

32141

توراکئوتومی محدود یا وسیع؛ برای بیوپسی ریه، پلور یا مدیاستن، با 

اکسپلوراسیون برای عوارض بعد از عمل جراحی، با پنومولیز، در آوردن کیست 

ها، بول ها، جسم خارجی از ریه یا پلور با یا بدون ماساژ قلبی، با دسترسی از طریق 

توراکس، شامل برش قفسه سینه یا بازکردن وسط استرنوم

49.5049.5018

30065532110

32200-

32201-

32215

توراکئوتومی وسیع؛ با کنترل خونریزی ناشی از تروما و یا ترمیم پارگی ریه، 

پنومونوستومی؛ با درناژ باز آبسه یا کیست یا از طریق پوست یا خراش دادن 

پرده جنب برای عود پنوموتوراکس (اسکاریفیکاسیون)

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

71.3071.3018

43.0043.0018توراکئوتومی وسیع؛ با پنومولیز باز داخل جنبی30066032124

47.0047.0018با یا بدون عمل روی پلور (ها)توراکئوتومی وسیع؛ با درآوردن کیست30066532140

3006703215032151
توراکئوتومی وسیع؛ با درآوردن جسم خارجی یا رسوب فیبیرین از داخل پلور  یا  

از داخل ریه
47.0047.0018

11011020دكورتيكاسيونريهكاملياناقصبايابدونپلوركتوميجداري300675

#3006803240032405

پنوموسنتز،پونكسيونريهبراياسپيراسيون

(بااينكدقابلگزارشنميباشد300620كد)

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

واحد6ارزشتام99

300681
بيوپسيپلور،ريهيامدياستن؛سوزنيازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
9.89.80

27.6027.6010بیوپسی پلور؛ باز30068532402

12012018برداشتنريه،پنومونكتوميكامل300690

909018ياسگمنتكتوميلوبكتوميبرداشتنريه،300692



300695

برداشتنريه،پنومونكتومياسليو؛باخارجكردنقطعهايازتراشهوبدنبالآن

رزكسيونيکسگمان)آناستوموزتراشهبهبرونش،لوبكتوميياسگمنتكتومياسليو

يابايلوبكتومي(ازبرونشوآناستوموزبرونشبهبرونش

16516518

17017018پنومونكتوميخارججنبي300696

0برداشتنريهبهجزپنومونكتوميكامل؛شامليکسگمانيالوب300700

300705
رزكسيونيکسگمان)برداشتنريهبهجزپنومونكتوميكامل؛شامللبكتومياسليو

يابايلبكتومي(ازبرونشوآناستوموزبرونشبهبرونش
0

300710
برايكاهشحجمريه،(بولوسياغيربولوس)پليكاسيونريهآمفيزماتو–اكسيزيون

دسترسيازطريققفسهسينهياشكافاسترنال،بايابدونهرگونهعملرويپلور
10010018

10010018رزكسيونگوهايريه،منفرديامتعدديکطرفه3007153250032501

300720
همراه با رزکسیون  (شامل پنومنوکتومی، لوبکتومی یا سگمنتکتومی)رزکسیون ریه 

جدار قفسه سینه
15015018

53.0053.0015(آمپیمکتومی)انوکلئاسیون خارج پلوری آمپیم 30072532540

30073032550
واردکردن لوله پلور قرارگیرنده با کاف با تونل زدن 

 با این کد قابل گزارش نمی 300675 تا 300620 و 300745،  300735کدهای )
42.0028.00149

#30073532601

32602-

32603-

32604-

32605-

32606

توراکئوسکوپی، تشخیصی؛ ریه ها و فضای جنب، یا پری کاردیال ساک، یا فضای 

(عمل مستقل)مدیاستن؛ با یا بدون  بیوپسی 

40

27

13

2713
ارزشتام

واحد12

300740

يابا(برايمثالمكانيكيياشيميايي)توراكئوسكوپي،جراحي؛باپلورودز

دكورتيكاسيونناقصريهيابادرآوردنجسمخارجيداخلپلوريارسوبفيبرينيا

پليكاسيونبولشاملهرگونه-باكنترلخونريزيناشيازترومايابااكسيزيون

عملرويپلورياباپلوركتوميجدارييابارزكسيونگوهايريه،منفرديامتعدديا

بادرآوردنلختهياجسمخارجيازساکپريكاردياباايجاددريچهدرپريكارديا

رزكسيونناقصساکپريكاردبرايدرناژيابااكسيزيونكيست،تومورياتوده

0



300745

توراكئوسكوپي،جراحي؛بادكورتيكاسيونكاملريهشاملپنومونوليزداخلجنبي

ياباپريكارديكتوميكامليابااكسيزيونكيست،تومورياتودهمدياستنيابا

(Hellerعمل)ايياباازوفاگوميوتوميلوبكتوميكاملياقطعه
0

45.8045.8015ترمیم فتق ریه از بین جدار قفسه سینه30075032800

44.9044.9015(Clagettمثل عمل )بستن جدار قفسه سینه بدنبال درناژ فلپ باز برای آمپیم 30075532810

15015016پنومونكتوميتكميليياترميمفيستولبزرگبرونشيالباجراحيباز300760

72.9072.9015(بعد از تروما)بازسازی وسیع جداره قفسه سینه30076532820

65.0065.0012رزکسیون دنده ها، خارج پلور، همه مراحل30078532900

67.0067.0015همه مراحل (Schedeعمل )توراکئوپالستی، خارج جنبی 30079032905

85.0085.0015توراکئوپالستی، خارج جنبی با بستن فیستول جنبی برونشی30079532906

63.0063.0018پنومونولیز، خارج پریوستی، شامل اقدامات پرکردن یا پک کردن30080032940

7.507.506پنوموتوراکس درمانی، تزریق هوا داخل پلور30080532960

30081032997
برايالواژبرنكوآلوئوالرازطريقبرنكوسكوپبهكد)(يكطرفه)الواژكاملريه

(مراجعهگردد300500
0

#

*
30081532998

برای کاهش یا تخلیه یک یا چند تومور ریه در  (Ablation)تخریب غیرجراحی 

برگیرنده پلور و دیواره قفسه سینه در صورت درگیری، از طریق پوست، با امواج 
99.0066.00338

3008203301033011
 هر تعداد دفعهPigtailپریکاردیوسنتز با سوزن یا گذاشتن 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
6.706.7015

25.0025.0015پریکاردیوستومی با لوله30082533015

42.0042.0015(عمل مستقل)پریکاردیوتومی برای درآوردن لخته یا جسم خارجی 30083033020

40.0040.0015ایجاد دریچه یا برداشت قسمتی از پریکارد برای درناژ30083533025

63.0063.0015پریکاردیکتومی ناقص یا کامل با یا بدون بای پس قلبی ریوی3008403303033031

48.0048.0015اکسیزیون کیست یا تومور پریکارد30084533050



79.0079.0025اکسزیون تومور داخل قلبی، برداشتن تحت بای پس قلبی ریوی30085033120

68.0068.0020برداشتن تومور خارج قلبی با یا بدون بای پس قلبی ریوی30085533130

بدون  (IVC)یا تحتانی (SVC)خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی 300856

ترمیم

656520

10010020با ترمیم (IVC)یا تحتانی (SVC)خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی 300857

300858
با  (IVC)یا تحتانی (SVC)خارج کردن لخته یا تومور از ورید اجوف فوقانی 

گسترش به بطن راست و پلمونار
13013020

65.0065.0020(عمل مستقل)ریواسکوالریزاسیون ترانس میوکارد به وسیله لیزر با توراکتومی 30086033140

ریواسکوالریزاسیون ترانس میوکارد به وسیله لیزر با توراکتومی در حین عمل 30086533141+

دیگر

14.0014.000

30087033200
کارگذاری ضربان ساز دائمی با الکترود اپیکاردی؛ از طریق توراکئوتومی یا با 

دسترسی گزیفوئید
36.0036.0012

36.0036.0015کارگذاری  الکترود اپیکاردی؛ با دسترسی گزیفوئید30087533201

23.0023.000کارگذاری یا تعویض ضربان ساز دائمی با الکترودهای داخل وریدی؛ دهلیزی30088033206

30088533216

ضربانسازياپيسميكردائميکحفرهاي

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ)

(...وفلوروسكپيو

71

56

15

56150.00

30089033217

ضربانسازياپيسميكردائمدوحفرهاي

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ)

(...وفلوروسكپيو

80

65

15

65150.00

3008953321033211
ضربانسازموقتياپيسميكرموقتيکيادوحفرهايوريدي

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)

21

14

7

1470.00

(تکيادوحفرهاي)بطني-جايگذاريياتعويضمولدضربانسازدائميدهليزي3009003321233213

15

10

5

1050



30090533214

تبديلسيستميکحفرهايبه)ارتقاسيستمضربانسازيادفيبريالتوركارگذاشته

(دوحفرهاي

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ)

(...وفلوروسكپيو

80

65

15

65150

30091033215
دهليزراستيابطن)جايگذاريشدهازقبلICDتغييرمحلالكترودضربانسازيا

(راست

15

10

5

1050

30091533216
33217-

33220

- جایگذاری یا ترمیم الکترود ضربان ساز دائمی یا ضربان ساز کاردیوورتور

ضربان ساز دائمی یا  (از طریق وریدی یک حفره ای، یک الکترود)دفیبریالتور  

(دو حفره ای، دو الکترود)دفیبریالتور - ضربان ساز کاردیوورتور

0

ICD pocketياPacemaker pocketاصالحياجاسازيمجدد3009203322233223

21

14

7

1470

30092533224

كارگذاريالكترودضربانسازبهداخلسيستموريديقلببرايضربانسازيبطن

يکياICDارتقاسيستمضربانسازيا)قبليICDچپيااتصالبهضربانسازيا

گلوبالشاملهمهموارداعمازبررسيCRT-PياCRT-D دوحفرهايبه

الكتروفيزيولوژيکوبررسيليدوپروگرامينگ،ونوگرافيوفلورسكوپي

(گزارشواخذنميباشد كدديگريبااينكدقابل)

185

145

40

145400

3009303322533249+

CRT-Dدفيبريالتورسهحفرهاي

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ،)

(...ونوگرافيوفلوروسكپيو

(گزارشواخذنميباشد كدديگريبااينكدقابل)

185

145

40

145400

3009353322533208+

CRT-Pپيسميكردائمسهحفرهاي

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ،)

(...ونوگرافيوفلوروسكپيو

(گزارشواخذنميباشد كدديگريبااينكدقابل)

170

130

40

130400



تغییر مکان الکترود سیستم وریدی قلب جایگذاری شده30094033226
26

17

9

1790

(بطن چپ که قبال جایگذاری شده)درآوردن مولد ضربان ساز دائمی 30094533233
13.9

9

4.9

94.90

30095033234
در آوردن الکترودهای ضربان ساز داخل وریدی سیستم تک لیدی، بطنی یا 

دهلیزی

26.9

18

8.9

188.90

30095133234
درآوردنالكترودهايضربانسازداخلوريديسيستمتکليدي،بطنييادهليزي

زطريقليزرا

130

90

40

90400

در آوردن الکترودهای ضربان ساز داخل وریدی سیستم دو لیدی30095533235
34.3

23

11.3

2311.30

30096033236
درآوردن الکترودها و ضربان ساز اپی کاردی دائمی بوسیله توراکوتومی، سیستم 

تک لیدی، دهلیزی یا بطنی
43.0043.0015

درآوردن الکترودها و ضربان ساز اپی کاردی دائمی بوسیله توراکوتومی، سیستم 30096533237

دو لیدی

46.0046.0015

50.0050.0015دائمی داخل وریدی با توراکوتومی (های)درآوردن الکترود30097033238

30097533240

تکيادوحفرهايICDتعبيه

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکوبررسيليد،پروگرامينگ،)

(...ونوگرافيوفلوروسكپيو

(گزارشواخذنميباشد كدديگريبااينكدقابل)

100

75

25

75250



30098033241
 دفیبریالتور، تک یا Cardioverterخارج کردن زیر جلدی مولد ضربان ساز 

دوحفره ای

13.1

8.1

5

8.150

30098533243

 دفیبریالتور تک حفره ای یا دو Cardioverterدر آوردن الکترودهای ضربان ساز 

حفره ای 

(گزارش و اخذ نمی باشد هیچ کد دیگری با این کد قابل)

74

49

25

49250

30099033245
 دفیبریالتور تک حفره ای یا دو cardioverterکارگذاری الکترودهای ضربان ساز 

حفره ای اپی کاردی بوسیله توراکوتومی
47.0047.0015

30099533246
 دفیبریالتور تک حفره ای یا دو cardioverterکارگذاری الکترودهای ضربان ساز 

حفره ای اپی کاردی بوسیله توراکوتومی با کارگذاری مولد ضربان ساز
67.0067.0015

30100033249

تکيادوحفرهايوICDوتغييرمكانليدهايالكترودبرايICDتعبيه

كارگذاريمولدضربانساز

شاملكليهموارداعمازبررسيالكتروفيزيولوژيکبررسيليد،پروگرامينگ،)

(...ونوگرافيوفلوروسكپيو

(گزارشواخذنميباشد هيچكدديگريبااينكدقابل)

120

90

30

90300.00

30100533250
برای مثال سندرم )جراحی برای قطع راه ها یا مرکز آریتموژنیک فوق بطنی 

WPW؛ بدون بای پس قلبی ریوی( ، سندرم ورود مجدد گره دهلیزی بطنی
68.0068.0015

30101033251
برای مثال سندرم )جراحی برای قطع راهها یا مرکز آریتموژنیک فوق بطنی 

WPW؛ با بای پس قلبی ریوی( ، سندرم ورود مجدد گره دهلیزی بطنی
78.0078.0020

30101533253
عمل جراحی انسیزیون و بازسازی دهلیز برای درمان فیبریالسیون یا فلوتر 

(MAZEعمل)دهلیزی
98.0098.0020

79.0079.0020عمل جراحی برای از بین بردن مرکز آریتموژنیک بطنی با بای پس قلبی ریوی30102033261

#30102533282Event Recorder17.7011.7065 کاشت اولیه شامل برنامه دادن

Event recorder13.008.504.55 در آوردن #30103033284



65.0065.0025ترمیم جراحت قلبی؛ با یا بدون بای پس قلبی ریوی3010353330033305

3010403331033315
شامل درآوردن  جسم خارجی، ترومبوس دهلیزی یا )کاردیوتومی، تجسسی 

، با یا بدون بای پس(بطنی
68.0068.0025

30104533320
33321-

33322

ترمیم آئورت یا عروق بزرگ با سوچور زدن؛ با یا بدون شنت یا بای پس قلبی 

ریوی
66.0066.0025

30105033330
33332-

33335

ترمیم با استفاده از گرافت، آئورت یا عروق بزرگ؛ با یا بدون شنت یا بای پس 

قلبی ریوی
85.0085.0025

30105533400
33401-

33403

والوولوپالستيدريچهآئورت؛باز،بايابدونبايپسقلبيريوي،بايابدوناتساع

ترانسونتريكوالربايابدونساختمجرايخروجيآپيكال
969630

حذ

ف
0ساختمجرايخروجيآپيكالبرايآئورت30106033404

30106533405

تعويضدريچهآئورت،بابايپسقلبيريوي،بادريچهمصنوعي

درصدكد50درصورتانجامعملراستانياترميمانسدادمجرايخروجيبطن)

(بهاينكداضافهخواهدشد301085

11511530

301066
33406-

33410

تعويض،دريچهآئورت،بابايپسقلبيريوي،باآلوگرافتياهموگرافت

درصدكد50درصورتانجامعملراستانياترميمانسدادمجرايخروجيبطن)

(بهاينكداضافهخواهدشد301085

122.5122.530

120.00120.0030تعویض دریچه آئورت، با گشادکردن آئولوس آئورت، کاسپ غیرکرونری30107033411
حذ

ف
135.4135.435(عملراستان)بابزرگكردنآئولوسآئورتازراهبطن30107533412

30108033413
بوسیله جابجایی دریچه شریان ریوی اتولوگ به ائورت و جایگزینی دریچه ریوی با 

(Rossعمل )آلوگرافت 
138.30138.3030

30108533414
ترميمانسدادمجرايخروجيبطنچپبهوسيلهبزرگكردنمجرايخروجيبا

Patchياعملراستان
135.4135.430

 زیر دریچه ای discreteرزکسیون یا انسیزیون بافت زیر دریچه ای برای تنگی 30109033415

آئورت

110.00110.0030

30109533416
برايتنگيزيردريچهآئورتيايديوپاتيک(ونتريكولوميكتومي)ونتريكولوميوتومي

(برايمثالهايپرتروفيغيرقرينهديوارهبينبطني)هايپرتروفيک
11511530



110.00110.0030(Gussetعمل )آئورتوپالستی برای تنگی فوق دریچه ای 30110033417

0والووتومی دریچه میترال؛ عمل بسته قلب30110533420

30111033422
33425-

33426
11511530ترميمدريچهميترالبابايپسقلبيريوي؛باكارگذاريحلقه

13013030ترميمراديكالدريچهميترالباكارگذاريحلقهبابايپسقلبيريوي30111533427

11011030تعويضدريچهميترالبابايپسقلبيريوي30112033430

30112533460
33464-

33463

والوكتوميياوالولوپالستي،دريچهتريكوسپيدبايابدونبايپاسقلبيريويبايا

بدونكارگذاريحلقه
909030

86.0086.0030تعویض دریچه تریکوسپید با بای پس قلبی ریوی30113033465

30113533468
تغييرمحلوترميمدريچهتريكوسپيدوپليكاسيونبرايآنومالياپشتاينبايابدون

تعويضدريچه
13013030

0والووتومی، دریچه شریان ریوی، قلب بسته؛ ازراه بطن30114033470

30114533471
والووتومی، دریچه شریان ریوی، قلب بسته؛ از راه شریان ریوی

 استفاده 900695برای گزارش والولوپالستی پرکوتانه دریچه شریان ریوی از کد )
0

0والووتوميدريچهشريانريوي،قلبباز؛باانسدادجريانوروديخون30115033472

0والووتوميدريچهشريانريوي،قلبباز؛بابايپسقلبيريوي30115533474

102.80102.8030تعویض دریچه شریان ریوی30116033475

909030رزكسيونبطنراستبرايتنگيانفانديبولومبايابدونكوميشروتومي30116533476

،بايابدونرزكسيونانفانديبولوميا(Gusset)بزرگكردنمجرايخروجي30117033478

كوميشروتومي
959530

عمل )ترمیم دیسفانکشن غیرساختاری دریچه مصنوعی با بای پس قلبی ریوی 30117533496

(مستقل

87.7087.7030

30118033500
ترمیم فیستول شریانی وریدی کرونر یا فیستول بین شریان و حفره قلبی؛ با بای 

پس قلبی ریوی
80.3080.3030

30118533501
ترمیم فیستول شریانی وریدی کرونر یا فیستول بین شریان و حفره قلبی؛ بدون 

بای پس قلبی ریوی
56.7056.7030



70.0070.0030ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ از طریق بستن رگ30119033502

66.4066.4030ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ با استفاده از گرافت بدون بای پس قلبی ریوی30119533503

79.9079.9030ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ با استفاده از گرافت با بای پس قلبی ریوی30120033504

عمل )ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ با ساختن تونل شریانی داخل ریوی 30120533505

Takeuchi)

83.2083.2030

107.20107.2030ترمیم آنومالی شریان کرونر؛ بوسیله جابجایی از شریان ریوی به آئورت30121033506

30121533510

33511-

33512-

33517-

33518-

33519-

33533-

33554-

33535-

37735

بايپسشريانكرونر،سهگرافتياكمتروريديياشرياني

(ميباشدCABGاينكدشاملكليهمراحلانجامعمل)
15015030

30122033513

33514-

33516-

33521-

33522-

33523-

33536-

37735

بايپسشريانكرونر،چهارگرافتيابيشتروريديياشرياني

(ميباشدCABGاينكدشاملكليهمراحلانجامعمل)
16516530



+30122533530

اعمالمجددجراحيقلبشاملتعويضياترميمدريچه،بايپسعروقكرونرويا

وبراياعمال%50براياعمالجراحيمجدداول)بيماريهايمادرزاديمجدد

عالوهبرارزشنسبينهاييخدماتارائهشدهقابل%75مجدددوموبيشتر،

(محاسبهوگزارشميباشد

مجدداول،

و50%

مجدددومو

%75بيشتر،

#VALUE!0

25250كانوالسيونازطريقوريدياشريانفموراليابراكيالبراياعمالجراحيقلبجديد301228+

91.7091.7030(برای مثال آنوریسمکتومی بطن)رزکسیون میوکارد 30123033542

114.50114.5030ترمیم نقص دیواره بین بطنی بعد از انفارکشن، با یا بدون رزکسیون میوکارد30123533545

15150ليگاتورگوشکدهليزچپجديد301236+

secondary delayed sternum closure25250جديد301237+

30300سيريكوالتوريارستوياهيپوترميعميقجديد301239+

30124033572
اندارتركتوميكرونر،باز،بههرروشبررويشريانكرونرراستياسيركومفلكسيا

نزوليقداميچپ،هرتعدادرگ
15150

3012453360033602
آئورت یا شریان )یا نیمه هاللی  (میترال یا سه لتی)بستن دریچه دهلیزی بطنی 

Patchبه وسیله بخیه یا  (ریوی
89.0089.0030

96.8096.8030( Stansel Damus – Kayعمل )آناستوموز شریان ریوی به آئورت 30125033606

301255

ترميمآنوماليهايپيچيدهقلبيبهوسيلهبزرگكردننقصديوارهبينبطنياز

طريقجراحي،نصبكاندوييدريچهداربينبطنچپياراستواتصالآنبه

شريانريوي،ترميمبطنراستبادوخروجي،باترميمتونلداخلبطني،باترميم

انسدادمجرايخروجيبطنراست،بستننقصديوارهبيندهليزيوآناستوموز

(مديفيهfontanياعملFontanعملساده)دهليزياوناكاوابهشريانريوي

12512530

30126033619
سندرم)ترميمقلبيکبطنيياانسدادخروجيآئورتوهيپوالزيقوسآئورت

(Norwoodبرايمثالعمل)(هيپوپالزيسمتچپقلب
16516530

،نوعسكندومبابايپسقلبيريوي،بدون(ASD)ترميمنقصديوارهبيندهليزي30126533641

Patch

808030



،نوعسكندومبابايپسقلبيريوي،با(ASD)ترميمنقصديوارهبيندهليزي30126633641

Patch

858530

959530سينوسونوزومبايابدونآنوماليدرناژوريدريويPatchبستنمستقيميابوسيله30127033645

ترميمنقصديوارهبيندهليزيونقصديوارهبينبطنيبابستنمستقيميابوسيله30127533647

Patch

10010030

ناقصبايابدونترميمدريچه(A.V Channel)ترميمكانالدهليزيبطني3012803366033665

دهليزيبطني
11011030

كاملبايابدونترميمدريچهدهليزي(A.V Channel)ترميمكانالدهليزيبطني30128133670

بطني
12212230

30128533681
33684-

33688

؛بايابدونوالووتوميريويPatchبايابدون(VSD)بستننقصديوارهبينبطني

بايابدونبرداشتنبندشريانريويبايا(غيرسيانوتيک)يارزكسيونانفانديبول
12012030

11011030(wardenعمل)ترميمديوارهبيندهليزينوعسينوسونوزوم301286

65.5065.5030بندگذاری دور شریان ریوی30129033690

30129533692
33694-

33697
14514530ترمیم کامل تترالوژی فالوت با یا بدون آترزی شریان ریوس؛ به هر روش

30130033702
33710-

33720-

33722

ترمیم فیستول یا آنوریسم سینوس والسالوا با یا بدون بای پس قلبی ریوی با یا 

بدون ترمیم نقص دیواره بین بطنی با یا بدون بستن تونل بین آئورت و بطن چپ
96.0096.0030

12512530(انواع فوق قلبی، داخل قلبی، زیر قلبی)ترمیم کامل آنومالی برگشت وریدی 30130533730
ترمیم قلب سه دهلیزی یا حلقه باالی دریچه میترال بوسیله رزکسیون مامبران 30131033732

دهلیز چپ

89.5089.5030

65.5065.5030(Blalock-hanlonعمل )سپتکتومی یا سپتوستومی دهلیز؛ عمل قلب بسته 30131533735

77.0077.0030سپتکتومی یا سپتوستومی دهلیز؛ قلب باز با بای پس قلبی ریوی30132033736

72.1072.1030سپتکتومی یا سپتوستومی دهلیز؛ قلب باز با بستن جریان خون ورودی30132533737

30133033750

33755-

33762-

33764-

33766-

33767

یا  (Blalock-Taussigعمل )اعمال شنت گذاری شامل سابکالوین به شریان ریوی 

یا آئورت نزولی به شریان  (Waterstonعمل )آئورت صعودی به شریان ریوی 

یا مرکزی با گرافت مصنوعی یا ورید اجوف فوقانی  ( Potts-Smithعمل )ریوی 

یا ورید  ( کالسیکGlennعمل )به شریان ریوی برای جریان دادن خون به یک ریه 

 Glennعمل )اجوف فوقانی به شریان ریوی برای جریان دادن خون به هر دو ریه 

72.0072.0030



30133533770
ترميمجابجاييشريانهايبزرگقلببانقصديوارهبينبطنيوتنگيزيرشريان

(بدونبزرگكردننقصديوارهبينبطنيبوسيلهجراحي)ريوي؛
0

30134033771
ترمیم جابجایی شریان های بزرگ قلب با نقص دیواره بین بطنی و تنگی زیر 

شریان ریوی؛ با بزرگ کردن نقص دیواره بین بطنی بوسیله جراحی
140.00140.0030

30134533774
33775-

33776-

33777

برای مثال ) دهلیزی Baffleترمیم جابجایی شریان های بزرگ قلب، عمل 

Mustard یا Senning)  با بای پس قلبی ریوی؛ با یا بدون برداشتن باند شریان

ریوی با یا بدون بستن نقص دیواره بین بطنی با یا بدون ترمیم انسداد زیر شریان 

104.50104.5030

30135033778
33779-

33780-

33781

مثل )اصالح جابجایی شریان های بزرگ قلب، بازسازی شریان آئورت و ریوی 

؛ با یا بدون برداشتن باند شریان ریوی با یا بدون بستن نقص دیواره (Jateneعمل 

بین بطنی با یا بدون ترمیم انسداد زیر شریان ریوی

150.00150.0030

15515530(Rastelliمثلعمل)ترميمكاملتنهشرياني30135533786

30136033788
کاشت مجدد یک شریان ریوی غیر طبیعی

( استفاده گردد301290برای بند شریان ریوی از کد )
84.5084.5030

30136533800
برای مثال )برای کاهش فشار روی تراشه  (آئورتوپکسی)ساسپنسیون آئورت 

(عمل مستقل )(برای تراکئوماالسی
51.5051.5025

30137033801
ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت شکمی زیر عروق کلیوی؛ با 

استفاده از پروتز لوله ای آئورت به آئورت
63.2063.2025

30137533802

33802-

33804-

33805

ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت شکمی زیر عروق کلیوی؛ با 

استفاده از پروتز لوله ای آئورت به آئورت یا با استفاده از پروتز مادوالر دو 

یا با استفاده از پروتز یک تکه دو شاخه یا با استفاده  (دو شاخه وصل شونده)شاخه 

از پروتز آئورتوایلیاک یا آئورت به یک فمورال

66.0066.0025

60.0060.0030با یا بدون آناستوموز مجدد (حلقه عروقی)قطع رگ نابجا 30138033803

69.5069.5030بستن نقص دیواره آئورتوپولمونر؛ بدون بای پس قلبی ریوی30138533813

82.6082.6030بستن نقص دیواره آئورتوپولمونر؛ با بای پس قلبی ریوی30139033814

858530(عملمستقل)بهروشبازبابايپسقلبيوريويPDAبستنياقطع301392



45450همراهباسايرپروسيجرهاPDAبستنياقطع301393+

؛ازطريقپوستPDAبستن30139533820

115

85

30

85300.00

بستنفيستولها،كولترالهاوشانتهايباقيمانده؛ازطريقپوست301396

100

70

30

70300.00

بستننشتدريچه؛ازطريقپوستشاملكليهپروسيجرهايمرتبطبههرروش301397

185

135

50

135500.00

حذ

ف
بهروشترميممجرايشريانيباز؛باقطعكردن،درهرگروهPDAبستنياقطع3014003382233824

سني
0

30140533840
33845-

33851

اکسیزیون کوارکتاسیون آئورت با یا بدون مجرای شریانی باز؛ با آناستوموز 

مستقیم با یا بدون گرافت یا ترمیم با استفاده از شریان سابکالوین چپ یا پروتز 

مصنوعی بعنوان گاست برای بزرگ کردن

70.5070.5025

30141033852
ترمیم قوس آئورت هیپوپالستیک یا قطع شده با استفاده از گرافت اتوژن یا 

مصنوعی؛ بدون بای پس قلبی ریوی
77.3077.3025

30141533853
ترمیم قوس آئورت هیپوپالستیک یا قطع شده با استفاده از گرافت اتوژن یا 

مصنوعی؛ با بای پس قلبی ریوی
102.50102.5025

3014203386033861
؛ با Valve Suspensionگرافت آئورت صعودی، با بای پس قلبی ریوی، با یا بدون 

یا بدون بازسازی کرونر
0

0باتعويضريشهآئورتبااستفادهازپروتزمصنوعيكامپيوزيتوبازسازيكرونر30142533863

30143033870
گرافتقوسعرضيبابايپسقلبيريوي

(كدديگريبااينكدقابلگزارشومحاسبهنميباشد)
23523530

30143533875
گرافتآئورتتوراسيکنزوليبايابدونبايپس

(كدديگريبااينكدقابلگزارشومحاسبهنميباشد)
18518530



30144033877
ترميمآنوريسمآئورتسينهايشكمي،باگرافت،بايابدونبايپسقلبيريوي

(كدديگريبااينكدقابلگزارشومحاسبهنميباشد)
26026030

301442

ترميمريشهآئورتوتعويضآئورتصعوديبهصورتعملبنتالياعملياكوبيا

بايابدونتعويضدريچهمصنوعيبابايپسقلبيريويdavidعمل

(كدديگريبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)

22022030

757530آمبولكتوميشريانريوي؛بايابدونبايپسقلبيريوي30147533910

0آمبولكتوميشريانريوي؛بدونبايپسقلبيريوي30148033915

16516530اندارتركتوميريوي،بايابدونآمبولكتومي،بابايپسقلبيريوي30148533916

30149033917
به وسیله بازسازی با  (چپ یا راست)ترمیم تنگی شریان ریوی یا شاخه اصلی آن 

Patchگرافت یا 
80.6080.6030

30149533918
ترمیم آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره، بین بطنی بوسیله 

unifocalizationبدون بای پس قلبی ریوی:  شریان های ریوی
84.7084.7030

30150033919
 ترمیم آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره، بین بطنی بوسیله 

unifocalizationبا بای پس قلبی ریوی:  شریان های ریوی
122.90122.9030

30150533920

ترميمآنوماليشريانريويهمراهبانقصديوارهبينبطنيبهوسيلهساختنيا

بانصبهموگرافتيا)تعويضمجرايخروجيازبطنراستياچپبهشريانريوي

بايابدونبازسازيحجمبطنمربوطه(والوكاندوييبافتي

12512530

74.1074.1030قطع شریان ریوی با بای پس قلبی ریوی30151033922

+30151533924
بستن و جداکردن شانت جریان خون سیستمیک به شریان ریوی، زمانیکه همزمان 

با جراحی بیماری مادرزادی قلبی صورت گیرد
16.2016.200

52.8052.8020 ساعت اول24گردش خون خارج بدنی طوالنی مدت برای نارسایی قلبی ریوی؛ 30154033960

 ساعت 24گردش خون خارج بدنی طوالنی مدت برای نارسایی قلبی ریوی؛ هر 30154533961+

اضافه

32.2032.200

14.0014.003کارگذاری اینترا آئورتیک بالون پمپ30155033967

1.901.900در آوردن اینترا آئورتیک بالون پمپ30155533968

19.5019.507گذاشتن بالن پمپ داخل آئورتی از طریق شریان فمورال،  روش باز30156033970



33.8033.807درآوردن بالن پمپ داخل آئورتی شامل ترمیم شریان فمورال؛ با یا بدون گرافت30156533971

28.3028.3015کارگذاری بالن پمپ داخل آئورتی از طریق آئورت صعودی30157033973

30157533974
درآوردن بالن پمپ داخل آئورتی از آئورت صعودی شامل ترمیم آئورت 

صعودی با یا بدون گرافت
48.1048.1020

Impella58.1058.1020کارگذاری پرکوتانئوس دستگاه کمکی قلب مثل  30158033975

67.0067.0020کارگذاری دستگاه کمکی بطنی خارج بدنی، دو بطن30158533976

66.4066.4020درآوردن دستگاه کمکی بطنی؛ خارج بدنی، یک بطن30159033977

73.1073.1020درآوردن دستگاه کمکی بطنی؛ خارج بدنی، دو بطن30159533978

130.00130.0020کارگذاری دستگاه کمکی بطنی، قابل کاشت داخل بدن، یک بطن30160033979

173.70173.7020درآوردن ابزار کمکی بطنی، قابل کاشت داخل بدن، یک بطن30160533980

301610

آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانكاروتيد،شريانآگزيالري،

براكيال،شريانرادياليااولنار،فموروپوپليتئال،پوپليتئالتيبيوپرونئال،سابكالوينبا

انسيزيونگردني،بازويااندامتحتاني

707015

30300آمبولكتوميياترومبكتومي،باانسيزيونقفسهسينهاي301611+

20200آمبولكتوميياترومبكتومي،باانسزيونشكم301612+

30161534051
آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانسابكالوين،بينام،باانسيزيون

قفسهسينهاي
151515

30162034101
آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانآكزيالري،براكيال،بينام،

سابكالوينباانسيزيونبازو
101010

101010آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانرادياليااولنار،باانسيزيونبازو30162534111

30163034151
آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانكليوي،سلياک،مزانتريک،

آئورتوايلياکباانسزيونشكم
121212

30163534201
آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانآئورتوايلياک،فموروپوپليتئالبا

انسيزيوناندامتحتاني
101010



30164034203
آمبولكتوميياترومبكتومي،بايابدونكاتتر؛شريانپوپليتئالتيبيوپرونئال،با

انسيزيوناندامتحتاني
101010

؛عروقمغز(...اريک،سوليترو)آمبولكتوميباكاتتر301642

100

70

30

70300

301645
ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛وريدايلياک،وناكاوا،ايلياک،فموروپوپليتئال،

آگزيالريوسابكالوينباانسزيوناندامتحتاني،گردنيابازو
707010

20200ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛باانسيزيونشكمي301646+

ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛وريدوناكاوا،ايلياک،فموروپوپليتئال،باانسزيون30165034421

اندامتحتاني
121212

30165534451
ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛وريدوناكاوا،ايلياک،فموروپوپليتئال،باانسيزيون

شكميواندامتحتاني
888

121212ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛وريدسابكالوينباانسيزيونگردن30166034471

666ترومبكتومي،مستقيمياباكاتتر؛وريدآگزيالريوسابكالوينباانسزيونبازو30166534490

52.3052.3012والوولوپالستی، ورید فمورال30167034501

85.1085.1015بازسازی و ناکاوا، هر روش30167534502

60.5060.5010ترانسپوریسیون دریچه وریدی، از هر ورید دهنده30168034510

56.5056.5010گرافت وریدی به سیستم وریدی سمت مقابل30168534520

55.2055.2010آناستوموز وریدی سافن به پویلیته30169034530

301710

ترميمداخلعروقيآنوريسمياديسكسيونآئورتشكميزيرعروقكليوي؛با

يابااستفادهازپروتزدو(يکشاخهوصلشونده)استفادهازپروتزمادوالردوشاخه

يابااستفادهازپروتزيکتكهدوشاخه(دوبازويي)شاخهمدوالر

11011010

301715

ترميمبازآنوريسمياديسكسيونآئورت،زيرعروقكليوي،بهاضافهترميمتروماي

شريانيهمراه،بدنبالترميمغيرموفقداخلعروقي؛بااستفادهازپروتزلولهاييابا

استفادهازپروتزآئورتوبايايلياکيابااستفادهازپروتزآنورتوبايفمورال

13013010



30172034803
ترميمداخلعروقيآنوريسمياديسكسيونآئورتشكميزيرعروقكليوي؛با

(دوبازويي)استفادهازپروتزدوشاخهمدوالر
101010

30172534804
ترميمداخلعروقيآنوريسمياديسكسيونآئورتشكميزيرعروقكليوي؛با

استفادهازپروتزيکتكهدوشاخه
151515

30173034805
ترميمداخلعروقيآنوريسمياديسكسيونآئورتشكميزيرعروقكليوي؛با

استفادهازپروتزآئورتوايلياکياآئورتبهيکفمورال
151515

+30173534808
جایگذاری داخل عروقی وسیله به منظور بستن شریان ایلیاک

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه محاسبه می گردد)
11.6011.600

30174034812
اکسپوزکردن شریان فمورال برای کارگذاری پروتز داخل عروقی با انسیزیون 

کشاله ران، یک طرفه
19.0019.0010

+30174534813
فمورال در حین ترمیم داخل عروقی  _کارگذاری گرافت مصنوعی فمورال 

آنوریسم آئورت
13.4013.400

30175034820
اکسپوزکردن شریان ایلیاک برای کارگذاری پروتز داخل عروقی یا بستن شریان 

ایلیاک درطی درمان داخل عروقی با انسیزیون شکمی یا رتروپریتوئن، یک طرفه
27.4027.4015

30175534825
کارگذاری یک پروتز دیگر در پروگزیمال یا دیستال هنگام ترمیم داخل عروقی 

آنوریسم ایلیاک یا آنوریسم آئورت شکمی زیر کلیوی، آنوریسم کاذب یا 
38.3038.3010

30176034825
34900+362

00

ترمیم اندوواسکولر آنوریسم شریان ایلیاک

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
75.0075.0010

+30176534826
ترمیم اندوواسکولر آنوریسم شریان ایلیاک؛ هر رگ اضافه 

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
11.6011.600

30177034830
34831-

34832

ترمیم باز آنوریسم یا دیسکسیون آئورت، زیر عروق کلیوی، باضافه ترمیم 

ترومای شریانی همراه، بدنبال ترمیم غیر موفق داخل عروقی؛   با استفاده از 

پروتز لوله ای یا با استفاده از پروتز آئورتو بای ایلیاک یا با استفاده از پروتز 

100.00100.0020

30177534833
 برای واردکردن پروتز داخل Conduitاکسپوز کردن شریان ایلیاک با ایجاد 

عروقی آئورت زیر عروق کلیوی یا ایلیاک، با انسیزیون شکمی یا رتروپریتوئن، یک 
34.5034.5020



30178034834
اکسپوزکردن شریان براکیال به منظور کمک به کارگذاری پروتز داخل عروقی 

ایلیاک یا آئورت زیر شریانهای کلیوی یا ایلیاک با انسیزیون بازر، یک طرفه
16.2016.2010

301785

ترميمآنوريسم،آنوريسمكاذبوبيماريانسداديهمراه،شريانايلياک،شريان

ورتبراليابراكيالوآگزيالريياشرياناولنارياراديالياشريانطحالي،شريان

،(فمورالعمقي،فمورالسطحي)سابكالوين،بينام،شريانفمورالمشترک

301795شريانپوپليتهوسايرشرايينبهجزءمواردمذكوردركد

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

808010

301790

برايآنوريسمپارهشده،شريانايلياک،شريانورتبراليابراكيالوآگزيالرييا

شرياناولنارياراديالياشريانطحالي،شريانسابكالوين،بينام،شريانفمورال

وسايرشرايينبهجزء،شريانپوپليته(حيفمورالعمقي،فمورالسط)مشترک

301800مواردمذكوردركد

11011012

301795

ترميمآنوريسم،آنوريسمكاذبوبيماريانسداديهمراه،شريانآئورتشكميبايا

،(ايلياکمشترک،هيپوگاستريکوايلياکخارجي)بدوندرگيريعروقايلياک

مشترک،)شريانطحالي،شريانكبدي،سلياک،كليوييامزانتريکوشريانايلياک

(هيپوگاستريک،خارجي

14014010

301800

برايآنوريسمپارهشده،شريانآئورتشكميبايابدوندرگيريعروقايلياک

،شريانطحالي،شريانكبدي،(ايلياکمشترک،هيپوگاستريکوايلياکخارجي)

(مشترک،هيپوگاستريک،خارجي)سلياک،كليوييامزانتريکوشريانايلياک

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

18018010

3018053502135022
برايآنوريسمپارهشدهيانشده،آنوريسمكاذبوبيماريانسداديهمراه،شريان

سابكالوين،بينام،باانسيزيونتوراكوتومي
202020

121212برايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريانسداديهمراه،شرياناولنارياراديال30181035045

151515شريانآئورتشكميبرايآنوريسم،آنوريسمكاذبوبيماريانسداديهمراه،30181535081

202020برايآنوريسمپارهشده،شريانآئورتشكمي30182035082

30182535091
برايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريانسداديهمراه،آئورتشكمي،شاملعروق

(كليوي،سلياک،مزانتريک)احشايي
202020



كليوي،سلياک،)برايآنوريسمپارهشده،آئورتشكميبادرگيريعروقاحشايي30183035092

(مزانتريک
252525

30183535102
برايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريانسداديهمراه،آئورتشكميبادرگيري

(ايلياکمشترک،هيپوگاستريک،ايلياکخارجي)عروقايلياک
202020

30184035103
ايلياکمشترک،)آئورتشكميبادرگيريعروقايلياکبرايآنوريسمپارهشده،

(هيپوگاستريک،ايلياکخارجي
252525

202020شريانطحاليبرايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريهايانسداديهمراه،30184535111

252525برايآنوريسمپارهشدهشريانطحالي30185035112

30185535121
برايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريانسداديهمراه،شريانكبدي،سلياک،

كليوييامزانتريک
202020

252525برايآنوريسمپارهشدهشريانكبدي،كليوي،مزانتريک،سلياک30186035122

30186535131
مشترک،)برايآنوريسم،آنوريسمكاذبوبيماريانسداديهمراه،شريانايلياک

(هيپوگاستريک،خارجي
202020

252525(مشترک،هيپوگاستريک،خارجي)برايآنوريسمپارهشدهشريانايلياک30187035132

30187535141
برايآنوريسم،آنوريسمكاذب،وبيماريانسداديهمراه،شريانفمورالمشترک

(فمورالعمقي،فمورالسطحي)
121212

151515(فمورالسطحي،عمقي)شريانفمورالمشترکبرايآنوريسمپارهشده،30188035142

121212شريانپويليتهبرايآنوريسم،آنوريسکكاذب،وبيماريانسداديهمراه،30188535151

151515برايآنوريسمپارهشده،بقيهشرايين30189035152

بقيهبرايآنوريسم،پارهشدهبانشدهآنوريسکكاذب،وبيماريانسداديهمراه،3018953516135162

شرايين
131313

606012بستنياترميمفيستولمادرزادييااكتسابيشريانيوريدي؛سروگردنيااندامها301900

10010012بستنياترميمفيستولمادرزادييااكتسابيشريانيوريدي؛قفسهسينهوشكم301905

121212بستنياترميمفيستولمادرزاديشريانيوريدي؛اندامها30191035184

ياتروماتيک؛سرو(مثالًبرايدياليز)بستنياترميمفيستولشريانيوريدياكتسابي30191535188

گردن
121212



30192035189
ياتروماتيک؛قفسه(مثالًبرايدياليز)بستنياترميمفيستولشريانيوريدياكتسابي

سينهوشكم
151515

121212ياتروماتيک؛اندامها(مثالًبرايدياليز)بستنياترميمفيستولشريانيوريدياكتسابي30192535190

707012ترميمعروقخوني،مستقيم؛گردن،اندامفوقانييادستوانگشتان،اندامتحتاني301930

909010ترميمعروقخوني،مستقيم؛داخلقفسهسينه،بايابدونبايپس،داخلشكمي301935

10010020ترميمعروقخونيباگرافتوريديياگرافتمصنوعي؛گردن،اندامفوقانيياتحتاني301940

301945
ترميمعروقخونيباگرافتوريديياگرفتمصنوعي؛داخلقفسهسينهياداخل

شكم،بايابدونبايپس
12012017

252525ترميمعروقخوني،مستقيم؛داخلشكمي30195035221

121212ترميمعروقخوني،مستقيم؛اندامتحتاني30195535226

151515ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛گردن30196035231

151515ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛اندامفوقاني30196535236

303030ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛داخلقفسهسينه،بابايپس30197035241

252525ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛داخلقفسهسينه،بدونبايپس30197535246

252525ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛داخلشكمي30198035251

252525ترميمعروقخونيباگرافتوريدي؛اندامتحتاني30198535256

151515ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛گردن30199035261

121212ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛اندامفوقاني30199535266

303030ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛داخلقفسهسينه،بابايپس30200035271

252525ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛داخلقفسهسينه،بدونبايپس30200535276

252525ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛داخلشكمي30201035281

252525ترميمعروقخونيبااستفادهازگرافتمصنوعي؛اندامتحتاني30201535286



302020

ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛كاروتيد،ورتبرال،سابكالوينباانسيزيون

براكيال،ايليوفمورال،فمورالمشترکوفمورالعمقييافمورالو-گردن،آگزيالري

ياپوپليتئالوياتيبيوپرونئال

909012

302025

ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛سابكالوين،بينام،باانسيزيونقفسه

،آئورتشكمييامزانتريک،سلياکياكليوي،ايلياک،آئورتو(توراكوتومي)سينه

ايلياکهمزمان،آئورتايليوفمورالهمزمان

14014017

121212براكيال_ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛آگزيالري30203035321

ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛آئورتشكمييامزانتريک،سلياکيا3020353533135341

كليوي
252525

252525ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛ايلياک30204035351

252525ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛ايليوفمورال30204535355

252525ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛آئورتوايلياک،همزمان30205035361

252525ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛آئورتايليوفمورال،همزمان30205535363

121212ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛فمورالمشترک30206035371

3020653537235381
ترومبواندارتركتومي،بايابدونپچگرافت؛فمورالعمقييافمورالوياپوبليتئالويا

تيبيوپرونئال
101010

عملجراحيمجددكاروئيد،ترومبواندارتركتومي،بيشترازيکماهبعدازعمل302070+

جراحياوليه
35350

9.009.000در حین سایر اقدامات درمانی(گرافت ها یا عروق غیر کرونری)آنژیوسکوپی30207535400+

+30208035500
برداشتنوآمادهسازيوريداندامفوقاني،يکقطعه،برايعملبايپسشريان

كرونريااندامتحتاني
35350



302085

سابكالوينيا-گرافتبايپس،باوريدياگرافتمصنوعي؛كاروتيدياكاروتيد

سابكالوين-كاروتيدياسابكالوين-ورتبرالياكاروتيد-كاروئيدياكاروتيد-سابكالوين

-آگزيالرييابراكيال-آگزيالريياآگزيالري-ورتبرالياسابكالوين-ياسابكالوين

-براكيالياآگزيالري-براكيالياسابكالوين-فمورال،كاروتيد-براكياليافمورال

پوپليتئالياايليوايلياکياايليوفموراليا-براكياليافمورال-فمورالياآگزيالري

فموراليا-پوپلتيئالبهتيبيالياشريانپرونئالياديگرعروقديستال،آگزيالري

فمورالپوپليتئالياايليوايلياکياايليوفموراليافمورالبهتيبيالقدامي،تيبيال

فموراليافمورال-خلفيياشريانپرونئالياپوپليتئالبهتيبيالياشريانپرونئال،

909012

302090

گرافتبايپس،باوريدياگرافتمصنوعي؛آئورتوسابكالوينياكاروتيديااسپلنورنال

ياآئورتورنال،آئورتوسلياکياآئورتومزانتريک،آئورتوسابكالوينياكاروتيديا

ياآئورتوفمورال(آناستوموزشريانطحاليبهشريانكليوي)اسپلنورنال

12012012

آمادهسازيوبرداشتنوريدفموروپوپليتئالياصافن،يکقطعهبرايعملبازسازي302095+

عروقي
35350

302100

پوپليتئالتنهاجزءقسمت-آئورتوفمورال:In Situبايپسبااستفادهازوريد

باشديافمورالپوپليتئاليافمورالبهتيبيالقدامي،In Situفمورالپوپليتئال

تيبيالخلفيياشريانپرونئالياپوپليتئالبهتيبيالياپرونئال

959517

برداشتنوآمادهسازيشرياناندامفوقاني،يکقطعه،برايعملبايپسشريان302105+

كرونر
35350

302110
گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛آئوروتوسلياک،آئورتومزانتريک،

آئورتورنالياآئورتوبايفمورال
12012010

302115
گرافتبايپس،باوريدياگرافتمصنوعي؛ائورتوسابكالوين،ائورتواينومينت،

مزانتريکوديگراعمالبايپسنيازمندبازكردنشكمياقفسه-رنال-ائورتوسلياک
15015010

برداشتنوآمادهسازيشرياناندامفوقاني،يکقطعه،برايعملبايپسشريان30212035600

كرونر
000



30212535601

35606-

35612-

35616-

35642-

35645-

35650-

35661

سابكالوينيا-گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛كاروتيدياكاروتيد

ورتبراليا_آگزيالريياكاروتيد_سابكالوينياسابكالوين_سابكالوين

فمورال_آگزيالرييافمورال_ورتبرالياآگزيالري_سابكالوين

151515

30213035621

35656-

35663-

35665-

35666-

35671

فموراليافمورال_گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛آگزيالري

پوپليتئالياايليوايلياکياايليوفموراليافمورالبهتيبيالقدامي،تيبيالخلفييا

شريانپرونئالياپوپليتئالبهتيبيالياشريانپرونئال

151515

30213535623

35641-

35651-

35654

گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛آگزيالريبهپوپليتئالياتيبياليا

_فمورال_پوپليتئالياآگزيالري_آئورتوايلياکيادورگايلياکآئورتوفمورال

فمورال

برايگذاشتنپروتزآئورتوايلياکبروشبازبعدازاقدامناموفقترميماندوواسكولر)

151515

30214035626
35636-

36547

گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛آئورتوسابكالوينياكاروتيديا

ياآئورتوفمورال(آناستوموزشريانطحاليبهشريانكليوي)اسپلنورنال
252525

3021453563135646

گرافتبايپسبااستفادهازگرافتمصنوعي؛آئوروتوسلياک،آئورتومزانتريک،

آئورتورنالياآئورتوبايفمورال

برايگذاشتنگرافتآئورتوبايفمورالبروشبازمتعاقباقدامناموفقترميم)

(استفادهكنيد301770آندوواسكولرازكد

252525

4.604.600گرافت بای پس، مرکب، پروتز و ورید30215035681+

50500گرافتاتوژنمركب،دوسگمانوريديازدوناحيه30215535682+

60600گرافتاتوژنمركب،سهسگمانوريدييابيشتر،ازدوناحيهيابيشتر30216035683+

 وریدی در محل آناستوموز دیستال گرافت سنتتیک با Patchگذاشتن کاف یا 30216535685+

شریان

11.3011.300



+30217035686
ایجاد فیستول شریان وریدی دیستال در طی عمل جراحی بای پس اندام تحتانی 

(غیر همودیالیزی)
9.409.400

30217535691

35693-

36594-

36595

جابجاييوياكاشتمجددشريان؛شريانورتبرالبهكاروتيدياشراينورتبرالبه

سابكالوينياشريانسابكالوينبهكاروتيدياشريانكاروتيدبهسابكالوين
909012

8.808.800کاشت مجدد شریان احشایی به پروتز آئورت زیر کلیوی، هر شریان30218035697+

+30218535700
بهتيبيالقدامي،(پوپليتئال)عملجراحيمجدد،فمورالپوپليتئاليافمورال

تيبيالخلفي،شريانپرونئالياعروقديستالديگر،بيشترازيکماهبعدازعمل
20200

30219035701
35721-

35741

بايابدونآزادسازيشريان؛شريانكاروتيديا(بدونترميمجراحي)اكسپلوراسيون

شريانفمورالياشريانپوپليتئال
404012

302195
بايابدونآزادسازيشريان؛شريانكاروتيديا(بدونترميمجراحي)اكسپلوراسيون

شريانفمورالياشريانپوپليتئالياسايرعروق
353510

اكسپلوراسيونبرايخونريزي،ترومبوزياعفونتپسازعملجراحي؛گردن،شكميا302200

اندامها
353512

505015اكسپلوراسيونبرايخونريزي،ترومبوزياعفونتپسازعملجراحي؛قفسهسينه302205

252525اكسپلوراسيونبرايخونريزي،ترومبوزياعفونتپسازعملجراحي؛شكم30221035840

121212اكسپلوراسيونبرايخونريزي،ترومبوزياعفونتپسازعملجراحي؛اندامها30221535860

30222035870
شاملبرداشتن)ترميمفيستولبينگرافتورودهترميمفيستولبينگرافتوروده

(گرافتعفوني،ترميمرودهوتعبيهبايپسجديد
20020010

20.0020.0010(بجز فیستول یا گرافت همودیالیز)ترومبکتومی گرافت شریانی یا وریدی 30222535875

53.3053.3010با اصالح گرافت شریانی یا وریدی30223035876

3022353587935881
اصالح بای پس شریانی اندام تحتانی بدون ترومبکتومی، باز؛ با انژیوپالستی با 

Patchوریدی با یا بدون اینترپوزیشن قطعه ای از ورید 
53.0053.0010

24.0024.009اکسیزیون گرافت عفونی شده؛ گردن یا اندامها3022403590135903

95.0095.0012اکسیزیون گرافت عفونی شده؛  قفسه سینه یا شکم30224535905



#30225036000

36415-

36405-

36410-

36406-

36416-

36400-

36500-

36510

واردکردن سوزن یا کاتتر به داخل ورید هر جای بدن و در هر گروه سنی

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
1.001.000

#30225536002
برای درمان آنوریسم کاذب اندامها از طریق  (برای مثال ترومبین)عمل تزریق 

پوست
6.106.106

#

*

550 تزریق20اسکلراتراپی به هر روش تا 302256

#

*

880 تزریق20اسکلراتراپی به هر روش بیش از 302257

#30226036005
(شامل کارگذاری سوزن یا کاتتر)عمل تزریق برای ونوگرافی اندامها 

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
2.602.600



+30226536010

36013-

36100-

36120-

36140-

36145-

36160-

36200-

36014-

36015-

36011-

36012

وارد کردن کاتتر یا سوزن یا اینتراکاتتر به داخل آئورت، شریان کاراتوئید یا 

براکیال یا ورتبرال یا قلب راست یا شریان ریوی اصلی یا چپ و راست یا ورید 

اجوف فوقانی یا تحتانی یا ورید کلیوی، ورید ژوگوالر یا ورید آدرنال چپ، 

سینوس پتروزال

5.005.005

3022703621536245

درسيستمشرياني؛دراولينقراردادنگايدينگكاتترجهتمداخالتدرماني،

انشعابآئورتتوراسيکياشاخهبراكيوسفاليکياآئورتشكمي،لگنييااندام

تحتانيازيکدرختعروقيجزءيکتنهعروقيبهجزكاروتيدها

درصورتيكهبيمارقبالآنژيوگرافيشدهباشد،هزينهآنژيوگرافيبهطورجداگانه)

(قابلاخذنميباشد

45

35

10

35108

3022753621636246

قراردادنگايدينگكاتترجهتمداخالتدرماني،انشعابدومسينهاييا

براكيوسفاليک،جزءيکدرختعروقيياشاخهشريانيشكمي،لگنييااندامتحتاني

داخلهماندرختعروقيبهجزكاروتيدها

درصورتيكهبيمارقبالآنژيوگرافيشدهباشد،هزينهآنژيوگرافيبهطورجداگانه)

(قابلاخذنميباشد

50

38

12

38128

3022803621736247

قراردادنانتخابيكاتتر،انشعابسومياانشعاباتانتخابيتوراسيکيابراكيوسفاليک

جزءيکدرختعروقيياانشعابسومياانشعاباتانتخابيترازهمانشاخهشرياني

هزينهآنژيوگرافيبهطور)شكمي،لگنييااندامتحتانيدرهماندرختعروقي

VALUE!8#حذفشوند



+3022853621836248
قراردادنگايدينگكاتترجهتمداخالتدرماني،هرانشعاباضافه

(هزينهآنژيوگرافيبهطورجداگانهقابلاخذنميباشد)

11

7

4

740

30229036221

قراردادنغيرانتخابيكاتتر،آئورتتوراسيک،باآنژيوگرافيكاروتيدخارججمجمه

ياعروقداخلجمجمهاي؛يکطرفهيادوطرفهوهمراهبانظارت/اي،ورتبرالو

-وتفسيرراديولوژيکتمامفرآيندانجامخدمت،شاملآنژيوگرافيقوسگردني

(گزارشننماييد302310تا302295رابا302290كد)مغزيدرصورتانجام

VALUE!8#حذفشوند

3022953622236223

قراردادنانتخابيكاتتركاروتيدمشترکوياعروقبينام،يکطرفه،باهرروش،با

آنژيوگرافيازهمانسمتگردشخونكاروتيدداخلياخارججمجمهايوهمراهبا

نظارتوتفسيرراديولوژيکتمامفرآيندانجامخدمت،شاملآنژيوگرافيقوس

مغزيدرصورتانجام-گردني

(مغزيبصورتجداگانهقابلمحاسبهنميباشد-آنژيوگرافيقوسگردني)

VALUE!8#حذفشوند

30230036224

قراردادنانتخابيگايدينگكاتترجهتمداخالتدرمانيشريانكاروتيدداخلي،يک

طرفه،باآنژيوگرافيازمسيرگردشخونكاروتيدداخلجمجمهايهمانسمتو

همراهبانظارتوتفسيرراديولوژيکتمامفرآيندانجامخدمت،شاملآنژيوگرافي

مغزيدرصورتانجام-كاروتيدخارججمجمهايقوسگردني

(مغزيبصورتجداگانهقابلمحاسبهنميباشد-آنژيوگرافيقوسگردني)

78

55

23

55238

30230536225

قراردادنانتخابيكاتتر،سابكالوينياعروقبينام،يکطرفه،باآنژيوگرافياز

مسيرگردشخونورتبرالهمانسمتوهمراهبانظارتوتفسيرراديولوژيکتمام

مغزيدرصورتانجام-فرآيندانجامخدمت،شاملآنژيوگرافيقوسگردني

(مغزيبصورتجداگانهقابلمحاسبهنميباشد-آنژيوگرافيقوسگردني)

VALUE!8#حذفشوند

30231036226

قراردادنانتخابيكاتتر،شريانورتبرال،يکطرفه،باآنژيوگرافيازمسيرگردش

خونمهرهايهمانسمتوهمراهبانظارتوتفسيرراديولوژيکتمامفرآيندانجام

مغزيدرصورتانجام-خدمت،شاملآنژيوگرافيقوسگردني

(مغزيبصورتجداگانهقابلمحاسبهنميباشد-آنژيوگرافيقوسگردني)

VALUE!8#حذفشوند



+30231536227

قراردادنانتخابيگايدينگكاتتر،جهتمداخالتدرمانيشريانكاروتيدخارجي،

يکطرفه،باآنژيوگرافيازمسيرگردشخونكاروتيدخارجيهمانسمتوهمراه

كد)(بهصورتمجزاعالوهبركداصليذكرشود)بانظارتوتفسيرراديولوژيک

(گزارشنماييد302300يا302295راهمراهباكدهاي302315

10

8

2

820

30232036228

قراردادنانتخابيگايدينگكاتتر،جهتمداخالتدرمانيهرشاخهداخلجمجمه

ايازشريانهايكاروتيدداخليياورتبرال؛يکطرفه،باآنژيوگرافيازمسيرگردش

خونعروقانتخابيوهمراهبانظارتوتفسيرراديولوژيکتمامفرآيندانجام

به)(تحتانيشريانمخچهاي-بهعنوانمثال،شريانمغزيمياني،خلفي)خدمت،

راهمراهباكدهاي302320كد)(صورتمجزاعالوهبركداصليذكرشود

رابيشازدوباربرايهرطرف302320كد)(گزارشنماييد302310يا302300

54

30

14

30140

برای مثال برای شیمی )کارگذاری پمپ انفوزیونی قابل کاشت داخل شریانی #30232536260

(درمانی کبد

24.0024.008

12.0012.008اصالح یا درآوردن پمپ انفوزیونی کارگذاشته شده داخل شریانی#3023303626136262

663سال2كاتداوندرباالي3023353642036425

883سال2كاتداوندرزير302336

12123كاتداوندرنوزادان302337

440تزريقخونيافرآوردههايخونبههرروشدراطفالونوزادان؛هربار#30234036426

#30234536427
تزريقخوندربيمارانتاالسميبهصورتگلوبال

(شاملويزيت،كراسمچخونواندازهگيريهموگلوبينخونوتزريقخون)
770

3.003.000تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی#30235036429

1.61.60تزريقخونيافرآوردههايخونبههرروشدربالغينهرواحد#3023553643036440

25253(Exchange)تعويضخوندرنوزادان3023603645036455

12123(Exchange)تعويضخوندرغيرنوزادان302361



#

*
۳۰۲۳۶۵

PRP(شاملخونگيري،تهيهوتزريقپالسمايغنيازپالكت)برايهرجلسه

درمان

جلسهشاملكليههزينههايمربوطهميباشدوهزينهديگريبراياينكد3تا)

20

16

4

1640.00

30304تزريقخونبهجنينداخلرحم30237036460

#3023753647036471
تزريق10تزريقمحلولاسكلروزان،بهازايهر

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)
550

302380

درمانحذفداخلوريديابالسيونوريدنارساياناتواناندامها،شاملهدايتو

مانيتورينگتصويريازطريقپوستباراديوفركانسيياليزريامايكروويواولين

وريددرمانشده

70

50

20

50204

302385

دومينوريدياوريدهايبعديدرمانشدهدريکاندامهركدامازيکمسير

دسترسيجداگانه

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

45

30

15

30150

302390
گذاشتنپورتازطريقپوستباهرروش

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

55

40

15

40154

0تعبيهكاتتروريدمركزي30239536489

0سال2اطفالزير-تعبيهكاتتروريدمركزي30240036490

#
30240536511

36512-

36513-

36514

آفرزيسدرماني؛برايگلبولهايسفيدياقرمزخونياپالكتها

(هزينهستبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
880

10100آفرزيسدرماني؛باايمونوادزوربشنخارجبدنيوانفوزيونمجددپالسما#30241036515

660برايجذبانتخابيخارجبدنييافيلتراسيونانتخابيوانفوزيونمجددپالسما#30241536516

990فتوفرزيسخارجبدني#30242036522

لخته زدایی ابزار یا کاتتر کاشته شده برای دسترسی عروقی بوسیله عوامل #30242536550

ترومبولیتیک

1.501.500

كارگذاريكاتتروريدمركزيقراردادهشدهازطريقوريدمركزي،بدونتونلزير#3024303655536556

پوستي
994



30243536557

36558-

36560-

36561-

36563-

36565-

36566

كارگذاريكاتتروريدمركزيقراردادهشدهازطريقوريدمركزي،همراهباتونل

زدن؛بايابدونپمپياوروديزيرجلديباهرتعدادكاتترموردنياز
30306

30244036568
36569-

36570-

36571

با یا بدون پمپ  (PICC)وارد کردن کاتتر ورید مرکزی،  از طریق ورید محیطی

یا رورودی زیر جلدی
12.0012.006

#3024453657536576
اصالح کاتتر دسترسی به ورید مرکزی، تونل دار یا بدون تونل، و یا خروج و تغییر 

مکان کاتتر ورید مرکزی
7.007.004

#30245036578
36582-

36583-

36585

تعویض کاتتر از ابزار دسترسی ورید مرکزی یا محیطی با پمپ  با  یا بدون تونل 

زیر جلدی، از طریق ورودی همان ورید
15.0015.004

#30245536580
36584-

36581

تعویض کاتتر از ابزار دسترسی ورید مرکزی یا محیطی بدون پمپ  با  یا بدون 

تونل زیر جلدی، از طریق ورودی همان ورید
3.803.804

در آوردن کاتتر ورید مرکزی با تونل زیر جلدی با یا بدون پمپ یا دسترسی زیر #3024603658936590

جلدی
9.009.004

#30246536595

 (برای مثال غالف فیبرین)برطرف کردن مکانیکی مواد انسداد دهنده اطراف کاتتر 

از روی کاتتر ورید مرکزی از طریق دسترسی وریدی مجزا

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

10.6010.606

#30247036596

درآوردن مکانیکی مواد انسداد دهنده داخل مجرای کاتتر از ابزار وریدی 

مرکزی از طریق مجرای ابزار

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.602.604

30247536597
تغییر مکان کاتتر وریدی مرکزی قبالً جایگذاری شده، تحت راهنمایی فلوروسکوپ

(هزینه  فلورسکوپی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

9.2

6

3.2

6.003.26



220(ABG)خونگيريتشخيصيازشريان#302480

کاتتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه گیری، مانیتورینگ یا تجویز #30248536620

خون
0.500.500

#30249036625
کاتتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه گیری، مانیتورینگ یا تجویز 

خون با کات دان
5.005.003

4.004.003(شیمی درمانی)کاتتریزاسیون شریانی برای انفوزیون درمانی طوالنی مدت #30249536640

3.803.803کاتتریزاسیون شریان نافی نوزاد برای تشخیص یا درمان30250036660

3.603.603جاگذاری سوزن برای انفوزیون داخل استخوان30250536680

16.0016.004بستن یا بیوپسی شریان تمپورال30251036709

30251536800
36810-

36815

؛وريدبهوريد(شالدونگذاري)برايهمودياليز(لولهارتباطي)كارگذاشتنكانوال

ياشريانيوريديخارجي،(Scribnerنوع)ياشريانيوريدي،خارجي،(محيطي)
996

302520
آناستوموزشريانيوريدي،باز؛ازطريقجابجاييوريدسفاليکدرقسمتفوقاني

بازو،بهوسيلهجابجاييوريدبازيليکبازووبهوسيلهجابجاييوريدساعديابازيليک
45457

888آناستوموزشريانيوريدي،باز؛بوسيلهجابجاييوريدبازيليکبازو30252536819

888آناستوموزشريانيوريدي،باز؛بوسيلهجابجاييوريدساعد30253036820

عمل)(Cimino)آناستوموزشريانيوريدي،باز؛مستقيمدرهرجا،مثلنوع30253536821

(مستقل
35357

30254036822
گذاشتن کانوال برای جریان خون خارج بدنی طوالنی مدت در نارسایی قلبی ریوی 

(ECMO) (عمل مستقل)
21.0021.007

30254536823

کارگذاشتن کانوالی وریدی و شریانی برای جریان خون ایزوله خارج بدنی، شامل 

شیمی درمانی ناحیه ای به یک اندام، با یا بدون هایپرترمی، با خارج کردن کانوال و 

ترمیم محل آرتروتومی و ونوتومی

65.0065.0012

3025503682536830
وريديبوسيلهروشيغيرازآناستوموزمستقيمشرياني-ايجادفيستولشرياني

(عملمستقل)وريدي،گرافتاتوژنياغيراتوژن
50507

30255536831
ترومبکتومی، باز، فیستول شریانی وریدی بدون اصالح، گرافت اتوژن یا غیر اتوژن 

(عمل مستقل)تعبیه شده برای دیالیز 
25.0025.007



3025603683236833
اصالح باز فیستول شریانی وریدی؛ با یا بدون ترومبکتومی، گرافت اتوژن یا غیر 

اتوژن تعبیه شده برای دیالیز
35.0035.007

31.0031.007(عمل مستقل)ترمیم پالستیک آنوریسم شریانی وریدی 30256536834

25.0025.007(عمل مستقل)کارگذاشتن شنت توماس 30257036835

30257536838
، فیستول interval (Dril)واسکوالریزاسیون دیستال و لیگاتور شریان حد فاصل 

(Steelبرای سندرم )اندام فوقانی 
65.0065.008

5.005.004(عمل مستقل)لخته زدایی از کانول خارجی، با یا بدون کاتتر بالن دار 3025803686036861

30258536870

ترومبکتومی از طریق پوست، فیستول شریانی وریدی، گرافت اتوژن یا غیر اتوژن 

(شامل برداشتن مکانیکی لخته و ترومبولیز داخل گرافت)

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

49.7049.707

30259037140

37145-

37160-

37180-

37181

آناستوموز وریدی، باز؛ پورتوکاو یا رنوپورتال یا کاوال مزانتریک یا اسپلنورنال، 

پروگزیمال یا دیستال
75.0075.0015

30259537182

(TIPS)كارگذاريشنتپورتوسيستميکداخلكبديازطريقوريد

كليهاقداماتوپروسيجرهايالزمبرايانجامخدمتمحاسبهشدهوكديديگري)

(همراهبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد

120

80

40

804010

30260037183

شاملدسترسي)(TIPS)اصالحشنتپورتوسيستميکداخلكبديازطريقوريد

وريدي،كاتتريزاسيونوريدپورتالوكبدي،پورتوگرافيباارزيابيهموديناميک،باز

مجرايداخلكبدي،گذاشتناستنتوبقيهاعمالاناليااتساعكردنمجددک

(تصويريوثبتهايمربوطه

كليهاقداماتوپروسيجرهايالزمبرايانجامخدمتمحاسبهشدهوكديديگري)

45

30

15

301510

55.0055.008ترومبکتومی وریدی پرکوتانئوس با تکنیک ها و روش های مختلف30260537188

17.917.910ترومبوليزعروقمغزي،تزريقوريدي30261037195



30261137195
ترومبوليزعروقمغزي،تزريقشرياني

(هزينهآنژيوگرافيبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
282810

302615
بيوپسيازطريقكاتتر

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

27

18

9

1896

3026203720137202
درمانازطريقكاتتر،انفوزيونبرايترومبوليزياغيرترومبوليزبهجزكرونر

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهمحاسبهواخذميباشد)
16.516.56

30262537203

برايمثال)درآوردنجسمخارجيداخلعروقيازطريقكاتتروازطريقپوست

(كاتترشكستهشدهوريديياشرياني

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

15.715.76

30263037204

برايمثالبرايتخريبتومور،ياايجاد)انسدادياآمبوليزاسيونازطريقكاتتر

،ازطريقپوست،بههرروشي،به(هموستاز،يابرايبستنيکمالفورماسيونعروقي

غيرازسيستمعصبيمركزي،بهغيرازسروگردن

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

51

34

17

34176

3026353720537207

غيرازعروقكرونروجمجمه)گذاشتناستنتداخلعروقيمحيطيازطريقكاتتر

،ازطريقپوستياباز؛اولينرگ(اي

(مراجعهنمائيد900665و900660براياستنتگذاريعروقكرونربهكدهاي)

9006609006606

302636
آنژیوپالستی رتروگرید از طریق عروق پدال یا دست

(مطابق استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

76

50

26

50260

9006659006650هراستنتاضافهدرهمانرگ3026403720637208+

#30264537209
تعویض کاتتر شریانی قبالً جاگذاری شده در طی درمان ترومبولیتیک

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
6.306.306



30265037215�۳7۲1۶

جاگذارياستنتهايداخلعروقيازطريقكاتتر،شريانكاروتيدگردني،ازطريق

جلدبايابدونجلوگيريازآمبوليديستال

براياستنتگذاريپركوتانهازطريقكاتتردرداخلعروقبهجزكرونر،كاروتيديا)

(مراجعهنمائيد302635,302640ورتبرالبهكدهاي

012

302655

؛كبدجهتدرمان(TACE)شيميدرمانيآمبوليزاسيونازطريقكاتترشرياني

تومورهاياوليهيامتاستاتيکكبدبههرروش

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

90

60

30

603010

302660
(PVE)آمبوليزاسيونوريدپورتبهروشترانسهپاتيک

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

120

80

40

804010

#30266537250
در طی ارزیابی تشخیصی و یا (غیر از عروق کرونر)سونوگرافی داخل عروقی 

مداخله درمانی؛ اولین رگ
17.0017.006

#

+
30267037251

در طی ارزیابی تشخیصی و یا (غیر از عروق کرونر)سونوگرافی داخل عروقی 

مداخله درمانی؛ هر رگ اضافه

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه محاسبه می گردد)

6.006.000

(Peps)آندوسكوپيعروقي،جراحي،بابستنوريدهايارتباطي،زيرفاشيا302675

90

60

30

60306

30.0030.0010بستن ورید ژوگوالر داخلی30268037565

30.0030.006بستن شریان کاروتید خارجی30268537600

32.0032.006بستن شریان کاروتید مشترک یا داخلی30269037605

30269537606
بستن شریان کاروتید مشترک یا داخلی، با انسداد تدریجی، به کمک کلمپ 

Selverstone یا Crutchfield
23.7023.7010

21.1021.106بستن یا نوارگذاری جهت بستن دسترسی عروقی فیستول شریانی وریدی30270037607

7.007.004بستن یا بیوپسی شریان تمپورال30270537609



21.1021.1012؛ گردن(برای مثال بعد از تروما، پارگی)بستن شریان اصلی، 30271037615

50.0050.0015قفسه سینه: (برای مثال بعد از تروما، پارگی)بستن شریان اصلی، 30271537616

60.0060.0010شکم: (برای مثال بعد از تروما، پارگی)بستن شریان اصلی، 30272037617

18.0018.005اندامها: (برای مثال بعد از تروما، پارگی)بستن شریان اصلی، 30272537618

30273037620

قطع ناقص یا کامل وناکاوای تحتانی بوسیله بخیه، لیگاسیون، پلیکاسیون، کلیپ، 

(ابزار چتری)خارج عروقی، داخل عروقی 

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه محاسبه می گردد)

34.0034.0010

26.0026.005قطع کامل یا ناقص ورید فمورال، بوسیله لیگاتور و وسیله داخل عروقی یک طرفه30273537650

60.0060.005بستن ورید ایلیاک مشترک30274037660

بستن و قطع ورید صافن بزرگ در محل اتصال صافن و فمورال یا بستن ارتباط 30274537700

دیستال ورید

14.0014.005

302750
بستنوقطعواستريپينگكاملوريدصافنبزرگوياكوچکبايابدوناكسيزيون

راديكالزخموگرافتپوستيياقطعوريدهايارتباطيپايينساقپازيرفاشياي
50505

555بستنوقطعواستريپينگكاملوريدصافنبزرگوكوچک30275537730

30276037735
بستنوقطعواستريپينگكاملوريدصافنبزرگياكوچکبااكسيزيونراديكال

زخموگرافتپوستيياقطعوريدهايارتباطيپايينساقپازيرفاشيايعمقييک
555

30276537760
بايابدون(Lintonمثلعمل)بستنوريدهايپرفوراتور،زيرفاشيايي،راديكال

گرافتپوستي،باز
55555

10،وريدهايواريسييکاندام؛كمتراز(باشكافكوچک)Stabفلبكتومي302769

انسيزيونكوچک
15155

 انسیزیون 20 تا 10، وریدهای واریسی یک اندام؛ (با شکاف کوچک) Stabفلبکتومی 30277037765

کوچک

24.8024.805

 20، وریدهای واریسی یک اندام؛ بیشتر از (با شکاف کوچک) Stabفلبکتومی 30277537766

انسیزیون

30.1030.105

14.4014.404(عمل مستقل)بستن و قطع ورید صافن کوچک از محل اتصال صافنوپوپلینئال 30278037780

13.9013.904بستن و قطع و یا اکسیزیون دسته های ورید واریسی، یک پا30278537785

65.5065.505ریواسکوالریزاسیون پنیس، شریان، با یا بدون گرافت ورید30279037788



27.2027.205عمل انسدادی ورید پنیس30279537790

30280038100
38115-

38101
46.0046.0010اسپلنکتومی کامل یا ناقص یا ترمیم طحال پاره شده با یا بدون اسپلنکتومی ناقص

13.9013.900برای بیماری پیشرفته، همراه با اعمال دیگر (ان بلوک)اسپلنکتومی کامل، 30280538102+

#30281038200
عمل تزریق برای اسپلنوپورتوگرافی

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
7.307.300

*3028153820538206
خونساز از خون برای پیوند، هر بار جمع  (پروژنیتور)جمع آوری سلولهای بنیادی 

آوری، آلوژنیک یا اتولوگ
4.504.500

77آسپيراسيونمغزاستخوان#30282038220
ارزشتام

واحد5

11.611.6بيوپسيسوزنيوآسپراسيونمغزاستخوانتواما+#3028253822138220
ارزشتام

واحد5

#

*
15.9015.90گرفتن نمونه سلولی مغز استخوان برای گرافت30283038230

ارزشتام

واحد5

8.608.604درناژ آبسه عقده لنفاوی یا لنفادنیت3028503830038305

15.0015.005لنفانژیوتومی یا بقیه اعمال روی مجاری لنفاوی30285538308

20.0020.008بخیه و یا بستن مجرای توراسیک؛ دسترسی از طریق گردن30286038380

606012بخیه و یا بستن مجرای توراسیک؛ از راه قفسه سینه یا شکم302865

12.4012.404بیوپسی یا اکسیزیون عقده لنفاوی؛ باز، سطحی#30287038500



302875
بيوپسيغددلنفاويسطحيباهدايتراديولوژيک

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

14

10

4

1044

30288038510
38520-

38542

بیوپسی یا اکسیزیون عقده های گردنی عمقی بدون اکسیزیون توده چربی 

اسکالنی و یا با دایسکشن عقده های ژوگوالر عمقی
20.0020.006

23.0023.006بیوپسی یا اکسیزیون عقده های اگزیالری عمقی یا پستانی داخلی3028853852538530

اكسيزيونهيگرومايكيستيک،آگزيالريياگردني؛بدوندايسكشنعصبيعروقي30289038550

عمقي
23.423.46

اكسيزيونهيگرومايكيستيک،آگزيالريياگردني؛بادايسكشنعصبيعروقي30289138555

عمقي
49496

3028953856238564
لنفادنکتومی محدود برای مرحله بندی؛ لگنی و پاراآئورتی یا رتروپریتونئال 

(آئورتیک و یا طحالی)
34.0034.008

45458لنفادنكتوميانتخابيياناقص302900

65658با یا بدون دایسکشن رادیکال گردنی مودیفیه (کامل)لنفادنکتومی گردنی3029053872038724

26.0026.005لنفادنکتومی آگزیالری؛ سطحی30291038740

30291538745
38746-

38747
38.0038.008لنفادنکتومی کامل توراسیک یا شکمی

Cloquet60606لنفادنكتومياينگوئينوفمورال،سطحي،شاملغدد30292038760

30292538765
لنفادنكتومياينگوئينوفمورال،سطحي،درامتدادلنفادنكتوميلگنيشاملغدد

ايلياکخارجي،هايپوگاستريکواوبتوراتور
70706

62626لنفادنكتوميلگنيشاملغددايلياکخارجي،هايپوگاستريکواوبتوراتور30293038770

70708لنفادنكتوميرتروپريتوئنازطريقشكم،وسيع،شاملغددلگني،آئورتيکوكليوي30293538780

302936
لنفادنكتوميرتروپريتوئنازطريقشكم،وسيع،شاملغددلگني،آئورتيکوكليوي

بهدنبالكموتراپيياراديوتراپي
1001008

#3029403879038792

عمل تزریق؛ لنفانژیوگرافی با یا بدون مشخص کردن گره سنتینل از طریق مواد 

رادیواکتیو

(هزینه مواد رادیواکتیو بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

24

16

8

16.0084



14.0014.004کانوالسیون مجرای توراسیک30294538794

مدیاستینوتومی با اکتشاف، درناژ، درآوردن جسم خارجی، یا بیوپسی؛ از طریق 30295039000

گردن

23.4023.408

40.2040.2010دسترسی از طریق توراکس، شامل برش قفسه سینه یا بازکردن وسط استرنوم30295539010

10010015اكسيزيونكيستياتومورمدياستن302960

22.7022.708مدیاستینوسکوپی با یا بدون بیوپسی30296539400

42.5042.5012ترمیم بریدگی دیافراگم، از هر طریق30297039501

30297539502
39520-

39530-

39531

با یا بدون فوندوپالستی،  (لغزشی یا  پاراازوفاژیال)ترمیم فتق هیاتال مری 

؛ از طریق شکم یا (بجز فتق دیافراگمی  نوزادان )واگوتومی و یا پیلوروپالستی، 

با  یا بدون اتساع تنگی، با یا بدون  (توراکوابدومینال)قفسه سینه  و یا مرکب 

51.0051.0012

30298039503
ترميمفتقديافراگميدرنوزادبايابدونگذاشتنچستتيوب،بايابدونايجادفتق

جدارشكمي
11011012

30298539540
39541-

39545-

39560

؛ تروماتیک؛ حاد یا مزمن یا روی هم (غیر از نوزادان) ترمیم فتق دیافراگمی 

قراردادن اورلپ دیافراگم برای اوانتراسیون فلجی یا غیر آن،  یا رزکسیون 

دیافراگم، از طریق قفسه سینه یا شکم

45.0045.0015

58.3058.3015(برای مثال با پروتز، فلپ عضالنی موضعی)با ترمیم مشکل 30299039561

2.502.505بیوپسی لب40000540490

19.0019.005با جلوآوردن مخاط (تراشیدن لب)برداشتن ورمیلیون 40001040500*

40001540510

40520-

40525-

40527-

40530

در صورتی که )، گوه ای، با بستن خطی و مستقیم اولیه Vاکسیزیون لب؛ اکسیزیون 

(محسوب می گردد* جنبه زیبایی داشته باشد، کد 
22.5022.506

25256رزکسیون لب بیشتر از یک چهارم، بدون بازسازی400016

32326اکسیزیون لب تمام ضخامت با بازسازی فلپ موضعی یا متقاطع400017



40002040700

40701-

40702-

40720-

40761

اوليهياثانويهيادرصورتيكهدردومرحلهانجامشود؛ترميمپالستيکشكافلب

ناقصياكاملبافلپپايهايمتقاطعلبيکطرفه

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

51.551.56

400021

40701-

40702-

40720-

40762

اوليهياثانويهيادرصورتيكهدردومرحلهانجامشود؛ترميمپالستيکشكافلب

ناقصياكاملبافلپپايهايمتقاطعلبدوطرفهدرهرگروهسني

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

67.567.56

4.804.804درناژ آبسه، کیست، هماتوم، وستیبول دهان4000254080040801

4.804.805درآوردن جسم خارجی فرورفته، وستیبول دهان4000304080440805

2.002.005(فرنوتومی)انسیزیون فرنوم لب40003540806

2.802.805بیوپسی وستیبول دهان40004040808

40004540810

40812-

40814-

40816-

40818

7.007.005اکسیزیون ضایعه مخاطی یا زیر مخاطی وستیبول دهان

7.007.005(فرنومکتومی، فرنولکتومی، فرنکتومی)اکسیزیون فرنوم، البیال یا بوکال 40005040819

40005540820
برای مثال لیزر، )تخریب ضایعه یا اسکار وستیبول دهان بوسیله روشهای فیزیکی

(حرارتی، کرایو، شیمیایی
5.005.005

10.0010.005ترمیم جراحت وستیبول دهان با هر میزان سانتی متر مربع4000604083040831

40006540840
40842-

40843
30.0030.005خلفی یک و دو طرفه/ وستیبولوپالستی؛ قدامی

59.0059.005تمام قوس پیچیده: وستیبولوپالستی4000704084440845



#40007541000

41005-

41006-

41007-

41008-

41009

انسیزیون آبسه یا هماتوم زبان یا کف دهان یا زیر چانه یا تحت فکی یا ماضغه ای 

از طریق داخل دهان
13.5013.505

9.109.105(انسیزیون یا اکسیزیون فرنوم زبان)فرنوتومی یا فرنکتومی  زبان#4000804101041115

40008541015
41016-

41017-

41018

زیر / انسیزیون خارج دهانی و درناژ آبسه، کیست یا هماتوم کف دهان؛ زیر زبانی

فضای ماضغه ای/ تحت فکی/ چانه
15.0015.005

40009041100
41105-

41108-

41110

6.006.005کف دهان؛ اکسیزیون ضایعه زبان بدون ترمیم/ بیوپسی زبان

40009541112

41113-

41114-

41115-

41116

4.504.505اکسیزیون ضایعه زبان

30.0030.008گلوسکتومی نصف یا کمتر4001004112041130

70.0070.008گلوسکتومی؛ ناقص با دایسکشن رادیکال گردن، یک طرفه40010541135

70709گلوسكتومي؛كاملبايابدونتراكئوستومي؛بدوندايسكشنراديكالگردن40011041140

1201209گلوسكتومي؛كاملبايابدونتراكئوستومي،بادايسكشنراديكالگردن،يکطرفه40011541145

40012041150
گلوسکتومی؛ عمل مرکب با رزکسیون کف دهان و رزکسیون ماندیبوالر بدون 

دایسکشن رادیکال گردن
81.3081.309

83.8083.809گلوسکتومی؛ عمل مرکب با رزکسیون کف دهان و دایسکشن سوپراهایوئید گردن40012541153

40013041155
گلوسکتومی؛ عمل مرکب با رزکسیون کف دهان، رزکسیون مندیبل، دایسکشن 

(Commandoعمل )رادیکال گردن
96.5096.509



40013541250
41251-

41252

ترمیم پارگی هر میزان سانتیمتر از کف دهان یا دو سوم قدامی زبان یا یک سوم 

خلفی زبان
4.504.505

14.5014.508تثبیت مکانیکی زبان با روشی به غیر از بخیه زدن4001404150041510

8.008.005( پالستیZاصالح جراحی فرنوم برای مثال با )فرنوپالستی 40014541520

6.006.005درناژ آبسه، کیست، هماتوم از ساختمانهای دنتوآلوئوالر#40015041800

درآوردن جسم خارجی فرو رفته در ساختمانهای دنتوآلوئوالر؛ بافت نرم یا 4001554180541806

استخوان

4.004.005

4.004.005اکسیزیون برجستگی های فیبروزی، ساختمانهای دنتوآلوئوالر40016041822

6.006.005اکسیزیون برجستگی های استخوانی، ساختمانهای دنتوآلوئوالر40016541823

40017041825
، ساختمانهای (بجز مواردی که در باال اشاره شده)اکسیزیون ضایعه یا تومور 

دنتوآلوئوالر؛ بدون ترمیم
4.004.005

4001754182641827
، ساختمانهای (بجز مواردی که در باال اشاره شده)اکسیزیون ضایعه یا تومور 

دنتوآلوئوالر؛ با ترمیم ساده یا مشکل
6.506.505

6.006.005اکسیزیون مخاط هایپرپالستیک آلوئوالر هر یک چهارم40018041828

8.008.005آلوئولکتومی شامل کورتاژ اوستئیت یا سکسترکتومی40018541830

13.0013.008ژینژیووپالستی، هر یک چهارم40019041872

13.5013.508آلوئولوپالستی، هر یک چهارم40019541874

3.203.205درناژ آبسه کام یا زبان کوچک40020042000

2.502.505بیوپسی کام یا زبان کوچک40020542100

4.004.005اکسیزیون ضایعه کام یا زبان کوچک با یا بدون ترمیم4002104210442106

18.2018.207اکسیزیون ضایعه کام یا زبان کوچک با ترمیم به کمک فلپ موضعی40021542107

24.7024.707رزکسیون کام یا رزکسیون وسیع ضایعه40022042120

4.004.005یوولکتومی، اکسیزیون زبان کوچک40022542140

30.0030.008(برای مثال یوولوپاالتوفارنگوپالستی، یوولوفارنگوپالستی)پاالتوفارنگوپالستی40023042145



3.603.605(حرارتی، کرایو یا شیمیایی)تخریب ضایعه کام یا زبان کوچک 40023542160

9.009.006ترمیم بریدگی کام؛ با هر میزان سانتیمتر4002404218042182

40024542200

42205-

42210-

42215

45458پاالتوپالستيبرايشكافكامنرمياسختباترميملبهآلوئوالربدونگرافت

40024642200

42205-

42210-

42215

60608پاالتوپالستيبرايشكافكامنرمياسختباگرافتاستخوانيآلوئوالر

30308(عملمستقل)گرافتاستخوانيآلوئوالراتوژنازناحيهداخلدهان400247

40408(عملمستقل)(لگنيادنده)گرافتاستخوانيآلوئوالراتوژنازناحيهدوردست400248

20208(عملمستقل)گرافتاستخوانيآلوئوالرغيراتوژن400249

40025042220

42225-

42226-

42227-

42235

34.0034.009دراز کردن کام به هر روش

24.0024.006ترمیم فیستول نازوالبیال40025542260

3.203.205قالب گیری فک فوقانی برای پروتز کام40026042280

2.002.005کارگذاری پروتز ماندگار کام40026542281

40027042300

42305-

42310-

42320-

42325-

42326-

42408-

42409

درناژ آبسه پاروتید؛ تحت فکی یا زیر زبانی، از راه داخل یا خارج دهانی؛ ایجاد 

(رانوال)فیستول یا اکسیزیون یا مارسوپیالیزایسیون کیست بزاقی زیر زبانی 
7.007.005



4002754233042335
، ساب لینگوئال یا (ساب ماگزیالر)سیالولیتوتومی؛ غده ساب مندیبوالر

پاروتید، بدون عارضه یا عارضه دار، داخل دهانی
10.0010.008

18.7018.708سیالولیتوتومی پاروتید، خارج دهانی یا داخل دهانی عارضه دار شده40028042340

3.203.205بیوپسی غده بزاقی؛ سوزنی40028542400

40029042405
با انسیزیون: بیوپسی غده بزاقی

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه و اخذ محاسبه می گردد)
8.008.005

12.0012.006(رانوال)اکسیزیون یا مارسوپیالیزاسیون کیست بزاقی زیر ربانی4002954240842409

؛ بدون دایسکشن (سطحی)اکسیزیون تومور پاروتید یا غده پاروتید؛ لوب خارجی 40030042410

عصب

25.0025.006

40030542415
بادايسكشنوبا(سطحي)اكسيزيونتومورپاروتيدياغدهپاروتيد؛لوبخارجي

حفظعصبفاشيال
75756

1001006اكسيزيونتومورپاروتيدياغدهپاروتيد؛كامل،باحفظعصبفاشيال40031042420

کامل، درآوردن یکجا با قطع عصب : اکسیزیون تومور پاروتید یا غده پاروتید40031542425

صورتی

45.0045.007

40032042426
اكسيزيونتومورپاروتيدياغدهپاروتيد؛كاملباحفظعصبفاشيالوبادايسكشن

راديكالگردن
1201209

25.0025.006(ساب ماگزیالر)اکسیزیون غده ساب مندیبوالر 40032542440

19.0019.006اکسیزیون غده ساب لینگوآل40033042450

21.0021.006ترمیم پالستیک مجرای بزاقی، سیالودوکوپالستی4003354250042505

24.0024.006(مثل عمل ویلک)تغییر محل مجرای بناگوشی، دو طرفه 40034042507

34.0034.006تغییر محل مجرای بناگوشی، دو طرفه با اکسیزیون یک غده تحت فکی40034542508

43.0043.006تغییر محل مجرای بناگوشی، دو طرفه با اکسیزیون هر دو غده تحت فکی40035042509

تغییر محل مجرای بناگوشی، دو طرفه با بستن هر دو مجرای غده تحت فکی 40035542510

(وارتون)

30.0030.006

#40036042550
عمل تزریق برای سیالوگرافی 

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قایل محاسبه و اخذ می باشد)
2.802.800



20.0020.006بستن فیستول بزاقی40036542600

2.002.005گشادکردن مجرای بزاقی با یا بدون کاتتریزاسیون4003704265042660

5.005.005بستن مجرای بزاقی از داخل دهان40037542665

4003804270042720
 (پارافازنژیال)خلف حلقی یا جانب حلقی / انسیزیون و درناژ آبسه؛ پری تانسیالر

ازراه داخل دهانی
7.007.005

از راه  (پارافارنژایال)انسیزیون و درناژ آبسه؛ خلف حلقی یا جانب حلقی 40038542725

خارج دهانی

20.0020.006

40039042800

42802-

42804-

42806-

42808-

42809

5.805.805بیوپسی یا خارج کردن جسم خارجی حلق

4003954281042815
اکسیزیون کیست یا باقیمانده شکاف برانکیال، محدود به پوست و بافت های زیر 

امتداد یافته به زیر بافت زیر جلدی یا به داخل حلق/ جلدی
14.0014.007

40040042820

42821-

42825-

42826

تونسيلكتوميبايابدونآدنوئيدكتوميباكنترلخونريزيدرهماننوبتبسترييا

رزكسيونراديكاللوزهوپيالرهاويامثلثرتروموالر؛بدونبستن
23237

40040542830
42831-

42835-

42836

14.5014.507آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی

45457يامثلثرتروموالر؛بدونبستن/رزكسيونراديكاللوزهوپيالرهاو40041042842

40041542844

تونسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی در همان نوبت 

بستری؛ یا رزکسیون رادیکال لوزه و پیالرها و یا مثلث رتروموالر؛ با بستن با فلپ 

(برای مثال زبانی یا بوکال)موضعی 

51.4051.407

40042042845
تونسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی در همان نوبت 

بستری؛ یا رزکسیون رادیکال لوزه و پیالرها و یا مثلث رتروموالر؛ با بستن با 
72.0072.007



10.1010.105اکسیزیون تکمه های لوزه ای40042542860

19.0019.007(عمل مستقل)اکسیزیون یا تخریب لوزه زبانی، به هر روش 40043042870

47.0047.009فارنژکتومی محدود4004354289042892

75.0075.009رزکسیون دیواره حلقی نیازمند ترمیم با فلپ پوستی عضالنی40044042894

18.0018.006بخیه زدن حلق برای زخم یا صدمه40044542900

31.0031.007(عمل جراحی بازسازی یا پالستیک حلق)فارینگوپالستی 40045042950

35.0035.007ازوفاژ _ترمیم فارنگو 40045542953

18.0018.006(ایجاد فیستول خارجی در حلق برای تغذیه)فارنگوستومی 40046042955

4004654296042970

حلقييانازوفارنكس،باتامپونهايخلفيياقداميو-كنترلخونريزيحلق،دهاني

ياكوتريزاسيون؛ساده

(قابلگزارشواخذنميباشد400400اينكدباكد)

996

40047042960

42962-

42972-

42970

حلقييانازوفارنكس؛عارضهدارشدهنيازمندبستري-كنترلخونريزيحلق،دهاني

ومداخلهثانويهجراحي

(قابلگزارشواخذنميباشد400400اينكدباكد)

19196

0عارضهدارشدهنيازمندبستريدربيمارستان4004754296142971

0نيازمندمداخلهثانويهجراحي4004804296242972

29.0029.009ازوفاگوتومی  با  یا بدون درآوردن جسم خارجی یا میوتومی کریکوفارنژیال4004854302043030

66.0066.0012 ازوفاگوتومی از راه قفسه سینه یا شکم، با یا بدون درآوردن جسم خارجی40049043045

32.0032.009اکسیزیون ضایعه مری با ترمیم اولیه مری؛ از راه گردن40049143100

52.0052.0012اکسیزیون ضایعه مری با ترمیم اولیه مری؛ از راه قفسه سینه یا شکم40049343101



40049543107

43108-

43112-

43113-

43116-

43117-

43118-

43121-

43122-

43123

سینه ای، با بازسازی توسط - ازوفاژکتومی کامل یا ناقص، از راه گردن یا شکمی

معده با یا بدون پیلوروپالستی، یا با بازسازی روده بزرگ یا کوچک، با آماده 

کردن برای آناستوموز

121.00121.0015

ازوفاژكتوميهمراهباازوفاگوستوميگردنيوگاستركتوميتوتالوتعبيهژژنوستومي400497

لولهاي
10510515

400498
ازوفاژكتوميهمراهباازوفاگوستوميگردنيوگاستركتوميتوتالوتعبيهژژنوستومي

لولهايبابازسازيلولهگوارشدريکمرحله
16516515

400499
درمانضايعاتسوزانندهدستگاهگوارشفوقانيشاملگاستروتوميبيوپسيازجدار

خلفيمعدهواستنتمريوتعبيهژژنوستوميلولهاي
808012

909012باازوفاگوستوميگردني(ازهرراه)ازوفاژكتوميناقصياكاملبدونبازسازي40050043124

400502
باازوفاگوستوميگردنيو(ازهرراه)ازوفاژكتوميناقصياكاملبدونبازسازي

تعبيهژژنوستوميلولهاي
959512

41.0041.009دیورتیکولکتومی مری یا هیپوفارنکس با یا بدون میوتومی؛ از راه آندوسکوپیک40050543130

40051043135
دیورتیکولکتومی مری یا هیپوفارنکس با یا بدون میوتومی؛ یا رزکسیون ضایعه 

مری  از قفسه سینه
52.0052.0015

#4005154320043202
ازوفاگوسکوپی، سخت یا قابل انعطاف؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه 

(عمل مستقل)بوسیله شستشو یا برس زدن  با بیوپسی منفرد یا متعدد  (های)

12

8

4

8.004
ارزشتام

واحد5



400520

ازوفاگوسكوپيدرماني؛باتزريقمادهاسكلروزاندرواريسهايمريياباكشبستن

مريياباواردكردنگايدوايروديالتاسيونازرويآنيابا(هاي)بهدورواريس

برايمثالتزريق،كوتربايپوالريايونيپوالر،ليزر،پروبگرمازا،)كنترلخونريزي

(ميليمترقطر30كمتراز)ياديالتاسيونبوسيلهبالن(استپلر،منعقدكنندهپالسما

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

20

13.5

6.5

13.56.55

#400530

ياضايعاتديگربهوسيله(ها)ياپوليپ(ها)ازوفاگوسكوپيجهتدرآوردنتومور

ياهروسيلهديگرSnaireتكنيک

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

24

16

8

1685

400531
ازوفاگوسكوپيجهتگذاشتنلولهپالستيكييااستنت

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

24

16

8

1685

400555
ازوفاگوسكوپي،بابررسيبوسيلهسونوگرافيآندوسكوپيکبايابدونبيوپسييا

آسپيراسيونسوزنيترانسموراليااينترمورال

28

19

9

1995

#4005654323543239+

اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده، دئودنوم و یا ژژونوم 

تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه، بوسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون 

بیوپسی منفرد یا متعدد

16

10.5

5.5

10.505.5
ارزشتام

واحد5

ياتزريقمستقيمهدايتشدهزيرمخاطي(EMR)مكوزكتوميدرمعده400570

36

24

12

24125

400575
آندوسكوپيدرمانيدستگاهگوارشفوقانيشاملمري،معدهونيزازدئودنومويا

ژژونوم،جهتدرناژترانسمورالكيستكاذب

27

18

9

1895

400580

آندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده و نیز از دئودنوم 

و یا ژژنوم، با درناژ ترانس مورال کیست کاذب با گذاشتن کاتتر یا لوله داخل 

مجرا از طریق آندوسکوپ

30

20

10

20105



400585

آندوسكوپيدستگاهگوارشفوقانيدرماني؛شاملمري،معدهونيزازدئودنومويا

ژژنوم،بابيوپسيياآسپيراسيونسوزنيترانسموراليااينترامورالياتزريقباكمک

شاملبررسيباسونوگرافياندوسكوپيک،)هدايتسونوگرافيوازطريقآندوسكوپ

(محدودبهمري،معدهونيزازدئودنومياژژونومبرحسبمورد

36

24

12

24125

400590

آندوسكوپيدرمانيجهتتزريقمادهاسكلروزاندرواريسهايمرييامعدهياكش

مرييامعدهياكارگذاريهدايتشدهلوله(هاي)بستنبهدورواريس

گاستروستوميازطريقپوستياكارگذاريگايدوايروديالتاسيونمريازطريق

ياكنترلخونريزيبههرروشياكارگذارياستنت(ميليمترقطر30كمتراز)بالون

ازطريقاندوسكوپياتزريقمستقيمزيرمخاطي،هرمادهاييادادنانرژيگرمايي

بهعضالتاسفنكترتحتانيمريوياكارديايمعده،برايدرمانريفالكس

27

18

9

1895

#400615

آندوسكوپيدستگاهگوارشفوقانيشاملمري،معدهونيزازدئودنوموياژژنومبا

ياضايعاتديگرياجسمخارجيبهوسيلهفورسپس(ها)،پوليپ(ها)درآوردنتومور

ياهروسيلهديگرSnaireبيوپسيداغياكوتربايپوالريابوسيله

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

30

20

10

2010
ارزشتام

واحد5

#40063543259
43235-

43234

آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده و نیز از دئودنوم و یا 

ژژنوم تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه، بوسیله برس زدن یا شستشو با 

بررسی بوسیله سونوگرافی آندوسکوپیک

30

20

11

20.00105

40064043260

43267-

43268-

43261

تشخيصي؛بايابدون(ERCP)كالنژيوپانكراتوگرافيرتروگرادازطريقآندوسكوپ

جمعآورينمونهبوسيلهبرسزدنياشستشوبابيوپسيمنفرديامتعدد

(قابلمحاسبهواخذنميباشد400645اينكدباكد)

21

14

7

147
ارزشتام

واحد6



40064543263

43265-

43271-

43272-

43267-

43268-

43269-

43264-

43262-

43260+

درماني؛شامل(ERCP)كالنژيوپانكراتوگرافيرتروگرادازطريقاندوسكوپ

اسفنكتروتوميياپاپيلوتومي،اندازهگيريفشاراسفنكتراودي،درآوردنسنگيا

سنگهابايابدونخردكردنبايابدونكارگذاشتنلولهدرناژنازوبيلياردييا

نازوپانكراتيکبايابدونكارگذاشتنلولهيااستنتبهداخلمجرايصفراويبايا

بدونجسمخارجيبايابدونديالتاسيونآمپولواتربايابدونتخريبپوليپيا

ضايعاتديگر

51

34

17

3417
ارزشتام

واحد7

40065043300
، از راه گردن؛ بدون ترمیم فیستول (بازسازی یا ترمیم پالستیک)ازوفاگوپالستی 

تراکتوازوفاژیال
33.4033.409

، از راه گردن؛ با ترمیم فیستول (بازسازی یا ترمیم پالستیک)ازوفاگوپالستی 40065543305

تراکئوازوفاژیال

59.0059.0015

4006604331043312
از راه قفسه سینه با یا بدون ترمیم  (بازسازی یا ترمیم پالستیک)ازوفاگوپالستی 

فیستول تراکئوازوفاژیال
82.0082.0015

4006654331343314
ازراه قفسه  (بازسازی یا ترمیم پالستیک)ازوفاگوپالستی برای نقص مادرزادی 

سینه؛ با یا بدون ترمیم فیستول مادرزادی تراکئوازوفاژیال
150.00150.0015

40067043320
، با یا بدون واگوتومی و پیلوروپالستی، از راه (کاردیپالستی)ازوفاگوگاستروستومی 

شکم یا قفسه سینه
61.0061.0010

40067543324

43325-

43326-

43330-

43331

با  (عمل تال نیس)فوندوپالستی ازوفاگوگاستریک؛ با پچ فوندوس

از توراکس یا شکم (برای مثال کالیس)گاستروپالستی
62.0062.0010

66.0066.0012؛ از راه شکم یا قفسه سینه(بدون گاسترکتومی کامل)ازوفاگوژژونوستومی4006804334043341

40068543350
43351-

43352
56.0056.0010ازوفاگوستومی، فیستولیزاسیون مری، خارجی؛ از هر راهی



40069043360
43361-

43496

بازسازی گاسترواینتستینال برای ازوفاژکتومی قبلی برای ضایعه انسدادی یا 

فیستول مری، یا برای حذف مری از مسیر؛ با معده، با یا بدون پیلوروپالستی؛ با 

اینترپوزیشن کولون یا بازسازی با روده کوچک؛  با یا بدون انتقال آزاد ژژونوم با 

120.00120.0015

64.0064.0015بستن مستقیم یا قطع یا ترمیم مری برای درمان واریس مری4006954340043401

62.0062.0012بستن یا استپلینگ محل اتصال مری به معده برای پرفوراسیون موجود مری40070043405

45.0045.008بخیه زدن زخم یا جراحت مری؛ از راه گردن40070543410

75.0075.0015بخیه زدن زخم یا جراحت مری؛ از راه قفسه سینه یا شکم40071043415

45.0045.008بستن ازوفاگوستومی یا فیستول؛ از راه گردن40071543420

65.0065.0015بستن ازوفاگوستومی یا فیستول؛ از راه قفسه سینه یا شکم40072043425

40072543450
دیالتاسیون مری، با سوند یا بوژی هدایت نشده، در یک یا چند مرتبه با گاید 

آندوسکوپیک

20

13

7

13.0075

دیالتاسیون مری از روی گاید وایر با گاید آندوسکوپیک40073043453
23

15

8

15.0085

دیالتاسیون مری با بالن یا دیالتاتور معکوس با گاید آندوسکوپیک40073543456
35

23

12

23.00125

4007404345843235+

برای آشاالزی با گاید  ( میلیمتر یا بیشتر30قطر )دیالتاسیون مری با بالن 

آندوسکوپیک

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

25

16.5

8.5

16.508.55

با گاید آندوسکوپیک (نوع سنگ استیکن)تامپوناد مری و معده با بالن 40074543460
21

14

7

14.0075



40075043500
43502-

43501-

43510

گاستروتومی با اکسپلوراسیون و درآوردن جسم خارجی یا ترمیم زخم خونریزی 

و یا دیالتاسیون  (مالوری ویس)دهنده و یا بخیه زدن پارگی ازوفاگوگاستریک

مری کارگذاری لوله دائمی داخل لومن

50.0050.0010

32.5032.5010(رامستد _عمل نوع فردت )پیلورومیوتومی، قطع عضله پیلور 40075543520

5.505.505(یک نمونه یا چند نمونه)بیوپسی معده؛ بوسیله کپسول، لوله، از طریق دهان40076043600

40076543605
43611-

43610

بیوپسی معده با الپاراتومی و یا اکسیزیون موضعی تومور خوش خیم یا بدخیم 

معده
41.0041.008

40077043620
43621-

43622
91.0091.0010گاسترکتومی توتال و باز سازی با انواع روش ها

40077543631

43632-

43633-

43634-

43635

57.0057.008گاسترکتومی ناقص دیستال همراه واگوتومی و بازسازی به روشهای مختلف

4007804363843639
گاسترکتومی ناقص، پروگزیمال، از راه سینه یا شکم شامل ازوفاگوگاسترکتومی یا 

با پیلوروپالستی یا پیلورومایوتومی: واگوتومی
87.0087.0010

4007854364043641
واگوتومی شامل پیلوروپالستی با یا بدون گاستروستومی؛ ترانکال یا سلکتیو 

(فوق سلکتیو)سلولهای پاریتال 
52.0052.008

37.0037.008الپاراسکوپی جراحی قطع اعصاب واگ سلکتیو یا فوق سلکتیو40079043652

25.0025.008(عمل مستقل) (عمل استم)گاستروستومی بدون ساختن لوله معده 40079543653

40080043750
گذاشتن لوله گاستروستومی از طریق پوست

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
15.0015.006

40080543752
گذاشتن لوله بینی معده ای یا دهانی معده ای، نیازمند مهارت پزشک، تحت 

(شامل فلوروسکوپی، ثبت و گزارش تصاویر)راهنمایی فلوروسکوپ 
1.901.903

4008104376043761

از  (به هر روش)تعویض لوله گاستروستومی یا تغییر محل لوله تغذیه ای معده، 

معده به داخل دئودنوم، برای تغذیه روده ای

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.002.003



41.6041.6010پیلوروپالستی40081543800

40082043810
43820-

43825
48.0048.0010گاسترودئودنوستومی یاگاستروژژونوستومی؛ با یا بدون واگوتومی

4008254383043831
در  (عمل مستقل) (عمل استم)گاستروستومی، باز؛ بدون ساختن لوله از معده 

نوزادان، برای تغذیه
28.0028.0010

47.5047.508(عمل جین وی)با ساختن لوله معده 40083043832

47.4047.408گاسترورافی، بخیه زدن زخم یا جراحت پرفوره معده یا دئودنوم40083543840

*4008404384243843

عمل محدودسازی حجم معده بدون بای پاس معده، برای چاقی مفرط؛ 

یا هر روش دیگر (Vertical Banded)گاستروپالستی 

تنها در صورتی که طبق استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، )

(جنبه درمانی داشته باشد، تحت پوشش بیمه پایه است

56.0056.0010

*40084543845

عمل محدودسازی حجم معده، با بای پاس معده برای چاقی مفرط؛ با 

 ( سانتیمتر100کمتر از )وای با بازوی کوتاه -ان-گاستروانتروستومی به صورت رو

معکوس کردن مجرای صفراوی پانکراسی، با سوئیچ )برای کم کردن جذب 

(دئودنوم

تنها در صورتی که طبق استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، )

86.0086.0010

*40085043848

بازسازي،عملباز،اصالحعملمحدودسازيحجممعدهبرايچاقيمفرط،بهغيراز

(عملمستقل)ابزارقابلتنظيممحدودكنندهمعده

تنهادرصورتيكهطبقاستانداردوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي،جنبه)

(درمانيداشتهباشد،تحتپوششبيمهپايهاست

10010010

جديد400851*

درآوردنگاستروباندينگ

تنهادرصورتيكهتعبيهاوليهآنطبقاستانداردوزارتبهداشت،درمانوآموزش)

(پزشكي،جنبهدرمانيداشتهباشد،تحتپوششبيمهپايهاست

454510

40085543850
43855-

43860-

43865

با بازسازی؛ با یا بدون  (گاسترودئودنوستومی)اصالح آناستوموز گاسترودئودنال 

واگوتومی
70.0070.0010



30.0030.008بستن گاستروستومی با جراحی40086043870

64.0064.008بستن فیستول گاستروکولیک40086543880

40087044005
(عملمستقل)(آزادسازيچسبندگيروده)انتروليز

(درخصوصبيمارانباسابقهجراحيشكميقابلمحاسبهواخذميباشد)
43.843.88

38.3038.308دئودنوتومی برای اکسپلوراسیون، بیوپسی یا درآوردن جسم خارجی40087544010

7.507.500(روده ای)ژژنوستومی، کاتتر سوزن دار برای هیپرالیمانتاسیون 40088044015+

4008854402044021
انتروتومی روده باریک، بجز دئودنوم؛ برای اکسپلوراسیون، یک یا چند بیوپسی یا 

(لوله بیکر)درآوردن جسم خارجی یا برای کاهش فشار 
42.0042.008

42.5042.508کولوتومی برای اکسپلوراسیون، یک یا چند بیوپسی یا درآوردن جسم خارجی40089044025

55.0055.008جاانداختن ولوولوس، انواژیناسیون، هرنی داخلی، بوسیله الپاروتومی40089544050

40090044055
تصحیح مالروتاسیون بوسیله لیز باندهای دئودنوم و یا جاانداختن ولوولوس 

(عمل لد)میدگات
58.0058.008

6.506.506بیوپسی روده بوسیله کپسول، لوله، از طریق دهان، یک یا چند نمونه40090544100

4009104411044111
اکسیزیون یک یا چند ضایعه روده کوچک یا بزرگ بدون نیاز به آناستوموز، 

بیرون گذاشتن روده، یا ایجاد فیستول؛ یک یا چند انتروتومی
40.0040.006

11.211.25(برای مثال دسموئید)اکسیزیون تومور جدار شکم، زیر فاشیایی 400912

44.0044.008انترکتومی، رزکسیون روده باریک؛ یک رزکسیون و آناستوموز40091544120

12.9012.900انترکتومی، رزکسیون روده باریک؛ هر رزکسیون و آناستوموز اضافه40092044121+

43.0043.008انترکتومی، رزکسیون روده باریک؛ با انتروستومی40092544125

4009304412644127
انترکتومی، رزکسیون روده باریک برای آترزی مادرزادی، یک رزکسیون و 

آناستوموز قطعه پروگزیمال روده؛ با یا بدون باریک کردن
100.00100.0010

12.9012.900هر رزکسیون آناستوموز اضافه40093544128+

40.0040.008(عمل مستقل)انتروانتروستومی، آناستوموز روده، با یا بدون انتروستومی پوستی 40094044130

6.406.400، انجام شده به همراه کولکتومی ناقص(Take down)آزادکردن خم طحالی 40094544139+



0.كولكتوميناقصباآناستاموزبايابدونكولوستوميياسكستوميدرسطحپوست4009504414044141

40095544143
44144-

44160

بهعنوان)كولكتوميناقصباكلوستوميانتهاييياايلئوستوميوبستنديستال

ياموكوسفيستوال(مثالهارتمن
68688

40096044145
44147-

44146
76768كولكتوميناقصباآناستاموزبايابدونكولوستومي

77.0077.008کولکتومی، کامل، شکمی، بدون پروکتکتومی؛ با ایلئوستومی یا ایلئوپروکتوستومی40096544150

كولكتومي،كامل،شكمي،بدونپروكتكتومي؛باايلئوستوميدريچهداربا4009704415144152

موكوزكتوميركتال
84848

40097544153
كولكتومي،كامل،شكميباپروكتكتوميياموكوزكتوميركتال،آناستوموزايلئوآنال،

محفظهنگهدارندهازايلئوم،بايابدونلوپايلئوستوميايجادبابابدون
1101108

0كولكتوميكامل،شكمي،باپروكتكومي؛ياايلئوستومي40098044155

0باايلئوستوميدريچهدار40098544156

40099044300
عمل ) (برای مثال برای کاهش فشار یا تغذیه)آنتروستومی یا سکوستومی لوله ای 

(مستقل
35.0035.008

47.8047.808(عمل مستقل)ایلئوستومی یا ژژنوستومی، غیر لوله ای 40099544310

30.0030.008(عمل مستقل)اصالح ایلئوستومی 4010004431244314

62.4062.408(عمل مستقل) (Kockعمل )ایلئوستومی دریچه دار 40100544316

4010104432044322
برای )کولوستومی یا سکوستومی در سطح پوست با یا بدون  بیوپسی های متعدد 

(عمل مستقل )(مثال برای مگاکولون مادرزادی
44.0044.008



40101544340
44345-

44346

اصالح کولوستومی؛ ساده یا عارضه دار شده با یا بدون ترمیم فتق مجاور 

(عمل مستقل) (ترمیم عمقی)کولوستومی 
41.0041.008

#40102044360
44361-

44235

آندوسکوپی روده باریک، انتروسکوپی بعد از قسمت دوم دئودنوم، غیر ایلئوم؛ 

(عمل مستقل)تشخیصی، با یا بدون گرفتن نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو  

20

13

7

13.007
ارزشتام

واحد5

#401030

آندوسكوپيرودهباريک،انتروسكوپيبعدازقسمتدومدئودنوم،غيرايلئوم؛جهت

درآوردنجسمخارجيويابادرآوردنتومور،پوليپياضايعاتديگر

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

30

20

10

2010
ارزشتام

واحد6

401031

آندوسكوپيرودهباريک،انتروسكوپيبعدازقسمتدومدئودنوم،غيرايلئوم؛جهت

برايمثالتزريق،كوتريزاسيونيکيادوقطبي،ليزر،پروب)كنترلخونريزي

ياگذاشتناستنتيالولهژژنوستوميياتبديل(گرمازا،اسپلر،منعقدكنندهپالسما

لولهگاستروستوميبهلولهژژنوستومي

30

20

10

2010
ارزشتام

واحد6

401045

آندوسكوپيرودهباريک،انتروسكوپيبعدازقسمتدومدئودنوم،شاملايلئوم؛بايا

بدونجمعآورينمونهبوسيلهبرسزدنياشستشوبابيوپسيمنفرديامتعدد

(عملمستقل)

42

28

14

28145

401050

آندوسكوپيرودهباريک،انتروسكوپيبعدازقسمتدومدئودنوم،شاملايلئوم؛با

برايمثالتزريق،كوتريزاسيونيکودوقطبي،ليزر،پروب)كنترلخونريزي

(گرمازا،استپلر،منعقدكنندهپالسما

53

37

16

37165

401055

آندوسكوپيرودهباريک،انتروسكوپيبعدازقسمتدومدئودنوم،شاملايلئومبا

يابرداشتنپوليپو(شاملپرهديالتاسيون)گذاشتناستنتازطريقاندوسكوپ

تخريبتوموربههرروشوياآزادكردنچسبندگيهايشكمي

64

46

18

46185

#4010604438044382
ایلئوسکوپی از راه استوما؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس 

زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد

4

2.5

1.5

2.501.5
ارزشتام

واحد5



401065
شاملپره)ايلئوسكوپيازراهاستوما؛باگذاشتناستنتازطريقآندوسكوپ

(ديالتاسيون

8.4

5.6

2.8

5.62.85

#4010704438544386+
؛ تشخیصی با یا بدون (شکمی یا لگنی)بررسی آندوسکوپیک کیسه یا پاچ روده باریک

جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشوبا بیوپسی منفرد یا متعدد

15

10

5

10.005
ارزشتام

واحد5

#4010754438844389+
کولونوسکوپی از طریق استوما؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله 

(عمل مستقل)برس زدن یا شستشوبا بیوپسی منفرد یا متعدد 

18

12

6

12.006
ارزشتام

واحد6

کولونوسکوپی از طریق استوما؛ با درآوردن جسم خارجی+#4010804439044388
24

16

8

16.0085

#401085
كولونوسكوپيازطريقاستوما؛جهتدرآوردنتومور،پوليپياضايعاتديگر

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

30

20

10

2010
ارزشتام

واحد6

401095

شاملپره)كولونوسكوپيازطريقاستوما؛باگذاشتناستنتازطريقآندوسكوپ

برايمثالتزريق،كوتريزاسيونيکيادو)وياجهتكنترلخونريزي(ديالتاسيون

(قطبي،ليزر،پروبگرمازا،استپلر،منعقدكنندهپالسما

32

21

11

21115

#

+
1.801.800(Miller-Abbottلوله )روده ای _واردکردن لوله بلند معده ای 40110044500

40110544602
44603-

44604-

44605

برای زخم پرفوره،  (کولورافی)یا بزرگ  (انترورافی)بخیه زدن روده باریک 

دیورتیکول، جراحت، آسیب یا پارگی، یک یا چند سوراخ؛ با یا بدون کولوستومی
45.0045.008

با یا بدون دیالتاسیون، برای  (انتروتومی و انترورافی)استریکچرپالستی روده 40111044615

انسداد روده

48.3048.308

بجز )بستن انتروستومی روده بزرگ یا کوچک، با رزکسیون و آناستوموز 4011154462044625

(کولورکتال

39.0039.008



40112044626
با یا بدون دیالتاسیون، برای  (انتروتومی و انترورافی)استریکچرپالستی روده 

(برای مثال بستن هارتمن پاچ)انسداد روده با رزکسیون و آناستوموز کولورکتال 
75.8075.808

52.0052.008روده ای یا بستن فیستول آنتروانتریک یا انتروکولیک _بستن فیستول پوستی 4011254464044650

52.0052.008بستن فیستول روده به مثانه؛ با یا بدون برداشتن قسمتی از روده یا مثانه4011304466044661

46.7046.708(عمل مستقل)پلیکاسیون روده 40113544680

40114044700
جلوگیری از پایین افتادن روده باریک به داخل لگن بوسیله مش یا پروتزهای دیگر 

(مثانه یا امنتوم)یا بافت طبیعی 
48.2048.208

8.808.800الواژ الپاروسکوپیک کولون40114544701+

35.8035.808یا مجرای اومفالومزانتریک (دیورتیکولکتومی)اکسیزیون دیورتیکول مکل 40116044800

37.5037.508(عمل مستقل)اکسیزیون ضایعه مزانتر40116544820

33.7033.708(عمل مستقل)بخیه مزانتر 40117044850

40117544900
44901-

44950-

44960

اکسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس یا پریتونیت ناشی از آن

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می  باشد)
31.0031.008

+40118044955
اکسیزیون  و درناژ آبسه آپاندیس یا پریتونیت زمانی که همراه با عمل اصلی 

دیگری انجام شود
3.003.000

401185

401185-

401190-

401475-

401485

انسيزيونودرناژآبسهداخلجداري،داخلعضالنييازيرمخاطي،ايسكيوركتاليا

اينترامورالوآبسهسوپرالواتورولگنيازراهركتوم
11114

40119045020
انسيزيونودرناژآبسهعمقيبااليلواتور،پلويركتاليارتروركتال

(هممراجعهنمائيد401485و401480بهكدهاي)
0

12.9012.904(برای مثال مگاکولون مادرزادی)بیوپسی دیواره آنورکتال از طریق آنال #40119545100

16.4016.408میومکتومی آنورکتال40120045108



86.0086.009(کامل، ابدومینوپرینئال، با کولوستومی)پروکتکتومی؛ 40120545110

50.9050.909رزکسیون ناقص رکتوم از راه شکم40121045111

4012154511245119

برايمثال)،ابدومينوپرينئال(Pull-Through)پروكتكتومي،عملپولترو

بايابدون(Jبرايمثالكيسه)بايابدونايجادمحفظهكولون(آناستوموزكولوآنال

كولوستوميمنحرفكنندهپروگزيمال

1101109.00

40122045113
پروكتكتوميباكولكتوميتوتالبايابدونموكوزكتوميركتال،آناستوموزايلئوآنال،

بايابدونلوپايلئوستومي(S or J)ايجادمحفظهايلئوم
1301309.00

76.0076.009پروکتکتومی ناقص با آناستوموز؛ از راه شکم و ساکروم یا هر دو4012254511445116

4012304512045121

ازراهشكموپرينه؛باعمـــــل(برايمگاكولونمادرزادي)پروكتكتومي،كامل

Pull-Throughباآناستومـــوزبرايمثالعمل،(Swenson, Duhamel,

Soave)باكولكتوميكامليانيمهكامل،بابيوپسيهايمتعدد

1101109.00

49.4049.409پروکتکتومی ناقص بدون آناستوموز، از راه پرینه40123545123

40124045126

با(بايابدونكولوستومي)تخليهلگنبرايبدخيميكولوركتالباپروكتكتومي

درآوردنمثانهوكاشتنحالبهابهپوستيارودهوياهيستركتومييا

سرويسكتوميبايابدوندرآوردنلولههايرحميبايابدوندرآوردنتخمدانهايا

18018012.00

0اكسيزيونپروالپسركتومباآناستموز؛ازراهپرينه40124545130

60606.00اكسيزيونپروالپسركتومباآناستوموز؛ازراهپرينهياشكم40125045135

85.0085.006اکسیزیون محفظه ایلئوآنال با ایلئوستومی40125545136

18.3018.305بریدن و آزادسازی تنگی رکتوم40126045150

40126545160
45170-

45190
38.0038.006اکسیزیون تومور رکتوم از راه ساکروم یا دنبالچه یا مقعد؛ به هر روش

#4012704530045305
پروکتوسیگموئیدوسکوپی، سخت؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله 

(عمل مستقل)برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد 

5.5

3.5

2

3.502
ارزشتام

واحد5



#401275

پروكتوسيگموئيدوسكوپيسخت؛جهتدرآوردنجسمخارجييادرآوردنتومور،

پوليپياضايعهديگرجهتتخليهفشاردرولولوس

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

12

8

4

84
ارزشتام

واحد5

401276

برايمثالبالون،گايد)پروكتوسيگموئيدوسكوپيسختدرمانيجهتديالتاسيون

شامل)ياكنترلخونريزيياكارگذارياستنتازطريقاندوسكوپ(واير،بوژي

(ديالتاسيوناوليه

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

12

8

4

84
ارزشتام

واحد5

#4013054533045331+
سیگموئیدوسکوپی، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله 

(عمل مستقل)برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد 

9

6

3

6.003
ارزشتام

واحد5

#401310

سيگموئيدوسكوپي،انعطافپذير،جهتدرآوردنجسمخارجييادرآوردنتومور،

پوليپياضايعهديگرياتخليهفشارولولوس؛بههرروش

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

18

12

6

126
ارزشتام

واحد5

401311

سيگموئيدوسكوپيقابلانعطافدرماني؛جهتكنترلخونريزيياتزريقمستقيمزير

مخاطي،هرمادهايياباديالتاسيونبوسيلهبالون،يکتنگييابيشتريابا

(شاملپرهديالتاسيون)كارگذارياستنتازطريقاندوسكوپ

18

12

6

126
ارزشتام

واحد5

#4013454534145342

سیگموئیدوسکوپی، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله 

برس زدن یا شستشو با بررسی بوسیله سونوگرافی اندوسکوپیک یا با بیوپسی یا 

آسپیراسیون با سوزن نازک، اینترامورال یا ترانس مورال، از طریق اندوسکوپ، 

تحت راهنمایی اولتراسوند

21

14

7

14.007
ارزشتام

واحد5

#4013604537845380+

کولونوسکوپی قابل انعطاف پروگزیمال به خم طحالی، تشخیصی با یا بدون جمع 

آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون کاهش فشار کولون با 

(عمل مستقل)بیوپسی، منفرد یا متعدد 

24

16

8

16.008
ارزشتام

واحد5



كولونوسكوپيقابلانعطافپروگزيمالبهخمطحالي،درمانيجهت401365

33

22

11

22115

دررودهبزرگ(EMR)مكوزكتومي401375

42

28

14

28145

#401380

كولونوسكوپيقابلانعطافپروگزيمالبهخمطحالي،جهتدرآوردنتومور،پوليپيا

ضايعهديگريادرآوردنجسمخارجيياتزريقمستقيمزيرمخاطي،هرمادهاي

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

39

26

13

2613
ارزشتام

واحد6

401381

كولونوسكوپيقابلانعطافپروگزيمالبهخمطحالي،درمانيجهتكنترلخونريزي

ياديالتاسيونبوسيلهبالن،يکتنگييابيشترياگذاشتناستنتازطريق

ياباكاهشفشاركولونبامتسعكردنبوسيله(شاملپرهديالتاسيون)اندوسكوپ

بالن،يکتنگييابيشتر

39

26

13

2613
ارزشتام

واحد6

#

+
401382

پايهداربزرگترازدوسانتيابدونپايهبزرگتر)خارجكردنهرتعدادپوليپدشوار

(ازيکسانت

(اينكدحداكثريكبارقابلگزارش،محاسبهواخذميباشد)

880

23.0023.005پروکتوپالستی؛ برای تنگی یا برای پروالپس پرده مخاطی4014004550045505

1.601.600تزریق ماده اسکلروزان اطراف رکتوم برای پروالپس40140545520

44.0044.006پروکتوپکسی برای پروالپس؛ ازراه شکم یا پرینه4014104554045541

68.0068.006پروکتوپکسی برای پروالپس؛ با برداشت سیگموئید، از راه شکم40141545550

28.0028.006(عمل مستقل)ترمیم رکتوسل 40142045560

47.4047.406اکسپلوراسیون، ترمیم و درناژ پره ساکرال برای پارگی رکتوم40142545562

72.2072.206اکسپلوراسیون، ترمیم و درناژ پره ساکرال برای پارگی رکتوم با کولوستومی40143045563

53.5053.507بستن فیستول رکتووزیکال یا رکتواورترال بدون کولوستومی4014354580045820



67.0067.007بستن فیستول رکتووزیکال یا رکتواورترال با کولوستومی4014404580545825

6.006.005(عمل مستقل)جا انداختن پروالپس تحت بیهوشی40144545900

6.006.005(عمل مستقل)دیالتاسیون اسفنگتر مقعد تحت بیهوشی40145045905

6.006.005(عمل مستقل)دیالتاسیون تنگی رکتوم تحت بیهوشی40145545910

7.007.005(عمل مستقل)درآوردن توده مدفوعی یا جسم خارجی  تحت بیهوشی40146045915

10.0010.005مقعدی (Seton)گذاشتن ستن 40146546020

2.402.404درآوردن ستن مقعدی یا مانند آن40147046030

22224.00انسيزيونودرناژآبسهايسكيوركتالوياپريركتال40147546040
حذ

ف
4014804604546060

انسيزيونودرناژآبسهداخلجداري،داخلعضالنييازيرمخاطي،ازراهمقعد،

انسيزيونودرناژآبسهايسكيوركتاليااينترامورال/تحتبيهوشي
0

40148546050
انسيزيونودرناژآبسهپريآنال،سطحي

(هممراجعهنمائيد401480و401190بهكدهاي)
0

8.008.005(در شیرخواران)انسیزیون سپتوم آنال40149046070

885(عملمستقل)اسفنكتروتومي،آنال،قطعاسفنكتر40149546080

6.006.004انسیزیون یا اکسیزیون هموروئید ترومبوزه، خارجی یا خارج کردن لخته4015004608346320

40150546200
46940-

46942

فيشركتوميبايابدوناسفنكروتوميكورتاژكوترفيشرشاملديالتاسيونباراولو

دفعاتبعدي
11116.00

40151046210
46220-

46211-

46230

، پاپیلکتومی مقعد، پاپیالهای متعدد و تکمه های (منفرد یا متعدد)کریپتکتومی 

هموروئید خارجی
6.006.004

6.006.004(حلقه کشی)هموروئیدکتومی بوسیله لیگاتور ساده 40151546221



40152046250

46255-

46257-

46260-

46258-

46261-

46262

15156هموروئيدكتوميداخليوخارجيسادهيامشكل،وسيعبايابدونفيشركتومي

40152546270

46275-

46280-

46285

،زيرجلدييازير(فيستولوتومي/فيستولكتومي)درمانجراحيفيستولآنال

عضالني؛بايابدونجايگذاريستن
20206.00

23.1023.106بستن فیستول آنال با فلپ ادوانس منت از رکتوم40153046288

2.502.500تزریق محلول اسکلروزان برای هموروئید40153546500

#4015404660046606+
آنوسکوپی؛ تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا شستشوبا 

(عمل مستقل)بیوپسی منفرد یا متعدد 

7

4.5

2.5

4.502.5
ارزشتام

واحد5

#401545

آنوسكوپيدرمانيجهتدرآوردنجسمخارجييادرآوردنيکتومور،پوليپيا

ضايعهديگر

(گزارشپاتولوژيراپيوستنمائيد)

15

10

5

105
ارزشتام

واحد5

(برايمثالبالون،گايدواير،بوژي)آنوسكوپيدرمانيجهتديالتاسيون401546

15

10

5

105
ارزشتام

واحد5

25.0025.006آنوپالستی جراحی پالستیک برای تنگی مقعد؛ در هر گروه سنی4015604670046705

7.707.705ترمیم فیستول آنال با چسب فیبرین#40156546706

23.4023.406(Cut backبه روش )ترمیم مقعد سوراخ نشده پایین، با فیستول آنوپرینئال 40157046715



40.0040.006با جابجایی فیستول آنوپرینه یا آنووستیبوالر40157546716

ترمیم مقعد سوراخ نشده باال، بدون فیستول؛ از راه پرینه یا ساکروپرینه آل و یا 4015804673046735

شکم

68.0068.008

4015854674046742
ترمیم مقعد سوراخ نشده باال، با فیستول رکتواورترال یا رکتوواژینال؛ از راه پرینه 

یا ساکروپرینئال و یا شکم
90.0090.008

4015904674446746
ترمیم آنومالی کلوآک با روش آنورکتوواژینوپالستی و اورتروپالستی، از راه 

ساکروپرینئال و یا شکم بدون طویل کردن واژن
150.00150.008

40159546748

ترمیم آنومالی کلوآک با روش آنورکتوواژینوپالستی و اورتروپالستی، از راه 

ساکروپرینئال و یا شکم با طویل کردن واژن به کمک گرافت روده یا فلپ پایه دار

(پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)

180.00180.008

31.0031.006اسفنکتروپالستی مقعد، برای درمان بی اختیاری یا پروالپس4016004675046751

25.6025.606(Thierschعمل )گرافت برای بی اختیاری مدفوع و یا پروالپس 40160546753

8.108.104 ، کانال آنالThierschکشیدن سیم یا بخیه#40161046754

42.0042.006اسفنکتروپالستی آنال، برای بی اختیاری، بالغین؛ کاشت عضله40161546760

41.6041.606(Parkترمیم خلفی آنال متد ) روی هم گذاردن الیه به الیه عضله لواتور 40162046761

40.0040.006کارگذاری اسفنکتر مصنوعی40162546762

40163046900

46910-

46917-

46922-

46916-

46924

کوندیلوما پاپیلوما مولوسکوم کونتاژیوزوم )تخریب ضایعات مقعد ساده یا وسیع 

به هر روش شامل شیمیایی، جراحی کرایو، جراحی لیزر و یا  (وزیکول هرپس

برداشت جراحی

4.004.004

40163546934
46935-

46936
7.007.004تخریب هموروئید به هر روشی؛ داخلی و خارجی

7.007.004جراحی کرایو برای تومور رکتوم؛ خوش خیم یا بدخیم4016404693746938

8.608.604بستن هموروئید داخلی با هر تعداد عمل4016454694546946



17.517.55.00(برايمثالبرايهموروئيدهايداخليپروالپسشده)هموروئيدوپكسي40165046947

401655
بيوپسيپارانشيمكبدازطريقپوست

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

16

12

4

1245

401656
بيوپسيتودهكبديازطريقپوست

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

23

19

4

1945

+40166047001

به صورت )بیوپسی کبد با سوزن؛ وقتی که در حین عمل اصلی دیگری انجام شود

(مجزا بعالوه کد اصلی قید شود

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

5.505.500

50.7050.709هپاتوتومی؛ برای درناژ باز آبسه یا کیست، یک یا دو مرحله40166547010

40167047011
هپاتوتومی؛ برای درناژ آبسه یا کیست ازطریق پوست، در یک یا دو مرحله

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
10.2010.207

40167547015
برای مثال )الپاراتومی، با آسپیراسیون و یا تزریق به کیست یا آبسه انگلی کبدی

(آمیب یا اکینوکوک
47.4047.409

20208(گوهاي)بيوپسيكبد40168047100

909017هپاتكتوميرزكسيونكبد؛لوبكتوميناقصيامتاستازكتومي؛هريک40168547120

12512517تريسگمنتكتومي40169047122

135.00135.0017لوبکتومی کامل چپ یا راست4016954712547130

4016964712547130
شامل لوب راست و ) Trisectionectomyلوبکتومی گسترده چپ یا راست 

(8 و 5 یا لوب چپ و سگمان 4سگمان 
15515517

47.0047.009مارسوپیالیزاسیون کیست یا آبسه کبد40171547300

4017204735047360
درمان خون ریزی کبد؛ بخیه ساده یا پیچیده زخم یا آسیب کبدی با یا بدون بستن 

شریان کبدی
60.0060.009

909010اكسپلوراسيونآسيبكبد،دبريدمانوسيع،انعقاديابخيه،بايابدونپکكردنكبد40172547361



57.4057.4010بازکردن مجدد آسیب کبد برای درآوردن پک ها40173047362

#

*
(فيبرواسكن)االستوگرافيكبدبهمنظورتشخيصفيبروز401735

10

7

3

730

#

*
401740

يااستفادهاز(CAP)االستوگرافيكبدبهمنظورتعيينفيبروزباتعيينميزانچربي

XLپروب

15

10

5

1050

#

*
4017454738047381

از بین بردن یک یا چند تومور کبد، باز؛ با رادیوفرکوئنسی یا کرایو

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

69

46

23

46.002310

*401750
ياكرايوRFازبينبردنيکياچندتوموركبدبا

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

70

50

20

502010

0هپاتيكوتوميبابازكردن،درناژيادرآوردنسنگ40175547400

4017604742047425
كولدوكوتومي،درناژيادرآوردنسنگ،بايابدونكولهسيستكتومي؛بايابدون

اسنفگتروتومييااسفنگتروپالستيازراهدئودنوم
616110

40176547460
اسفنگتروتومييااسفنگتروپالستيازراهدئودنوم،بايابدونخارجكردنسنگازراه

(عملمستقل)دئودنوم
0

کوله سیستوتومی یا کوله سیستوستومی با بازکردن، درناژ یا درآوردن سنگ 40177047480

(عمل مستقل)

35.6035.608

40177547490
کوله سیستوستومی از راه پوست

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
27.2027.208

401780

عملتزريقبرايكوالنژيوگرافيترانسهپاتيکازطريقپوستباكارگذاريكاتتر

ترانسهپاتيکبرايدرناژخارجيصفرا؛ازراهپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

33

27

6

2764



401781

عملتزريقبرايكالنژيوگرافيترانسهپاتيکباكارگذاريدرناژصفراويخارجيو

؛ازطريقپوست(آنژيوگرافيديجيتالكبد)دوياسهبعديDSAداخليبهروش

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

65

47

18

47188

#40178247500
47500-

47510

قبالكارگذاري)عملتزريقبرايكوالنژيوگرافيترانسهپاتيک،ازراهكاتترموجود

(شده
330

DSAاستنتصفراويبهروشترانسهپاتيکو401783+

63

45

18

45180

DSAبالونصفراويبهروشترانسهپاتيکو401784+

63

45

18

45180

#4017854751147500+

واردكردنكاتترترانسهپاتيکبايابدونكارگذارياستنتترانسهپاتيکبراي

درناژداخليوخارجيصفرا؛ازراهپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

37

27

10

27105

#4017904752547530
تعویض کاتتر درناژکننده صفرا؛ از راه پوست

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)
10.0010.005

DSAاصالحوياتعويضمجددكاتترترانسهپاتيکبهروش401795

20

15

5

1554

18.7018.700(کلدوکوسکوپی)آندوسکوپی مجاری صفراوی حین عمل 40180047550+

#40180547552
47553-

47556-

47555

 یا مسیر دیگر؛ با یا بدون T tubeآندوسکوپی مجاری صفراوی از طریق 

دیالتاسیون تنگی های مجرای صفراوی با استنت با یا بدون بیوپسی منفرد یا 

متعدد؛ از راه پوست

18.0018.005

#40181047554
 یا مسیر دیگر؛ با درآوردن سنگ T tubeآندوسکوپی مجاری صفراوی از طریق 

ها؛ از راه پوست
32.0032.005

42428كولهسيستكتوميبدونكالنژيوگرافي4018154760047605



45458كولهسيستكتوميباكالنژيوگرافي4018164760047605

52.552.58كولهسيستكتوميبااكسپلوركلدوکبايابدونكالنژيوگرافي4018204761047612

60608كولهسيستكتوميبااكسپلوركلدوکبايابدونكالنژيوگرافيباكولدوكوانتروستومي401821

كولهسيستكتوميبااسفنكتروتومييااسفنكتروپالستيازراهدئودنوم،با40182547620

كوالنژيوگرافي
60608

40183047630
 Tکوله سیستکتومی با درآوردن سنگ مجرای صفراوی، از راه پوست و از طریق 

tube سبد یا اسنیر روش ،(Burhenne)
57.0057.008

40183547700
اکسپلوراسیون برای آترزی مادرزادی مجاری صفراوی، بدون ترمیم، با یا بدون 

بیوپسی کبد، با یا بدون کوالنژیوگرافی
49.3049.308

72.0072.0010(Kasaiعمل )پورتوانتروستومی 40184047701

40184547711
اکسیزیون تومور مجرای صفراوی، با یا بدون ترمیم اولیه مجرای صفراوی؛ 

مجرای خارج کبدی
70.4070.4010

40185047712
اکسیزیون تومور مجرای صفراوی، با یا بدون ترمیم اولیه مجرای صفراوی؛ 

مجرای داخل کبدی
91.2091.2010

54.0054.008آناستوموزکیست کلدوک با یا بدون اکسیزیون کیست4018554771547716

40186047720

47721-

47740-

47741

58588واي-آن-كولهسيستوانتروستومي؛بايابدونگاستروانتروستوميبايابدونرو

40186547760

47780-

47765-

47785

-آن-آناستوموزمجاريصفراويداخلياخارجكبديبهلولهگوارشبايابدونرو

واي
808010

757510بازسازيياترميممجاريصفراويخارجكبديباآناستوموزانتهابهانتها40187047800

48.7048.708قراردادن استنت در کلدوک40187547801

U tube0هپاتيكوانتروستوميبا40188047802

عمل )ترمیم مجرای صفراوی خارج کبدی برای آسیبی که از قبل وجود داشته 40188547900

(مستقل
0



52.0052.0010قراردادن درن اطراف پانکراس برای پانکراتیت حاد40189048000

82.0082.0010با کله سیستوستومی، گاستروستومی و ژژنوستومی40189548001

رزکسیون یا دبریدمان پانکراس و بافت های مجاور پانکراس برای پانکراتیت حاد 40190048005

نکروزان

103.00103.0010

49.1049.1010خارج کردن سنگ مجرای پانکراس40190548020

آسپیراسیون با سوزن ظریف، بیوپسی سوزنی، بیوپسی گوه )بیوپسی پانکراس، باز 40191048100

(ای

38.1038.1010

401915
بيوپسيپانكراسسوزني؛ازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

24

18

6

1865

48.5048.5010(برای مثال کیست یا آدنوم)اکسیزیون ضایعه پانکراس 40192048120

، ساب توتال، با یا بدون اسپلنکتومی؛ با یا بدون  پانکراتکتومی دیستال4019254814048145

پانکراتیکوژژنوستومی

71.271.210

82.3082.3010(Childعمل )پانکراتکتومی دیستال، تقریباً کامل، با حفظ دئودنوم 40193048146

53.5053.508اکسیزیون آمپول واتر40193548148

40194048150

48152-

48153-

48154

پانكراتكتومي،پروگزيمال،سابتوتال،بادئورنكتوميتقريباًكامل،

؛بايا(حفظپيلوريابدونعملويپلبا)كولدوكوانتروستوميودئودنوژژنوستومي

بدونپانكراتوژژنوستومي

14514510

909010پانكراتكتوميتوتال40194548155

74.7074.7010(Puestowعمل )پانکراتیکوژژنوستومی آناستوموز پهلو به پهلو 40195048180

+40195548400
عمل تزریق برای پانکراتوگرافی حین عمل 

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
5.405.400

40196048500
48510-

48520-

48540

درمان جراحی کیست پانکراس مارسوپیالیزاسیون درناژ خارجی آناستاموز مستقیم 

وای- آن- با لوله گوارش یا رو
50.0050.0010



40196548511

درمان کیست پانکراس مارسوپیالیزاسیون درناژ خارجی آناستاموز مستقیم با لوله 

وای؛ از طریق پوست- آن-گوارش یا  رو

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

11.0011.005

56.0056.0010پانکراتورافی برای آسیب پانکراس40197048545

77.7077.7010خارج کردن دئودنوم از مسیر با گاستروژژنوستومی، برای آسیب پانکراس40197548547

40199549000
49002-

49010

الپاراتومی، سلیوتومی تجسسی شکم، اکسپلور رتروپریتوئن با یا بدون بیوپسی، باز 

کردن مجدد شکم
30.0030.008

40200049020
49040-

49060

درناژ آبسه پریتوئن یا پریتونیت لوکالیزه، بجز آبسه آپاندیس؛ یا درناژ آبسه 

باز: ساب فرنیک یا ساب دیافراگماتیک؛ یا درناژ آبسه رتروپریتوئن
44.0044.008

402005

درناژآبسهوسايرتجمعاتمايع؛آبسههايشكميولگنيورتروپريتوئنبدون

كاتتر؛ازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

18

14

4

1444

402006
درناژآبسه؛آبسههايشكميولگنيورتروپريتوئنباكاتتر؛ازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

24

18

6

1864

330خارجكردنكاتتردرناژبههرروش402007

402008
PAIRدرمانكيستهيداتيکبههرتعدادبهروش

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

45

38

7

3875

36.1036.108درناژ لنفوسل خارج پریتوئن به حفره پریتوئن، باز40201049062

402015

پريتونئوسنتز،پاراسنتزمايعشكميبدونكاتتر

(قابلگزارشنميباشد402016اينكدباكد)

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

12

8

4

845

402016

تخليهمايعپريتونئالباكاتتر

(اينكدفقطيكبارقابلمحاسبهواخذميباشد)

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

16

12

4

1245



35.0035.008درآوردن جسم خارجی از حفره پریتوئن40202049085

402025
بيوپسيتودهشكمي؛ازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

10

7

3

735

402026
بيوپسيتودهرتروپريتوئن؛ازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

18

14

4

1445

داخلشكميياتيااندومتريومهاياكسيزيونياتخريب،باز،تومورياكيس402030

رتروپريتوئن
40408

100.00100.008اکسیزیون تومور پره ساکرال یا ساکروکوکسیژنال40203549215

40204049220

شامل اسپلنکتومی، بیوپسی سوزنی یا باز از )الپاراتومی استیجینگ هوچکین یا لنفوم 

هر دو لوب کبد، در صورت امکان درآوردن غدد شکمی، بیوپسی غدد شکمی و یا 

(مغز استخوان و تغییر موقعیت تخمدانها

46.4046.408

27.0027.008(عمل مستقل)امبیلکتومی، اومفالکتومی، اکسیزیون ناف 40204549250

35358(عملمستقل)امنتلكتومي،اپيپلواكتومي،رزكسيونامنتوم40205049255

(عملمستقل)الپاراسكوپيتشخيصي40205349320.00

37

25

12

25128

+402054Ovarian Drilling330همراهباالپاراسكوپيتشخيصي

40205549400
(عمل مستقل)تزریق هوا یا ماده حاجب به داخل حفره پریتوئن 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)
4.804.800

40206049419
کلیه اجزاء )کارگذاشتن کاتتر یا کانول داخل پریتوئن با محفظه زیر پوستی، دائمی 

(زیر پوست باشند
21.7021.705

10105كارگذاشتنكاتترياكانولداخلپريتوئنبرايدرناژيادياليز؛موقت40206549420

15.0015.005کارگذاشتن یا درآوردن کاتتر یا کانول داخل پریتوئن برای درناژ یا دیالیز؛ دائمی4020704942149422



40207549423

تعویض کاتتر قبلی گذاشته شده برای درناژ کیست یا آبسه تحت راهنمایی 

(عمل مستقل)رادیولوژیک 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)

4.404.404

#40208049424

تزریق ماده حاجب برای ارزیابی کیست یا آبسه از طریق لوله یا کاتتری که قبال 

(عمل مستقل)برای درناژ گذاشته شده 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.502.500

33.0033.008وریدی-کارگذاری با اصالح شنت صفاقی4020854942549426

#40209049427

وریدی که قبالً  _برای ارزیابی شنت صفاقی  (برای مثال ماده حاجب)عمل تزریق 

گذاشته شده

(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه  قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.902.900

20.5020.505وریدی _بستن یا درآودن شنت صفاقی 4020954942849429

4021004949144492

، از ( هفته در هنگام تولد37کمتر از )ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، نوزاد پره ترم 

 هفته پس از لقاح، با یا بدون هیدروسلکتومی؛ قابل جااندازی 50زمان تولد تا سن 

یا مختنق یا استرنگوله

سن پس از حامله شدن مساوی است با سن حاملگی هنگام تولد به اضافه سن )

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه در شیرخواران . شیرخوار به هفته در هنگام ترمیم فتق

 ماه در 6 هفته بعد از حامله شدن و زیر 50که سن آنها بیش از  (preterm)نارس 

0

0ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، با یا بدون هیدروسلکتومی؛ قابل جااندازی4021054949549500

4021104949649501

 مختنق یا استرانگوله

سن پس از لقاح مساوی است با سن حاملگی هنگام تولد به اضافه سن شیرخوار )

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه در شیرخواران نارس . به هفته در هنگام ترمیم فتق

(preterm)  ماه از هنگام 6 هفته یا کمتر بعد از حامله شدن و زیر 50که سن آنها 

 استفاده 402100تولد در هنگام عمل جراحی باشد برای گزارش باید از کد 

 سال باید با استفاده 5 ماهه یا کمتر از 6ترمیم فتق مغبنی در شیرخواران . نمائید

0



4021154950549507
ترميمفتقاينگوئينالاوليه

(بااينكدقابلگزارشومحاسبهميباشد-63برايكودكانكدتعديلي)
26266

0مختنق یا استرانگوله/ترمیم فتق اینگوئینال عودکرده، هر سنی، قابل جااندازی4021204952049521

27276ترميمفتقاينگوئينال،اساليدينگ40212549525

32326ترميمفتقلومبار40213049540

28.528.56ترميمفتقفمورالاوليه،قابلجااندازي4021354955049553

0مختنق یا استرانگوله/ترمیم فتق فمورال عودکرده؛ قابل جااندازی4021404955549557

35356ترميمفتقشكميياانسيزيونالاوليه؛قابلجااندازي4021454956049561

0مختنق یا استرانگوله/ترمیم فتق شکمی یا انسیزیونال، عود کرده؛ قابل جااندازی4021504956549566

18186عمل)؛قابلجااندازي(برايمثالچربيپرهپريتونئال)ترميمفتقاپيگاستريک4021554957049572

18186ترميمفتقنافي،قابلجااندازي4021604958049858

0مختنق یا استرانگوله: ترمیم فتق نافی،  با هر سنی، قابل جااندازی4021654958249587

0مختنق یا استرانگوله/ سال؛ قابل جااندازی5ترمیم فتق نافی، سن باالی 4021704958549587

27276ترميمفتقاشپيگل40217549590

440ترميمفتقمختنقيااسترانگوله؛هرنوع402176+
770كارگذاريمشياپروتزبرايترميمفتقانسيزيونال402177+

35.2035.208ترمیم امفالوسل کوچک، با ترمیم اولیه40218049600

60.0060.008ترمیم امفالوسل بزرگ یا گاستروشزی؛ با یا بدون پروتز40218549605

40219049606
49610-

49611

ترمیم امفالوسل عمل / بادرآوردن پروتز، جاانداختن نهایی و بستن در اتاق عمل

(Gross)
38.0038.007

25.0025.008بخیه ثانویه جدار شکم، برای بیرون زدن احشاء یا بازشدن زخم40219549900

برای مثال برای بازسازی نقص جدار قفسه سینه یا )فلپ امنتوم، خارج شکمی 40220049904

(استرنوم

70.0070.0013

19.0019.000فلپ امنتوم، داخل شکمی40220549905+



34.6034.609اکسپلوراسیون کلیه بدون احتیاج به اعمال دیگر50000550010

49.0049.007درناژ آبسه کلیه یا دور کلیه؛ باز50001050020

500013
آسپيراسيونوياتزريقداخليكيستيالگنچهكليهباسوزنازراهپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

15

11

4

1140

500015
درناژآبسهكليهواطرافكليهازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

13.5

9.5

4

9.547

44.0044.0010نفروستومی؛ نفروتومی با درناژ یا با اکسپلوراسیون5000205004050045

500025
نفرستوميباهدايتراديولوژي

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

21

17

4

1747

50003050060
50065-

50070-

50075

نفرولیتوتومی، درآوردن سنگ یا عمل جراحی ثانویه برای سنگ یا عارضه دار 

که  (شاخ گوزنی)شده بدلیل ناهنجاری مادرزادی کلیه یا درآوردن سنگ بزرگ 

لگن و لگنچه کلیه پر کند

54.0054.0010

500031
PCNL ،کامل شامل گذاشتن سوند حالب DJو نفروستومی 

(کد دیگری با این کد قابل محاسبه و گزارش نمی باشد)

88

68

20

682010.00

51.8051.8010(عمل مستقل)قطع یا تغییر موقعیت عروق کلیوی نابجا 50004050100

50004550120

50120-

50125-

50130-

50135

پیلوتومی با اکسپلوراسیون یا با درناژ، پیلوستومی یا با برداشت سنگ؛ 

پیلولیتوتومی؛ پلویولیتوتومی یا عارضه دار شده
50.0050.0011

500050
نمونهبرداريكليويباتروكاتازطريقپوست

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

15

11

4

1144



30.0030.008با نمایان سازی کلیه عمل جراحی50005550205

51.7051.7010نفروکتومی شامل اورترکتومی ناقص، با هر روشی، شامل برداشت دنده5000605022050220

50006550225
50225-

50230
62.5062.5010مشکل، بدلیل جراحی قبلی بر روی همان کلیه یا رادیکال با لنف آدنکتومی ناحیه ای

50007050234
50234-

50236-

50240

نفرکتومی ناقص یا نفروکتومی با اورتروکتومی کامل و برداشت کاف مثانه از 

طریق همان روش یا از طریق برشی مجزا
69.0069.0010

50007550280
50280-

50290
46.0046.0010کلیوی (های)کلیوی یا اکسیزیون کیست (های)اکسیزیون یا برداشت جدار کیست

45.4045.4010درآوردن کلیه پیوندی50008550370

24024025گيرندهشاملبرداشتوانجامعملپيوند-(زنده)پيوندكليهدهنده50009050350

35035020گيرندهشاملبرداشتوانجامعملپيوند-(جسد)پيوندكليهدهنده50009550340

40.8040.8010(عمل مستقل)نفرکتومی گیرنده 50010050350

1801800(عملمستقل)نفركتوميدهندهازجسد500101

50010550390
آسپیراسیون و یا تزریق داخل کیست یا لگنچه کلیه با سوزن، از راه پوست

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
5.405.405

50011050391
تجویز تدریجی دارو به داخل لگنچه کلیه و یا حالب از طریق لوله نفرستومی، 

(برای مثال داروی ضد سرطان و یا ضد قارچی)پیلوستومی یا اوتروستومی موجود 
4.904.905

50011550392

داخل کردن کاتتر یا اینتراکاتتر به لگنچه کلیه جهت درناژ و یا تزریق، از راه پوست

6.006.004(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

50012050393

داخل کردن کاتتر حالب یا استنت داخل حالب، از راه لگنچه برای درناژ و یا تزریق، 

از راه پوست

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

6.006.004



#50012550394

برای مثال نفروستوگرام، پیلوستوگرام، )عمل تزریق جهت پیلوگرافی 

از طریق لوله نفروستومی یا پیلوستومی، یا کاتتر  (پیلواورتروگرام آتتروگراد

دائمی حالب

2.102.100

50013050395

وارد کردن گاید بداخل لگنچه کلیه و یا حالب همراه با دیالتاسیون برای ایجاد 

مجرای نفروستومی،از روی پوست

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

9.309.305

5001355039650686

ارزیابی مانومتریک از راه لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا اورتروستومی، یا کاتتر 

دائمی حالب

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

1.601.600

50014050398
50688-

51705-

51710

تعویض لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا اورتروستومی یا سیستوستومی؛ ساده یا 

مشکل

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.002.000

5001455040050405

پیلوپالستی، جراحی پالستیک روی لگنچه کلیه با یا بدون عمل پالستیک روی حالب، 

مثال ناهنجاری )نفروپکسی، نفروستومی، یا اسپلینت کردن حالب یا مشکل 

(پیلوپالستی ثانویه،کلیه منفرد-مادرزادی کلیه

57.0057.0010

59.9059.9010نفرورافی، بخیه پارگی یا صدمات کلیه50015050500

54.8054.8010بستن فیستول نفروکوتانئوس یا پیلوکوتانئوس50015550520

50016050525
50525-

50526

، شامل ترمیم احشا؛ (برای مثال رنوکولیک)بستن فیستول کلیه به دستگاه گوارش 

از راه شکم یا از راه قفسه سینه
70.0070.0012

50016550540
سیمفیزیوتومی برای کلیه نعل اسبی با یا بدون پیلوپالستی و یا دیگر اعمال پالستیک 

(در یک عمل)ترمیمی، یک یا دو طرفه 
59.7059.7010

بهازايهرجلسه(ESWL)ليتوتريپسي،توسطموجضربهايخارجازبدن50017050590

50

15

35

15355



،كرايويامايكروويوRFتوموركليهازراهپوستبا(Ablation)تخريبغيرجراحي500175

70

50

20

50207

50018050600
اورتروتوميبادرناژيابازكردنمحليااورتروتوميبرايقراردادناستنتدائمي،هر

(عملمستقل)نوع
40409

50018550610
50620-

50630
45.0045.009اورترولیتوتومی،یک سوم فوقانی، میانی یا تحتانی حالب یا به صورت بسته

500186
شاملسيتوسكوپي،TULعملخارجكردنوياشكستنسنگحالببهروش

وشكستنسنگبههرروشDJگذاشتن

57

45

12

45129

52.2052.209(عمل مستقل)اورترکتومی، با کاف مثانه 50019050650

58.2058.209اورترکتومی، کامل، حالب اکتوپیک، از طریق شکم، واژن و یا پرینه50019550660

#50020050684

عمل تزریق برای اورتروگرافی یا اورتروپیلوگرافی از راه اورتروستومی یا کاتتر 

دائمی حالب

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.102.100

#5002055069050690

عمل تزریق برای آشکار کردن کاندویی ایلئال و یا اورتروپیلوگرافی، بدون 

احتساب خدمات رادیولوژیک

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

3.203.200

47.0047.008(برای مثال تنگی)اورتروپالستی، عمل پالستیک بر روی حالب 50021050700

50021550715
50715-

50722-

50725

اورترولیز، با یا بدون تغییر موقعیت حالب برای فیبروز خلف صفاق یا برای سندرم 

تخمدانی یا برای حالب خلف و ناکاوا، با آناستوموز مجدد مجرای ادراری فوقانی 

یا وناکاوا

56.8056.808

28.1028.108(هر نوع یوروستومی)اصالح آناستوموز مجرای ادراری به پوست 50022050727

39.6039.608با ترمیم نقص فاشیا یا فتق50022550728



5002305074050750
اورتروپیلوستومی، آناستوموز حالب با لگنچه کلیه یا اورتروکالیکوستومی، 

آناستوموز حالب با کالیکس کلیه
56.0056.008

5002355076050770
اورترواورتروستومی یا ترانس اورترواورتروستومی، آناستوموز حالب به حالب 

طرف مقابل
55.5055.508

50024050780
50780=507

82-50783-

50785

اورترونئوسیستوستومی؛آناستوموز یک حالب به مثانه یا آناستوموز حالب 

مضاعف به مثانه، یا با ظریف کاری و آماده سازی حالب یا با فلپ مثانه یا وصل 

کردن مثانه به پسواس

61.0061.008

45.1045.108اورتروانتروستومی، آناستوموز مستقیم حالب به روده50024550800

50025050810
اورتروسیگموئیدوستومی، با ایجاد مثانه از سیگموئید و ایجاد کولوستومی در 

جدار شکم یا پرینه، شامل آناستوموز روده
63.2063.208

60.6060.608کاندویی اورتروکولون، شامل آناستوموز روده50025550815

65.0065.008(Brickerعمل )، شامل آناستوموز روده (مثانه از ایلئوم)کاندویی اورتروایلئال 50026050820

50026550825
انحراف ظرفیت دار مسیر حالب، شامل آناستوموز روده با استفاده از قسمتی از 

(Kock pouch یا Cameyانتروسیستوپالستی  )روده باریک و یا بزرگ 
83.6083.608

50027050830

برای مثال بازگرداندن کاندویی اورتروایلئال، )تصحیح انحراف ادراری 

اورتروسیگموئیدوستومی یا اورتروانتروستومی به اورترواورتروستومی یا 

(اورترونئوسیستوستومی

92.6092.608

60.7060.708جایگزینی همه یا قسمتی از حالب با قطعه ای از روده، شامل آناستوموز روده50027550840

62.3062.308آپاندیکووزیکوستومی پوستی50028050845

46.7046.708اورتروستومی، پیوند حالب به پوست50028550860

42.1042.108(عمل مستقل)اورترورافی، ترمیم حالب 50029050900

44.1044.108ترمیم فیستول اورتروکوتانئوس50029550920

57.2057.208(شامل ترمیم احشایی)ترمیم فیستول اورترووزیکال 50030050930

44.6044.608بازکردن بخیه روی حالب50030550940



18.7018.708 با فولکوراسیون و یا انسیزیون، با یا بدون بیوپسی50031050957

19.0019.008آندوسکوپی حالب با کاتتریزاسیون حالب، با یا بدون دیالتاسیون حالب#50031550972

2.002.000آسپیراسیون مثانه با سوزن یا با تروکار یا اینتراکاتتر#5003205100051005

#50032551010
با کارگذاری کاتتر سوپراپوبیک 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
6.006.003

50033051020
51030-

51045

سیستوتومی یا سیستوستومی؛ با فولگوراسیون و یا کارگذاشتن ماده رادیواکتیو یا 

با تخریب ضایعه داخل مثانه از طریق کرایوسرجری یا با کارگذاری کاتتر یا استنت 
22.5022.506

15.2015.206سیستوستومی؛ سیستوتومی با درناژ یا سیستوستومی بسته5003355104051041

22.4022.407سیستولیتومی؛ سیستوتومی با برداشت سنگ، بدون برداشت گردن مثانه50034051050

500342
شكستنوياخارجكردنسنگمثانهبهروشآندوسكوپيکازناحيهسوپراپوبيک

(PCCL)

35

26

9

2697

28.2028.207اورترولیتومی از طریق مثانه50034551060

50035051065
سیستوتومی با درآوردن سنگ حالب به وسیله سبد و یا تکه تکه کردن سنگ حالب 

به وسیله اولتراسوند یا الکتروهیدرولیک
27.9027.907

500352
شكستنوياخارجكردنسنگهايكليهباكمکاورتروسكوپانعطافپذير

Retrograde intrarenal surgery (RIRS)

100

65

35

65350

17.5017.507درناژ آبسه فضای جلو یا دور مثانه50035551080

31.0031.007اکسیزیون کیست یا سینوس اوراکوس، با یا بدون ترمیم فتق نافی50036051500

25.5025.507(عمل مستقل)سیستوتومی؛ برای اکسیزیون ساده کردن مثانه 50036551520

5003705152551530
سیستوتومی برای اکسیزیون دیورتیکول مثانه، منفرد یا متعدد یا برای اکسیزیون 

(عمل مستقل)تومور مثانه 
40.0040.007

39.7039.707سیستوتومی برای اکسیزیون، انسیزیون یا ترمیم اورتروسل؛ یک طرفه یا دو طرفه50037551535



38.0038.007سیستکتومی، ناقص یا ساده50038051550

5003855155551565
سیستکتومی مشکل یا با برداشتن غدد لنفاوی یا سیستکتومی ناقص با کاشت مجدد 

(اورترونئوسیستوستومی)به مثانه  (ها)حالب
50.0050.009

55.0055.0010(عمل مستقل)سیستکتومی کامل 50039051570

50039551575
سیستکتومی کامل با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد لنفاوی ایلیاک خارجی، 

هایپوگاستریک و اوبتوراتور
80.0080.0012

90.0090.0012سیستکتومی کامل با اورتروسیگموئیدوستومی یا اتصال حالب به پوست50040051580

50040551585
سيستكتوميكاملبااورتروسيگموئيدوستومييااتصالحالببهپوستبا

لنفادنكتوميلگنيدوطرفه،شاملغددلنفاويايلياکخارجي،هايپوگاستريکو
10010012

50041051590
51595-

51596

سيستكتوميكامل،باكاندويياورتروايليالياساختمثانهازرودهشاملآناستوموز

رودهيابالنفادنكتوميلگنيدوطرفه،شاملغددلنفاويايلياکخارجي،

هايپوگاستريکواوبتوراتورياباانحرافظرفيتدارباهرتكنيکبازبااستفادهاز

قطعهايازرودهبزرگوياكوچکبرايمثانهجديد

14514512

50041551597

اگزانتراسيونكامللگنبرايبدخيميمثانه،پروستاتيامجرايادراري،بابرداشت

مثانهوپيوندحالب،بايابدونهيستركتوميويارزكسيونابدومينوپرينتالركتومو

كولونوكولوستومي،وياهرگونهتركيبيازاعمالفوق

501830براياگزانتراسيونلگنبهمنظوردرمانبدخيميژنيكولوژيک،ازكد)

18018012.00

#50042051600
عمل تزریق برای سیستوگرافی یا اورتروسیستوگرافی حین ادرار کردن 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
1.201.200

#50042551605
عمل تزریق و کارگذاری زنجیر برای کنتراست و یا اورتروسیستوگرافی

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
1.501.500

#50043051610
عمل تزریق برای اورتروسیستوگرافی رتروگراد

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
1.201.200

1.001.000شستشوی مثانه، ساده، الواژ ویا واردکردن قطره قطره مایع50043551700

#5004405170151702
برای مثال کاتتریزاسیون )واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه 

یا تعبیه کاتتر ساده یا مشکل مثانه  (مستقیم برای اندازه گیری ادرار باقیمانده
110



0.50.50مثانه، ساده یا مشکل(Foley) خارج کردن  سوند #50044551703

110گذاشتنوبرداشتنسوندنالتون500447

50045051715
تزریق ماده مصنوعی به بافت زیر مخاطی مجرای ادرار و یا گردن مثانه از طریق 

آندوسکوپ
10.0010.003

5.605.603(شامل زمان صرف شده)واردکردن قطره قطره مواد ضد کارسینوژن 50045551720

#۵۰۰۴۵۹

سيتومتروگرام،اوروفلومتري،)يوروديناميکكاملشاملتماممراحلارائهخدمت

UPP،EMG،VPوAP)

(كدديگريبااينكدقابلمحاسبهوگزارشنميباشد)

30

25

5

255۳

(برای مثال مانومترنخاعی)سیستومتروگرام ساده #50046051725
4.5

3

1.5

3.001.53

(برای مثال ابزار الکترونیکی کالیبره)سیستومتروگرام، مشکل #50046551726
7.5

5

2.5

5.002.53

#50047051736
برای مثال اندازه گیری جریان ادرار با کرونومتر یا ) (UFR)اوروفلومتری ساده 

(دستگاه اوروفلومتری مکانیکال

1.2

0.8

0.4

0.800.40

(با وسایل الکترونیک کالیبره)اوروفلومتری پیچیده #50047551741
2.4

1.6

0.8

1.600.80

، به هر روش(UPP)بررسی های اندازه گیری فشار مجرای ادراری #50048051772
6

4

2

4.0020

#50048551784
بررسی های الکترومیوگرافی از اسفنگتر مقعد یا مجرای ادراری، بدون استفاده از 

سوزن، به هر روش

7.5

5

2.5

5.002.50



#۵۰۰۴۹۰EMGاسفنگترآناليامجرايادراريبراساسدرخواستپزشکمعالج

7.5

6

1.5

61.50

پاسخ ناشی از تحریک زمان تاخیر رفلکس بولبوکاورموس#50049551792
12

9

3

9.0030

، فشار تخلیه مثانه، به هر روش(VP)بررسی فشار تخلیه ادرار #50050051795
6

4

2

4.0020

(داخل صفاقی- معدی - رکتال ) ( AP)میزان فشار داخل شکم حین تخلیه50050551797+
7.5

5

2.5

5.002.50

50051051800
 Y)سیستوپالستی یا سیستواورتروپالستی، جراحی پالستیک مثانه و یا گردن مثانه 

، از هر نوع، با یا بدون رزکسیون گوه ای (پالستی قدامی، برداشتن فوندوس مثانه
50.0050.008

52.0052.008سیستواورتروپالستی با اورترونئوسیستوستومی یک طرفه یا دو طرفه50051551820

50052051840
51840-

51841

، ساده یا (مارچتی-مثل عمل مارشال)وزیکواورتروپکسی قدامی یا اورتروپکسی 

مشکل
36.0036.008

39.0039.007بی اختیاری ادراری با یا بدون سیستوسکوپی50052551845

50053051846
57240+572

50+57268+5

6810

ترمیم کمپارتمان ها با و بدون قدامی، با و بدون خلفی، با و بدون انتروسل، با و 

بدون پرینه و با بی اختیاری ادراری با و بدون سیستوسکوپی
54.0054.007

37.0037.007سیستورافی، ترمیم زخم، آسیب یا پارگی مثانه؛ ساده یا مشکل5005355186051865

15.0015.007(عمل مستقل)ترمیم سیستوستومی 50054051880
53537(شكمي)ترميمفيستولوزيكوواژينال50054551900
37.1037.107ترمیم فیستول رحم به مثانه50055051920



51.8051.807ترمیم فیستول رحم به مثانه؛ با هیسترکتومی50055551925

1201208ترميماكستروفيمثانه50056051940

68.8068.808انتروسیستوپالستی شامل آناستوموز روده50056551960

35.4035.407وزیکوستومی پوستی50057051980

50057552000
52001-

52005

سیستواورتروسکوپی، با یا بدون شستشو و تخلیه لخته های فراوان، با یا بدون 

(عمل مستقل)کاتتریزاسیون حالب 

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

5.805.805

7.007.005سیستواورتروسکوپی با نمونه برداری با برس از حالب یا لگنچه کلیه50058052007

50058552010

سیستواورتروسکوپی با کانترگذاری درون مجرای انزالی با یا بدون شستشو، وارد 

کردن مایع به صورت قطره قطره یا انجام رادیوگرافی، بدون احتساب اقدامات 

رادیولوژیک

7.007.005

50059052204

52204-

52214-

52224-

52250-

52260-

52265-

52270-

52275-

52276

10.0010.005سیستواورتروسکوپی؛ با نمونه برداری یا با فولگوراسیون

13135سيستواورتروسكوپي،بااورتروتوميداخلي؛مونثيامذكرزيرديدمستقيم50059152270

(TURT)مثانهباهراندازه(هاي)برداشتنتومور500595

30

22

8

2287

13.0013.005(اسفنکتروتومی)سیستواورتروسکوپی با رزکسیون اسفنکتر خارجی 50060052277



50060552281
سیستواورتروسکوپی با کالیبراسیون و یا فراخ سازی تنگی مجرا، با یا بدون مه 

آتوتومی یا تزریق ماده برای سیستوگرافی، مرد یا زن
8.108.105

18.1018.105سیستواورتروسکوپی، با قراردادن استنت در مجرای ادرار50061052282

6.206.205سیستواورتروسکوپی، با تزریق استروئید بداخل تنگی50061552283

50062052285

سیستواورتروسکوپی، با تزریق استروئید بداخل تنگی برای درمان سندرم اورترال 

مه آتوتومی مجراء اتساع مجرا، اورتروتومی : زنان با هر یک یا همه اعمال زیر

داخلی، لیزفیبروزسپتوم اورتروواژینال، انسیزیون جانبی گردن مثانه، فولگوراسیون 

مجرا، گردن یا تریگون مثانه (ها)پولیپ

16.0016.005

50062552290

52300-

52301-

52305-

52310-

52315

سیستواورتروسکوپی با مئاتومی مجرا یا با رزکسیون یا فولگوراسیون اورتروسل 

های اورتوتوپیک یا اکتوپیک یک طرفه یا دو طرفه، یا با انسیزیون با برداشت 

سوراخ دیورتیکول مثانه، منفرد یا متعدد یا با درآوردن جسم خارجی یا سنگ از 

مجرای ادرار یا مثانه، به صورت ساده یا مشکل

15.0015.005

5006305231752318

لیتوالپکسی، خرد کردن یا قطعه قطعه کردن سنگ، با هر روشی، در مثانه و در 

یا مشکل یا بزرگ  ( سانتیمتر2.5کمتر از )آوردن قطعات، به صورت ساده؛ کوچک 

؛ هر جلسه( سانتیمتر2.5باالی )

25.0025.006

5006355232752332
؛ با تزریق مواد زیر حالب یا با (شامل کاتتریزاسیون حالب)سیستواورتروسکوپی 

(double-J یا Gibbonsبرای مثال نوع )گذاشتن استنت دائمی حالب 
12.0012.007

500636
 کد 52011

قدیمی
660.00 یا استنت دائمیDJخارج کردن  

50064052344
52345-

52346

؛ با درمان تنگی حالب یا با درمان (حالب)سیستواورتروسکوپی با اورتروسکوپی 

برای مثال دیالتاسیون با بالون، لیزر، الکتروکوتر و )تنگی اورتروپلویک یا داخل کلیه 
23.3023.306

5006455234752351

سیستواورتروسکوپی، با رزکسیون از طریق داخل مجرا یا انسیزیون مجاری انزال 

و یا پیلوسکوپی؛ تشخیصی (حالب)یا با اورتروسکوپی 

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

17.5017.506

25.0025.006سیستواورتروسکوپی با رزکسیون تومور حالب یا لگنچه کلیه50065052355



50065552400
سیستواورتروسکوپی با انسیزیون، فولگوراسیون یا رزکسیون دریچه مادرزادی 

خلفی مجرا، یا چین های مخاطی هیپرتروفیک انسدادی مادرزادی
28.2028.206

14.5014.505سیستواورتروسکوپی با رزکسیون یا انسیزیون مجرای مغبنی از طریق جدار حالب50066052402

23.7023.706انسیزیون پروستات از داخل مجرا50066552450

26.0026.006(عمل مستقل)رزکسیون گردن مثانه از طریق داخل مجرا 50067052500
12126ديالتاسيونمجرايپروستاتيکازداخلمجرابابالون50067552510

50068552606
فولگوراسیون از داخل مجرا برای کنترل خونریزی بعد از عمل، بعد از زمان 

معمول پیگیری بیمار
8.508.505

500690

،مرحلهدومازرزكسيوندو(ناقص)رزكسيونپروستاتازداخلمجرا،مرحلهاول

مرحلهاييابرداشترشدمجددبافتانسدادي،پيشازيكسالبعدازعمليا

(ناقصTURP)برداشتتنگيگردنمثانهمتعاقباينعمل

30

25

5

2556

50069552647

انعقاد پروستات با لیزرغیر تماسی، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل، کامل 

شامل وازکتومی، مئاتوتومی، سیستواورتروسکوپی، کالیبراسیون مجرا و یا )

(دیالتاسیون آن و اورتروتومی داخلی

65

42

23

42.00236

50070052648

تخریب با لیزر تماسی با یا بدون رزکسیون پروستات از طریق مجرا، شامل کنترل 

شامل وازکتومی، مئاتوتومی، سیستواورتروسکوپی، )خونریزی بعد از عمل، کامل 

(کالیبراسیون مجرا و با دیالتاسیون و اورتروتومی داخلی

69

46

23

46.00236

20.9020.903درناژ آبسه پروستات از طریق مجرا50070552700

13133(عملمستقل)اورتروستومي،خارجي50071053000

0قسمتپرينهايمجرا،خارجي50071553010

5.105.104(عمل مستقل)مه آتوتومی، شکاف مه آتوس، در تمام گروه های سنی 5007205302053025

12.0012.003درناژ آبسه عمقی دور مجرا50072553040

5.205.204درناژ کیست یا آبسه غدد اسکین50073053060

12.0012.004(عمل مستقل)درناژ نشت ادراری پرینه ای؛ عارضه دار یا بدون عارضه 5007355308053085



7.007.003بیوپسی مجرا50074053200

38.9038.907اورترکتومی، کامل، شامل سیستوستومی؛ زنان50074553210

46.7046.707اورترکتومی، کامل، شامل سیستوستومی؛ مردان50075053215

22.7022.706اکسیزیون یا فولگوراسیون کانسر مجرا50075553220

30.2030.206(عمل مستقل)اکسیزیون دیورتیکول مجرا؛ زن یا مرد 5007605323053235

16.0016.006مارسوپیالیزاسیون دیورتیکول مجرا، مرد یا زن50076553240

16.0016.006(غده کوپر)اکسیزیون غدد بولبواورترال 50077053250

50077553260
53265-

53270-

53275

اکسیزیون یا فولگوراسیون؛ پولیپ های مجرا، دیستال مجرا یا کارونکل مجرا یا 

غدد اسکین یا پروالپس مجرا
8.008.005

5007805340053405
یا  (مثل نوع یوهانسن)اورتروپالستی، مرحله اول، برای فیستول، دیورتیکول یا تنگی

، شامل انحراف مسیر ادرار(مجراسازی)مرحله دوم 
42.0042.006

49.5049.506اورتروپالستی؛ بازسازی مجرای قدامی در مردان، در یک مرحله50078553410

50079050079053415
اورتروپالستی، از طریق پوبیس یا پرینه، در یک مرحله، برای بازسازی یا ترمیم 

مجاری پروستاتیک یا مامبرانو
80806.00

5007955342053425
اورتروپالستی،  بازسازی یا ترمیم دو مرحله ای، مجرای مامبرانو یا پروستاتیک؛ 

مرحله اول یا دوم
45.0045.006

49.2049.206اورتروپالستی، بازسازی مجرا در زنان50080053430

50080553431
اورتروپالستی با لوله ای کردن مجرای خلفی و یا قسمت تحتانی مثانه برای بی 

(Tenago, Leadbetterبرای مثال عمل )اختیاری 
58.9058.906

50081053440
برای مثال با )عمل جراحی اسلینک برای تصحیح بی اختیاری ادراری در مردان 

(فاشیا یا مواد سنتیک
40.9040.906

50081553442
برای مثال با فاشیا )درآوردن یا اصالح اسلینک برای بی اختیاری ادراری در مردان 

(یا مواد سنتتیک
20.0020.006



31.0031.006(کاف مضاعف) Tendemکارگذاری کاف 50082053444

50082553445
تصحیح بی اختیاری ادراری در مردان یا زنان، کارگذاری اسفنگتر بادکنکی مجرا یا 

گردن مثانه، شامل کارگذاری پمپ، مخزن و کاف
44.6044.606

24.0024.006درآوردن اسفنکتر بادکنکی مجرا یا گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف50083053446

50083553447
درآوردن و تعویض اسفنکتر بادکنکی مجرا یا گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و 

کاف در یک جلسه جراحی
31.0031.006

50084053448
درآوردن و تعویض اسفنکتر بادکنکی مجرا و گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و 

کاف، در یک زمینه عفونی و در یک جلسه جراحی، شامل شستشو و دبریدمان 
48.0048.006

24.0024.006تعمیر اسفنکتر بادکنکی مجرا و گردن مثانه، شامل پمپ، مخزن و کاف50084553449

14.0014.005اورترومه آتوپالستی، با جلو کشیدن مخاط50085053450

مثل عمل )اورترو مه آتوپالستی، با اکسیزیون ناقص قسمت دیستال مجرا 50085553460

(ریچاردسون

18.0018.004

50086053500
برای مثال برای )اورترولیز از طریق واژن، ثانویه، باز، شامل سیستواورتروسکوپی 

(انسداد پس از جراحی یا اسکار
38.5038.505

24.7024.705اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا در زن یا مرد5008655350253505

32.2032.205اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا در پرینه50087053510

40.6040.606مامبرانو- اورترورافی، ترمیم پارگی یا آسیب مجرا درمجرای پروستاتی 50087553515

22.0022.005(عمل مستقل)ترمیم اورتروستومی یا فیستول مجرا به پوست در مردان 50088053520

50088553600

53601-

53605-

53620-

53621-

53660-

53661-

53665

دیالتاسیون تنگی مجرا یا گردن مثانه از طریق عبور سوند یا دیالتاتور یا فیلی 

فورم و سوند ظریف؛ با یا بدون بیهوشی عمومی در زنان یا مردان؛ بار اول یا 

دفعات بعد

5.505.504



*

#
50089053850

تخريببافتپروستاتازراهداخلمجرا؛بهوسيلهمايكروويوترموتراپيياترموتراپي

بافركانسهايراديويي

50

20

30

20308

*

#
تخريببافتپروستاتازراهداخلمجرا؛بهوسيلهترموتراپيبهكمکآب50089553853

40

15

25

15258

عمل )شکاف دادن پره پوس در قسمت پشتی یا طرفی؛ در نوزاد یا غیر نوزاد 5009005385354001

(مستقل

4.404.403

5.205.203انسیزیون و درناژ آلت، عمقی50090554015

50091054050

54055-

54056-

54057-

54060-

54065

برای مثال کونویلوما، پاپیلوما، مولوسکوم کونتاژیوزوم، )تخریب ضایعات آلت 

با عمل جراحی یا جراحی با لیزر یا جراحی کرایو یا )، ساده یا وسیع (وزیکول هرپس

(تخریب الکتریکی یا تخریب شیمیایی

4.004.003

4.804.803بیوپسی آلت سطحی یا عمقی5009155410054105

33.0033.004(بیماری پیرونی)اکسیزیون پالک فیبروتیک آلت 50092054110

46.0046.004با گرافت به هر میزان سانتیمتر: (بیماری پیرونی)برداشت پالک فیبروتیک5009255411154112

20.0020.004(برای مثال پروتز پالستیکی)درآوردن جسم خارجی از بافت عمقی آلت 50093054115*

30.0030.005آمپوتاسیون آلت؛ ناقص50093554120

40.0040.006آمپوتاسیون آلت؛ کامل50094054125

60.0060.006آمپوتاسیون آلت، رادیکال؛ با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه50094554130

50095054135
آمپوتاسیون آلت، رادیکال؛ با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه همراه با 

لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد ایلیاک خارجی، هایپوکستریک و ابتوراتور
75.0075.006

#50095554150

54152-

54160-

54161

886ختنهبااستفادهازكالمپياوسايلديگريااكسيزيونجراحيبهجزنوزادان



50096054162
54163-

54164

آزادسازی یا اکسیزیون چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه ناکامل 

یا فرنولوتومی آلت
10.0010.006

2.002.000عمل تزریق برای بیماری پیرونی#50096554200

18.0018.004عمل تزریق برای بیماری پیرونی با نمایاندن پالک با کمک جراحی#50097054205

7.007.004شستشوی اجسام غاری برای پریاپیسم50097554220

#50098054230
عمل تزریق برای رادیوگرافی اجسام غاری 

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
4.004.000

50098554231
 (پاپاورین، فنتوالمین)کاورنوزومتری دینامیک، شامل تزریق داروهای وازواکتیو 

داخل اجسام غاری
6.006.003

3.703.700به داخل اجسام غاری (برای مثال پاپاورین، فنتوالمین)تزریق ماده دارویی 50099054235

پلتیسموگرافی آلت#50099554240
4.2

2.8

1.4

2.801.40

بررسی تومسانس شبانه آلت و یا تست ریجیدیتی#50100054250
6.3

4.2

2.1

4.202.10

50100554300
، با (مثل هیپوسپادیاس)عمل جراحی پالستیک بر روی آلت بمنظور اصالح کوردی 

یا بدون آزاد کردن یا تغییر موقعیت مجرا
28.0028.006

50101054304
عمل جراحی پالستیک بر روی آلت بمنظور اصالح کوردی یا اولین مرحله ترمیم 

هیپوسپادیاس، با یا بدون پیوند پره پوس و یا فالپ پوستی
36.0036.006

5010155430854312
شامل انحراف مسیر )آورتروپالستی برای دومین مرحله ترمیم هیپوسپادیاس 

، به هر میزان سانتیمتر(ادراری
40.0040.006

50102054316
شامل انحراف مسیر )اوراورتروپالستی برای دومین مرحله ترمیم هیپوسپادیاس 

با گرافت پوستی آزاد از محلی غیر از دستگاه تناسلی خارجی (ادراری
50.0050.004

50102554318
اورتروپالستی برای سومین مرحله ترمیم هیپوسپادیاس برای جداکردن آلت از 

(Cecilبرای مثال مرحله سوم عمل )اسکروتوم 
35.0035.003



50103054322
؛ با جلو (با یا بدون کوردی یا ختنه)ترمیم یک مرحله ای هیپوسپادیاس دیستال 

(مثل مگ پای، وی فالپ)بردن ساده مه آ
39.0039.004

50103554324
54326-

54328

ترمیم یک مرحله ای هیپوسپادیاس دیستال با اورتروپالستی به وسیله فالپ های 

با یا بدون آزاد کردن مجرا با یا بدون  (فالپ پره پوس-مثل فلیپ)پوستی موضعی 

دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپالستی با فالپ های پوستی 

موضعی، وصله گرافت پوستی و یا فالپ جزیره ای

49.0049.006

50104054332

ترمیم هیپوسپادیاس پروگزیمال آلت یا پنواسکروتال، در یک مرحله نیازمند 

دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپالستی با استفاده از گرافت لوله 

ای پوست یا فالپ جزیره ای

60606

50104554336
ترمیم هیپوسپادیاس در ناحیه پرینه در یک مرحله نیازمند دیسکسیون وسیع برای 

اصالح کردی و اورترو پالستی با استفاده از گرافت لوله ای پوست و یا فلپ 
75756

50105054340
؛ با بستن، انسیزیون (مثل فیستول، تنگی، دیورتیکول)ترمیم عوارض هیپوسپادیاس 

یا اکسیزیون به طور ساده
29.0029.006

5010555434454348
ترمیم عوارض هیپوسپادیاس نیازمند آزاد کردن فالپ های پوستی یا دیسکسیون 

شامل انحراف مسیر )وسیع و اورتروپالستی با فالپ یا گرافت لوله ای یا وصله ای 
47476

50106054352

ترمیم هپیوسپادیاس قدیمی نیازمند دایسکشن وسیع و اکسیزیون ساختمانهای 

ترمیم شده قبلی، شامل آزاد کردن مجدد کوردی و بازسازی مجرای ادرار و 

آلت با استفاده از پوست موضعی بعنوان گرافت و فالپ های جزیره ای و پوست 

80806

50106554360
54380-

54385

عمل جراحی پالستیک برای تصحیح انحنای آلت یا برای اپیسپادیاس دیستال به 

اسفنکتر خارجی همراه با بی اختیاری ادرار
38.0038.006

50.0050.006با اکستروفی مثانه50107054390

30.0030.006(نیمه سخت)یا غیر قابل اتساع  (بادکنکی)کارگذاری پروتز آلت، قابل اتساع 5010755440054401*

*50108054405
54406-

54408

کارگذاری پروتز بادکنکی آلت، چند قطعه ای، شامل کارگذاشتن پمپ، سیلندر و 

مخزن
40.0040.008

*5010855441054411
 تعویض یا درآوردن یا تعمیر همه قطعات یک پروتز بادکنکی و چند قطعه ای 

آلت در یک جلسه عمل جراحی یا در یک زمینه عفونی
42.0042.006



*50109054415
یا بادکنکی آلت بدون جایگذاری  (نیمه سخت)درآوردن پروتز غیر بادکنکی 

مجدد پروتز جدید
25.0025.006

*50109554416
یا بادکنکی آلت  (نیمه سخت)درآوردن و کارگذاری مجدد پروتز غیر بادکنکی 

در یک جلسه عمل جراحی
33.8033.806

*50110054417
یا بادکنکی آلت در  (نیمه سخت)درآوردن و کارگذاری مجدد پروتز غیربادکنکی 

یک زمینه عفونی، در یک جلسه جراحی، شامل شستشو و دبریدمان نسوج عفونی
42.0042.006

34.0034.006(عمل برای پریاپیسم)شنت جسم غاری به ورید صافن یا به جسم اسفنجی 5011055442054430

50111054435
برای مثال با سوزن بیوپسی، عمل )فیستولیزاسیون جسم غاری به گلنس آلت 

Winter با  ،Rongeur یا Punch) برای پریاپیسم
20.6020.606

50111554440
عملجراحيپالستيکرويآلتبرايآسيبديدگي

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهدرمانينداشتهباشدكد)
65.865.86

27276(PF)ترميمآسيبتونيكايآلتجامانده501117

3.003.005مانیپوالسیون پره پوس شامل آزادسازی چسبندگیهای پره پوس و کشیدن پوست50112054450

3.003.005(عمل مستقل)بیوپسی سوزنی بیضه 50112554500

11.3011.305(عمل مستقل)بیوپسی انسیزیونال بیضه 50113054505

15.0015.005اکسیزیون ضایعه خارج پارانشیمی بیضه50113554512

50114054520
، با یا بدون پروتز بیضه، از راه (شامل نوع ساب کپسوالر)ارکیکتومی ساده 

اسکروتوم یا اینگوئینال
16.9016.906

28.5028.506اورکیکتومی ناقص یا رادیکال برای تومور، از راه اینگوئینال5011455452254530

37.5037.508با اکسپلوراسیون شکم50115054535

24.5024.506(ناحیه اینگوئینال یا اسکروتوم)اکسپلوراسیون برای بیضه نزول نکرده 50115554550

34.6034.608با اکسپلوراسیون شکم50116054560

22.3022.306جا انداختن پیچش بیضه به کمک جراحی، با یا بدون تثبیت بیضه طرف مقابل50116554600

15.4015.406(عمل مستقل)تثبیت بیضه طرف مقابل 50117054620



22226اوركيوپكسيازراهاينگوينال،بدونترميمفتق50117554640

 - Fowlerبرای مثال )اورکیوپکسی از طریق شکم، برای بیضه داخل شکمی 50118054650

Stephens)

35.0035.006

17.2017.206(عمل مستقل)کارگذاری پروتز بیضه 50118554660*

21.0021.006بخیه یا ترمیم صدمه یا آسیب بیضه50119054670

40.0040.006(به علت تخریب اسکروتوم)به ران  (ها)تغییر موقعیت بیضه 50119554680

11.3011.305(مثالً برای آبسه یا هماتوم)انسیزیون و درناژ اپیدیدیم، بیضه و یا فضای اسکروتوم 50120054700

4.004.004بیوپسی سوزنی اپیدیدیم50120554800

17.0017.006اکسپلوراسیون اپیدیدیم با یا بدون بیوپسی یا اکسیزیون ضایعه موضعی اپیدیدیم5012105482054830

15.0015.006اکسیزیون اسپرماتوسل با یا بدون اپیدیدیمکتومی50121554840

20.0020.006اپیدیدیمکتومی5012205486054861

47.0047.006اپیدیدیمووازوستومی، آناستوموز اپیدیدیم به مجرای دفران5012255490054901

4.004.003پونکسیون و آسپیراسیون هیدروسل، تونیکا واژینالیس، با یا بدون تزریق دارو50123055000

17.0017.005اکسیزیون هیدروسل، یک طرفه50123555040

23.0023.005اکسیزیون هیدروسل دو طرفه50124055041

18.2018.205(Bottleعمل )ترمیم هیدروسل تونیکا واژینالیس 50124555060

7.807.804درناژ آبسه دیواره اسکروتوم50125055100

50125555110
55120-

55150
16.0016.005اکسپلوراسیون یا درناژ اسکروتوم یا درآوردن جسم خارجی

23.0023.005اسکروتوپالستی؛ عمل پالستیک روی اسکروتوم از هر نوع5012605517555180

13.9013.904(عمل مستقل)وازوتومی، کانوالسیون با یا بدون انسیزیون مجرای دفران 50126555200

12.812.84(عملمستقل)وازكتومي،شاملآزمايشاتاسپرمبعدازعمل50127055250*

50127555300
وازوتومی برای وازوگرام، وزیکولوگرام سمینال یا اپیدیدموگرام

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
10.0010.004



34345وازووازوستومي،وازووازورافييکطرفه50128055400

5.505.503(عمل مستقل)، (از طریق پوست)بستن مجرای دفران 50128555450

18.0018.005(عمل مستقل)اکسیزیون هیدروسل طناب منوی، یک طرفه 50129055500

20.0020.005(عمل مستقل) اکسیزیون ضایعه طناب منوی50129555520

5013005553055535
اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل؛ یا از راه شکم 

بدون ترمیم فتق
18.0018.006

اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل؛ از راه شکم با 50130555540

ترمیم فتق

24.0024.006

22.0022.006وزیکولوتومی؛ ساده یا مشکل5013105560055605

35.9035.906وزیکولکتومی، به هر طریق50131555650

17.2017.206اکسیزیون کیست مجرای مولر50132055680

501325

نمونهبرداريپروستاتبهوسيلهسوزنازهرراهيبههرتعدادنمونه

(TRUS Guided Prostate Biopsy)جداگانه

(هزينهراديولوژيبهبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

24

18

6

1866

پروستاتوتومی، درناژ خارجی آبسه پروستات، از هر راه؛ ساده یا مشکل و عارضه 5013305572055725

دار

26.0026.006

50133555801

پروستاتکتومی،از راه پرینه، ساب توتال، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل طی 

وازکتومی، مه آتوتومی،کالیبراسیون و یا )مرتبه اول بستری شدن کامل 

(دیالتاسیون مجرای ادرار، اورتروتومی داخلی را شامل می شود

52.7052.708

65.4065.408پروستاتکتومی رادیکال؛ از راه پرینه50134055810

84.0084.008لنفاوی یا با لنف آدنکتومی دو طرفه لگن (غدد)با نمونه برداری از غده 5013455581255815

501350

سوپراپوبيک،يکيادومرحلهايشاملكنترلخونريزيبعدازعملدرطيمرتبه

وازكتومي،مهآتوتومي،كاليبراسيونوياديالتاسيونمجرايادرارو)اولبستري،كامل

يارتروپوبيکنيمهكامل(اورتروتوميداخليراشاملميشود

42428



(كاملTURP)جراحيپروستاتازطريقمجرا501351

67

55

12

55128

5013555584055842
پروستاتكتوميراديكالرتروپوبيک،بايابدونحفظعصب؛بايابدونبيوپسيغدد

(لنفادنكتوميمحدودلگني)لنفاوي
75758

با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه، شامل غدد ابتوراتور، هایپوگاستریک و ایلیاک 50136055845

خارجی

80.0080.0010

50136555859

قراردادن سوزن یا کاتتر از طریق پرینه به داخل پروستات به منظور بکارگیری 

رادیوالمنت در بافت بینابینی، با یا بدون سیستوسکوپی برای کارگذاری رادیو 

المنت در بافت بینابینی

38.5038.504

5013705586055862
نمایاندن پروستات از هر راه برای کاشت مواد رادیواکتیو؛ با یا بدون بیوپسی غدد 

(لنفادنکتومی محدود لگنی)لنفاوی 
43.6043.605

67.5067.508با لنفادنکتومی لگنی دو طرفه شامل غدد ابتوراتور، هایپوگاستریک و ایلیاک خارجی50137555865

8.008.004الکترواجاکوالسیون#50138055870

*

#
50138555873

شامل قراردادن پروب کرایو در بافت )تخریب پروستات به طریقه جراحی کرایو 

(بینابینی با راهنمایی اولتراسوند

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

60

40

20

40.00205

50139055970
جراحی دو جنسی، مردانه به زنانه

(پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)
87.5087.5010

50139555980
جراحی دو جنسی، زنانه به مردانه

(پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)
100.00100.0010

3.503.503انسیزیون و درناژ آبسه وولو یا پرینه یا غده بارتولن5014005640556420

9.809.804مارسوپیالیزاسیون کیست غده بارتولن50140556440

5.005.004آزادسازی چسبندگی های البیال50141056441



50141556501
56515-

57061-

57065

7.007.004تخریب ضایعات وولو یا تخریب ضایعات واژن

50142056605
56606-

57100
2.802.800بیوپسی وولو یا پرینه یا واژن با هر تعداد ضایعه

27.0027.005وولوکتومی ساده، ناقص،کامل5014255662056625

41.5041.508وولوکتومی رادیکال ناقص50143056630

54.1054.108با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال یک طرفه50143556631

64.3064.308با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه50144056632

54.1054.108وولوکتومی رادیکال، کامل50144556633

59.0059.008با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال یک طرفه50145056634

71.3071.308با لنفادنکتومی اینگوئینوفمورال دو طرفه50145556637

71.0071.0010وولوکتومی رادیکال، کامل، با لنفادنکتومی غدد اینگوئینوفمورال، ایلیاک و لگنی50146056640

8.008.003هایمنکتومی50146556700

2.302.300هایمنوتومی انسیزیون50147056720

12.0012.004اکسیزیون کیست بارتولن50147556740

50148056800
ترمیم پالستیک مدخل فرج 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
12.0012.004

60.7060.704کلیتوروپالستی برای وضعیت دو جنسی50148556805

13.8013.803پرینئوپالستی، ترمیم پرینه50149056810

50507ترميمنقصپاراواژينالواتصالآنبهوايتالين50149257284

40407ترميمنقصپروگزيمالوپريسرويكالازراهواژن501493

5.005.004کولپوسکوپی وولو با یا بدون بیوپسی5014955682056821



10.1010.105کولپوتومی؛ با اکسپلوراسیون50150057000

15.0015.004با درناژ آبسه لگنی50150557010

3.003.003(عمل مستقل)کولپوسنتز 50151057020

7.007.005بعد از زایمان/انسیزیون و درناژ هماتوم واژن؛ مامایی50151557022

12.0012.003(برای مثال بعد از تروما، خونریزی خودبخود)غیرمامایی 50152057023

50152557061
جراحی با لیزر، جراحی الکتریکی، جراحی )تخریب ضایعات واژن؛ ساده یا وسیع 

(کرایو و جراحی شیمیایی

7.5

5

2.5

5.002.53

3.403.403(شامل کیست ها)بیوپسی مخاط واژن؛ ساده یا وسیع نیازمند بخیه 50153057100

30.0030.005واژینکتومی، برداشت ناقص یا کامل دیواره واژن50153557106

50154057107
57109-

57111-

57112

واژینکتومی، برداشت ناقص دیواره واژن؛ با درآوردن بافت پاراواژینال 

با یا بدون لنفادنکتومی لگنی کامل دو طرفه و نمونه برداری  (واژینکتومی رادیکال)

(بدخیمی های واژن)از غدد لنفاوی پاراآئورتیک 

80.0080.006

36366بههمراهپرينئورافيوسيع(عمللفورت)كولپوكاليزيس5015455712056810

8.508.505برداشتن سپتوم واژن50155057130

9.309.305برداشتن کیست یا تومور واژن50155557135

50156057155
کارگذاری تاندم رحمی و یا اووئید داخل واژن برای براکی تراپی

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
22.3022.305

5015655716057170
کارگذاشتن پساری یا وسایل نگهدارنده دیگر داخل واژن یا کارگذاری دیافراگم یا 

سرویکال کاپ با دستور استفاده
1.501.500

50157057180
استفاده از هر نوع ماده یا پک هموستاتیک برای کنترل خونریزی تروماتیک یا 

(عمل مستقل)خودبخودی واژینال، غیر مامایی 
2.502.500

14.7014.705(غیر مامایی)کولپورافی، بخیه جراحت واژن 50157557200

18.4018.405(غیر مامایی)کولپوپرینئورافی، بخیه جراحت واژن و یا پرینه 50158057210



50158557220
برای مثال )عمل جراحی پالستیک روی اسفنگتر مجرای ادرار، از راه واژن 

( Kellyپلیکاسیون مجرایی 
15.9015.905

19.3019.306ترمیم پالستیک اورتروسل50159057230

21.0021.006ترمیم کمپارتمان قدامی50159557240

50160057242
56810+518

45+57267

،پرينهوبياختياريادراريباويابدون(باوبدونگرافت)ترميمكمپارتمانقدامي

سيستوسكپي
0

50160557243
57240+572

68+56810

ترميمكمپارتمانهاباوبدونقدامي،باوبدونخلفي،باوبدونانتروسل،باوبدون

پرينهوبدونبياختياريادراريباوبدونسيستوسكپي
0

19.5019.506کولپورافی خلفی ترمیم رکتوسل با یا بدون پرینورافی50161057250

28.2028.206خلفی توام- کولپورافی قدامی 50161557260

39396خلفيتوام؛باترميمآنتروسل-كولپورافيقدامي50162057265

+50162557263
جزء )کارگذاری مش یا پروتزهای دیگر برای ترمیم نقص کف لگن، هر دو طرف 

، دسترسی از طریق واژن(قدامی، خلفی
12.0012.000

23.0023.006(عمل مستقل)ترمیم آنتروسل  از راه واژن 50163057268

32.0032.006ترمیم کمپارتمان قدامی با گرافت5016355726957240

39.0039.008(عمل مستقل)ترمیم آنتروسل از راه شکم 50164057270

30.0030.008(بی اختیاری ادراری)تثبیت لیگامان ساکرواسپینوس برای پروالپس واژن 50164557282

32.0032.008(میورافی یوتروساکرال، لواتور)دسترسی از راه داخل پریتوئن 50165057283

50165557284
شامل ترمیم سیستوسل، بی اختیاری ادرار استرسی )ترمیم شکمی نقص پاراواژینال 

(و یا پروالپس ناکامل واژن
42.5042.508

59.8059.808ترمیم پاراواژینال و بی اختیاری از  راه شکم5016605728651840

50166557287
درآوردن یا اصالح اسلینگ برای بی اختیاری ناشی از افزایش فشار داخل شکم 

(برای مثال با فاشیا یا مواد سنتتیک)
34.2034.208



5016705728857289
عملجراحياسلينگبرايبياختياريادرارياسترسيناشيازافزايشفشارداخل

(TOT،TVTبرايمثالبافاشياياموادسنتتيک)شكم
37.537.58

5016755729157292
ساخت واژن مصنوعی با یا بدون گرافت

برای مشکالت دو جنسیتی، پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی )
35.0035.008

5016805730057308
بستن فیستول رکتوواژینال از راه واژن یا مقعد یا از راه پرینه با بازسازی جسم 

پرینه با یا بدون پلیکاسیون لواتور
27.0027.006

47.0047.008از راه شکم و یا همراه با کولوستومی5016855730557307

50169057310
57311-

57320-

57330

ببستن فیستول اورترو واژینال، با پیوند بولبوکاورنوس؛ بستن فیستول 

وزیکوواژینال با دسترسی از طریق واژن یا از راه واژن و مثانه
26.3026.306

50169557335
واژینوپالستی برای دو جنسیتی

(پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)
59.4059.406

5.005.004دیالتاسیون واژن زیر بیهوشی50170057400

5.605.604معاینه لگن زیربیهوشی50170557410

7.707.704خروج جسم خارجی زیر بیهوشی50171057415

5.505.504کولپوسکوپی تمام واژن با سرویکس؛ با یا بدون بیوپسی5017155742057421

50172057452

57454-

57455-

57460-

57461

 کولپوسکوپی گردن رحم شامل قسمت انتهایی یا مجاور واژن؛ با بیوپسی گردن 

یا با  (های)رحم و کورتاژ اندوسرویکال یا با بیوپسی های گردن رحم با بیوپسی

مخروط برداری حلقه الکترود از گردن رحم

7.007.004

50172157425
اتصال)ياساكروكولپوپكسي(تعليقنوکواژن)الپاروسكوپيجراحي،كولپوپكسي

(رحمياسرويكسياكافازراهرتروپريتوئنبهساكروم
45457

50172557500
بیوپسی سرویکس، منفرد یا متعدد، یا اکسیزیون موضعیت ضایعه، با یا بدون 

(عمل مستقل)فولگوراسیون 
3.103.103

به عنوان قسمتی از عمل دیالتاسیون و کورتاژ انجام نشده )کورتاژ اندوسرویکال 50173057505

(باشد

4.804.803



50173557510
57511-

57513

کوتریزاسیون گردن رحم؛ الکتریکی یا حرارتی یا کرایوکوتری یا لیزر، برای بار اول 

یا تکراری

6

4

2

4.0023

5017405752057522
مخروط برداری گردن رحم، با یا بدون فولگوراسیون، با یا بدون دیالتاسیون و 

کورتاژ، با یا بدون ترمیم؛ با چاقو یا لیزر یا اکسیزیون با حلقه الکترود

13

8.5

4.5

8.504.54

17.6017.606(عمل مستقل)، آمپوتاسیون گردن رحم (سرویسکتومی)تراکلکتومی 50174557530

50175057531
تراکلکتومی رادیکال با لنفادنکتومی کامل دو طرفه لگن و نمونه برداری از غدد 

، با یا بدون درآوردن (ها)لنفاوی پاراآئورتیک، با یا بدون درآوردن لوله
87.9087.908

35.0035.008اکسیزیون استامپ گردن رحم از راه شکم یا با ترمیم کف لگن5017555754057545

20.1020.106اکسیزیون استامپ گردن رحم، از راه واژن50176057550

29.0029.006با ترمیم قدامی و یا خلفی یا با ترمیم آنتروسل5017655755557556

14.0014.006سرکالژ گردن رحم، غیر مامایی50177057700

14.0014.006تراکلورافی، ترمیم پالستیک گردن رحم، از راه واژن50177557720

2.002.000(عمل مستقل)دیالتاسیون کانال گردن رحم به کمک ابزار 50178057800

6.006.004دیالتاسیون و کورتاژ استامپ گردن رحم50178557820

1.501.500(پاپ اسمیر)نمونه برداری اندومتر با یا بدون نمونه برداری اندوسرویکال #50179058100

10.0010.005دیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی50179558120

5018005814058146
فیبروئید رحم، با هر تعداد میوم داخل  (های)میومکتومی اکسیزیون تومور

جداری، با هر وزنی از راه شکم
38.0038.008

50180558145
فیبروئید رحم، یک تا چهار میوم داخل  (های)میومکتومی، اکسیزیون تومور

سطحی؛ از راه واژن (های)جداری، با هر وزنی با درآوردن میوم
27.6027.606

5018105815058180
هیستروکتومی کامل یا ساب توتال از طریق شکم، با یا بدون دراوردن لوله ها و یا 

تخمدان ها؛ بدون کولپواورتروسیستوپکسی
43.0043.008



50181558152
هیستروکتومی کامل از طریق شکم، با یا بدون درآوردن لوله ها و یا تخمدان ها؛ با 

کولپواورتروسیستوپکسی
51.0051.008

50182058200
هیسترکتومی کامل از راه شکم، شامل واژینکتومی ناقص، با نمونه برداری غدد 

، با یا بدون درآوردن (ها)لنفاوی پاراآئورتیک و لگنی، با یا بدون درآوردن لوله 
65.0065.008

50182558210
هیسترکتومی رادیکال از راه شکم، با لنفادنکتومی لگنی کامل دو طرفه و 

، با یا بدون (ها)نمونه برداری غدد لنفاوی پاراآئروتیک، با یا بدون درآوردن لوله 
80.0080.0010

50183058240

تخليهلگنيبرايبدخيميهايژنيكولوژيک،باهيستركتوميكاملياسرويسكتومي،

،بادرآوردنمثانهو(ها)،بايابدوندرآوردنتخمدان(ها)بايابدوندرآوردنلوله

پيوندحالبويارزكسيونابدومينوپرينئالركتوموكولونوكولوستومي،ياهرنوع

18018010.00

501832

شاملآزادسازيحالب،رحم،مثانه(DIE)جراحيالپاراسكوپياندومتريوزپيشرفته

وتخمدانهاوعصبساكرالوكوترتمامنقاطاندومتريوزيوآزادسازيوبرداشتن

كيستاندومتريوزيبايابدونآزادسازيروده

13013010

50183558260

58262-

58263-

58267-

58267-

58275-

58270-

58290-

58291-

58292-

58293-

58294

هيستروكتوميكاملياناقصازطريقواژن،بايابدوندرآوردنلولههاوياتخمدان

برايمثال)هابايابدونترميمآنتروسلبايابدونكولپواورتروسيستوپكسي

Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti)بايابدونكنترلاندوسكوپيک
55556

68.7068.708(Schautaعمل )هیسترکتومی واژنیال، رادیکال 50184058285



50184558291

57250+572

68+57282+5

6810

با(باوبدونگرافت)هيستركتوميواژينالباترميمكمپارتمانهايقدامي،خلفي

ترميمانتروسلباترميمپرينه
80808

50185058292

57240+572

50+57268+5

7282+5681

0+51845+57

267

،بايا(باوبدونگرافت)هيستركتوميواژينالباوبدونترميمكمپارتمانهايقدامي

بدونترميمكمپارتمانخلفي،بايابدونآنتروسلوساسپنشناپيكال،بايابدون

ترميمپرينهبابياختيارياسترسيباوبدونسيستوسكپي

!VALUE#حذف

50185558293

57284+572

82+57268+5

7250+5184

5+51846

هيستركتوميواژينالوترميمپاراواژينالوساسپنشناپيكالباوبدونترميم

كمپارتمانخلفيبايابدونگرافتوباوبدونانتروسل،بايابدونترميمپرينه،باو

بدونبياختياريادرارباوبدونسيستوسكپي

!VALUE#حذف

#

*
2.002.000( IUDمثل )کارگذاری وسیله داخل رحمی 50186058300

1.001.000(IUD مثل)خارج کردن وسیله داخل رحمی #50186558301
#

*
3.003.000تلقیح منی به روش مصنوعی؛ داخل سرویکس یا داخل رحم5018705832158322

#

*
0.700.700شستشوی اسپرم برای تلقیح منی به طور مصنوعی50187558323

#

*
50188058340

کاتتریزاسیون و استفاده از سالین یا مواد حاجب برای سونوهیستروگرافی با 

تزریق سالین یا هیستروسالپنگوگرافی 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می گردد)

3.303.300

*50188558345

گذاشتن کاتتر لوله فالوپ از طریق گردن رحم برای تشخیص و یا بازکردن مجدد 

، با یا بدون هیستروسالپنگوگرافی(به هر روش)

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می گردد)

15

10

5

10.0055

22.9022.905کارگذاری کپسول هایمن برای براکی تراپی بالینی50189058346

4.204.200کروموتوباسیون لوله رحم، شامل مواد50189558350*



12.1012.105تخریب اندومتر، ترمال، بدون راهنمایی هیستروسکوپ50190058353

50190558356
حذفبافتاندومتربهوسيلهكرايويابالونتحتهدايتسونوگرافيشاملكورتاژ،در

صورتانجام

27

20

7

2075

50191058400
تعلیق رحم با یا بدون کوتاه کردن لیگامان های گرد، با یا بدون کوتاه کردن 

(عمل مستقل) لیگامان های خاجی رحمی یا ساسپنشن رحمی 
22.1022.108

40.9040.908با سمپاتکتومی پره ساکرال50191558410

30.0030.008(غیر مامایی)هیسترورافی، ترمیم رحم پاره شده 50192058520

39.0039.009(Strassmanنوع )هیستروپالستی، ترمیم آئومالی رحم 50192558540

(عمل مستقل)هیستروسکوپی تشخیصی 50193058555
11.7

9

2.7

9.002.75

(عملمستقل)تشخيصيدرافرادويرجينواژينوسكوپي501931

4.5

3.5

1

3.510

50193558556
هیستروسکوپی جراحی با نمونه گیری از اندومتر و یا پولیپکتومی با یا بدون 

دیالتاسیون و کورتاژ
14.7014.706

5019405855758563

و یا با درآوردن جسم  (به هر روش)با آزادسازی چسبندگی های داخل رحمی 

برای مثال رزکسیون اندومتر، حذف با )خارجی کاشته شده و یا با تخریب اندومتر 

(جراحی الکتریکی، حذف گرمایی

18.0018.006

21.5021.506(به هر روش)با قطع یا درآوردن سپتوم داخل رحمی 50194558558

30.5030.506با درآوردن لیومیوما50195058559

*5019555860058605
فالوپ از راه شکم یا واژن، یک یا دو طرفه یا در طی همان  (های)بستن یا قطع لوله

بستری شدن
18.0018.006



+

*
50196058611

فالوپ در صورتی که همزمان با سزارین یا جراحی داخل  (های)بستن یا قطع لوله

شکمی انجام شود
4.204.200

*50196558615
برای مثال نوار، )فالوپ با استفاده از وسیله مخصوص  (های)بستن یا انسداد لوله

از راه واژن یا سوپراپوبیک (گیره، حلقه فالوپ
14.2014.206

30.0030.006(عمل مستقل)سالپنژکتومی یا سالپنگواوفورکتومی، کامل یا ناقص، یک یا دو طرفه 5019705870058720

37.0037.008(سالپنژیولیز، اوواریولیز)آزادسازی چسبندگیها 50197558740

45458توبوپالستيبرايمثالآناستوموزلولهبهلولهياكاشتلولههادرجداررحم50198058750

0كاشتلولههادرجداررحم50198558752*

42.8042.808فیمبریوپالستی50199058760

45.0045.008(سالپنگونئوستومی)سالپنگوستومی 50199558770

15.0015.006، از راه واژن یا شکم(عمل مستقل)تخمدان، یک یا دو طرفه (های)درناژ کیست5020005880058805

18.0018.006درناژ آبسه تخمدان؛ از راه واژن یا شکم5020055882058822

50201058823

برای مثال آبسه )درناژ آبسه لگنی از راه واژن یا از راه مقعد، از طریق پوست 

 (تخمدانی یا پری کولیک

(هزینه رادیولوژی به بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می گردد)

7.507.505

30.0030.006(ها)تغییر محل و موقعیت تخمدان50201558825

20.0020.006(عمل مستقل)بیوپسی تخمدان، یک یا دو طرفه 50202058900

30.0030.006رزکسیون گوه ای یا برش دو قطعه ای تخمدان، یک یا دو طرفه50202558920

30.0030.006سیستکتومی تخمدان، یک یا دو طرفه50203058925

24.5024.506اوفورکتومی ناقص یا کامل، یک یا دو طرفه50203558940

5020405894358950
بدخیمی تخمدان، لوله رحم یا بدخیمی اولیه  (اولیه)اوفورکتومی یا رزکسیون 

پریتوئن با سالپنگواوفورکتومی دو طرفه و امنتکتومی
42.0042.008

5020455895158952
با هیسترکتومی کامل شکمی، لنفادنکتومی لگنی و پاراآئورتیک محدود یا با 

دیکسیون رادیکال برای کاهش حجم
60.0060.008



5020505895358954
سالپنگواوفورکتومی دو طرفه،  با امنتکتومی و هیسترکتومی کامل شکمی و 

دیسکسیون رادیکال برای کاهش حجم؛ با لنفادنکتومی لگنی و لنفادنکتومی محدود 
90.0090.008

50205558960

الپاراتومی برای مرحله بندی یا مرحله بندی مجدد بدخیمی های تخمدان، لوله 

، با یا بدون امنتکتومی، شستشوی (دیدن مجدد)رحم یا بدخیمی اولیه پریتوئن 

پریتوئن،  بیوپسی پریتوئن شکمی یا لگنی،  بررسی دیافراگم با لنفادنکتومی لگنی و 

45.0045.008

*502060
پونكسيونفوليكولبهمنظوردسترسيبهاووسيت،باهرروش

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
12.612.66

12125انتقالجنينبهداخلرحم502062*

انتقالگامت،زيگوتياجنينبهداخللولههايرحميباروشالپاراسكوپي502065*

44

32

12

32125

#

*
502066

شاملپانكچر،مراحلآزمايشگاهجنينشناسي،تزريق(ICSI)ميكرواينجكشن

اسپرمبهداخلتخمکوكشتجنينوانتقال

هزينهمراحلآمادهسازيبيمارتامرحلهپانكچر،فريزوذخيرهسازيتخمکيا)

(جنينوهزينهداروولوازممصرفيبهطورجداگانهقابلاخذميباشد

125

65

60

6560
ارزشتام

واحد6

#

*
502067

شاملپانكچر،مراحلآزمايشگاهجنينشناسيوانتقال(IVF)لقاحآزمايشگاهي

هزينهمراحلآمادهسازيبيمارتامرحلهپانكچر،فريزوذخيرهسازيتخمکيا)

(جنينوهزينهداروولوازممصرفيبهطورجداگانهقابلاخذميباشد

90

55

35

5535
ارزشتام

واحد6

#

*
502068

شاملنمونهگيرياسپرم،مراحلآزمايشگاهيوتلقيح(IUI)لقاحداخلرحمي

درصورتاستفادهازروشوكيومبراينمونهگيري،هزينهبهطورجداگانهقابل)

(محاسبهواخذميگردد

(هزينهداروولوازممصرفيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

20

13

7

137
ارزشتام

واحد6

#

*
502069

شاملپانچر،مراحل(GIFTياZIFT)انتقالجنينياتخمکبهداخللولهرحم

آزمايشگاهجنينشناسيوانتقالباالپاراسكوپ

هزينهمراحلآمادهسازيبيمارتامرحلهپانكچر،فريزوذخيرهسازيتخمکيا)

(جنينوهزينهداروولوازممصرفيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد

145

90

55

9055
ارزشتام

واحد6



#

*
502070

پانكچروجستجويمايعفوليكوليوعدمبهدست:ميكرواينجكشنشامل-گلوبال

(عملمستقل)آوردنتخمک

هزينهمراحلآمادهسازيبيمارتامرحلهپانكچر،فريزوذخيرهسازيتخمکيا)

(جنينبهطورجداگانهقابلاخذميباشد

بهطورجداگانهقابلاخذميباشد27تنهاكدتعديلي

0

#

*
502072

پانكچروجستجويمايعفوليكوليواينجكشن:ميكرواينجكشنشامل-گلوبال

(عملمستقل)تخمکبدونانتقالجنين

هزينهمراحلآمادهسازيبيمارتامرحلهپانكچر،فريزوذخيرهسازيتخمکيا)

(جنينبهطورجداگانهقابلاخذميباشد

0

502075
آمينوسنتز

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

9

6

3

634

502080
نمونهبرداريازكوريون-كوردوسنتز

(هزينهراديولوژيبطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

12

9

3

934

آزمون استرس جنین با انقباض رحم#50208559020
3.4

1.3

2.1

1.302.10

#50209059025
 (NST)آزمون بدون استرس جنین 

( گزارش نگردد502170 و502160، 502155این کد را با کدهای )

2.2

0.5

1.7

0.501.70

6.006.004نمونه برداری از خون پوست سر جنین50209559030

تزریق به داخل مایع آمنیوتیک از راه شکم، شامل راهنمایی با اولتراسوند50210059070
15.9

10.6

5.3

10.605.35



انسداد بند ناف جنین، شامل راهنمایی با اولتراسوند50210559072
21

14

7

14.0075

50211059074
، شامل هدایت با (برای مثال وزیکوسنتز، توراکوسنتز، پاراسنتز)درناژ مایع جنینی 

اولتراسوند

15.9

10.6

5.3

10.605.36

گذاشتن شنت جنینی، شامل هدایت  اولتراسونیک50211559076
21

14

7

14.0076

1.21.20شستشويواژنويااستعمالداروبرايبيماريقارچي،باكتريالياانگلي50211757150

42.6042.608(برای مثال برای مول هیداتیدفرم، سقط)هیستروتومی، شکمی 50212059100

50212559121

59121-

59130-

59135-

59136

درمان حاملگی نابجا لوله ای، تخمدانی، شکمی با یا بدون سالپنژکتومی، با یا بدون 

اوفارکتومی
40.0040.008

23.0023.008درمان حاملگی نابجا  در گردن رحم، با تخلیه50213059140

عمل ) (برای مثال المیناریا، پروستاگالندین)وارد کردن دیالتاتور گردن رحمی 50213559200

(مستقل

2.502.500

7.707.703اپیزیوتومی یا ترمیم واژن، به وسیله شخصی غیر از پزشک مسئول50214059300

10.0010.005سرکالژ گردن رحم در طی حاملگی؛ از راه واژن و یا شکم5021455932059325

15.7015.706هیسترورافی رحم پاره شده50215059350



50215559400

59409-

59410-

59425-

59426-

59430-

59510-

59514-

59515

با یا )مراقبت مامایی روتین، شامل مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال 

به هر روش (بدون اپیزیوتومی و یا بدون فورسپس و واکیوم
50.0050.000

50215659400

زايمانبيدردباروشبيهوشياپيدورالواسپينالشاملمراقبتماماييروتين،

بايابدوناپيزيوتوميوبايا)مراقبتقبلوبعداززايمان،زايمانواژينالبههرروش

(بدونفورسپسوواكيوم

5050
ارزشتام

واحد25

58.0058.000(چند قلویی)زایمان متعدد 50216059403

5858بيدردباروشبيهوشياپيدورالواسپينال(چندقلويي)زايمانمتعدد50216159403
ارزشتام

واحد25

5.705.700(در زایمان سفالیک قابل گزارش نمی باشد)چرخش خارجی سر، با یا بدون توکولیز 50216559412+

50217059510
59514-

59515-

59620

مراقبت روتین مامایی، شامل قبل از زایمان، زایمان سزارین و مراقبت بعد از 

سزارین
40.0040.0010

909010سزاريناكرتا،پركرتاواينكرتاهمراهباهيستركتومي502172

27.0027.000هیسترکتومی توتال یا ساب توتال بعد از زایمان سزارین50217559525+



50218059610

59612-

59614-

59618-

59620-

59622

فقط برای موارد با سابقه یک بار )زایمان واژینال متعاقب زایمان سزارین قبلی 

 شامل مراقبت روتین مامایی شامل قبل از زایمان، زایمان VBACیا  (سزارین

و مراقبت بعد از زایمان (با یا بدون اپیزیوتومی و یا فورسپس)واژینال 

64.0064.000

502181

فقط برای موارد )زایمان واژینال متعاقب زایمان سزارین قبلی به روش بی دردی 

 شامل مراقبت روتین مامایی شامل قبل از VBACیا  (با سابقه یک بار سزارین

و مراقبت بعد از  (با یا بدون اپیزیوتومی و یا فورسپس)زایمان، زایمان واژینال 

زایمان

6464
ارزشتام

واحد27

50218559812
59820-

59821

درمان سقط ناکامل؛ در هر تریمستر، به کمک جراحی یا درمان سقط فراموش 

شده، به کمک جراحی؛ سه ماهه اول یا سه ماهه دوم
13.0013.005

50219059830

59841-

59850-

59851-

59855-

59856

درمان سقط عفونی به کمک جراحی یا هر گونه سقط القایی و تخلیه ای در سه 

 (المیناریا)و یا وسیله  (پروستاگالندین )ماهه دوم بارداری با یا بدون مصرف دارو 

با یا بدون کورتاژ شامل بستری در بیمارستان و ویزیت ها، زایمان جنین و جفت و 

پرده ها با دیالتاسیون و کوتاژ و یا تخلیه

19.0019.005

50219559840

سقط القایی به وسیله دیالتاسیون و کورتاژ

11.0011.005(پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)

*5022005985259857

وقتی که اقدام برای تخلیه با تزریق داخل مایع )سقط القایی با هیستروتومی 

آمنیوتیک موفق نشده باشد یا وقتی که اقدام برای تخلیه با کمک دارو موفق 

(نشده باشد

25.0025.005

5.55.50ماهاولباهرتعداداستعمالدارو3سقطالقاييبادارودر502201

13.213.25كاهشتعدادجنينهادرحاملگيچندجنيني،جنيناول50220559866*
*

+
2.52.50كاهشتعدادجنينهادرحاملگيچندجنينيبهازايهرجنيناضافه50220659866



22.8022.805تخلیه رحم و کورتاژ برای مول هیداتید فرم50221059870

1.001.003(به جز بیحسی موضعی)درآوردن بخیه سرکالژ تحت بیهوشی 50221559871

502217
(عملمستقل)كوراژبههرروش

(اينكدباكدهايمربوطبهزايمانقابلگزارشواخذنميباشد)
330

3.603.606انسیزیون و درناژ کیست عفونی مجرای تیروگلوس60000560000

600010100010
(FNA)بيوپسيسوزنيياآسپيراسيونكيستتيروئيد

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

8

6

2

623

33.4033.408اکسیزیون کیست ادنوم با یا بدون برداشتن ایسم یک طرفه60001560200

37.0037.008لوبکتومی کامل یا ناقص تیروئید، یک طرفه؛ با یا بدون برداشتن ایسم6000206021060220

60002560212
60225-

60240-

60271

51.0051.008تیروئیدکتومی توتال، ساب توتال از جمله زیر جناغی برای موارد خوش خیم

6000306025260254
تيروئيدكتوميكاملياسابتوتالبرايبدخيمي؛باديسكسيونمحدودگردنبا

ديسكسيونراديكالگردن
85858

60003560260
تیروئیدکتومی، درآوردن همه بافت باقیمانده تیروئید به دنبال درآوردن قبلی 

یک قسمت از تیروئید
55.8055.808

تیروئیدکتومی شامل تیروئید زیر جناغی؛ از راه استرنوتومی یا بازکردن قفسه 60004060270

سینه

65.9065.9015

22.6022.608اکسیزیون کیست یا سینوس مجرای تیروگلوسال60004560280

60005060281
اکسیزیون کیست یا سینوس مجرای تیروگلوسال عود کرده

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
30.8030.808

60005460500
پاراتیروئیدکتومی

(با کدهای مربوط به تیرئیدکتومی قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
707012.00

60005560500
60502-

60505

پاراتیروئیدکتومی یا اکسپلوراسیون مجدد مدیاستن، از راه قفسه سینه یا 

استرنوتومی
70.0070.0012



13.1013.100اتوترانسپلنت پاراتیروئید60006060512+

54.5054.5012(عمل مستقل)درآوردن تیموس، ناقص یا کامل؛ از راه گردن 60006560520

خارجكردنتماميابخشيازتيموسبرايتسهيلاعمالجراحيبيماريهاي60006660520+

مادرزاديقلب
40400

6000706052160522
درآوردن تیموس، ناقص یا کامل؛ با استرنوتومی یا از راه قفسه سینه، با یا بدون 

دیسکسیون رادیکال مدیاستن
75.2075.2015

6000756054060545
آدرنالکتومی ناقص یا کامل، یا اکسپلوراسیون غده فوقکلیوی با یا بدون بیوپسی، از 

یا با اکسیزیون تومور خلف صفاقی مجاور (عمل مستقل)راه شکم، کمر یا پشت 
56.0056.0015

10010012اكسيزيونتومورجسمكاروتيد؛بدوناكسيزيونشريانكاروتيد600080

12012012اكسيزيونتومورجسمكاروتيد؛بااكسيزيونشرايينكاروتيد600085

60009061000

61001-

61020-

61026-

61050-

61055

، مخزن شنت با یا (2C1–C)پونکسیون فضای ساب دورال، فونتانل، ونتریکول، 

بدون تزریق دارو

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

6.006.005

60009561070
پونکسیون لوله یا مخزن شنت برای آسپیراسیون یا تزریق

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
4.004.004

60010061105

61107-

61108-

61109-

61120-

61140

سوراخ کردن با مته برای پونکسیون ساب دورال یا ونتریکوالر؛ با مواد حاجب برای 

تخلیه و یا درناژ هماتوم ساب دورال
35.0035.0012

63.9063.9012 یا ترفین؛ با درناژ آبسه یا کیست مغزBurr (های)سوراخ 60010561150

 یا ترفین؛ با آسپیراسیون مجدد آبسه یا کیست داخل Burr (های)سوراخ60011061151

جمجمه ای

46.1046.1012

55.0055.0012، به تنهایی، برای تخلیه هماتوم؛ اکسترادورال یا ساب دورال(یک یا چند)برهول 60011561154

60.0060.0012؛ با آسپیراسیون کیست یا هماتوم داخل مغزیBurr (های)سوراخ 60012061156



 یا وسیله ثبت فشار یا EEGتعبیه مخزن یا کارگذاری کاتتر ونتریکوالر، یا الکترود 6001256121061215

پمپ

21.0021.0012

6001306125061253
 یا ترفین به منظور بررسی، باالی چادرینه، بدون جراحی Burr (های)سوراخ

متعاقب؛ زیر چادرینه، یک یا دو طرفه
42.0042.0012

79.0079.0017کرانیکتومی یا کرانیوتومی، به منظور بررسی؛ باالی چادرینه60013561304

95.0095.0017(فضای خلفی)کرانیکتومی یا کرانیوتومی برای بررسی،زیر چادرینه 60014061305

6001456131261313
كرانيكتوميياكرانيوتوميبرايتخليههماتوم،بااليچادرينه؛اكسترادورالياساب

دورال،داخلمغزي
838317

كرانيكتوميياكرانيوتوميبرايتخليههماتوم،زيرچادرينه،اكسترادورالياساب60015061314

دورال
909017

100.00100.0017کرانیکتومی یا کرانیوتومی برای تخلیه هماتوم، داخل مخچه ای60015561315

4.804.800انسیزیون و کارگذاری گرافت استخوان جمجمه زیر پوست60016061316+

92.4092.4017کرانیکتومی یا کرانیوتومی، درناژ آبسه داخل جمجمه ای؛ باالی چادرینه60016561320

101.30101.3017کرانیکتومی یا کرانیوتومی، درناژ آبسه داخل جمجمه ای؛ زیر چادرینه60017061321

6001756132261323

 کرانیکتومی یا کرانیوتومی به منظور کاهش فشار، با یا بدون دوراپالستی، برای 

درمان افزایش فشار داخل جمجمه ای، بدون تخلیه هماتوم داخل پارنشیمی با یا 

(با الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی)بدون لوبکتومی تمپورال 

100.00100.0017

80.3080.3017دکمپرسیون حدقه چشم به تنهایی، از راه جمجمه60018061330

60018561332
61333-

61334

؛ با بیوپسی یا با درآوردن ضایعه یا با (از راه جمجمه)اکسپلوراسیون حدقه چشم 

درآوردن جسم خارجی
85.0085.0017

67.9067.9017(تومور کاذب مغز، سندرم بطن شکافدار)دکمپرسیون جمجمه ای زیر گیجگاهی 60019061340

60019561343
ساب اکسیپیتال با المینکتومی گردنی برای دکمپرسیون طناب نخاعی و مدوال، با یا 

(کیاری-مانند مالفورماسیون آرنولد)بدون گرافت 
106.00106.0017

76.0076.0017سایر دکمپرسیون های جمجمه ای، فضای خلفی60020061345

94.1094.1017(عمل مستقل)کرانیوتومی برای قطع چادرینه مخچه 60020561440



60021061450
کرانیکتومی، زیر گیجگاهی برای قطع، ایجاد فشار یا کاهش فشار از روی ریشه 

حسی عقده گاسر
91.9091.9017

کرانیکتومی، ساب اکسیپیتال؛ برای اکسپلوراسیون یا کاهش فشار از روی اعصاب 60021561458

جمجمه ای

97.5097.5017

101.30101.3017کرانیکتومی، ساب اکسیپیتال؛ برای قطع یک یا چند عصب جمجمه ای60022061460

60022561470
61480-

61490
93.0093.0017تراکتوتومی شامل بصل النخاع، مزانسفال، سینگولوتومی

64.0064.0017کرانیکتومی، برای تومور جمجمه60023061500

52.0052.0017کرانیکتومی، برای استئومیلیت60023561501

103.00103.0017اکسیزیون تومور مغزی، فوق چادرینه ای، غیر از مننژیوما60024061510

60024561512
کرانیکتومی، ایجاد ترفین، کرانیوتومی با فلپ استخوانی؛ برای اکسیزیون مننژیوما، 

باالی چادرینه
125.00125.0017

6002506151461516
کرانیکتومی، ایجاد ترفین، کرانیوتومی با فلپ استخوانی؛ برای اکسیزیون آبسه 

مغز، باالی چادرینه یا فنستراسیون کیست، باالی چادرینه
90.0090.0017

4.104.100وارد کردن ماده کموتراپی داخل حفره ای مغز60025561517+

60026061518
اکسیزیون تومور مغزی تحت چادرینه ای یا در فضای خلفی، غیر از مننژیوما با 

پلی-تومور زاویه مخچه ای
133.00133.0017

146.00146.0017مننژیوما، تحت چادرینه ای یا در فضای خلفی60026561519

پلی دسترسی از طریق تحت چادرینه ای یا فضای -اکسیزیون تومور زاویه مخچه ای60027061520

خلفی

193.00193.0017

157.00157.0017تومور خط وسط در قاعده جمجمه60027561521

6002806152261524
کرانیکتومی، تحت چادرینه ای یا فضای خلفی؛ برای اکسیزیون آبسه مغز یا 

فنستراسیون کیست
101.00101.0017

60028561526
 (ماستوئید)کرانیکتومی، کرانیوتومی با فلپ استخوان، از طریق استخوان گیجگاهی 

پلی-برای اکسیزیون تومور زاویه مخچه ای
178.90178.9017

152.00152.0017همراه با کرانیکوتومی فضای میانی یا خلفی60029061530



60029561531
 یا Burrواردکردن الکترودهای استریپ، ساب دورال، از راه یک یا چند سوراخ 

ترفین برای مانیتورینگ طوالنی مدت تشنج
54.0054.0017

6003006153361534
کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای گذاشتن الکترود ساب دورال یا 

اکسیزیون کانون آغازکننده تشنج، بدون الکتروکورتیکوگرافی حین عمل
73.0073.0017

60030561535
کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای درآوردن الکترود اپی دورال یا 

(عمل مستقل)سابدورال، بدون اکسیزیون نسج مغزی 
43.4043.4017

60031061536
کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای اکسیزیون کانون تشنج زای مغزی، 

(شامل درآوردن الکترود)با الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی 
125.70125.7017

60031561537
کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای اوبکتومی، لوب تمپورال، بدون 

الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی
90.9090.9017

60032061538
کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای لوبکتومی، لوب تمپورال، با 

الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی
96.4096.4017

6003256153961540
برای لوبکتومی، به جز لوب تمپورال، ناقص یا کامل، با یا بدون 

الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی
112.00112.0017

60033061541
61442-

61543

کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای قطع کورپوس کالوزوم یا برداشت 

(فانکشنال)کامل نیمکره مغز یا برداشت نیمکره مغز به طور ناقص یا ساب توتال 
107.00107.0017

کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای اکسیزیون یا کواگوالسیون شبکه 60033561544

کوروئید

89.7089.7017

156.00156.0017کرانیوتومی با بلند کردن فلپ استخوان؛ برای اکسیزیون کرانیوفارنژیوما60034061545

111.00111.0017هیپوفیزکتومی، از طریق داخل جمجمه60034561546

77.0077.0017هیپوفیزکتومی، از طریق بینی یا زا طریق سپتوم، غیر از استریوتاکسی60035061548

45.9045.9017کرانیکتومی، برای کرانیوسین استئوزیس؛ یک سوچور جمجمه ای60035561550

59.5059.5017کرانیکتومی، برای سوچورهای متعدد جمجمه ای60036061552

75.3075.3017کرانیوتومی، برای کرانیوسین استئوزیس؛ فلپ استخوانی فرونتال یا پاریتال60036561556

82.6082.6017کرانیوتومی، برای کرانیوسین استئوزیس؛ فلپ استخوانی بای فرونتال60037061557



60037561558
جمجمه )کرانیکتومی وسیع برای کرانیوسین استئوزیس چند سوچور جمجمه ای 

Cloverleaf)؛ بدون نیاز به گرافت استخوان
85.7085.7017

60038061559
برای )حالت دادن به جمجمه با استئوتومی های متعدد و پیوند اتوگرافت استخوان 

(شامل تهیه گرافت (Barrel-Stave)مثال عمل 
119.70119.7017

60038561563
برای مثال )اکسیزیون داخل و خارج جمجمه ای تومور خوش خیم استخوان جمجمه 

؛ بدون دکمپرسیون عصب بینایی(دیسپالزی فیبروز
94.4094.4017

60039061564
برای مثال )اکسیزیون داخل و خارج جمجمه ای تومور خوش خیم استخوان جمجمه 

؛ با دکمپرسیون عصب بینایی(دیسپالزی فیبروز
120.10120.1017

108.90108.9017کرانیکتومی با بلندکردن فلپ استخوان؛ برای آمیگدالوهیپوکمپکتومی انتخابی60039561566

60040061567
کرانیکتومی با بلندکردن فلپ استخوان؛ برای چند قطع ساب پیال، با 

الکتروکورتیکوگرافی حین عمل جراحی
124.70124.7017

کرانیکتومی یا کرانیوتومی؛ با اکسیزیون جسم خارجی از مغز یا درمان زخم ناغذ 6004056157061571

مغز

91.0091.0017

60041061575
دسترسی به قاعده جمجمه، ساقه مغز یا قسمت فوقانی طناب نخاعی از طریق 

دهان، برای بیوپسی، دکمپرسیون یا اکسیزیون ضایعه
119.60119.6017

175.20175.2017نیازمند دو نیمه کردن زبان و یا مندیبول60041561576

60042061580
دسترسی به فوسای قدامی جمجمه، از راه کرانیوفاشیال؛ اکسترادورال شامل 

رینوتومی جانبی، اتموئیدکتومی، اسفنوکتومی، بدون برداشتن ماگزیال یا 
119.00119.0017

60042561581
اکسترادورال، شامل رینوتومی جانبی، اگزنتراسیون اوربیت، اتموئیدکتومی، 

اسفنوئیدکتومی و یا برداشتن ماگزیال
123.50123.5017

132.00132.0017ااستئوتومی قاعده فوسای قدامی جمجمه یا دسترسی به فوسای قدامی جمجمه6004306158261584

60043561583
اینتردورال، شامل کرانیوتومی یک طرفه یا بای فرونتال، باال آوردن یا رزکسیون 

لوب فرونتال، استئوتومی قاعده فوسای قدامی جمجمه
138.40138.4017

60044061585

دسترسی به فوسای قدامی جمجمه، اکسترادورال، از راه اوربیتوکرانیال، شامل 

استئوتومی لبه فوقانی اوربیت و باال آوردن لوب فرونتال و یا تمپورال؛ بدون 

اگزانتراسیون اوربیت با اگزانتراسیون اوربیت

144.60144.6017



60044561586
 و یا از Le Fort Iدسترسی به فوسای جمجمه ای قدامی از طریق استئوتومی نوع 

طریق زایگوما، بای کرونال، با یا بدون فیکساسیون داخلی، بدون گرافت استخوان
103.80103.8017

60045061590
61591-

61592
153.00153.0017دسترسی به فوسای میانی جمجمه ای

60045561595

دسترسی به فوسای خلفی جمجمه ای، سوراخ ژوگوالر یا قاعده جمجمه در خط 

وسط از راه تمپورال، شامل ماستوئیدکتومی، دکمپرسیون سینوس سیگموئید و یا 

عصب فاشیال، با یا بدون آزادسازی

111.90111.9017

6004606159661597

دسترسی به فوسای خلفی جمجمه ای، سوراخ ژوگوالر یا قاعده جمجمه در خط 

وسط از راه کوکلئار یا ترانس، شامل البیرنتکتومی، دکمپرسیون، با یا بدون 

آزادکردن عصب فاشیال و یا قسمت پتروزال شریان کاروتید

134.00134.0017

60046561598
دسترسی به فوسای خلفی جمجمه ای، کلیووس یا سوراخ ماکنوم، از راه ترانس 

پتروزال، شامل بستن سینوس پتروزال فوقانی و یا سینوس سیگموئید
124.50124.5017

60047061600
رزکسیون یا اکسیزیون ضایعه نئوپالستیک، عروقی یا عفونی قاعده فوسای 

جمجمه ای قدامی؛ اکسترادورال
99.0099.0017

109.00109.0017اینترادورال، شامل ترمیم دورا، با یا بدون گرافت60047561601

60048061605
رزکسیون یا اکسیزیون ضایعه نئوپالستیک، عروقی یا عفونی قاعده فوسای زیر 

گیجگاهی، فضای پارافارنژیال، قله پتروس؛ اکسترادورال
109.50109.5017

143.70143.7017اینترادورال، شامل ترمیم دورا، با یا بدون گرافت60048561606

60049061607
رزکسیون یا اکسیزیون ضایعه نئوپالستیک، عروقی یا عفونی ناحیه پاراسالر،  سینوس 

کاورنوس، کلیووس یا قاعده جمجمه در خط وسط؛ اکسترادورال
133.50133.5017

156.00156.0017اینترادورال، شامل ترمیم دورا، با یا بدون گرافت60049561608

34.1034.100قطع یا بستن شریان کاروتید در سینوس کاورنوس؛ بدون ترمیم60050061609+

قطع یا بستن شریان کاروتید در سینوس کاورنوس؛ با ترمیم به وسیله آناستوموز 60050561610+

یا گرافت

93.4093.400

25.9025.900قطع یا بستن شریان کاروتید درکانال پتروس؛ بدون ترمیم60051061611+

قطع یا بستن شریان کاروتید درکانال پتروس؛ با ترمیم به وسیله آناستوموز یا 60051561612+

گرافت

90.3090.300



60052061613
-ابلیتراسیون آنوریسم کاروتید، مالفورماسیون شریانی وریدی یا فیستول کاروتید

کاورنوس، به وسیله دیسکسیون داخل سینوس کاورنوس
153.30153.3017

60052561615
رزکسیون یا اکسیزیون ضایعه نئوپالستیک، عروقی یا عفونی، در قاعده فوسای 

؛ C1C–3جمجمه ای خلفی، سوراخ ژوگوالر، سوراخ مگنوم یا اجسام مهره ای 
120.80120.8017

60053061616

رزکسیون یا اکسیزیون ضایعه نئوپالستیک، عروقی یا عفونی، در قاعده فوسای 

؛ C1C–3جمجمه ای خلفی، سوراخ ژوگوالر، سوراخ مگنوم یا اجسام مهره ای 

اینترادورال، شامل ترمیم دورا، با یا بدون گرافت

160.50160.5017

60053561618

ترمیم ثانویه دورا، برای نشت مایع مغزی نخاعی از فوسای جمجمه ای قدامی، 

برای )میانی یا خلفی، بدنبال جراحی قاعده جمجمه؛ به وسیله گرافت آزاد بافتی 

مثال پریکوانیوم، فاشیا، تنسور فاشیاالتا، بافت چربی، گرافت های هومولوگ یا 

61.6061.6017

60054061619
برای )پوستی -به وسیله فلپ پایه ای عروق دار منطقه ای یا محلی یا فلپ عضالنی

(مثال عضالت گالئا، تمپورالیس، فرونتالیس، اکسیپیتالیس
73.8073.8017

29.5029.5012(داخل جمجمه ای/خارج)انسداد شریانی موقت با بالون داخل عروقی، سر یا گردن 60054561623

60055061624

داخل)(CNS)انسدادياآمبوليزاسيوندائميازطريقكاتتردستگاهاعصابمركزي

بههرروشماننداونيكسياAVMياترميميابستن(جمحمهايوستونفقرات

كويلگذاري

(هزينهآنژيوگرافيفقطيکباربهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

126

90

36

903612

60055561626

برای مثال برای تخریب تومور، )انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر 

غیر از دستگاه اعصاب  (جهت ایجاد هموستاز، یا بستن یک ناهنجاری عروقی

(خارج جمجمه  ای، شاخه براکیوسفالیک) (سر و گردن)مرکزی 

(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

46.0031.5014.512

؛ از راه (برای مثال استنوز آترواسکلراوتیک)آنژیوپالستی با بالن، داخل جمجمه 60056061630

پوست

70.0050.002012

63.0045.001812قراردادن استنت داخل عروقی از راه کاتتر، داخل جمجمه60056561635

#

*
ازراهكاتتر،داخلجمجمه(Flow Diverter)قراردادناستنتداخلعروقي60056661635

100

70

30

703012



60057061640

گشادکردن با بالن برای اسپاسم عروقی داخل جمجمه، از راه پوست،  رگ اولیه 

ماده حاجب،  (های)شامل همه کاتتریزاسیون های عروق هدف، تزریق)

اندازه گیری عروقی، رودمپینگ، آنژیوگرافی بعد از دیالتاسیون و هدایت 

63.0045.001812

#

*
600584IPSS؛نمونهبرداريازطريقكاتترازسينوسپتروزالتحتانيجمجمه

63

45

18

451812

+60057561641

هر رگ اضافه در همان خانواده عروقی

ماده حاجب،  (های)شامل همه کاتتریزاسیون های عروق هدف، تزریق)

اندازه گیری عروقی، رودمپینگ، آنژیوگرافی بعد از دیالتاسیون و هدایت 

53.0036.00170

+60058061642

هر رگ اضافه در خانواده عروقی دیگر 

ماده حاجب، اندازه گیری  (ها)شامل همه کاتتریزاسیون های عروق هدف، تزریق)

عروقی، رودمپینگ، آنژیوگرافی بعد از دیالتاسیون و هدایت فلوروسکوپی برای 

63.0045.00180

0بهروشاونيكسAVMترميميابستن60058261643*

0؛ کویل اول(Coiling)آنژيوپالستيعروقداخلجمجمهايبهروشكويلگذاري60058361645

6.004.0020(در موراد کویل گذاری قابل محاسبه و  اخذ می باشد)هر کویل اضافه 60055261647+

109.50109.5017وریدی داخل جمجمه ای؛ فوق چادرینه ای، ساده-جراحی مالفورماسیون های شریانی60058561680

وریدی داخل جمجمه ای؛ فوق چادرینه ای، -جراحی مالفورماسیون های شریانی60059061682

پیچیده

215.50215.5020

وریدی داخل جمجمه ای؛ تحت چادرینه ای، -جراحی مالفورماسیون های شریانی60059561684

ساده

141.30141.3017

وریدی داخل جمجمه ای؛ تحت چادرینه ای، -جراحی مالفورماسیون های شریانی60060061686

پیچیده

227.90227.9020

104.60104.6017وریدی داخل جمجمه ای؛ دورال، ساده-جراحی مالفورماسیون های شریانی60060561690

181.40181.4020وریدی داخل جمجمه ای؛ دورال، پیچیده-جراحی مالفورماسیون های شریانی60061061692

6006156169761700
جراحی آنوریسم داخل جمجمه، از راه داخل جمجمه؛ مربوط به گردش خون 

کاروتید؛ ساده یا پیچیده
158.00158.0017

6006206169861702
جراحی آنوریسم داخل جمجمه، از راه داخل جمجمه؛ مربوط به گردش خون 

مهره ای قاعده ای؛ ساده یا پیچیده
171.00171.0017



60062561703
جراحی آنوریسم داخل جمجمه ای از راه گردن، به وسیله به کارگیری کالمپ 

مسدودکننده روی شریان کاروتید گردنی
50.0050.0010

60063061705
کاورنوس؛ به وسیله -جراحی آنوریسم، مالفورماسیون عروقی یا فیستول کاروتید

انسداد شریان کاروتید در گردن و داخل جمجمه
116.00116.0020

60063561708
کاورنوس؛ به وسیله -جراحی آنوریسم، مالفورماسیون عروقی یا فیستول کاروتید

الکتروترومبوز داخل جمجمه
97.0097.0020

60064061710
کاورنوس؛ به وسیله -جراحی آنوریسم، مالفورماسیون عروقی یا فیستول کاروتید

آمبولیزاسیون داخل شریانی، به وسیله عمل تزریق یا کاتتر بالون دار
40.0040.0012

60064561711
برای مثال شریان های )آناستوموز شریانی، خارج جمجمه ای داخل جمجمه ای 

(مغزی میانی یا قشری
128.80128.8020

60065061720
و  (یک یا چند) Burrایجاد ضایعه بوسیله روش استریوتاکتیک، شامل سوراخ 

اقدامات انجام شده به منظور تعیین محل و ثبت، در یک یا چند مرحله؛ گلوبوس 
61.4061.4010

74.6074.6010زیر قشری به جز گلوبوس پالیدوس و تاالموس (های)سایر ساختمان60065561735

6006606175061751
برايBurrبيوپسي،آسپيراسيونيااكسيزيوناستريوتاكتيک،شامليکياچندسوراخ

MRIياCTضايعهداخلجمجمهاي؛بدوناستفادهازراهنمايي
656510

6006616175061751
برايBurrبيوپسي،آسپيراسيونيااكسيزيوناستريوتاكتيک،شامليکياچندسوراخ

MRIياCTضايعهداخلجمجمهاي؛بااستفادهازراهنمايي

(هزينهراديولوژيبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

120

90

30

903010

کاشت استریوتاکتیک الکترودهای عمقی به داخل مغز برای مانیتورینگ طوالنی 60066561760

مدت تشنج

71.9071.9011

60067061770
 با کارگذاری Burrتعیین محل نمودن با استریوتاکسی شامل یک یا چند سوراخ 

برای گذاشتن منبع رادیاسیون (ها)کاتتر
73.0073.0010

60067561790
ایجاد ضایعه به وسیله روش استریوتاکسی، از راه پوست، به وسیله مواد 

؛ عقده گاسر(برای مثال الکل، حرارت، برق، امواج رادیویی)نورولیتیک 
37.7037.7010

54.0054.0010مسیر عصب تریژمینال در مدوال60068061791

60068561793
اشعه متمرکز ذره ای، اشعه گاما یا شتاب )جراحی با اشعه به روش استریوتاکسی 

، در یک یا چند جلسه(دهنده خطی
62.5062.5010



عمل استریوتاکتیک ولومتریک با کمک کامپیوتر، داخل جمجمه ای،  خارج جمجمه ای 60069061795+

یا نخاعی

13.9013.900

60069561850
 برای کارگذاری الکترودهای تحریک Burr (های)سوراخ کردن با مته یا سوراخ

کننده عصبی، در قشر مغز
45.3045.3010

60070061860
کرانیکتومی یا کرانیوتومی برای کاشتن الکترودهای تحریک کننده عصبی، در مغز 

یا قشر مغز
75.0075.0012

60070561863
، کرانیکتومی یا کرانیوتومی با کاشت Burrسوراخ کردن با مته، سوراخ 

استریوتاکتیک یک الکترود تحریک کننده عصبی در موقعیت زیر قشری
65.1065.1012

15.6015.600 هر الکترود اضافه60071061864+

600715
61867

،كرانيكتوميياكرانيوتوميباكاشتاستريوتاكتيکيکBurrسوراخكردنبامته،سوراخ

الكترودتحريکكنندهعصبيدرموقعيتزيرقشري؛اولينالكترود
15015012

+600720
61868

،كرانيكتوميياكرانيوتوميباكاشتاستريوتاكتيکيکBurrسوراخكردنبامته،سوراخ

الكترودتحريکكنندهعصبيدرموقعيتزيرقشري؛هرالكتروداضافه
50500

6007256187061875
کرانیکتومی برای کارگذاری الکترودهای داخل جمجمه ای تحریک کننده نرون، در 

مخچه؛ قشری یا زیر قشری
53.0053.0012

24.8024.809اصالح یا درآوردن الکترودهای تحریک کننده عصبی داخل جمجمه ای60073061880

60073561885
كارگذاريياتعويضزيرجلديمولدياگيرندهپالستحريكاتعصبيجمجمهاي،اتصال

مستقيمياالقايي؛بااتصالبهيکالكترودمنفرد
505012

60074061886
كارگذاريياتعويضزيرجلديمولدياگيرندهپالستحريكاتعصبيجمجمهاي،اتصال

مستقيمياالقايي؛بااتصالبهدوالكترودبابيشتر
707012

40409اصالحيادرآوردنگيرندهيامولدتحريکعصبيجمجمهاي60074561888

38.0038.0012باالآوردن شکستگی فرو رفته جمجمه؛ ساده، اکسترادورال60075062000

55.0055.0012باالآوردن شکستگی فرو رفته جمجمه؛ مرکب یا خردشده، اکسترادورال60075562005

77.0077.0015باالآوردن شکستگی فرو رفته جمجمه؛ همراه با دبریدمان مغز ترمیم دورا60076062010

ترمیم دورا یا نشت مایع مغزی نخاعی، شامل جراحی بمنظور ترمیم رینوره با 60076562100

اتوره

78.5078.5015



60077062115
؛ بدون نیاز به (برای مثال هیدروسفال درمان شده)جااندازی جمجمه کرانیومکال 

گرافت استخوان یا کرانیوپالستی
76.7076.7015

؛ با (برای مثال هیدروسفال درمان شده)جااندازی جمجمه کرانیومکال 60077562116

کرانیوپالستی ساده

84.8084.8015

60078062117
؛ نیازمند (برای مثال هیدروسفال درمان شده)جااندازی جمجمه کرانیومکال 

(شامل تهیه گرافت)کرانیوتومی و بازسازی با یا بدون گرافت استخوان 
96.5096.5015

82.0082.0015ترمیم آنسفالوسل، محفظه جمجمه، شامل کرانیوپالستی60078562120

49.5049.5015 سانتی متر5کرانیوپالستی برای نقص جمجمه ای، تا قطر 60079062140

54.5054.5015 سانتی متر5کرانیوپالستی برای نقص جمجمه ای، قطر بیشتر از 60079562141

40.0040.0015درآوردن فلپ استخوان یا پلیت مصنوعی جمجمه60080062142

48.0048.0015جایگزین نمودن فلپ استخوان یا پلیت مصنوعی جمجمه60080562143

68.0068.0015کرانیوپالستی برای نقص جمجمه همراه با جراحی ترمیمی مغز60081062145

58.3058.3015 سانتیمتر5؛ تا قطر (شامل تهیه گرافت استخوانی)کرانیوپالستی با اتوگرافت 60081562146

69.6069.6015 سانتیمتر5؛ قطر بیشتر از (شامل تهیه گرافت استخوانی)کرانیوپالستی با اتوگرافت 60082062147

6.606.600انسیزیون و برداشتن گرافت استخوان جمجمه ای زیرجلدی برای کرانیوپالستی60082562148+

+60083062160
نوروآندوسکوپی داخل جمجمه ای برای کارگذاری یا تعویض نمودن کاتتر بطنی و 

اتصال به سیستم شنت یا درناژ خارجی
9.409.400

60083562161
نوروآندوسکوپی، داخل جمجمه ای؛ با قطع چسبندگی ها، فنستراسیون سپتوم 

شامل کارگذاشتن، تعویض یا درآوردن )پلوسیدوم یا کیست های داخل بطنی 
67.0067.0015

60084062162
نوروآندوسکوپی، داخل جمجمه ای؛ با فنستراسیون یا اکسیزیون کیست کولوئید، 

شامل کارگذاری کاتتر خارجی بطنی برای درناژ
86.4086.4015

54.8054.8015نوروآندوسکوپی، داخل جمجمه ای؛ با درآوردن جسم خارجی60084562163

60085062164
نوروآندوسکوپی، داخل جمجمه ای؛ با اکسیزیون تومور جمجمه، شامل کارگذاری 

کاتتر خارجی بطنی برای درناژ
93.3093.3015

نوروآندوسکوپی، داخل جمجمه ای؛ با اکسیزیون تومور هیپوفیز از راه بینی یا 60085562165

اسفنوئید

73.0073.0015



0(Torkildsenعملنوع)ونتريكولوسيسترنوستومي60086062180

6008656219062192
ایجاد شنت؛ ساب آراکنوئید یا ساب دورال به دهلیز یا به ژوگوالر یا اوریکوالر؛ به 

پریتوئن، یا به پلور یا جاهای دیگر
43.0043.0015

16.8016.805تعویض یا شستشوی کاتتر ساب آراکنوئید یا ساب دورال60087062194

66.7066.7015ونتریکولوسیسترنوستومی، بطن سوم60087562200

54.0018.003610استریوتاکتیک، روش نورواندوسکوپی60088062201

60088562220
62223

62180

ايجادشنت؛بطنيبهدهليزي،يابهژوگوالريااوريكوالريابطنبهپريتوئن،يابهپلور

(Torkildsenعملنوع)ياجاهايديگرياونتريكولوسيسترنوستومي
484815

21.5021.5010تعویض یا شستشوی کاتتر بطنی60089062225

38.5038.5010شنت، تعویض یا اصالح انتهای کاتتر یا دریچه مسدود شده60089562230

4.904.900برنامه ریزی مجدد شنت مغزی نخاعی قابل برنامه ریزی60090062252

25.5025.5011شنت، برداشت کل سیستم بدون جایگزینی60090562256

شنت، برداشت کل سیستم همراه با جایگزینی نمودن با شنت دیگری در همان 60091062258

عمل

53.0053.0012

60091562263

آزادسازی چسبندگیهای اپیدورال از طریق پوست با استفاده از تزریق محلول 

شامل  (برای مثال کاتتر)یا از راه مکانیکال  (برای مثال سالین هایپرتونیک، آنزیم)

، چند جلسه (شامل ماده حاجب در صورت تجویز)تعیین محل با کمک رادیولوژی 

18.0018.005

60092062264

آزادسازی چسبندگیهای اپی دورال از طریق پوست با استفاده از تزریق محلول 

شامل  (برای مثال کاتتر)یا از راه مکانیکال  (برای مثال سالین هایپرتونیک، آنزیم)

، چند جلسه (شامل ماده حاجب در صورت تجویز)تعیین محل با کمک رادیولوژی 

12.2012.205

60092562268
آسپیراسیون سیرینکس یا کیست نخاعی از طریق پوست

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
14.5014.505

60093062269
بیوپسی نخاع با سوزن از طریق پوست

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
14.7014.705

550پونكسيوننخاع،درمانيياتشخيصي#6009356227062272



4.004.000تزریق اپیدورال، خون یا لخته خون به صورت پچ60094062273*

*60094562280
، با (برای مثال الکل، فنل، محلول نمکی یخ زده)تزریق یا انفوزیون ماده نورولیتیک 

یا بدون مواد درمانی دیگر؛ ساب آراکنوئید
7.407.404

عمل )تزریق ماده غیر از ماده بیحسی، ماده حاجب یا فضای ساب آراکنوئید 60095062281*

(مستقل

7.007.004

6.506.504(کودال)اپیدورال، کمری، ساکرال 60095562282*

#60096062284
( و حفره خلفی2C1–Cبه جز )، نخاع CTعمل تزریق جهت میلوگرافی و یا 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
4.504.500

60096562287

ای ¬آسپیراسیون یا عمل دکمپرسیون نوکلئوس پولپوزوس دیسک بین مهره

برای مثال دیسککتومی اتوماتیک، )کمری، از طریق پوست، با هر روش 

، هر یک(نوکلئوتومی، حرارتی، لیزر، امواج رادیویی، پالسما، اوزون

(هزینه فلوئوروسکوپی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

72.0048.002412

#6009706229062291
 تزریق برای دیسکوگرافی، هر یک سطح؛ کمری یا گردنی یا پشتی

(هزینه رادیولوژی به طورجداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
8.758.754

60097562292
 تزریق برای کمونوکلئولیز در دیسک بین مهره ای کمری، شامل دیسکوگرافی، در 

یک یا چند سطح، کمری
18.0018.004

12.0012.004تزریق شریانی برای بستن ناهنجاری شریانی وریدی، نخاعی60098062294

6009856231062311

به جز مواد نورولیتیک، با یا بدون ماده  (نه از طریق کاتتر دائمی) تزریق منفرد 

شامل )، با مواد تشخیصی یا درمانی (برای لوکالیزاسیون یا اپی دوروگرافی)حاجب 

، اپی دورال (داروی بیحسی، ضد اسپاسم، داروی مخدر، استروئید یا ترکیبات دیگر

(کودال)یا ساب آراکنوئید؛ گردنی یا توراسیک یا کمری، ساکرال 

4.604.604

6009906231862319

تزریق، شامل کارگذاشتن کاتتر، انفوزیون مداوم یا تزریق بولوس متناوب، به جز 

با  (برای لوکالیزاسیون یا اپیدوروگرافی)مواد نورولیتیک، با یا بدون ماده حاجب 

شامل داروی بیحسی، ضد اسپاسم، داروی مخدر، )مواد تشخیصی یا درمانی 

، اپیدورال یا ساب آراکنوئید؛ گردنی یا توراسیک یا (استروئید یا ترکیبات دیگر

5.105.104

60099562350
دورال یا اینتراتکال تونلی برای تجویز ¬کاشتن، اصالح یا تغییر محل کاتتر اپی

طوالنی مدت دارو از طریق پمپ خارجی یا مخزن قابل کاشت یا پمپ انفوزیونی؛ 
23.0023.005



60100062351
کاشتن، اصالح یا تغییر محل کاتتر اپیدورال یا اینتراتکال تونلی برای تجویز طوالنی 

مدت دارو از طریق پمپ خارجی یا مخزن قابل کاشت یا پمپ انفوزیونی؛ با 
38.0038.0012

18.4018.405درآوردن کاتتر اینتراتکال یا کاتتر اپیدورال کاشته شده قبلی60100562355

کاشت یا جایگزینی ابزار برای انفوزیون اپیدورال یا اینتراتکال دارو؛ محفظه 60101062360

زیرجلدی

11.3011.305

19.9019.905پمپ غیرقابل برنامه ریزی60101562361*

24.9024.905پمپ قابل برنامه ریزی، شامل تهیه و آماده سازی پمپ با یا بدون برنامه ریزی60102062362*

*60102562365
درآوردن محفظه یا پمپ زیرجلدی که قبال برای انفوزیون اپیدورال یا اینتراتکال 

کار گذاشته شده باشد
19.4019.405

*6010306236762368

آنالیز الکترونیک پمپ کاشته شده و قابل برنامه ریزی برای انفوزیون دارو به 

شامل ارزیابی موقعیت محفظه، وضعیت اعالم خطر، )صورت اینتراتکال یا اپی دورال 

؛ با یا بدون برنامه ریزی مجدد(وضعیت تجویز دارو

1.601.600

60103563001
63003-

63005

المینکتومی با اکسپلوراسیون و یا دکمپرسیون طناب نخاعی و یا دم اسب، بدون 

، یک یا دو سگمان (برای مثال تنگی نخاع)فاستکتومی، فورامینوتومی یا دیسککتومی 

مهره ای؛ گردنی یا توراسیک یا کمری، به جز برای اسپوندیلولیستزیس

57.0057.0010

60104063011
المینکتومی با اکسپلوراسیون و یا دکمپرسیون طناب نخاعی و یا دم اسب، بدون 

، یک یا دو سگمان (برای مثال تنگی نخاع)فاستکتومی، فورامینوتومی یا دیسککتومی 
48.9048.9010

60104563012

المینکتومی با اکسپلوراسیون و یا دکمپرسیون طناب نخاعی و یا دم اسب، بدون 

، یک یا دو سگمان (برای مثال تنگی نخاع)فاستکتومی، فورامینوتومی یا دیسککتومی 

(عمل تیپ گیل)مهره ای؛ برای اسپوندیلولیستزیس 

57.0057.0010

60105063015
63016-

63017

المینکتومی با اکسپلوراسیون و یا دکمپرسیون طناب نخاعی و یا دم اسب، بدون 

، بیشتر از دو سگمان (برای مثال تنگی نخاع)فاستکتومی، فورامینوتومییا دیسککتومی 

مهره ای؛ گردنی، توراسیک، کمری

66.0066.0010

60105563020
عصبی شامل فاستکتومی  (های)با دکمپرسیون ریشه (همیالمینکتومی)المینوتومی 

ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای؛ یک فضای بین 
55.6055.6010



60106063030

عصبی شامل فاستکتومی  (های)با دکمپرسیون ریشه (همیالمینکتومی)المینوتومی 

ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای؛ یک فضای بین 

(شامل دسترسی باز یا به کمک اندوسکوپ)مهره ای کمری 

45.9045.9010

+60106563035

عصبی شامل فاستکتومی  (های)با دکمپرسیون ریشه (همیالمینکتومی)المینوتومی 

ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای؛ هر فضای بین 

مهره ای اضافه، گردنی یا کمری

8.008.000

6010706304063042

عصبی، شامل فاستکتومی  (های)با دکمپرسیون ریشه (همیالمینکتومی)المینوتومی 

ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای، اکسپلوراسیون 

؛ گردنی یا کمری(ای)مجدد، یک فضای بین مهره

66.0066.0011

6010716304063042

عصبي،(هاي)اكسپلوراسيونمجدد،المينوتوميياالمينكتوميبادكمپرسيونريشه

شاملفاستكتوميناقص،فورامينوتوميويااكسيزيونفتقديسکبينمهرهاي،يک

(عملمجدد)؛گردنيياكمري(اي)فضايبينمهره

868611

+6010756304363044

عصبی، شامل فاستکتومی  (های)با دکمپرسیون ریشه (همیالمینکتومی)المینوتومی 

ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای؛ هر فضای بین 

مهره ای گردنی یا کمری اضافه

14.0014.000

60108063045
63046-

63047

با دکمپرسیون طناب  (یک یا دو طرفه)المینکتومی، فاستکتومی و فورامینوتومی 

برای مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن بست )عصبی  (های)نخاعی، دم اسب و یا ریشه

، یک سگمان مهره ای؛ گردنی، توراسیک، کمری(جانبی

57.0057.0010

+60108563048

با دکمپرسیون طناب  (یک یا دو طرفه)المینکتومی، فاستکتومی و فورامینوتومی 

برای مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن بست )عصبی  (های)نخاعی، دم اسب و یا ریشه

به ازای هر سگمان اضافی (جانبی

11.0011.000

72.2072.2012المینوپالستی، گردنی با دکمپرسیون طناب نخاعی، دو سگمان مهره ای یا بیشتر؛60109063050

60109563051
شامل به کارگیری گرافت پل استخوانی و )با بازسازی المان های استخوانی خلفی 

در صورت لزوم (ابزار فیکساسیون غیرسگمانی برای مثال سیم، بخیه، مینی پلیت
82.5082.5010

6011006305563056
(هاي)دسترسيازطريقپديكولبادكمپرسيونطنابنخاعي،دماسبوياريشه

،يکسگمان؛توراسيک(برايمثالفتقديسکبينمهرهاي)عصبي
858512



+60110563057
 (های)دسترسی از طریق پدیکول با دکمپرسیون طناب نخاعی، دم اسب و یا ریشه

، به ازای هر سگمان اضافی(برای مثال فتق دیسک بین مهره ای)عصبی 
15.0015.000

درفورامينوتوميديسكتوميكمريبايابدونالمينوتوميوالمينوكتوميبايابدون601106

يکسطح
757512

هرفورامينوتوميديسكتوميكمريبايابدونالمينوتوميوالمينوكتوميبايابدون601108+

سطحاضاقه
14140

60111063064
 (های)مهره ای با دکمپرسیون طناب نخاعی یا ریشه-دسترسی از طریق دنده ای

، توراسیک؛ یک سگمان(برای مثال فتق دیسک بین مهره ای)عصبی 
85.0085.0012

+60111563066
 (های)مهره ای با دکمپرسیون طناب نخاعی یا ریشه-دسترسی از طریق دنده ای

، توراسیک؛  هر سگمان اضافه(برای مثال فتق دیسک بین مهره ای)عصبی 
9.009.000

70.0070.0012دیسککتومی از طریق قدامی، بدون آرترودز، برای یک فضای بین مهره ای؛ گردنی60112063075

11.0011.000دیسککتومی از طریق قدامی، بدون آرترودز، گردنی هر فضای بین مهره ای اضافه60112563076+

75.0075.0012دیسککتومی توراسیک، یک فضای بین مهره ای60113063077

+60113563078
به صورت مجزا به عالوه کد )دیسککتومی توراسیک، هر فضای بین مهره ای اضافی 

(اصلی گزارش گردد
8.008.000

86.0086.0012دیسککتومی مهره ای؛ گردنی60114063081

13.0013.000دیسککتومی مهره ای؛ گردنی به ازای هر سگمان اضافی60114563082+

60115063085
، ناقص یا کامل، با دسترسی از راه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

عصبی؛ توراسیک، یک  (های)توراسیک، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه
95.0095.0012

8.008.000کورپکتومی مهره ای توراسیک، هر سگمان اضافه60115563086+

60116063087
، ناقص یا کامل، با دسترسی از راه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

عصبی؛ پشتی تحتانی یا  (های)توراسیک، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه
123.00123.0012

+60116563088

، ناقص یا کامل، با دسترسی از راه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

عصبی؛ پشتی تحتانی یا  (های)توراسیک، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه

کمری به ازای هر سگمان اضافی

14.5014.500

60117063090
، کامل یا ناقص، دسترسی ازطریق (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

پریتوئن یا رتروپریتوئن با دکمپرسیون طناب نخاعی؛ یک سگمان
98.0098.0012



+60117563091
، کامل یا ناقص، دسترسی ازطریق (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

پریتوئن یا رتروپریتوئن با دکمپرسیون طناب نخاعی؛ هر سگمان اضافه
10.0010.000

6011806310163102

، ناقص یا کامل، دسترسی از طریق (رزکسیون جسم مهره ای)کورپکتومی مهره ای 

برای )عصبی  (های)اکستراکاویتاری جانبی، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه

؛ توراسیک یا کمری، یک (مثال برای تومور یا قطعات استخوانی به عقب رانده شده

113.50113.5013

+60118563103

، ناقص یا کامل، دسترسی از طریق (رزکسیون جسم مهره ای)کورپکتومی مهره ای 

برای )عصبی  (های)اکستراکاویتاری جانبی، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه

؛توراسیک یا کمری، هر (مثال برای تومور یا قطعات استخوانی به عقب رانده شده

11.5011.500

گردنی، توراسیک یا  (DREZ یا Bischofنوع )المینکتومی با میلوتومی 60119063170

توراکولومبار

72.5072.5012

64.8064.8012المینکتومی با درناژ کیست یا سیرینکس اینترا مدوالری؛ به فضای ساب آراکنوئید60119563172

79.4079.4012المینکتومی با درناژ کیست یا سیرینکس اینترا مدوالری؛ به پریتوئن یا فضای پلور60120063173

المینکتومی و قطع لیگامان های دندانه دار، با یا بدون گرافت دورا، گردنی؛ یک یا 60120563180

دو سگمان

67.6067.6012

60121063182
المینکتومی و قطع لیگامان های دندانه دار، با یا بدون گرافت دورا، گردنی؛ بیشتر 

از دو سگمان
71.1071.1012

51.3051.3012المینکتومی با ریزوتومی؛ یک یا دو سگمان60121563185

62.0062.0012المینکتومی با ریزوتومی؛ بیشتر از دو سگمان60122063190

64.3064.3012المینکتومی با قطع عصب اکسسوری نخاعی60122563191

6012306319463195
تاالموسی، در یک مرحله؛ -المینکتومی با کوردوتومی، با قطع یک مسیر نخاعی

گردنی یا توراسیک
69.0069.0012

6012356319663197
تاالموسی، در یک مرحله؛ -المینکتومی با کوردوتومی، با قطع هر دو مسیر نخاعی

گردنی یا توراسیک
79.5079.5012

6012406319863199
تاالموسی، در یک مرحله -المینکتومی با کوردوتومی، با قطع هر دو مسیر نخاعی

 روز؛ گردنی یا توراسیک14در طی 
88.0088.0012

69.0069.0012المینکتومی برای آزاد سازی طناب نخاعی گیر افتاده، کمری60124563200



601250
المينكتوميبراياكسيزيونيابستنناهنجاريشريانيوريديطنابنخاعي؛گردني

ياتوراسيکياتوراكولومبار
12012014

6012556326563266
المینکتومی برای اکسیزیون یا تخلیه ضایعه داخل نخاعی به جز نئوپالسم، 

اکسترادورال؛ گردنی یا توراسیک
79.5079.5010

6012606326763268
المینکتومی برای اکسیزیون یا تخلیه ضایعه داخل نخاعی به جز نئوپالسم، 

اکسترادورال؛ لومبار، ساکرال
65.5065.5014

6012656327063271
المینکتومی برای اکسیزیون ضایعه داخل نخاعی به جز نئوپالسم، اینترادورال؛ 

گردنی یا توراسیک
97.0097.0010

المینکتومی برای اکسیزیون ضایعه داخل نخاعی به جز نئوپالسم، اینترادورال؛ لومبار 6012706327263273

یا ساکرال

90.0090.0014

6012756327563276
المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ اکسترادورال، گردنی 

یا توراسیک
85.0085.0010

75.5075.5014المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ کمری، ساکرال6012806327763278

6012856328063281
المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ اینترادورال، 

اکسترامدوالری، گردنی یا توراسیک
101.50101.5010

6012906328263283
المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ اینترادورال، 

اکسترامدوالری، کمری یا ساکرال
93.0093.0014

6012956328563286
المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ اسنترادورال، 

اینترامدوالری، گردنی یا توراسیک
127.50127.5010

6013006328763290
المینکتومی برای بیوپسی یا اکسیزیون نئوپالسم داخل نخاعی؛ اینترادورال، 

کمری یا ضایعه توام اکسترادورال و اینترادورال، در هر -اکسترامدوالری، پشتی
131.00131.0010

16.3016.3010بازسازی ایتئوپالستیک المان های خلفی نخاع بدنبال عمل نخاعی اولیه60130563295

60131063300
،ناقصياكامل،براياكسيزيونضايعه(رزكسيونجسممهره)كورپكتوميمهرهاي

داخلنخاعي،يکسگمان؛اكسترادورال،گردني
88.388.316

6013156330163302
، ناقص یا کامل، برای اکسیزیون ضایعه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

داخل نخاعی، یک سگمان؛ اکسترادورال، توراسیک، دسترسی از طری قفسه سینه یا 
98.5098.5013

106.50106.5012اکسترادورال، کمری یا ساکرال، از طریق پریتوئن یا رتروپریتوئن60132063303



60132563304
63305-

63306-

63307

، ناقص یا کامل، برای اکسیزیون ضایعه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

داخل نخاعی، اینترادورال، گردنی یا توراسیک، از طریق قفسه سینه یا توراسیک، از 

طریق توراکولومبار یا کمری یا ساکرال، از طریق پریتوئن یا رتروپریتوئن؛ یک 

106.00106.0015

+60133063308

، ناقص یا کامل، برای اکسیزیون ضایعه (رزکسیون جسم مهره)کورپکتومی مهره ای 

داخل نخاعی، اینترادورال، گردنی یا توراسیک، از طریق قفسه سینه یا توراسیک، از 

طریق توراکولومبار یا کمری یا ساکرال، از طریق پریتوئن یا رتروپریتوئن هر 

18.0018.000

60133563600
ایجاد ضایعه در طناب نخاعی به روش استریوتاکسی، از طریق پوست، به هر 

(شامل تحریک و یا ثبت کردن)روش 
42.0021.00218

60134063610
تحریک استریوتاکسی طناب نخاعی، از طریق پوست، بدون عمل جراحی متعاقب 

(عمل مستقل)
135.0045.00908

58.0029.00298بیوپسی، آسپیراسیون یا اکسیزیون ضایعه، به روش استریوتاکتیک، طناب نخاعی60134563615

21.0021.005کاشت الکترود محرک عصبی، از طریق پوست، اپی دورال60135063650

38.6038.605المینکتومی برای کاشت الکترودهای محرک عصبی، پلیت یا پدل، اپی دورال60135563655

60136063660
63685-

63688

اصالح یا درآوردن الکترودهای محرک عصبی نخاع، پلیت یا پدل؛ انسیزیون و 

کارگذاری زیر جلدی گیرنده یا مولد پالس محرک عصبی، اتصال مستقیم یا القایی؛ 

اصالح یا درآوردن گیرنده یا مولد پالس محرک عصبی، کاشته شده

21.5021.505

61.0061.0010ترمیم مننگوسل؛ با هر قطری6013656370063702

76.5076.5010 سانتیمتر5ترمیم میلومننگوسل؛ با قطر کمتر از 60137063704

86.0086.0010 سانتیمتر5ترمیم میلومننگوسل؛ با قطر بیشتر از 60137563706

42.0042.0010ترمیم نشت دورا یا مایع مغزی نخاعی، بدون نیاز به المینکتومی60138063707

53.0053.0010ترمیم نشت دورا یا مایع مغزی نخاعی یا پسودومننگوسل، با المینکتومی60138563709

52.0052.0010پیوند دورا، در نخاع60139063710

ایجاد شنت، کمری، ساب آراکنوئید به پریتوئن، یا به پلور یا جای دیگر؛ شامل 60139563740

المینکتومی

40.0040.0010

ایجاد شنت، کمری، ساب آراکنوئید به پریتوئن، از راه پوست، بدون نیاز به 60140063741

المینکتومی

28.5028.5010



30.2030.2010تعویض، شستشو یا اصالح شنت لومبوساب آراکنوئید60140563744

23.1023.1010برداشت کامل سیستم شنت لومبوساب آراکنوئید بدون جاگذاری مجدد60141063746

60141564400

64402-

64405-

64408-

64410-

64412-

64413

تزريقمادهبيحسكننده؛عصبتريژمينال،صورتي،اكسيپيتالبزرگ،واگ،

فرنيک،اكسسورينخاع،گردني
7.57.54

6014206441564416
تزريقمادهبيحسكننده؛شبكهبراكيال،منفردياانفوزيونمداومبهوسيلهكاتتر

،شاملبررسيروزانهبرايتجوزيدارويبيحسي(شاملكارگذاريكاتتر)
8.58.53

60142564417

64418-

64425-

64430-

64435-

64445

تزريقمادهبيحسكننده؛عصبآگزيالري،عصبسوپرااسكاپوالر،اعصاب

،(رحمي)ايليواينگوئينال،ايليوهايپوگاستريک،عصبپودندال،عصبپاراسرويكال

عصبسياتيک،منفرد

9.59.53

9.99.95تزريقمادهبيحسكننده؛عصببيندندهاي،منفرد60143064420

14145تزريقمادهبيحسكننده؛اعصاببيندندهاي،متعدد،بلوکمنطقهاي60143564421

60144064446
،شاملبررسي(شاملگذاشتنكاتتر)عصبسياتيک،انفوزيونمداومبهوسيلهكاتتر

روزانهبرايتجويزدارويبيحسي
993

4.24.23بلوکعصبيفموراليکتزريق60144564447

60145064448
شامل)تزريقمادهبيحسكننده؛عصبفمورال،انفوزيونمداومبهوسيلهكاتتر

،شاملبررسيروزانهبرايتجويزدارويبيحسي(گذاشتنكاتتر
8.28.23

60145564449
شاملگذاشتن)شبكهكمري،دسترسيخلفي،انفوزيونمداومبهوسيلهكاتتر

،شاملبررسيروزانهبرايتجويزدارويبيحسي(كاتتر
8.18.13



۶۰1۴۶۰64450
تزريقاعصابمحيطيوشاخههايآندرنوروپاتيهايفشاريمحيطيازجمله

سندرومتونلكارپ
553.00

6014656447064475
تزريقمادهبيحسيويااستروئيد،عصبمفصلپاراورتبرالفاستيامفصلفاست

پاراورتبرال؛گردنيياتوراسيک،كمريياساكرال،دريکسطح
14145

+6014706447264476
تزريقمادهبيحسيويااستروئيد،عصبمفصلپاراورتبرالفاستيامفصلفاست

پاراورتبرال؛گردنيياتوراسيک،كمريياساكرال،هرسطحاضافه
550

6014756447964483
تزريقمادهبيحسيويااستروئيدازطريقسوراخاپيدورال؛گردنيياتوراسيک،

كمريياساكرال،دريکسطح
19195

+6014806448064484
تزريقمادهبيحسيويااستروئيدازطريقسوراخاپيدورال؛گردنيياتوراسيک،

كمريياساكرال،هرسطحاضافه
770

601485
بههرتعدادتزريق(Facet therapyياPRT)ميكروتراپي

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

15

10

5

1053

*60149064505

64508-

64510-

64517-

64520-

64530

، (عمل مستقل)تزریق ماده بی حسی؛ گانگلیون اسفنوپاالتین، سینوس کاروتید 

، شبکه هایپوگاستریک فوقانی، کمری یا (سمپاتیک گردنی)گانگلوین ستاره ای 

، شبکه سلیاک، بدون کنترل رادیولوژیک(سمپاتیک پاراورتبرال)توراسیک 

8.008.005

*60149564540

، (عمل مستقل)تزریق ماده بی حسی؛ گانگلیون اسفنوپاالتین، سینوس کاروتید 

، شبکه هایپوگاستریک فوقانی، کمری یا (سمپاتیک گردنی)گانگلوین ستاره ای 

، شبکه سلیاک، با کنترل رادیولوژیک(سمپاتیک پاراورتبرال)توراسیک 

12.008.0043

0.500.500(روی پوست)کارگذاری محرک عصبی سطحی 60150064550*

*60150564553
64555-

64560-

64565

کاشتن الکترودهای محرک عصبی از طریق پوست؛ عصب جمجمه ای، عصب 

، عصب خودکار، عصبی عضالنی(به جز عصب ساکرال)محیطی 
7.607.603

20.0020.003(گذاشتن از طریق سوراخ)عصب ساکرال 60151064561*



22.0022.003انسیزیون برای کاشت الکترودهای محرک عصبی؛ عصب جمجمه ای60151564573*

*60152064575
64577-

64580

انسیزیون برای کاشت الکترودهای محرک عصبی؛ عصب جمجمه ای عصب 

، عصب خودکار، عصب عضالنی(به جز عصب ساکرال)محیطی 
16.0016.005

38.6038.608(گذاشتن از طریق سوراخ)عصب ساکرال 60152564581*

8.308.303اصالح یا درآوردن الکترودهای محرک عصبی محیطی60153064585*

*60153564590
جاگذاری یا تعویض گیرنده یا مولد پالس زیرجلدی یا معدی محرک عصبی 

محیطی، مستقیم یا اتصال القایی
9.609.603

7.007.003اصالح یا درآوردن گیرنده یا مولد پالس محرک عصبی محیطی یا معدی60154064595*

60154564600
ژمينال،شاخهسوپرااوربيتال،اينفرا-تخريببهوسيلهموادنوروليتيک،عصبتري

اوربيتالمنتالياآلوئوالرتحتاني
11115

60155064605
تخريببهوسيلهموادنوروليتيک،عصبتريژمينال،دومينوسومينشاخهدر

محلسوراخبيضي
14145

60155564610
تخريببهوسيلهموادنوروليتيک،عصبتريژمينال،دومينوسومينشاخهدر

محلسوراخبيضيتحتگايدراديولوژي

27

17

10

17105

60156064612
دنرواسيونشيمياييعضالت؛عضالنيكهبهوسيلهعصبفاشيالعصبدهيمي

(برايمثالبرايبلفارواسپاسم،اسپاسمهميفاشيال)شوند
6.36.35

6015656461364614

برايمثالبرايتورتيكولي)دنرواسيونشيمياييعضالت؛عضالتگردني

برايمثالبراي)ياعضالتانتهاهاوياتنه(اسپاسموديک،ديسفونياسپاسموديک

(ديستوني،فلجمغزي،مولتيپلاسكلروزيس

775

EMGدنرواسيونشيمياييديسفونياسپاسموديکتحتگايد601566

15

10

5

1053

663تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،عصببيندندهاي60157064620



60157564622
تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،عصبپاراورتبرالمفصلفاست؛كمرييا

ساكرال،دريکسطح
773

+60158064623
تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،عصبپاراورتبرالمفصلفاست؛كمرييا

ساكرال،هرسطحاضافه
220

60158564626
تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،عصبپاراورتبرالمفصلفاست؛گردنييا

توراسيک،دريکسطح
10.810.85

+60159064627
تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،عصبپاراورتبرالمفصلفاست؛گردنييا

توراسيک،هرسطحاضافه
330

تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک؛عصبپودندالياسايراعصابمحيطييا6015956463064640

شاخههايآنها
3.23.23

10100تزريقداخلعضالنيتوكسينبوتولينيومبرايدرمانسردردمزمنتوسطپزشک#601596
*

#
601597

مانند)Enzyme replacement therapyتزريقدارويآنزيميجايگزين

Myozyme)توسطپزشک
770

770تزيرقدارويفينگوليمودومانيتورينگدرروزاولتوسطپزشک#601598
#

*
4.004.000تزریق بوتاکس هر ناحیه بدن6016006465064651

#

*
6.006.000بدن (اندام)؛ هر ناحیه EMGتزریق بوتاکس تحت گاید 601603

60160564680
تخريببهوسيلهعاملنوروليتيک،بايابدونكنترلراديولوژيک؛شبكهسلياک،

گردني،سينهاي،كمريوساكرال
8.28.23

60161064681
تخریب به وسیله عامل نورولیتیک، با یا بدون کنترل رادیولوژیک؛ شبکه 

هایپوگاستریک فوقانی
11.7011.705

17.0017.005نوروپالستی؛ انگشتی، یک یا هر دو عصب، همان انگشت؛ یا عصب دست یا پا6016156470264704

23.5023.505نوروپالستی؛ عصب اصلی محیطی، بازو یا ساق، غیر از آنهایی که ذکر شده اند60162064708

26.5026.505نوروپالستی؛ عصب سیاتیک60162564712

36.136.16نوروپالستي؛شبكهبراكيالبهازايهرعصب60163064713

30.530.58نوروپالستي؛شبكهكمريبهازايهرعصب60163564714



24.7024.705(نام عصب گزارش گردد)نوروپالستی و یا جابجایی؛ عصب جمجمه ای 60164064716

26.0026.005نورولیز و یا ترانسپوزیون؛ عصب اولنار در آرنج60164564718

20.0020.005نورولیز و یا ترانسپوزیون؛ عصب اولنار در مچ60165064719

20.0020.005نوروپالستی و یا جابجایی؛ عصب مدیان در تونل کارپ60165564721

16.0016.005رفع فشار از سایر اعصاب بازو یا ساق پا، هر کدام60166064722

15.2015.205انگشتی-ننوروپالستی و یا جابجایی؛ عصب کف پایی60166564726

10.0010.000نوروولیز داخلی، نیازمند استفاده از میکروسکوپ جراحی60167064727+

17.7017.706قطع یا جداکردن عصب؛ عصب سوپرااوربیتال60167564732

60168064734

64736-

64738-

64740-

64742-

64744

قطع یا جداکردن عصب؛ عصب اینفراوربیتال، عصب منتال، عصب آلوئوالر تحتانی 

به وسیله برش استخوان، عصب زبانی، عصب صورتی، جزئی یا کامل، عصب اکسی 

پیتال بزرگ، عصب فرنیک

21.0021.006

18.0018.006قطع یا جداکردن عصب؛ عصب فرنیک60168564746

24.7024.7013، ترانس توراسیک(واگوتومی)قطع یا جداکردن عصب؛ عصب واگ 60169064752

60169564755
واگوتومی پروگزیمال انتخابی، )اعصاب واگ محدود به قسمت پروگزیمال معده 

واگوتومی پروگزیمال گاستریک، واگوتومی سلولهای پاریتال، واگوتومی بسیار یا 
40.9040.908

22.0022.008، شکمی(واگوتومی)قطع یا جداکردن عصب؛ عصب واگ 60170064760

18.0018.006قطع یا جداکردن عصب؛ عصب پودندال، یک طرفه60170564761

قطع یا جداکردن عصب ابتوراتور، خارج لگنی، با یا بدون تئوتومی ادداکتور، یک 60171064763

طرفه

22.0022.006

30.2030.206قطع یا جداکردن عصب ابتوراتور، داخل لگنی، با یا بدون تنوتومی ادداکتور60171564766

28.0028.008قطع یا جداکردن سایر اعصاب جمجمه ای یا نخاعی، اکسترادورال6017206477164772



6017256477464776
اکسیزیون نوروما؛ عصب جلدی، قابل شناسایی در حین جراحی؛ یا عصب انگشتی، 

یک یا هر دو عصب، همان انگشت
15.0015.005

7.007.000اکسیزیون نوروما؛ عصب انگشت، هر انگشت اضافه60173064778+

21.8021.805اکسیزیون نوروما؛ دست یا پا، به جز عصب انگشتی60173564782

7.007.000اکسیزیون نوروما؛ دست یا پا، هر عصب اضافه، به جز در همان انگشت60174064783+

35.0035.006اکسیزیون نوروما؛ عصب اصلی محیطی، به جز سیاتیک60174564784

40.0040.006اکسیزیون نوروما؛ عصب سیاتیک60175064786

14.0014.000کاشتن انتهای عصب بداخل استخوان یا عضله60175564787+

17.5017.506اکسیزیون نوروفیبروما یا نورولموما؛ عصب پوستی60176064788

شامل )اکسیزیون نوروفیبروما یا نورولموما؛ عصب محیطی اصلی؛ ساده یا وسیع 6017656479064792

(نوع بدخیم

40.0040.006

10.1010.104بیوپسی عصب60177064795

60177564802
64804-

64809-

64818

37.0037.0013سمپاتکتومی، گردنی، گردنی پشتی، توراکولومبار، لومبار

60178064820
64821-

64822
35.5035.505سمپاتکتومی؛ شریان های انگشتی، اولنار، هر انگشت یا شریان رادیال یا اولنار

40.0040.005قوس کف دستی سطحی60178564823

6017906483164834
بخیه عصب انگشتی، دست یا پا؛ یک عصب یا بخیه یک عصب، دست یا پا؛ عصب 

حسی مشترک
27.6027.605

+60179564832
بخیه عصب انگشتی، دست یا پا؛ یک عصب یا بخیه یک عصب، دست یا پا؛ عصب 

حسی مشترک؛  هر عصب انگشتی اضافه
9.009.000

40.5040.505بخیه عصب انگشتی، دست یا پا؛ عصب حرکتی مدین در تنار یا عصب حرکتی اولنار6018006483564836

+60180564837
بخیه عصب انگشتی، دست یا پا؛ عصب حرکتی مدین در تنار یا عصب حرکتی اولنار؛ 

بخیه هر عصب اضافه، دست یا پا
18.0018.000



44.8044.805بخیه عصب تیبیال خلفی60181064840

46.0046.005با یا بدون تغییر محل (به جز سیاتیک)عصب بزرگ دست یا پا 6018156485664857

57.0057.006بخیه عصب سیاتیک60182064858

14.0014.000بخیه هر عصب بزرگ محیطی اضافه60182564859+

52.0052.006بخیه شبکه براکیال یا بخیه شبکه کمری6018306486164862

60183564864

64865-

64866-

64868-

64870

بخیه عصب فاشیال؛ خارج جمجمه ای، زیر گیجگاهی، با یا بدون گرافت، آناستوموز؛ 

فاشیال به اکسسوری نخاعی، فاشیال به هایپوگلوس، فاشیال به فرنیک
50.5050.506

6.706.700بخیه عصب؛ نیازمند بخیه ثانویه یا تأخیری60184064872+

8.008.000نیازمند آزادسازی وسیع، یا جابجایی عصب60184564874+

8.008.000نیازمند کوتاه کردن استخوان اندام60185064876+

60.5060.506 سانتیمتر4، سر یا گردن؛ تا طول (شامل تهیه گرافت)گرافت عصبی 60185564885

71.2071.206 سانتیمتر4، سر یا گردن؛ طول بیشتر از (شامل تهیه گرافت)گرافت عصبی 60186064886

52.0052.005، یک رشته، دست یا پا(شامل تهیه گرافت)گرافت عصبی 6018656489064891

53.0053.005، یک رشته، بازو یا ساق(شامل تهیه گرافت)گرافت عصبی 6018706489264893

60187564895
64896-

64897-

64898

65.0065.005، دست یا پا؛ بازو و ساق(کابل)، چند رشته (شامل تهیه گرافت)گرافت عصبی 

15150گرافتعصبي،هرعصباضافه؛يکرشته60188064901+

25250(كابل)گرافتعصبي،چندرشتهاي60188564902+

30.0030.005جابجایی پدیکول عصبی؛ مرحله اول یا مرحله دوم6018906490564907

35.0035.007تخلیه محتویات چشم؛ بدون یا با کارگذاری ایمپلنت6018956509165093



60190065101
65103-

65105
40.0040.007درآوردن چشم

60190565110
65112-

65114

، فقط درآوردن محتویات اوربیت؛ یا با (بدون گرافت پوستی)تخلیه کامل اوربیت 

برداشت قسمتی از استخوان برای درمان یا با با فلپ عضالنی یا عضالنی پوستی
65.0065.007

*60191065125
مانند اضافه کردن قطعه ) ها pegتغییر دادن ایمپلنت چشمی با گذاشتن یا تعویض 

(عمل مستقل )(به ایمپلنت
12.7012.707

*60191565130

65135-

65140-

65150-

65155

کارگذاری پروتز چشمی، عمل دوم، در پوسته اسکلر، پس از تخلیه؛ عمل دوم پس 

از انوکلئاسیون، با یا بدون اتصال عضالت به پروتز؛ کارگذاری مجدد پروتز چشمی، 

با یا بدون گرافت ملتحمه؛ همراه با استفاده از مواد خارجی برای محکم کردن و یا 

متصل کردن عضالت به پروتز

40.0040.007

30.0030.007درآوردن ایمپلنت چشمی60192065175

601925
درآوردنجسمخارجي،سطحخارجيچشم؛ملتحمهسطحي؛جسمخارجيفرو

؛قرنيهاي،بايا(غيرنافذ)،زيرملتحمهيااسكلرا(شاملكانكريشن)رفتهدرملتحمه
336

درآوردن جسم خارجی از داخل چشم؛ از اتاقک قدامی چشم یا عدسی بدون آهن 60193065235

ربا

30.0030.007

46.0046.007از سگمان خلفی، بیرون کشیدن با آهن ربا، از راه قدامی یا خلفی60193565260

درآوردن جسم خارجی از داخل چشم؛ از سگمان خلفی، بیرون کشیدن بدون 60194065265

آهن ربا

52.0052.007

60194565270
65273-

65272

ترمیم پارگی؛ ملتحمه، با یا بدون بریدگی اسکلرا، بدون پرفوراسیون اسکلرا، 

ملتحمه، با جابجایی و مرمت نسج، با و یا بدون بستری : ترمیم ساده؛ ترمیم پارگی
16.0016.005

23.0023.007ترمیم پارگی؛ قرنیه، بدون سوراخ، با یا بدون درآوردن جسم خارجی60195065275

32.9032.907ترمیم پارگی؛ قرنیه و یا اسکلرا، سوراخ شده، بدون درگیری بافت یووا60195565280

ترمیم پارگی؛ قرنیه و یا اسکلرا، سوراخ شده، با رزکسیون یا تغییر محل دادن 60196065285

بافت یووا

52.5052.507

15.0015.007به کارگیری چسب بافتی برای زخم های قرنیه و یا اسکلرا60196565286

24.8024.807ترمیم پارگی عضله یا تاندون خارج چشمی و یا کپسول تنون60197065290

28.1028.106به جز پتریجیوم (کراتکتومی، المالر، ناقص)اکسیزیون ضایعه قرنیه 60197565400



4.404.406بیوپسی قرنیه60198065410

18.0018.006اکسیزیون یا جابجایی پتریجیوم؛ بدون گرفت60198565420

24.0024.007اکسیزیون یا جابجایی پتریجیوم؛ با گرفت60199065426

2.402.406خراشیدن قرنیه، تشخیصی، برای اسمیر و یا کشت60199565430

2.702.706(کورتاژ، خراش دادن)درآوردن اپیتلیوم قرنیه؛ با یا بدون کموکوتریزاسیون 60200065435

6.006.006(EDTAبرای مثال )با به کارگیری مواد باند شونده 60200565436

5.005.006تخریب ضایعه قرنیه به وسیله کرایوتراپی، فوتوکواکوالسیون یا ترموکوتریزاسیون60201065450

13.5013.506(برای مثال برای خراش قرنیه، خالکوبی)سوراخ کردن متعدد قدام قرنیه 60201565600*

60202065710

65730-

65750-

65755

757510؛بههرروش(پيوندقرنيه)كراتوپالستي

#

*
ليزيکياالزکبرايهرچشم60202565765

65

42

23

42230

*602026
ليزيکبااستفادهازدستگاهفمتوسكند؛هرچشم

(هزينهكيتبصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

90

60

30

60307

22.4022.408انسیزیون شل کننده روی قرنیه برای تصحیح آستیگماتیسم منتج از جراحی60203065772

27.3027.308رزکسیون گوه ای قرنیه برای تصحیح آستیگماتیسم منجر از جراحی60203565775

41.6041.608بازسازی سطح کره چشم؛ پیوند غشاء آمنیوتیک60204065780

63.3063.308(برای مثال از جسد یا دهنده زنده)آلوگرافت سلولهای بنیادی لیمبال 60204565781*

54.6054.608(شامل تهیه گرافت)اتوگرافت ملتحمه لیمبال 60205065782*

60205565789
تهيهونگهداريقرنيهپيوندي

(مبنايمحاسبهضريبتعرفهرياليبخشدولتيميباشد)
70700



40408؛هرچشم(UVX)كراسلينگ#602057

شامليکياچندمرحله)جايگذاريرينگهايقرنيهجهتكراتوكونوس؛هرچشم602058

(عمل
46468

#

+
602059

استفادهازدستگاهفمتوسكندبرايرينگگذاريقرنيهوپيوندقرنيه؛هرچشم

(هزينهكيتبصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)
25250

6020606580065805
پاراسنتز اتاقک قدامی چشم، با آسپیراسیون تشخیصی مایع زاللیه یا با آزادسازی 

(عمل مستقل)مایع زاللیه، درمانی 
6.406.406

60206565810
پاراسنتز اتاقک قدامی چشم، با تخلیه ویتره و یا قطع غشاء هیالوئید قدامی، با یا 

بدون تزریق هوا
26.9026.906

6020706581565930
پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با تخلیه خون با یا بدون شستشو و یا تزریق هوا؛ 

برداشتن لخته خون از قسمت قدامی چشم
26.1026.106

40406گونيوتوميدرهرسني6020756582065850

جلسات درمانی )ترابکولوپالستی به وسیله جراحی با لیزر در یک یا چند جلسه 60208065855

(مشخص

18.9012.9066

24.0016.0085(عمل مستقل)آزادکردن چسبندگی ها از قسمت قدامی چشم، روش لیزر 60208565860

60209065865
65870-

65875-

65880

آزاد کردن چسبندگی ها، قسمت قدامی یا خلفی چشم یا چسبندگی های قرنیه به 

(با یا بدون تزریق هوا یا مایع)ویتره با تکنیک انسیزیونی 
28.5028.506

46.6046.606برداشتن رشد اپیتلیوم،  اتاقک قدامی چشم60209565900

32.0032.006برداشتن لخته خون یا ایمپلنت از قسمت قدامی چشم6021006592065930

6.106.106تزریق هوا یا مایع یا دارو به داخل اتاقک قدامی چشم6021056602066030

16.0016.006اکسیزیون ضایعه اسکلرا60211066130

60211566150
66155-

66165

فیستولیزاسیون اسکلرا برای گلوکوم؛ ایجاد ترفین با ایریدکتومی یا با ترموکوتر یا 

ایریدنکالزیس یا ایریدوتازیس
37.6037.606

43.2043.206اسکلرکتومی با پانج یا قیجی، با ایریدکتومی60212066160

51517درهرسني(ترابكولكتومي)عملگلوكوم60212566170



جديد602126
Deep Sclerectomy،Viscoعملگلوكومبهروشبستهشامل

Sclerectomy،Canaloplasty،Trabecolotomy360
60607

Needle Bleb Revision15156دستكاريبلبترابكولكتوميباسوزن602127

60213066172
ترابکولکتومی خارجی، به دنبال اسکار ناشی از جراحی یا ترومای چشمی قبلی 

(شامل تزریق مواد آنتی فیبروتیک)
60.0060.006

60213566180
 و Molteno، Schocketبرای مثال )شنت مایع زاللیه به مخزن خارج چشمی 

Denver-Krupin)
54.1054.106

30.0030.006اصالح شنت مایع زاللیه به مخزن خارج چشمی60214066185

34.3034.306ترمیم استافیلومای اسکلرا؛ بدون گرافت60214566220

42.2042.206ترمیم استافیلومای اسکلرا؛ با گرافت60215066225

60215566250
اصالح یا ترمیم زخم عمل جراحی در قسمت قدامی چشم، از هر نوع، زودرس یا 

دیررسی، عمل جزئی یا کلی
25.9025.906

18.5018.507ایریدوتومی به وسیله انسیزیون شکافی6021606650066505

ایریدکتومی با بریدن قرنیه و اسکلرا یا بریدن قرنیه به تنهایی؛ برای درآوردن 60216566600

ضایعه

36.5036.507

50.1050.107ایریدکتومی با بریدن قرنیه و اسکلرا یا بریدن قرنیه به تنهایی؛ با سیکلکتومی60217066605

60217566625
66630-

66635
23.8023.807ایریدکتومی محیطی، قطاعی، نوری

25.0025.006یا بخیه عنبیه، جسم مژگانی (مثل ایریدودیالیز)ترمیم عنبیه، جسم مژگانی، 6021806668066682

60218566700
66720-

66710-

66740

تخریب جسم مژگانی؛ با دیاترمی یا با سیکلودیالیز کرایو تراپی یا با 

سیکلوفوتوکوآگوالسیون، از طریق اسکلرا
21.0014.0076

27.0018.0090تخریب جسم مژگانی؛ سیکلوفوتوکوآگوالسیون، از راه اندوسکوپ60219066711

(برايمثالبرايگلوكوم)ايريدوتوميياايريدكتوميباجراحيليزر#60219566761

15

10

5

1056



60220066762
برای مثال برای ) (در یک یا چند جلسه)ایریدوپالستی به وسیله فتوکوآگوالسیون 

(بهبود دید، برای وسیع کردن زاویه اتاقک قدامی
21.0014.0076

24.0016.0086(عمل غیر اکسیزیون)تخریب کیست یا ضایعه عنبیه یا جسم مژگانی 60220566770

60221066820
كپسولكدرشدهخلفيعدسيوياهيالوئيد)ديسيشن،برايكاتاراكتغشائيثانويه

(Ziegler or Wheelerچاقوي)؛تكنيکانسيزيوناستب(قدامي
0

(YAGبرايمثالليزر)جراحيليزر#60221566821

13

10

3

1038

38.1038.106(عمل مستقل)جایگذاری مجدد پروتز عدسی داخل چشمی، نیازمند یک انسیزیون 60222066825

60222566830
کپسول کدر شده خلفی عدسی و یا هیالوئید )برداشتن کاتاراکت غشائی ثانویه 

ایریدوکپسولوتومی، )با بخش کورنئواسکلرا، با یا بدون ایریدکتومی  (قدامی
31.7031.707

30.9030.907درآوردن محتویات عدسی؛ تکنیک آسپیراسیون، یک یا چند مرحله60223066840

60223566850

66852-

66920-

66930-

66940

32.932.97انجامعملكاتاراكتباكارگذاريلنزبههرروش

60224066982

،سندرممارفان،(نانوفتالموس)عملجراحيكاتاراكتدربيمارانباچشمكوچک

دررفتگيتروماتيکعدسي،بيمارانباسابقهپيوندقرنيهورينگگذاريقرنيه،يک

سال12چشميوپارگيقرنيه،همراهبانشتمايعويترهوكودكانزير

48.548.57

28287كاتاراكتبدونكارگذاريعدسيبههرروش6022456698366984

،بدوندرآوردنكاتاراكت(كاشتثانويه)كارگذاشتنپروتزعدسيداخلچشمي60225066985

همزمان
28287

44.5044.506تعویض عدسی داخل چشمی60225566986

60226067005
67010-

67015

تخليهويتره

(استفادهگردد602065برايتخليهويترهبهوسيلهپاراسنتزاتاقکقداميازكد)

(استفادهگردد602090برايرفعچسبندگيهايقرنيهبهويترهازكد)

0



60226567025
،ازطريقپارسپالناياليمبوس،بايا(گازياروغنسيليكون)تزريقجايگزينويتره

(عملمستقل)بدونآسپيراسيون
29296

60227067027
،(برايمثالايمپلنتگانسيكلووير)كاشتدستگاهآزادكنندهداروبداخلويتره

شاملتخليههمزمانويتره
19196

10106(عملمستقل)تزريقمادهفارماكولوژيکداخلويترهمانندآواستين60227567028

0،ازراهپارسپالنا(بدونتخليه)بريدنباندهايويتره60228067030

60228567031
قطعكردنباندهايويتره،چسبندگيهايسطحويتره،مامبرانهاياكدورتها،

(يکياچندمرحله)جراحيليزر
0

60608،ازراهپارسپالنا(بدوندكولمان)ويتركتوميمكانيكي60229067036

30306(عملمستقل)برداشتنغشاءاپيرتينال602295

30308(عملمستقل)انجاماندوليزر602300

6023056710167105
دريکجلسه(مشيميه)پروفيالكسيدكولمانرتينياتخريبضايعهرتينياكوروئيد

بايابدوندرناژمايعزيرشبكيه،يابيشتر؛باكرايوتراپييادياترميياليزر،
25258

50508درناژمايعزيرشبكيهبايابدونترميمدكولمانرتين؛باكلينگاسكلرا60231067107

80809ترميمدكولمانرتينباويتركتوميبههرروش،همراهباباكلينگاسكلرا60231567108

0(برايمثالرتينوپكسيپنوماتيک)بهوسيلهتزريقهواياگازهايديگر60232067110

60232567112

بهوسيلهباكلينگاسكلراياويتركتومي،دربيماريكهقبالترميمدكولمانرتين

همانطرفراداشتهوازروشباكلينگاسكلراياويتركتومياستفادهشده

استفاده602260برايآسپيراسيونيادرناژمايعزيرشبكيهيازيركوروئيدازكد)

0

25.125.18مانندباندوباكل(ازسگمانخلفي)آزادسازيمواداحاطهكننده60233067115

60233567120
سيليكونسبکمانند)برداشتموادكارگذاشتهشدهازسگمانخلفي؛داخلچشمي

(5000و1000سيليكون
36368

سيليكونسنگين)برداشتموادكارگذاشتهشدهازسگمانخلفي؛داخلچشمي60234067121

HD)
45.345.38



7070ويتركتوميعميقبادكولمان60234567128

ارزشتام

25بيهوشي

واحد

0ويتركتوميعميقبدوندكولمان60235067129

ارزشتام

بيهوشي

بهطور

گلوبال،

واحد28

#6023556714167145
ليزرمحدودكنندهضايعاتشبكيهمانندپارگيرتين،دژنراسيونالتيسبا

فتوكوآگوالسيون

12

8

4

846

#60236067208
67210-

67227

برايمثالضايعهتومورهاباليزرتراپي؛)تخريبضايعهموضعيرتينويارتينوپاتي

(TTT)بهازايهرجلسه

30

22

8

2286

60236567218
(شاملدرآوردنبعديمنبع)براكيتراپيبارادياسيونبهوسيلهكارگذاريمنبع

(رايکباربااينكدقابلگزارشميباشد705545برايبراكيتراپيكد)
120120

ارزشتام

بيهوشيبراي

وبراي18كاشت

واحد8برداشتن

#6023706722067228
؛به(PRP)درمانرتينوپاتيپيشرفتهياپيشروندهياادمماكوالبافوتوكوآگوالسيون

جلسهبرايهردورهدرمان3ازايهرجلسهوحداكثرتا

24

16

8

1686



#60237567221

درمانرتينوپاتيپيشرفتهياپيشروندهبيماريهايشبكيهياتخريبضايعهموضعي

شامل)؛بادرمانفوتوديناميک(برايمثالنئواسكوالريزاسيونكوروئيد)كوروئيد

برايهرچشم(PDT)(انفوزيونداخلوريدي

30

22

8

2286

+60238067225
درمانفوتوديناميک،چشمدوم،دريکجلسه

(بهصورتمجزابهعالوهكداصليگزارشگردد)
0

60238567229
، از ( هفته هنگام تولد37کمتر از )کرایوپاتی یا فوتوکوآگوالسیون نوزاد نارس 

(برای مثال رتینوپاتی ناشی از نارسی)هنگام تولد تا قبل از یک سالگی 
45.0030.00157

41416تحكيمياپيونداسكلرا6023906725067255

29.0029.007(به جز مایل فوقانی)جراحی استرابیسم بر روی یک عضله افقی یا عمودی 6023956731167314

35.0035.007(به جز مایل فوقانی)جراحی استرابیسم بر روی دو عضله افقی یا عمودی 6024006731267315

45457جراحياسترابيسمبررويسهعضلهيابيشتر60240567313

32.1032.107جراحی استرابیسم، به هر روش، عضله مایل فوقانی60241067318

+602415
مجموعدوكد

باال

عملترانسپوزيسيوندرجراحياسترابيسم،هرعضلهخارجچشميبايابدون

فيكساسيونخلفي
16160

+6024206733167332
جراحياسترابيسمبررويبيماريكهقبالجراحيچشمداشتهوياآسيبديدهو

عضالتخارجچشميرادرگيرنكردهاستويابيماريكهاسكارعضالتخارج
13130

+60242567335

بهكارگيريبخيههايقابلتنظيمدرجراحياسترابيسمشاملتنظيمبخيههابعد

به)ازعملجراحيويااستفادهازروشبخيهفيكساسيونخلفيبايابدونرسسيون

عضله(عقبكشيدن

(بهصورتمجزابهعالوهكدمربوطبهجراحياسترابيسمگزارشگردد)

0

14.8014.800جراحی استرابیسم شامل اکسپلوراسیون و یا ترمیم عضالت جدا شده خارج چشمی60243067340+
30.530.56(عملمستقل)آزادكردنبافتاسكاروسيعبدونجداكردنعضلهخارجچشمي60243567343

995دنرواسيونشيمياييعضلهخارجچشمي؛هرتعدادعضله60244067345
9.99.95بيوپسيعضلهخارجچشمي60244567350



60245067400

67405-

67412-

67413-

67414

47.0047.008اوربیتوتومی بدون فلپ یا پنجره استخوانی، با هر روش

5.305.306آسپیراسیون سوزنی محتویات اوربیت60245567415

60246067420
؛ با (Kroenleinبرای مثال )اوربیتوتومی با فلپ یا پنجره استخوانی، از راه جانبی 

درآوردن ضایعه
80.6080.609

60246567430
67440-

67445-

67450

61.0061.007اوربیتوتومی با فلپ یا پنجره استخوانی، با هر روش

60247067500
67505-

67515
2.002.000تزریق رتروبولبار

44.0044.006کارگذاری، درآوردن یا اصالح ایمپلنت اوربیت6024756755067560

47.0047.005(برای مثال انسیزیون یا فنستراسیون غالف عصب بینایی)رفع فشار از عصب بینایی 60248067570

60248567700
67710-

67715
8.008.005بلفاروتومی، درناژ آبسه پلک؛ بازکردن تارسورافی؛ کانتوتومی

60249067800
67801-

67805
6.006.005اکسیزیون شاالزیون؛ منفرد یا متعدد در همان پلک یا پلک های مختلف

اکسیزیون شاالزیون نیازمند بیهوشی عمومی یا بستری در بیمارستان؛ منفرد یا 60249567808

متعدد

10.0010.005

4.004.005بیوپسی پلک60250067810

1.601.400.25اصالح تریکیازیس؛ اپیالسیون به وسیله فورسپس به تنهایی60250567820

60251067825
برای مثال به وسیله جراحی )اپیالسیون به وسیله وسایل دیگر به جز فورسپس 

(الکتریکی، کرایوتراپی، جراحی لیزر
4.503.001.55

9.509.505انسیزیون لبه پلک با یا بدون گرافت غشاء مخاطی آزاد6025156783067835

6.306.305با یا بدون بستن ساده (به جز پاالزیون)اکسیزیون ضایعه پلک 60252067840



6.006.005( سانتیمتر1تا )تخریب ضایعه لبه پلک 60252567850

10.0010.005ایجاد چسبندگیهای بین دو لبه پلک، تارسورافی مدیان یا کانتورافی6025306787567880

ایجاد چسبندگیهای بین دو لبه پلک، تارسورافی مدیان یا کانتوراف؛ با جابجایی 60253567882

صفحه تارس

22.0022.005

60254067900

67901-

67902-

67903-

67904-

67906-

67908-

67909

20205،رتراكسيونپلک،اكتروپيون،انتروپيون(درماني)ترميمافتادگيابرو

36365بلفاروپتوز602542

23.9023.905تصحیح رترکسیون پلک60254567911

23.0023.005(برای مثال وزنه طال) روی پلک فوقانی lid loadتصحیح لگافتالموس با کاشت 60255067912

60255567914

67924-

67915-

67916-

67917-

67921-

67922-

67923

ترميماكتروپيونياترميمانتروپيون؛بابخيهياباترموكوتريزاسيونبااكسيزيون

(برايمثالاعمالتارسالاستريپ)گوهايتارس؛سادهياوسيع
0

6025606793067935
بخیه زخم تازه پلک که لبه پلک، تارس یا ملتحمه پلکی را درگیر کرده، با ترمیم 

ساده؛ همه یا قسمتی از ضخامت پلک
19.0019.005

60256567938
درآوردن جسم خارجی فرورفته در پلک

2.802.803



60257067950
(بازسازی کانتوس)کانتوپالستی 

(محسوب می گردد* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )
26.0026.005

60257567961
67966-

67971

اکسیزیون و ترمیم پلک شامل لبه پلک، تارس، ملتحمه، کانتوس یا تمام ضخامت 

آن، شامل تهیه گرافت پوستی یا فلپ پایه دار با انتقال یا جابجایی بافت مجاور در 

صورت لزوم؛ بازسازی پلک، تمام ضخامت، به وسیله جابجاکردن فلپ تارسی 

ملتحمه ای از پلک دیگر؛ تا دو سوم پلک، یک مرحله ای یا مرحله اول

25.0025.005

60258067973
67974-

67975
45.0045.005بازسازی تمام پلک تحتانی

60258568020

68040-

68115-

68135

انسيزيونملتحمه،درناژكيستياتخليهفوليكولهايملتحمه،برايمثالبراي

سانتيمترياتخريبضايعهملتحمه1تراخميااكسيزيونضايعهملتحمه؛بيشتراز
0

602586
ادغامدوكد

باال

انسيزيونملتحمه،درناژكيست،بيوپسيملتحمهيااكسيزيونضايعهملتحمهبههر

اندازه
554

0سانتيمتر1بيوپسيملتحمهيااكسيزيونضايعهملتحمه؛تا6025906810068110

19.1019.106اکسیزیون ضایعه ملتحمه با اسکلرای مجاور60259568130

1.501.500تزریق زیر ملتحمه60260068200

6026056832068340
// کونژانکتیووپالستی؛ با گرافت ملتحمه یا ترمیم و جابجایی وسیع بافت ملتحمه

قطع سیمبلفارون، با یا بدون کارگذاری کانفورمر یا لنز تماسی
27.0027.006

28.5028.506(شامل تهیه گرافت)کونژانکتیووپالستی؛ با گرافت مخاطی گونه 60261068325

6026156832668328
کونژانکتیووپالستی، بازسازی کول دو سال؛ با گرافت ملتحمه یا ترمیم و جابجایی 

(شامل تهیه گرافت)وسیع بافت ملتحمه یا با گرافت مخاطی گونه 
29.0029.006

6026206833068335
ترمیم سیمبلفارون؛ کونژانکتیووپالستی بدون گرافت یا با گرافت آزاد ملتحمه یا 

(شامل تهیه گرافت)گرافت مخاطی گونه 
22.0022.006

21.0021.006(عمل مستقل)فلپ ملتحمه؛ پلی یا ناقص 60262568360

31.3031.306(مثل فلپ نازک گاندرسن یا فلپ به صورت نخ در کیسه)فلپ ملتحمه؛ کامل 60263068362



19.7019.706تهیه و برداشتن آلوگرافت ملتحمه، از دهنده زنده60263568371*

8.008.005انسیزیون و درناژ غدد اشکی و کیسه اشکی6026406840068420

3.003.005انسیزیون، چیدن پونکتوم اشکی60264568440

45.0045.005، به جز برای تومور(داکریوآدنکتومی)اکسیزیون غده اشکی 6026506850068505

60265568510
68520- 

68525

یا بیوپسی کیسه  (داکریوسیستکتومی)بیوپسی غده اشکی یا اکسیزیون کیسه اشکی 

اشکی
13.8013.805

13.5013.505درآوردن جسم خارجی یا سنگ از مجاری اشکی60266068530

42.3042.305ااکسیزیون تومور غده اشکی؛ از راه پیشانی60266568540

52.2052.205همراه با استئوتومی60267068550

28.9028.905ترمیم پالستیک کانالیکول ها60267568700

6.006.005تصحیح پونکتوم برگشته به بیرون با کوتر60268068705

60268568720
68745-

68750
35.635.67(DCR)داكريوسيستورينوستومي

6026906876068761
بستن پونکتوم اشکی؛ به وسیله ترموکوتریزاسیون، لیگاسیون یا جراحی لیزر یا به 

وسیله پالک، هر کدام
4.804.805

28.6028.605(عمل مستقل)بستن فیستول اشکی 60269568770

3.203.205دیالتاسیون پونکتوم اشکی، با یا بدون شستشو60270068801

5.505.506میل زدن مجرای نازوالکریمال، با یا بدون شستشو؛ یا نیازمند بیهوشی عمومی6027056881068811

15.0015.006میل زدن مجرای نازوالکریمال، با یا بدون شستشو؛ با گذاشتن لوله یا استنت60271068815

3.203.205میل زدن کانالیکول اشکی، با یا بدون شستشو60271568840

60272068850
تزریق ماده حاجب برای داکریوسیستوگرافی

(به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد ;هزینه رادیولوژی)
4.004.005

330درناژآبسهياهماتوماللهيامجرايخارجيگوش602725



*

#
1.51.50سوراخكردنهرگوش602730

2.902.900بیوپسی گوش خارجی یا مجرای خارجی گوش6027356910069105

13.6013.604اکسیزیون گوش خارجی6027406911069120

30.9030.905، مجرای خارجی گوش(ها)اکسیزیون اگزوستوز 60274569140

7.507.500اکسیزیون ضایعه نسج نرم، مجرای خارجی گوش60275069145

اکسیزیون رادیکال ضایعه مجرای خارجی گوش؛ بدون دیسکسیون غدد لنفاوی 60275569150

گردن

49.4049.406

74.4074.406اکسیزیون رادیکال ضایعه مجرای خارجی گوش؛ با دیسکسیون غدد لنفاوی گردن60276069155

2.802.803درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی6027656920069205

1.81.80(...شستشويگوش،ساكشنو)درآوردنسرومنسفتشده،هرگوشبههرروش#602770

3.203.200دبریدمان حفره ماستوئید6027756922069222

22.3022.306اتوپالستی، برای گوش های بیرون زده، با یا بدون کوچک کردن60278069300*

602785

برايمثالبرايتنگيناشيازآسيب)(مئاتوپالستي)بازسازيمجرايخارجيگوش

(عملمستقل)(ياعفونت

(محسوبميگردد*درصورتيكهجنبهزيباييداشتهباشد،كد)

40405

61.2061.204بازسازی مجرای خارجی گوش برای آترزی مادرزادی، در یک مرحله60279069320

60279569400
69401-

69405-

69410

1.201.203بادکردن شیپور استاش از راه بینی؛ با یا بدون کاتتریزاسیون

885ميرنگوتوميشاملآسپيراسيونويابادكردنشيپوراستاشوياتزريقاينتراتمپانيک602800

3.003.003برداشتن لوله تهویه، نیازمند بیهوشی عمومی60280569424

995تمپانوستوميباگذاشتنلولهتهويهيکطرفه6028106943369436

29.2029.206تجسس گوش میانی از طریق انسیزیون کانال یا انسیزیون پشت گوش60281569440



22.3022.306تمپانولیز از راه مجرای گوش60282069450

34.0034.008(ماستوئیدکتومی ساده)آنتروتومی از راه ماستوئید 60282569501

60283069502
69505-

69511
47.0047.007ماستوئیدکتومی کامل

67.8067.807آپیسکتومی پتروس،  شامل ماستوئیدکتومی رادیکال60283569530

123.00123.007رزکسیون استخوان تمپورال از خارج60284069535

4.004.004اکسیزیون پولیپ گوش60284569540

40.7040.708اکسیزیون تومور گلوموس گوش؛ از راه مجرای گوش60285069550

68.2068.2010اکسیزیون تومور گلوموس گوش؛ از راه ماستوئید60285569552

113.90113.9010(اکستراتمپورال)اکسیزیون تومور گلوموس گوش؛ وسیع 60286069554

60286569601

69602-

69603-

69604-

69605

55.0055.007ماستوئیدکتومی مجدد

19.0019.007(عمل جراحی محدود به پرده گوش و ناحیه دهنده)میرنگوپالستی 6028706961069620

60287569631
69632-

69633-

69635

شامل کانال پالستی، آتیکوتومی و یا جراحی )تمپانوپالستی بدون ماستوئیدکتومی 

، برای بار اول یا جراحی های بعدی؛ بدون بازسازی زنجیره استخوانی (گوش میانی

گوش

40.0040.007

52.0052.007با بازسازی زنجیره استخوانی و یا بازسازی زنجیره استخوانی6028806963669637

44447تيمپانوپالستي60288569641

60289069642
شاملكانالپالستي،جراحيگوشمياني،ترميم)تيمپانوپالستيباماستوئيدكتومي

؛بابازسازيزنجيرهاستخوانيگوش(پردهصماخ
45458

60289569643
ا،بدونتمپانوپالستيباماستوئيدكتوميباديوارهدستنخوردهيابازسازيشدهمجر

بازسازيزنجيرهاستخوانيگوش
56567



60290069644
تمپانوپالستيباماستوئيدكتوميباديوارهدستنخوردهيابازسازيشدهمجرا،با

بازسازيزنجيرهاستخوانيگوش
75758

75757(CWD)تمپانوپالستيباماستوئيدكتوميبابرداشتنديوارهمجرا602901

20200بازسازيزنجيرهاستخوانيگوشبااستفادهازپروتزياآلوگرافتياهموگرافت602902+

59.2059.207تمپانوپالستی با ماستوئیدکتومی رادیکال یا کامل، بدون بازسازی زنجیره استخوانی60290569645

64.5064.507تمپانوپالستی با ماستوئیدکتومی رادیکال یا کامل، با بازسازی زنجیره استخوانی60291069646

36.0036.007آزادسازی استخوان رکابی60291569650

60292069660
69661-

69662

درآوردن استخوان رکابی یا استاپدوتومی با برقراری مجدد ارتباط زنجیره 

استخوانی با یا بدون استفاده از مواد خارجی؛ با یا بدون مته کردن فوت 
55.3055.307

36.436.47ترميمفيستولدريچهبيضيياگرديامجراينيمدايره6029256966669667

42.4042.407(عمل مستقل)از بین بردن ماستوئید 60293069670

36.1036.107نورکتومی تمپاتیک60293569676

37.0037.007(عمل مستقل)ترمیم فیستول پشت گوشی، ماستوئید 60294069700

38.8038.807درآوردن یا تعمیر وسیله الکتورمگنتیک شنوایی هدایتی در استخوان تمپورال60294569711*

*60295069714
کارگذاشتن ایمپلنت در استخوان تمپورال با اتصال پوستی به مبدل خارجی 

محرک کوکلئا؛ بدون ماستوئیدکتومی/گویشی
50.4050.407

*60295569715
کارگذاشتن ایمپلنت در استخوان تمپورال با اتصال پوستی به مبدل خارجی 

محرک کوکلئا؛ با ماستوئیدکتومی/گویشی
64.6064.607

*60296069717
ایمپلنت استخوان گیجگاهی با اتصال  (شامل درآوردن ابزار موجود)تعویض 

محرک کوکلئا؛ بدون ماستوئیدکتومی/پوستی به مبدل خارجی گویشی
51.8051.807

*60296569718
ایمپلنت استخوان گیجگاهی با اتصال  (شامل درآوردن ابزار موجود)تعویض 

محرک کوکلئا؛ با ماستوئیدکتومی/پوستی به مبدل خارجی گویشی
64.9064.907

60607كاهشفشارازرويعصبصورتي،بخشداخلتمپورال602970



602975
كاهشفشارازرويعصبصورتي،بخشداخلتمپورال؛بخشماستوييديو

تمپانيکواطرافعقدهزانويي
07

602980
بخيهعصبصورتي؛بخشداخلتمپورال،بايابدونگرافتيادكمپرسيون،بخش

ماستوييديوتمپانيکواطرافعقدهزانويي
58587

60298569801
البيرنتوتومي،بايابدونجراحيكرايو،شاملاعمالانهداميغيراكسيزيونيديگريا

؛ازراهمجرا(يکياچندپرفوزيون)انتشارداروهايوستيبولواكتيو،
07

60299069802

البيرنتوتومي،ياالبيرنتكتومي،بايابدونجراحيكرايو،شاملاعمالانهداميغير

؛ازراه(يکياچندپرفوزيون)اكسيزيونيديگرياانتشارداروهايوستيبولواكتيو،

جهتتزريقاينتراتمپانيکاينكدقابلمحاسبهوگزارش)مجراباماستوئيدكتومي

08

47.0047.007عمل جراحی بر روی کیسه اندولنف؛ با یا بدون شنت6029956980569806

38.0038.007فنستراسیون اولیه یا ثانونیه مجرای نیم دایره ای6030006982069840

603005
البيرنتكتوميازراهمجراياماستوئيد

(كدهايمربوطبهماستوئيدكتوميبااينكدقابلگزارشواخذنميباشد)
56567

74.7074.707قطع عصب وستیبوالر از راه البیرنت60301069915

60.3060.307کاشتن حلزون شنوایی، با یا بدون ماستوئیدکتومی60301569930*

90.2090.2015قطع عصب وستیبوالر، از راه جمجمه60302069950

94.0094.0010(شامل گرافت در صورت لزوم)کاهش فشار و یا ترمیم کامل عصب صورتی 60302569955

94.0094.0010دکمپرسیون مجرای شنوایی داخلی60303069960

102.40102.4015درآوردن تومور استخوان تمپورال60303569970

2.321.161.160رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ#7000050070250

1.320.660.660(هراکسپوز)رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر#7000100170250

1.320.660.660لوکالیزه نیمرخ (زین ترکی)رادیوگرافی سل تورسیک #7000150070240

1.320.660.660رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف#7000200070190

1.320.660.660(هر فیلم)رادیوگرافی مجرای گوش داخلی #7000250070134



هر )رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال #7000300070120

(اکسپوز

1.440.720.720

1.320.660.660(نمای روبرو )رادیوگرافی استخوان های صورت #7000350170140

2.321.161.160(نمای روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی استخوان های صورت #7000400070140

نمای نیمرخ راست و چپ روی یک )رادیوگرافی استخوان های مخصوص بینی #7000450070160

(فیلم

1.500.750.750

1.320.660.660(نمای واترز یا کالدول)رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت #7000500170220

2.431.251.180(نمای واترز و نیمرخ)رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت #7000550070220

1.320.660.660(نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف)رادیوگرافی استخوان فک #7000600070100

0.860.390.470(پری اپیکال یا بایت وینگ)رادیوگرافی دندان هر فیلم #7000650070300

5.832.763.070( فیلم10)رادیوگرافی سری کامل دندان#7000700170320

7.643.823.820( فیلم تقاضا شده باشد14در صورتی که )رادیوگرافی سری کامل دندان  #7000750070320

1.440.720.720رادیوگرافی فیلم اکلوزال#7000800070310

2.181.091.090رادیوگرافی پانورکس#7000850070355

2.181.091.090رادیوگرافی سفالوگرام#7000900070350

1.320.660.660(هر طرف یک فیلم)رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر #7000950170328

2.431.251.180(دو فیلم)هر طرف با دهان باز و بسته - رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر#7001000070328

3.641.821.820( اکسپوز4)دو طرف با دهان باز و بسته - رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر #7001050070330

1.320.660.660یک جهت- رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس#7001100070360

5.442.722.720( اکسپوز4حداقل )رادیوگرافی الرنگوگرافی #7001150070373

1.320.660.660(هر کلیشه)رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی #7001200070380

7.543.773.770( کلیشه4حداقل )رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی #7001250070390

7.543.773.770رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی#7001300070170



#7001350073020
استخوان اسکاپوال، ترقوه، مفصل آکرومیوکالویکوالر با )رادیوگرافی شانه یک جهت 

هر فیلم (نمای اگزیالر یا نیمرخ 
1.380.690.690

1.480.740.740(یک فیلم )رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر #7001400071010

2.951.591.360رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان#7001450071020

5.442.722.720( فیلم4)رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب#7001500174230

1.640.820.820فلوروسکوپی تنها#7001550076000

10.234.755.480برونکوگرافی یک طرفه#7001600071040

1.380.690.690رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم#7001650171100

2.601.301.30( فیلم2-دو نما - یک طرف)رادیوگرافی دنده ها  #7001700071100

1.320.660.660(یک فیلم- نمای ابلیک یا نیمرخ )رادیوگرافی استخوان جناغ #7001750171120

2.481.241.240( فیلم2- نمای ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان)رادیوگرافی استخوان جناغ #7001800071120

4.082.042.040( فیلم مخصوص ماموگرافی2روی)ماموگرافی یک طرفه #7001850076090

3.741.702.040یک ناحیه(Magnified view)ماموگرافی بابزرگنمایی #7001900176090

6.823.413.410( فیلم مخصوص ماموگرافی4روی)ماموگرافی دو طرفه #7001950076091

1.640.820.820ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون#7002000276090

4.342.172.170(یک طرفه)ماموگرافی گاالکتوگرافی#7002050076086

13.586.796.790پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق#7002100276086
#

*
7.224.332.890(هرکلیشه)رادیوگرافی پرتابل درمنزل700215

1.540.770.770(لگن)رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک #7002200073520

1.500.810.690(هرکلیشه)رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل #7002250073500

1.580.790.790(هرفیلم)رادیوگرافی لگن خاصره #7002300072170

1.500.810.690(اعم از رخ و مایل )رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز#7002350072200



2.581.291.290دوجهت- رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه#7002400072220

1.580.720.860یک فیلم- رادیوگرافی ساده شکم خوابیده #7002450074000

3.161.581.580رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم#7002500074020

1.560.710.850یک فیلم- رادیوگرافی ساده شکم ایستاده#7002550174020

3.101.471.630( اکسپوز4حداقل )رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب #7002600074230

6.523.263.260( کلیشه 4حداقل )رادیوگرافی معده و اثنی عشر #7002650073240

8.064.034.030( کلیشه6حداقل )رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر #7002700074246

7.233.793.440( کلیشه4حداقل)رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک #7002750074250

8.484.244.240( کلیشه 4حداقل )رادیوگرافی باریم آنما #7002800074270

9.324.664.660( کلیشه6حداقل )رادیوگرافی باریم آنما دوبل کنتراست #7002850074280

3.421.791.630( کلیشه2حداقل )رادیوگرافی کله سیستوگرافی اورال #7002900074290

3.461.731.730هر فیلم (تی تیوب )رادیوگرافی کالنژیوگرافی #7002950074305

5.442.722.720رادیوگرافی کالنژیوگرافی از راه پوست؛ هر فیلم#7003000074320

#7003050174330

؛ هر فیلم(ERCP)کالنژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ 

6.113.822.290(هزینه آندوسکوپی به طور جداگانه قابل محاسبه میباشد)

7.443.723.720(PVCبا یا بدون )اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه الزم و کامل #7003100074400

13.467.056.410( کلیشه6حداقل برای )اوروگرافی سریع برای فشار خون #7003150074410

2.181.091.090نفروتوموگرافی هر کلیشه#7003200074415

4.102.052.050(هر کلیشه )پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه #7003250074420

2.631.271.360(هر کلیشه )پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه #7003300174420

9.434.095.340(با هر تعدادکلیشه الزم و کامل )پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه #7003350174425



14.016.377.640(با هر تعدادکلیشه الزم و کامل )پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه #7003400074425

#

+
7003450274425

استفاده از سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی در پیلوگرافی یا 

نفروگرافی آنتی گراد یک یا دو طرفه
8.383.814.570

4.602.302.30رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد#7003500074430

5.162.492.670رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد#7003550174450

5.972.883.090رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد#7003600074450

V.C.U.G7.563.653.910یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی #7003650074455

2.031.001.030رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز#7003700174000

9.004.504.50رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی#7003750074740

6.243.123.120رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق#7003800076080

2.181.091.090(هر کلیشه فیلم کوچک- هر عضو)رادیوگرافی توموگرافی #7003850176080

2.321.161.160(هر کلیشه فیلم بزرگ- هر عضو )رادیوگرافی توموگرافی#7003900276080

Colon Transit Time  (CTT)7.233.793.440رادیوگرافی ترانزیت کولون #7003950174250

#7004000174280Defecography17.097.779.320

53.2028.6524.550وازوگرافی#7004050074440

2.321.161.160(دو جهت رخ و نیمرخ )رادیوگرافی ستون فقرات گردن #7004100072040

3.961.981.980( فیلم روبرو ، نیمرخ و ابلیک چپ و راست 4)رادیوگرافی فقرات گردن #7004150072050

1.490.720.770هر اکسپوز (فلکسیون، اکستانسیون، مایل)رادیوگرافی فقرات گردن #7004200172040

2.061.031.030رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید#7004250272040

2.981.491.490رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ#7004300072070

2.981.491.490رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ#7004350172100

5.482.742.740 فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست4رادیوگرافی فقرات کمری #7004400072110



3.661.831.830( فیلم2روی- روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی ایستاده فقرات #7004450172110

2.321.161.160هر فیلم …یا ابلیک و (Bending)هر کلیشه اضافی #7004500272110

3.261.631.630روبرو و نیمرخ- رادیوگرافی دورسولومبار#7004550072080

3.401.701.70دو جهت- رادیوگرافی لومبوساکرال #7004600072100

1.600.760.840هر ناحیه به تنهائی- رادیوگرافی لوکالیزه #7004650272100

#7004700072240
(سرويكال)ميلوگرافيازهرناحيهستونمهرهاي

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

9.6

4.6

5

4.650

#7004750072255
(توراسيک)ميلوگرافيازهرناحيهستونمهرهاي

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

9.6

4.6

5

4.650

#7004800072256
(لومبار)ميلوگرافيازهرناحيهستونمهرهاي

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

9.6

4.6

5

4.650

#7004850072270
باهمكامل-ميلوگرافيازدورسولومبار

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

11.9

6

5.9

65.90

#7004900172270
باهمكامل–ميلوگرافيفقراتگردنيپشتيكمري

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

15.8

7.8

8

7.880

7.464.023.440آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب#7004950073040

1.640.820.820( جهت روی یک فیلم 2 )رادیوگرافی استخوان بازو #7005000073060

1.320.660.660(یک فیلم )رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت #7005050173060

1.600.760.840(روی یک فیلم- دو جهت)رادیوگرافی مفصل آرنج #7005100073070



1.600.760.840(روی یک فیلم - دو جهت )رادیوگرافی استخوان ساعد #7005150073090

1.320.660.660یک جهت- رادیوگرافی مچ دست#7005200173100

1.660.820.840دو جهت- رادیوگرافی مچ دست #7005250073100

1.320.660.660(…اسکافوئید و)هر فیلم اضافی مچ دست #7005300273100

1.320.660.660یک جهت- رادیوگرافی استخوانهای کف دست#7005350173120

1.660.820.840دو جهت –رادیوگرافی استخوانهای کف دست #7005400073120

2.181.091.090هر کلیشه- رادیوگرافی تعیین سن استخوانی#7005450076020

1.320.660.660یک جهت- رادیوگرافی انگشتان هر دست #7005500173140

1.630.790.840دو جهت- رادیوگرافی انگشتان هر دست #7005550073140

9.114.404.710آرتروگرافی مچ دست#7005600073115

2.861.431.430(روی دو فیلم - روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی استخوان ران #7005650173550

1.780.890.890(روی یک فیلم- دو اکسپوز)رادیوگرافی استخوان ران #7005700073550

4.962.602.360(برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج)رادیوگرافی اسکنوگرام #7005750076040

1.600.760.840(دو جهت، روی یک فیلم )رادیوگرافی مفصل زانو#7005800073560

2.321.161.160(روی دو فیلم- روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده #7005850073565

1.720.830.890روی یک فیلم- رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده #7005900173565

1.320.660.660یک فیلم- رادیوگرافی نمای اینترکندیالر یا نمای مخصوص کشکک#7005950173560

1.900.950.950(گچ یا تراکشن)یک فیلم - رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی#7006000173590

2.331.201.130(روی یک فیلم- دو اکسپوز )رادیوگرافی ساق پا #7006050073590

1.640.820.820یک جهت- رادیوگرافی مچ پا#7006100173600

1.980.990.990دو جهت- رادیوگرافی مچ پا #7006150073600

1.320.660.660رادیوگرافی پاشنه پا#7006200073650



1.640.820.820رادیوگرافی کف پا#7006250073620

2.030.981.050(یک فیلم- روبرو یا نیم رخ  )رادیوگرافی کف پا ایستاده#7006300173620

2.181.091.090(روی یک فیلم- روبرو و نیم رخ )رادیوگرافی کف پا #7006350273620

7.053.643.410آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب#7006400073580

1.410.670.740یک جهت- رادیوگرافی انگشتان هر پا #7006450173660

1.640.820.820دو جهت- رادیوگرافی انگشتان هر پا #7006500073660

4.872.782.090یک طرفه (Alignment view)رادیوگرافی#7006550273660

7.454.762.690دو طرفه (Alignment view)رادیوگرافی#7006600373660

#

*
700666

چاپمجددكليشهتصويربرداري

(اينكدصرفابهدرخواستبيماروبرايباردومقابلمحاسبهواخذميباشد)

(برايچاپاوليهكليشهتصويربردارياينكدقابلمحاسبهوگزراشنميباشد)

(مبنايمحاسبهضريبتعرفهرياليبخشدولتيميباشد)

0.70.7

(Single Photon)سنجشتراكماستخوان#7009000078350

12.5

4.5

8

4.580

15.085.289.80(Dual Photon)سنجش تراکم استخوان #7009050078351

#7009100077074Bone Survey5.563.192.370سالگي(10)تاسن

#7009150077075Bone Survey8.594.933.660(رخونيمرخكمر)سالگيبادوكليشهاضافه(10)بااليسن

#7009200178351Bone Densitometry15.085.289.80رادیوگرافی (یک یا دو منطقه) تراکم سنجی استخوان

#7009250278351Bone Densitometry17.916.2711.640 تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن

!VALUE#حذفشود(چهاررگمغز)آنژيوگرافيسرويكالكاروتيددوطرفه#7010000075680

!VALUE#حذفشودآنژيوگرافيورتبرالسرويكالوياانتراكرانيال#7010050075685

8.284.733.550(فیلم، چاپ، تفسیر)آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها #7010100775774



!VALUE#حذفشوديکكليه-آنژيوگرافيآئورتشكميباسلكتيو#7010150075722

!VALUE#حذفشوددوكليه-آنژيوگرافيآئورتشكميباسلكتيو#7010200072724

!VALUE#حذفشوددوطرفه-آنژيوگرافيعروقايلياک#7010250075630

آنژيوگرافيبررسيعروقكليهپيوندشده701030375722

55

35

20

35200

آنژيوگرافيترانسلومباروياترانسآگزيالري701035175625

65

40

25

40250

آنژيوگرافيبراكيال70104075658

60

40

20

40200

!VALUE#حذفشودآنژيوگرافيآرنج#7010450073085

آنژيوگرافيبررسيتمامطولآئورتسينهايوشكميتادوشاخگيآئورت70105075625

45

30

15

30150

36.2320.7015.530(.. وSMAسلیاک، بندناف،)اسپلنوپورتوگرافی ازطریق عروق #7010550075810

28.7317.0811.650(…کبد،طحال و)اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدی #7010600075887

#7010650075774
با  (سلیاک،مزانتریک فوقانی، کلیوی وفوق کلیوی)آرتروگرافی شکمی سلکتیو 

سریوگرافی  برای هرشریان ویک پروژکسیون
49.7530.1119.640

#

+
7010700975774

با  (سلیاک،مزانتریک فوقانی، کلیوی وفوق کلیوی)آرتروگرافی شکمی سلکتیو 

سریوگرافی  برای هر شریان اضافه
22.7012.979.730

#

+
7010751075774

برای  (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق کلیوی)آرتروگرافی شکمی سلکتیو 

هر پروژکسیون اضافه
10.215.574.640

27.8815.9311.950ونوگرافی ورید اجوف فوقانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست#7010800075825



27.8815.9311.950ونوگرافی ورید اجوف تحتانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست#7010850075827

20.8512.628.230ونوگرافی ورید اجوف فوقانی بدون سریوگرافی#7010900275825

20.8512.628.230ونوگرافی ورید اجوف تحتانی بدون سریوگرافی#7010950175827

34.7821.0513.730اسپلنوپورتوگرافی از طریق طحال#7011000175810

45.2027.3617.840آرتریوگرافی قوس آئورت سینه ای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون#7011050075605

#7011100075756
آرتریوگرافی شریانهای گردنی،سینه ای سلکتیو مثل کاروتید داخلی،خارجی 

ورتبرال، پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی ویک پروژکسیون
49.9030.2019.70

عروقبانظارتوگزارشoriginآنژيوگرافيسرويكوسربرالباكاتترشامل7011150075650

راديولوژيست
!VALUE#حذفشود

8.464.613.850برای هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر#7011200275650

!VALUE#حذفشوديکطرفباسوزنمستقيمسريوگرافي-آنژيوگرافييکاندام7011250175774

!VALUE#حذفشوددوطرفدريکجلسهباسوزنمستقيمفوقانيياتحتاني-آنژيوگرافييکاندام7011300275774

!VALUE#حذفشودآنژيوگرافييکاندامتحتانيباكاتترازطرفمقابل7011350375774

!VALUE#حذفشودآنژيوگرافييکاندامفوقانيباكاتتر7011400475774

!VALUE#حذفآنژيوگرافيهردواندامتحتانياززيرشريانكليويباسريوگرافي7011450575774

!VALUE#حذفشودآنژيوگرافيهردواندامفوقانيباقوسآئورتغيرسلكتيو7011500675774

41.9925.8416.150ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوق کلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی#7011550075831

40.9224.7716.150ونوگرافی یکطرفه سلکتیو ورید آدرنال#7011600075840

41.0224.8316.190ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولر، پاراتیروئید با سریوگرافی#7011650175860

41.0224.8316.190یا ژوگولر (ساجیتال تحتانی-پتروزال)ونوگرافی سینوس وریدی #7011700075860

50.4630.5419.920ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولر، پاراتیروئید با سریوگرافی#7011750275860

24.7814.1610.620یک طرفه- ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی#7011800375860

37.7821.5916.190(به شرط درخواست)ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه #7011850475860



37.7821.5916.190یک طرفه (از پا تا لگن)ونوگرافی اندام تحتانی #7011900175820

50.9727.0823.890دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست- ونوگرافی اندام تحتانی#7011950175821

31.2417.0414.20یک طرفه- ونوگرافی اندام فوقانی#7012000275820

34.9417.4717.470دو طرفه- ونوگرافی اندام فوفانی#7012050275821

43.9825.1318.850لنفانژیوگرافی اندام تحتانی#7012100175801

49.7630.1219.640لنفانژیوگرافی اندام فوقانی#7012150275801

49.7630.1219.640لنفانژیوگرافی اندام انتهائی یک طرفه با گزارش و نظارت رادیولوژیست#7012200075801

31.2417.0414.20(شامل قبل و بعد تزریق و اندازه گیری فشار)کاورنوزوگرافی کامل #7012250074445

701235175650
آنژيوگرافيمغزيچهاررگمغزيبهروشديجيتالشاملكاروتيددوطرفو

ورتبرال

75

50

25

50250

(يکطرفه)آنژيوگرافيشريانكاروتيدبهروشديجيتال70124075660

40

27

13

27130

(دوطرفه)آنژيوگرافيشريانكاروتيدبهروشديجيتال701245175660

50

35

15

35150

(يکطرفه)آنژيوگرافيشريانورتبرالبهروشديجيتال701250175685

45

32

13

32130

(دوطرفه)آنژيوگرافيشريانورتبرالبهروشديجيتال701255275685

55

38

17

38170



آنژيوگرافيديجيتالپولموناري70126075746

75

50

25

50250

آئورتوگرافيبهروشديجيتال7012650375625

50

35

15

35150

0آنژیوگرافی دیجیتال آئورت به روش ترانس لومبار7012700275625

!VALUE#حذفشود(بايابدونآئورتوگرام)سلكتيوياسوپرسلكتيو-آنژيوگرافيويسرال#7012750075726

آنژيوگرافيديجيتالشريالسلياک7012800175726

70

47

23

47230

آنژيوگرافيديجيتالشريانكبدي701285275726

75

50

25

50250

آنژيوگرافيديجيتالشريانمزانتريکفوقاني701290375726

70

48

22

48220

(يکطرفه)آنژيوگرافيديجيتالشريانكليوي701295175722

35

25

10

25100

(دوطرفه)آنژيوگرافيديجيتالشريانكليوي701300175724

45

30

15

30150

0آنژیوگرافی دیجیتال شریان مزانتریک تحتانی#7013050475726



؛ازطريقعروق(…وSMAسلياک،بندناف،)اسپلنوپوروتوگرافيديجيتال7013100275810

70

47

23

47230

؛ازراهپوست(…كبد،طحالو)اسپلنوپوروتوگرافيديجيتال7013150375810

30

20

10

20100

(لگن)آنژيوگرافيديجيتالايلياک70132075736

70

47

23

47230

I.V.Cونوگرافيديجيتال7013250475827

50

35

15

35150

آنژيوگرافيديجيتالاندامفوقانييکطرفه701330175710

60

40

20

40200

آنژيوگرافيديجيتالاندامفوقانيدوطرفه701335175716

80

53

27

53270

يکطرفه-آنژيوگرافيديجيتالاندامتحتاني701340275710

75

50

25

50250

دوطرفه-آنژيوگرافيديجيتالاندامتحتاني701345275716

100

67

33

67330



يکطرفههمراهباآئورتوگرام-آنژيوگرافيديجيتالاندامتحتاني701350175630

110

73

37

73370

70135575705
آنژيوگرافيديجيتالنخاعشاملعروقورتبرالسابكالوينتنهتيروسرويكال

دوطرفوتمامعروقبيندندهايوشرايينلومباردوطرفه

180

120

60

120600

يکطرفه-آنژيوگرافيديجيتالپودندال701360175736

55

38

17

38170

دوطرفه-آنژيوگرافيديجيتالپودندال701365275736

75

50

25

50250

؛يکطرفه(SVC)ونوگرافيديجيتالاندامفوقاني7013700175822

40

27

13

27130

؛دوطرفه(SVC)ونوگرافيديجيتالاندامفوقاني7013750175825

60

40

20

40200

!VALUE#حذف(فيلم،چاپ،تفسير)آنژيوگرافيدوچشمشاملكليههزينهها#7013800875774

2.411.321.090سونوگرافی مغز نوزادان#7015000076506

#7015050076512A ScanUnquantitative  با یا بدون B scan1.710.980.730

#7015100076511   Scan A Quantitative1.710.980.730 به تنهایی

2.221.270.950( اسکن با هم B اسکن و A)سونوگرافی به ازای هر چشم #7015150076510



سونوگرافيتيروئيدياپاراتيروئيد#701520

3.5

2.5

1

2.510

#7015250076536  U/S 0نسوج نرم گردن وسر

1.440.840.60(پاروتید تحت فکی)سونوگرافی غدد بزاقی #7015300276536

1.160.700.460هر کدام- سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت#7015350476999

1.310.820.490سونوگرافی پستان یکطرفه با پروپ مخصوص#7015400176645

دوطرفه-سونوگرافيپستانبههمراهفضاهايآگزيالريباپروبمخصوص#701545

8

5.5

2.5

5.52.50

#

*
701546

آالستوگرافيپستانجهتبررسيتودهيکيادوطرفه

(قابلگزارشواخذنميباشد701545اينكدهمزمانباكد)

15

10

5

105

1.600.900.70سونوگرافی قفسه سینه#7015500076604

(كبد،كيسهصفرا،طحال،كليهها،پانكراس)سونوگرافيشكم#701555

5

3.5

1.5

3.51.5

(FAST)سونوگرافيازبيمارانتروماييدربخشاورژانس#701556

6

4

2

42

سونوگرافيكبد،كيسهصفراومجاريصفراوي#701560

3.5

2.5

1

2.51

0سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی#7015650276705

0.940.510.430سونوگرافی کیسه صفرا ومجاری صفراوی خارج کبدی#7015700376705



1.070.610.460سونوگرافی یک کلیه#7015750176770

#7015800076770U/S1.070.610.460(آئورت-غدد لنفاوی-مثل کلیه) رتروپریتونئال

U/S Limited0رتروپریتونئال  (آئورت-غدد لنفاوی-مثل کلیه)#7015850076775

1.600.900.70سونوگرافی هر دو کلیه#7015900276770

0.930.500.430سونوگرافی پانکراس#7015950376770

1.300.760.540سونوگرافی طحال#7016000476705

1.470.860.610سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی#7016050476770

2.111.260.850(لگن، کلیه راست، آپاندیس)سونوگرافی آپاندیس #7016100576705

سونوگرافيلگن#701611

4.2

3

1.2

31.2

(شاملمثانهپر)سونوگرافيكليههاومجاريادراري#701615

4.2

3

1.2

31.20

(باتعيينرزيجويادراري)سونوگرافيكليههاومجاريادراريومثانهپروخالي#701620

4.7

3.2

1.5

3.21.50

#701625
باتعيين)پروخالي-سونوگرافيكليههاومجاريادراريوپروستاتومثانه

(رزيجويادراري

6

4.5

1.5

4.51.50

1.600.900.70(با تعیین رزیجوی ادراری)پر و خالی  –سونوگرافی لگن با مثانه #7016300376856

#7016350076856u/s1.600.900.70غیر حامله- لگن

#7016400076857U/S Limited1.600.900.70 لگن

1.600.900.70لگن- (مثانه، پروستات، وزیکول سمینال)سونوگرافی #7016450276856



1.600.900.70لگن- (IUDمثانه، رحم وتخمدان ها، جستجوی )سونوگرافی#7016500176857

لگن–سونوگرافيرحموتخمدانازراهشكم#701655

4.2

3

1.2

31.20

1.710.940.770سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم#7016600176817

سونوگرافيبيضهها#701665

4

3

1

310

سونوگرافيآلت#701666

4

2.5

1.5

2.51.5

(VDوEJبررسيآنوماليمجراي)درآقايانInfertilityسونوگرافي#701667

6

4

2

42

2.881.671.210سونوگرافی بیضه پایین نیامده#7016700176870

0.960.510.450یک طرفه –سونوگرافی آدرنال #7016750676705

1.680.980.70دو طرفه- سونوگرافی آدرنال#7016800776705

(ترانسركتال)سونوگرافيپروستات#701685

6

4.5

1.5

4.51.50

(ترانسواژينال)سونوگرافيرحموتخمدانها#701690

5

3.5

1.5

3.51.50

2.301.271.030(…استنوزپیلور و)سونوگرافی شکم نوزادان #7016950176700

2.371.311.060سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه#7017000076885



سونوگرافينسجنرمسطحيهرجايبدنباذكرناحيهمورددرخواست#701705

4.2

3

1.2

31.20

سونوگرافيهرمفصل#701706

4

2.5

1.5

2.51.5

سونوگرافيتاندون#701707

4

2.5

1.5

2.51.5

2.101.230.870(…بررسی حرکات دیافراگم، مدیاستین و )سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن#7017100276999

(شاملسن،وضعجفت،جنينوضربانقلب)سونوگرافيحاملگي#701715

5

3.5

1.5

3.51.50

سونوگرافيبارداريترانسواژينال#701716

7.5

5

2.5

52.5

سونوگرافيبلوغريههاجنين#701717

3

2

1

21

(EP)سونوگرافيترانسواژينالجستجويحاملگيخارجرحم#701718

6

4

2

42

(بررسيحركت،تون،تنفسجنينومايعآمنيوتيک)سونوگرافيبيوفيزيكالپروفايل#701720

6

4.5

1.5

4.51.50



سونوگرافيبرايتشخيصمالفورماسيونهايمادرزاديجنين#701725

7

5

2

520

سونوگرافياستنوزهيپرتروفيکپيلورنوزاد#701726

4

2.5

1.5

2.51.5

سونوگرافيلومبوساكرالنوزاد#701727

4

2.5

1.5

2.51.5

NBوياNTسونوگرافي#701730

6

4.5

1.5

4.51.50

وآنوماليسهماههاولNTسونوگرافي#701731

9.5

6.5

3

6.53

سونوگرافيجفتازنظركرتا#701732

7.5

5

2.5

52.5

#

+
هرقلاضافه-سونوگرافيبرايبررسيوضعجنينهايچندقلويي701735

3

2

1

210

غيرداپلرIUGRسونوگرافيبررسيرشدجنينو#701736

6

4

2

42



(دوكاروتيدودوورتبرالووريدهايژوگوالر)سونوگرافيكالرداپلرشرايينگردن#701740

13

8

5

850

سونوگرافيكالرداپلرشراييناندامتحتانييکطرفه#701745

10

6

4

640

سونوگرافيكالرداپلرشراييناندامتحتانيدوطرفه#701750

17

11

6

1160

سونوگرافيكالرداپلرشراييناندامفوقانييکطرفه#701755

9

6

3

630

سونوگرافيكالرداپلرشراييناندامفوقانيدوطرفه#701760

17

11

6

1160

سونوگرافيكالرداپلروريديانتهايييکطرفه#701765

9

6

3

630

سونوگرافيكالرداپلروريديانتهاييدوطرفه#701770

15

9

6

960

يکاندام-سونوگرافيكالرداپلرشريانيوريدي#701775

15

9

6

960

27.0018.268.740سونوگرافی کالرداپلر شریانی وریدی دو اندام#7017800193925

12.017.154.860سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام#7017850093975



12.017.154.860سونوگرافی کالرداپلر کلیه ها یا بیضه ها#7017900193975

9.385.493.890سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی#7017950076778

12.497.355.140سونوگرافی کالرداپلر کبد یا ضایعات تومور#7018000193976

11.947.084.860سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال#7018050393975

12.017.154.860(رحم، جفت و جنین)سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله #7018100076820

شاملكليهمراحلموردنيازوتزريقپاپاورين(penis)سونوگرافيكالرداپلرآلت#701815

15

9

6

960

بدونتزريقپاپاورين(penis)سونوگرافيكالرداپلرآلت#701820

9

6

3

630

2.491.401.090سونوگرافی شانه یا زانو#7018250376999

سونوگرافيكالرداپلرتودههاينسجنرم#701826

7

5

2

52

هاسونوگرافيكالرداپلرپورت،وريدطحاليوبررسيكولترال#701827

12

8

4

84

6.393.722.670هیستروسونوگرافی#7018300076831

12.017.154.860سونوگرافی داپلر رنگی پروستات به روش ترانس رکتال#7018350176872

9.715.743.970سونوگرافی داپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام#7018400293975

سونوگرافيداپلرسياهوسفيدكاروتيديکطرفه#701845

4

2.5

1.5

2.51.50



سونوگرافيداپلرسياهوسفيدكاروتيددوطرفه#701850

5

3

2

320

سونوگرافيداپلرسياهوسفيدشريانيياوريدييکاندام#701855

4.5

3

1.5

31.50

سونوگرافيداپلرسياهوسفيدشريانيياوريديدواندام#701860

5

3

2

320

(TCD)سونوگرافيداپلرترانسكرانيال#701865

12

9

3

930

#701870

TCCSسونوگرافي

اسكندوبلكسشريانهايخارجمغزيشاملكاروتيدوورتبرالدوطرفهو)

(وريدهايگردنيهمراهبارويتپارانشيموهستههايمغزي

17

12

5

1250

ووريدهايايلياکIVCسونوگرافيكالرداپلر#701880

9

6

3

63

سونوگرافيكالرداپلرآئورتوشريانهايايلياک#701882

10

7

3

73

سونوگرافيكالرداپلرفيستولدياليز#701884

15

10

5

105



#701886
سونوگرافيداپلرواريساندامتحتانييکطرفهبررسيوريدهايسطحيوعمقي

mappingدريچهصافنوفمورالوصافنوپوپليتهالوپرفوراننارسابهمراه

15

10

5

105

#701887
سونوگرافيداپلرواريساندامتحتانييکطرفهبررسيوريدهايسطحيوعمقي

mappingدريچهصافنوفمورالوصافنوپوپليتهالوپرفوراننارسابهمراه

25

17

8

178

بستنكمپرسيونيسودوآنوريسمباپروبسونوگرافي#701892

9

6

3

63

4.361.273.090(بدون تزریق)سی تی اسکن مغز #7020000070450

5.121.603.520(با تزریق)سی تی اسکن مغز #7020050070460

8.323.025.30(با و بدون تزریق)سی تی اسکن مغز #7020100070470

8.323.025.30(بدون تزریق)سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال #7020150276375

9.493.446.050(با تزریق)سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال #7020200176375

14.245.179.070(با و بدون تزریق)سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال #7020250676375

#7020300076375CTscan 8.323.025.30ساجیتال یا ابلیک- مقاطع کرونال

(باوبدونتزريق)سيتياسكنپوستريورفوسابامقاطعظريف#702035

7

2

5

250

4.361.273.090بدون تزریق (کرونال یا اگزیال)یک جهت - سی تی اسکن صورت و سینوس#7020400170486

5.141.613.530یک جهت با تزریق- سی تی اسکن صورت و سینوس #7020450170487

7.472.175.30یک جهت با و بدون تزریق- سی تی اسکن صورت و سینوس #7020500370487

4.361.273.090سی تی منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق#7020550070486

4.981.453.530سی تی منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق#7020600070487



7.472.175.30سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با وبدون تزریق#7020650070488

8.323.025.30دو جهت بدون تزریق- سی تی اسکن صورت و سینوس #7020700270486

9.493.446.050دو جهت با تزریق- سی تی اسکن صورت و سینوس #7020750270487

دوجهتباوبدونتزريق-صورتوسينوسسيتياسكن#702080

14.2

5.2

9

5.290

4.721.373.350سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم#7020850770481

4.492.142.350(هر جهت و بدون تزریق )سی تی اسکن اوربیت #7020900270480

4.591.672.920(با تزریق- هر جهت )سی تی اسکن اوربیت #7020950170481

7.102.884.220(با و بدون تزریق- هر جهت )سی تی اسکن اوربیت #7021001070481

پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون - سال-سی تی اسکن اربیت #7021050070480

تزریق

4.851.763.090

7.102.884.220پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق- سال-سی تی اسکن اربیت #7021100070481

سال پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق -سی تی اسکن اربیت#7021150070482

گوش

9.583.735.850

5.731.973.760(بدون تزریق- دوجهت )سی تی اسکن اوربیت #7021200270481

5.851.834.020(با تزریق- دو جهت)سی تی اسکن اوربیت #7021250370481

9.072.846.230 سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق#7021301170481

3.651.142.510(استخوان پتروس)یک جهت و  بدون تزریق - سی تی اسکن گوش داخلی#7021350370480

3.360.672.690یک جهت با تزریق- سی تی اسکن گوش#7021400470481

5.141.104.040یک جهت با و بدون تزریق- سی تی اسکن گوش#7021450170482

6.081.904.180(استخوان پتروس)سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال #7021500570481

6.081.904.180(در دو جهت)سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا #7021550670481

5.581.424.160دو جهت با تزریق- سی تی اسکن گوش#7021600870481



8.532.176.360دو جهت با و بدون تزریق- سی تی اسکن گوش#7021650270482

#7021700170460
دريکجهت-سيسترنوگرافيمغز

5.3

1.6

3.7

1.63.70

#7021750270460
دردوجهت-سيسترنوگرافيمغز

6.5

1.7

4.8

1.74.80

5.851.834.020دو طرفه برای گوش داخلی- گازمه آتوسیسترنوگرافی #7021800970481

سی تی اسکن فک پایین یا باال برای ایمپالنت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال و #7021850370486

کرونال

6.731.715.020

8.652.715.940 اگزیال و کرونال و ساجیتالTMJسی تی اسکن سری کامل #7021900470486

7.222.624.60سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم#7021950570486

4.991.563.430بدون تزریق- سی تی اسکن گردن#7022000070490

5.471.713.760با تزریق- سی تی اسکن گردن#7022050070491

8.372.625.750با و بدون تزریق- سی تی اسکن گردن#7022100170491

5.471.713.760سی تی اسکن دینامیک گردن#7022150070492

3.651.142.510 میلیمتری و  بدون تزریق2یک جهت - سی تی اسکن حنجره#7022200170490

4.331.572.760 میلیمتری و  با تزریق2یک جهت - سی تی اسکن حنجره #7022250270490

6.432.214.220 میلیمتری و  با و بدون تزریق2یک جهت - سی تی اسکن حنجره #7022300470490

5.471.713.760دو جهت- سی تی اسکن حنجره #7022350370490

4.881.423.460بدون تزریق- سی تی اسکن ریه و مدیاستن#7022400071250

5.651.893.760با تزریق- سی تی اسکن ریه و مدیاستن#7022450071260

8.402.635.770با و بدون تزریق- سی تی اسکن ریه و مدیاستن#7022500071270

5.731.973.760با تزریق دینامیک- سی تی اسکن مدیاستن یا ریه#7022550171260



#7022600271250
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق  (HRCT)سی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال

بدون تزریق-  (UHRCT)العاده 
5.581.424.160

#7022650271260
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق   ( HRCT)سی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال 

با تزریق- (UHRCT)العاده 
6.351.454.90

#7022700171270
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق  (HRCT)سی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال

با و بدون تزریق- (UHRCT)العاده 
9.552.317.240

11.813.708.110سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت#7022750576375

5.851.834.020بدون تزریق- سی تی اسکن شکم#7022800074150

6.372.194.180با تزریق- سی تی اسکن شکم#7022850074160

9.993.436.560با و بدون تزریق-سی تی اسکن شکم#7022900074170

8.532.675.860بدون تزریق- سی تی اسکن شکم و لگن#7022950174160

9.012.826.190با تزریق- سی تی اسکن شکم و لگن#7023000274150

14.024.399.630با و بدون تزریق- سی تی اسکن شکم و لگن#7023050374150

5.471.713.760بدون تزریق- سی تی اسکن لگن#7023100072192

5.841.834.010با تزریق- سی تی اسکن لگن#7023150072193

9.072.846.230با و بدون تزریق-سی تی اسکن لگن#7023200072194

#7023250174170
هر یک به - با یا بدون تزریق-   میلی متری هر یک از اعضاء شکم 4 و 2بررسی 

(پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوی)تنهایی 
3.651.142.510

5.301.543.760بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی- سی تی اسکن لگن#7023300272192

با تزریق دینامیک -  میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم2 و 4بررسی #7023350274160

(کبد)

5.471.713.760

6.702.104.60آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها#7023400174175

4.501.413.090بدون تزریق- سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023450172128

4.501.413.090بدون تزریق- (ناحیه توراسیک)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023500072128



4.501.413.090بدون تزریق- (ناحیه سرویکال)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023550072125

4.501.413.090بدون تزریق- (ناحیه لومبر)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023600072131

4.941.263.680با تزریق- (ناحیه لومبر)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023650072132

4.941.263.680با تزریق- (ناحیه توراسیک)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023700072129

4.941.263.680با تزریق- (ناحیه سرویکال)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023750072126

4.941.263.680با تزریق- سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023800372133

7.271.855.420با و بدون تزریق- (ناحیه توراسیک)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023850072130

7.271.855.420با و بدون تزریق- (ناحیه سرویکال)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023900072127

7.271.855.420با و بدون تزریق- (ناحیه لومبر)سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7023950072133

7.271.855.420با و بدون تزریق- سی تی اسکن دو مهره یک دیسک#7024000472133

هر کدام - (گردنی، پشتی، کمری- سری)سی تی اسکن فضای بین مهره ای #7024050172131

جداگانه

1.180.430.750

سيتياسكنمايلويکجهتبرايدومهرهويکديسک#702410

10.2

5

5.2

55.20

4.501.413.090سی تی اسکن هر سگمان از اندام#7024150176380

4.501.413.090سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست#7024200073200

4.901.253.650سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست#7024250073201

5.811.484.330سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست#7024300073202

4.501.413.090سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست#7024350073700

4.901.253.650سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست#7024400073701

5.811.484.330سی تی اسکن اندام  تحتانی با و بدون کنتراست#7024450073702

4.991.563.430سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو#7024500173700



4.461.622.840در یک جهت- سی تی اسکن هر مفصل#7024550376380

6.081.904.180(دانسیتومتری)سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان #7024600076070

#7024650574175
بدون تزریق یا با تزریق )پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن 

(دینامیک و تاخیری
6.491.894.60

1.720.800.920(اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)بازسازی متال آرتیفکت #7024700376375

1.720.800.920(اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)بازسازی هر ناحیه #7024750476375

2.790.782.010یک جهت با حق تزریق-  سیالو سی تی#7024800276380

#

*
702485

اساليسيابيشترعروقكرونرقلب64سيتيآنژيوگرافيمالتيدتكتور

اساليسقابلگزارش64برايبررسيعروقكرونرقلب،سيتيآنژيوگرافيكمتراز)

(نميباشد

68

27

41

2741

#

*
سيتيآنژيوگرافيمالتيدتكتوربرايبررسيسايرعروقيکطرفهيادوطرفه702490

40

15

25

1525

11.974.867.110(اکستراکرانیال)سی تی آنژیوگرافی کاروتید #7024950874175

12.675.147.530سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال#7025000774175

11.974.867.110(جهت دهنده کلیه)سی تی آنژیوگرافی کلیه #7025050474175

11.554.696.860سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک#7025100974175

10.253.726.530سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی#7025150274175

9.843.576.270سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها#7025200674175

9.843.576.270سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب وباماده حاجب#702525074175

9.843.576.270مقاطع بعدی-سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با وبدون ماده حاجب#702530

9.843.576.270سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب#702535

بدون - ( میلی متری 5) تمام ریه در یک نفس High Resolutionسی تی اسکن #7025400276497

تزریق

5.061.973.090



6.292.284.010(Pulmo CT)سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیتهای تنفسی #7025450176497

11.974.867.110سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد#7025500374175

13.155.347.810(Xenon CT)با گاز گزنون - سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی#7025550376497

12.214.967.250(VirtualEndoscopy)هر ارگان - سی تی اسکن  اندوسکوپی#7025600576497

6.342.324.020سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق#702565

7.242.674.570سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق#702570

11.204.316.890سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق#702575

11.204.316.890سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق#702580

12.774.917.860سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق#702585

19.187.3811.80سی تی اسکن  اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با و بدون تزریق#702590

11.204.316.890سی تی اسکن اسپیرال مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک#702595

7.113.094.020(با یا بدون تزریق)سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف #702600

(باوبدونتزريق)سيتياسكناسپيرالپوستريورفوسابامقاطعظريف#702605

9

5

4

540

#702610
پوستريورفوساگوشداخليخارجييامياني-سال-سيتياسكناسپيرالاربيت

بدونتزريق

6.5

2.5

4

2.540

بدون  (کرونال یا اگزیال)یک جهت - سی تی اسکن  اسپیرال صورت و سینوس#702615

تزریق

6.342.324.020

6.342.324.020سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق#702620

0بدونتزريق-سيتياسكناسپيرالصورتوسينوسدوجهت#702625

6.672.654.020سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت با تزریق#702630

10.873.986.890با و بدون تزریق-سی تی اسکن اسپیرال  صورت و سینوس یک جهت #702635



7.232.654.580سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق#702640

10.873.986.890سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق#702645

بدونتزريق-دوجهت-سيتياسكناسپيرالصورتوسينوس#702650

11.2

4.2

7

4.270

12.774.917.860سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس دو جهت با تزریق#702655

دوجهتباوبدونتزريق-سيتياسكناسپيرالصورتوسينوس#702660

19.2

7.4

11.8

7.411.80

6.832.474.360سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم#702665

5.332.273.060سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق#702670

6.142.343.80سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق#702675

9.163.685.480(با و بدون تزریق- هر جهت )سی تی اسکن اسپیرال  اوربیت #702680

7.842.944.90سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت بدون تزریق#702685

8.343.115.230سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با تزریق#702690

سيتياسكناسپيرالاوربيتدوجهتباوبدونتزريق#702695

13

5

8

580

پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی - سال- سی تی اسکن  اسپیرال اربیت #702700

با تزریق

9.163.685.480

#702705
سالپوستريورفوساباوبدونتزريقگوشداخلي-سيتياسكناسپيرالاربيت

بايابدونتزريق-خارجييامياني

12.5

5

7.5

57.50

4.601.343.260سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق#702710

4.931.433.50سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با تزریق#702715



7.392.155.240سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با و بدون تزریق#702720

7.662.235.430(استخوان پتروس)سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی کورونال و آگزیال #702725

7.662.235.430سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی پوستریورفوسا دو جهت#702730

سيتياسكناسپيرالگوشدوجهتباتزريق#702735

8.5

3

5.5

35.50

11.643.388.260سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با و بدون تزریق#702740

سيسترنوگرافياسپيرالمغزدريکجهت#702745

6.9

2

4.9

24.90

سيسترنوگرافياسپيرالمغزدردوجهت#702750

8.9

2.9

6

2.960

7.372.145.230گازمه آتوسیسترنوگرافی اسپرال دو طرفه برای گوش داخلی#702755

#702760
سی تی اسکن  اسپیرال فک پایین یا باال برای ایمپلنت دندان، اگزیال با بازسازی 

ساجیتال وکرونال
9.202.676.530

10.883.167.720 اگزیال وکرونال و ساجیتالTMJسی تی اسکن اسپیرال  سری کامل #702765

سيتياسكناسپيرالسريگوشبرايپيوندكوكلئهبافيلمهايزوم#702770

8.4

3

5.4

35.40

6.291.834.460سی تی اسکن اسپیرال گردن بدون تزریق#702775

6.912.014.90سی تی اسکن اسپیرال گردن با تزریق#702780

باوبدونتزريق-سيتياسكناسپيرالگردن#702785

10.5

3

7.5

37.50



6.912.014.90سی تی اسکن اسپیرال دینامیک گردن#702790

4.601.343.260میلیمتری بدون تزریق2سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت #702795

5.061.473.590میلیمتری با تزریق2سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت #702800

ميليمتريباوبدونتزريق2سيتياسكناسپيرالحنجرهيکجهت#702805

7.7

2.3

5.4

2.35.40

6.912.014.90سی تی اسکن اسپیرال حنجره دو جهت#702810

6.341.844.50سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق#702815

6.912.014.90سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با تزریق#702820

10.593.087.510سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با و بدون تزریق#702825

0سيتياسكناسپيرالتوراكسباوبدونمادهحاجب#702830

سيتياسكناسپيرالمدياستنياريهباتزريقديناميک#702835

7.5

2.5

5

2.550

#702840
 یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک HRCTسی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک باال 

بدون تزریق- UHRCTفوق العاده
7.612.215.40

#702845
 یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک HRCTسی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک باال 

با تزریق- UHRCTفوق العاده
8.982.616.370

#702850
 یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک HRCTسی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک باال 

با وبدون تزریق- UHRCTفوق العاده
13.273.869.410

7.662.235.430سی تی اسکن اسپیرال شکم با تزریق#702855

7.372.145.230سی تی اسکن اسپیرال شکم بدون تزریق#702860

12.023.498.530سی تی اسکن اسپیرال شکم با و بدون تزریق#702865

10.733.127.610سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق#702870



11.353.308.050سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق#702875

17.655.1312.520با و بدون تزریق- سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن #702880

6.912.014.90سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق#702885

7.362.145.220سی تی اسکن اسپیرال لگن با تزریق#702890

11.413.328.090سی تی اسکن اسپیرال لگن با و بدون تزریق#702895

#702900
- میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق 4و2سی تی اسکن اسپیرال  

(پانکراس،کلیه ها ،طحال و غدد فوق کلیوی)هر یک به تنهایی
4.601.343.260

سيتياسكناسپيراللگنبدونتزريقمادهحاجبيالگناستخواني#702905

6.9

2

4.9

24.90

0سيتياسكناسپيرالشكمباوبدونكنتراست#702910

#702915
میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق 4و 2سی تی اسپیرال بررسی 

(کبد)دینامیک
6.912.014.90

سيتياسكناسپيرالسايرناحيههايستونفقراتبدونتزريق#702920

7.5

3

4.5

34.50

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهتوراسيکبدونتزريق#702925

7.5

3

4.5

34.50

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهسرويكالبدونتزريق#702930

7.5

3

4.5

34.50

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهلومباربدونتزريق#702935

7.5

3

4.5

34.50



سيتياسكناسپيرالسايرناحيههايستونفقراتباتزريق#702940

9.5

3.5

6

3.560

سيتياسكناسپيرالسايرناحيههايستونفقراتباوبدونتزريق#702945

11.5

4.5

7

4.570

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهلومبارباتزريق#702950

9.5

3.5

6

3.560

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهتوراسيکباتزريق#702955

9.5

3.5

6

3.560

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهسرويكالباتزريق#702960

9.5

3.5

6

3.560

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهتوراسيکباوبدونتزريق#702965

11.5

4.5

7

4.57

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهسرويكالباوبدونتزريق#702970

11.5

4.5

7

4.570

سيتياسكناسپيرالستونفقراتناحيهلومبارباوبدونتزريق#702975

11.5

4.5

7

4.570



#702980
سيتياسكنمايلواسپيراليکجهتبرايدومهرهويکديسک

(گزارشگردد600960برايتزريقاينتراتكالكد)

13

5

8

580

5.671.654.020سی تی اسکن اسپیرال هر سگمان از اندام#702985

5.671.654.020سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون کنتراست#702990

6.681.944.740سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی با کنتراست#702995

7.942.315.630سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون و با کنتراست#703000

سيتياسكناسپيرالاندامتحتانيبدونكنتراست#703005

5.7

1.7

4

1.740

6.681.944.740سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با کنتراست#703010

7.942.315.630سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با و بدون کنتراست#703015

6.291.834.460سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو#703020

5.581.893.690سی تی اسکن اسپیرال هر مفصل در یک جهت#703025

7.662.235.430سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان#703030

#703035
بدونتزريقيابا)پروتكلبررسيهمانژيومكبديشاملسيتياسكناسپيرال

(تزريقديناميکوتاخيري

8.4

2.4

6

2.460

#

*
703040Cone Bean CT؛هركوادرانت

8

3

5

35

#

*
703042Cone Bean CT؛جهتبررسيمفصلگيجگاهيفكيدوطرفه

9

3.5

5.5

3.55.5



#

*
703044Cone Bean CT؛جهتبررسيضايعاتاستخوانيباوبدونتزريق

11

4

7

47

#7040000070336MRI(بهعنوانمثالProton)دوطرفهiTMG8.342.066.280

#7040050070551MRI(بهعنوانمثالproton)مغزشاملbrainstem8.342.066.280بدونمادهحاجب

#70401071550 00
MRI (به عنوان مثالproton )  به عنوان مثال برای ارزیابی )قفسه صدری

بدون ماده حاجب (لنفادنوپاتی میدیاستیال
8.342.066.280

#7040150072141MRI ( به عنوان مثالproton)  کانالspinal و محتویات آن ناحیه سرویکال بدون 

ماده حاجب

8.342.066.280

#7040200072148MRI کانال spinal بدون ماده ) و محتویات آن ناحیه لومبر بدون کنتراست

(حاجب 

8.342.066.280

#7040250072146MRI ( به عنوان مثالproton)  کانالSpinal محتویات آن توراسیک بدون ماده 

حاجب

8.342.066.280

#7040300072195MRI(بهعنوانمثالproton)8.342.066.280لگنبدونمادهحاجب

#7040350073218MRI8.342.066.280 اندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از مفاصل بدون ماده حاجب

#7040400073221MRI8.342.066.280 هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب

#7040450073718MRI ( به عنوان مثالproton) 8.342.066.280اندام تحتانی بدون ماده حاجب

#70405073721 00MRI ( به عنوان مثالProton) 8.342.066.280هر مفصل اندام تحتانی بدون ماده حاجب

#7040550074181MRI ( به عنوان مثالproton) 8.342.066.280شکم بدون مواد حاجب

#7040600070540MRI 8.342.066.280اوربيت،صورت،وياگردنبدونمادهحاجب

#7040650070552MRIمغزشاملbrainstem10.353.017.340بامادهحاجب

#7040700071551MRI10.353.017.340 قفسه صدری با ماده حاجب

#70407572142 00MRI سرویکال spinal10.353.017.340 با ماده حاجب

#70408072147 00MRI10.353.017.340 توراسیک با ماده حاجب

#70408572149 00MRI10.353.017.340 ناحیه لومبار با ماده حاجب

#7040900072196MRI(بهعنوانمثالproton)10.353.017.340لگنبامادهحاجب



#70409573219 00MRI10.353.017.340 اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده حاجب

#70410073222 00MRI10.353.017.340 هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب

#70410573719 00MRI ( به عنوان مثالproton) 10.353.017.340اندام تحتانی با ماده حاجب

#70411073722 00MRI ( به عنوان مثالProton) 10.353.017.340هر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجب

#70411574182 00MRI ( به عنوان مثالproton) 10.353.017.340شکم با مواد حاجب

#70412070542 00MRI 14.333.8610.470اوربيت،صورت،وياگردنبامادهحاجب

#70412570553 00MRI14.333.8610.470مغزباوبدونمادهحاجب

#704130 0076093MRI14.333.8610.470 پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب

#70413576094 00MRI17.194.6312.560پستاندوطرفهباوبدونمادهحاجب

#70414071552 00MRI14.333.8610.470 قفسه صدری با و بدون ماده حاجب

#70414571555 00MRA14.333.8610.470  قفسه صدری شامل میوکارد با و بدون ماده حاجب

#7041500072156MRI14.333.8610.470 سرویکال با و بدون ماده حاجب

#7041550072157MRI14.333.8610.470 توراسیک با و بدون ماده حاجب

#70416072158 00MRI14.333.8610.470 ناحیه لومبار با و بدون ماده حاجب

#70416572197 00MRI(بهعنوانمثالproton)14.333.8610.470لگنباوبدونمادهحاجب

#70417073220 00MRI14.333.8610.470 اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و بدون ماده حاجب

#70417573223 00MRI14.333.8610.470 هر مفصل اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب

#70418073720 00MRI ( به عنوان مثالproton) 14.333.8610.470اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب

#70418573723 00MRI ( به عنوان مثالProton) 14.333.8610.470هر مفصل اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب

#70419074183 00MRI ( به عنوان مثالproton) 14.333.8610.470شکم با و بدون مواد حاجب

#70419570543 00MRI 14.333.8610.470اوربيت،صورت،وياگردنباوبدونمادهحاجب

#704200 0077059MRM ( MRدوطرفه-ماموگرافي)11.103.767.340



#70420577058 00MRM (MRیک طرفه-  ماموگرافی)8.852.576.280

#704210 0272198
MRیوروگرافی ( MRUدینامیک ) 

قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است
14.764.2910.470

#7042150173721MR14.764.2910.470آرتروگرافي

#704220 170547 0MRA14.114.789.330 گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب

#704225170544 0MRA14.114.789.330بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب (مغز) سر

#70423072159 00MRA کانال  spinal14.114.789.330 و محتویات آن با یا بدون ماده حاجب

#7042350072198MRA (آنژیوگرافی) 14.114.789.330لگن با یا بدون ماده حاجب

#70424073225 00MRA (آنژیوگرافی) 14.114.789.330اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب

#70424573725 00MRA (آنژیوگرافی) 14.114.789.330اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب

#70425074185 00MRA (آنژیوگرافی) 14.114.789.330شکم با یا بدون مواد حاجب

#7042550070549MRA (آنژیوگرافی)  گردن بدون ماده حاجب و بعد از آن با ماده حاجب با سایر

سکانس ها

14.333.8610.470

#704260173725 0MRV (MR ونوگرافي)14.114.789.330

#7042650076390MRS (اسپکتروسکوپی)14.855.039.820

#704270175552 0MRI14.255.428.830 دینامیک هر قسمت بدن بجز قلب

#70427575554 00MRI کاردیاک برای function 14.255.428.830مطالعه کامل – با و یا بدون مورفولوژی

#70428075552 00MRI14.255.428.830 کاردیاک  برای مورفولوژی بدون ماده حاجب

#70428575553 00MRI14.255.428.830 کاردیاک  برای مورفولوژی با ماده حاجب

#70429075556 00MRI برای velocity flow mapping14.255.428.830

#704295174181 0MRI14.255.428.830 اسکوپی

#7043000174185MR کالنژیوگرافی (MRCP )14.255.428.830

#7043050172198MRU(MR يوروگرافياستاتيک)14.255.428.830



#

*
704310

ناحيه4شاملپروتكلهايمغزبايابدونحداقلBOLDتصويربرداريعملكردي

فعاليتبهعنوانمثالموتوراندامهايمختلف،زبانوحافظه

30

8

22

822

#

*
704312

شاملپروتكلهايمغزبايابدون(باتراكتوگرافي)DTIتصويربرداريعملكردي

دوبرابرNEXTجهتبا30گراديانيا60حداقل

15

4

11

411

#

*
704314

SVS-30 ،SVS-135شاملپروتكلهايمغزباوبدون،MRSتصويربرداري

CSI-135ازنواحيضايعهوكنترلنرمالو

30

8

22

822

#

*
704316

شاملپروتكلهايمغزيباوPerfusion MRIتصويربرداريمغزيفيزيولوژيک

DSCياDCEديناميکبرايروشT1-EPI ،T2-EPIبدون؛

21

4.5

16.5

4.516.5

#

*
704318

شاملپروتكلهايمغزيباTUMOR MAPPING MRIتصويربرداريمغزي

MRSياPerfusion،يكيازروشهايFLAIR،DWI/ADCوبدون؛

25

5

20

520

#

*
704320

شاملپروتكلهايمغزيSTROKE MAPPING MRIتصويربرداريمغزي

-FLAIR،DWI/ADC،DSC Perfusion, CE-MRA(3Dباوبدون؛

TOF)

15

4

11

411

#

*
704322

شاملپروتكلهايمغزيSEIZURE MAPPING MRIتصويربرداريمغزي

-FLAIR،DWI/ADC،DSC Perfusion, CE-MRA(3Dباوبدون؛

TOF)

30

8

22

822

2.501.161.340جذب ید تیروئید#7046000078000

1313.761.682.080اسکن تیروئید  با ید 00178010 #704605

13.645.628.020اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو0078018 #704610



10mciدرمانپركاريتيروئيدتا#7046150179005

12.5

7.5

5

7.550

15mciدرمانپركاريتيروئيدتا#7046200279005

15

9

6

960

20mciدرمانپركاريتيروئيدتا#7046250379005

17

10

7

1070

#704630


0479005
25mciدرمانپركاريتيروئيدتا

19

11.5

7.5

11.57.50

30mciدرمانپركاريتيروئيدتا#7046350579005

22.5

13

9.5

139.50

#7046400679005
50mciدرمانكانسرتيروئيدتا

(هزينهبستريبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

24.5

13.5

11

13.5110

#7046450779005
100mciدرمانكانسرتيروئيدتا

(هزينهبستريبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

32

15

17

15170

#7046500879005
150mciدرمانكانسرتيروئيدتا

(هزينهبستريبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

42

17

25

17250



#7046550979005
200mciدرمانكانسرتيروئيدتا

(هزينهبستريبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

50

19

31

19310

#7046601079005
300mciتا131درمانكانسرتيروئيدبايد

(هزينهبستريبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

61

23

38

23380

46.8016.3830.420اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحله#7046650278460

rest and /or stress)-planar)51.1820.0931.090اسکن قلب با دو مرحله #7046700078461

Gated MIBI54.4620.2634.20اسکن پرفیوژن توام با فونکسیون قلب #7046750078480

54.4620.2634.20اسکن پرفیوژن با حرکات دیواره0078478 #704680

39.8613.9525.910(MIBI)اسکن تمام بدن با تالیوم #7046850178802

33.2811.6521.630اسکن پاراتیروئید با هر نوع رادیودارو#7046900078070

#7046950078800
تصویربرداری از )لوکالیزاسیون رادیو داروها  یا توزیع رادیو دارو در تومور 

(MIBIمنطقه محدود از جمله اسکن پستان با 
28.8410.0918.750

50.1320.6429.490(منطقه محدود)اسکن گالیوم #7047000278800

44.4016.5227.880اسکن قشر آدرنال#7047050178075

#704710179101
هزینه رادیودارو بصورت ) (متاسترون) 89درمان متاستاز استخوان با استرانسیوم 

(جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد
363.29149.59213.70

3.811.572.240(TSHبدون احتساب )اسکن پس از تحریک تیروئید #7047200078003

4.051.812.240اسکن تیروئید با تکنزیوم#7047250278010

MIBI22.777.9714.80اسکن تیروئید با تالیوم یا #7047300378800

15.836.219.620(whole body)لنفوم -اسکن مغز استخوان#7047350078104

15.836.219.620(limited)اسکن مغز استخوان0078102 #704740

15.836.219.620(multiple)اسکن مغز استخوان 0078103 #704745



20.588.0812.50تعیین حجم خون با پالسما0078110 #704750

5124.249.0215.220مطالعه طول عمر گلبول قرمز با کروم 0078130 #704755

24.249.0215.220مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا کبد0078135 #704760

24.249.0215.220سکستراسیون گلبول های قرمز در طحال یا کبد0078140 #704765

24.249.0215.220میزان ناپدید شدن آهن رادیواکتیو از پالسما0078160 #704770

24.249.0215.220جذب آهن رادیواکتیو به گلبول قرمز0078170 #704775

24.249.0215.220 توزیع و ذخیره آهن رادیواکتیو  برای سیانوکوباالمین0000733 #704780

7.253.244.010اسکن طحال به تنهایی#7047850078185

22.978.5414.430اسکن مجاری و غدد لنفاوی#7047900078195

14.316.627.690(هایدا- هپاتوبیلیری)اسکن مجاری و کیسه صفرا #7047950078223

12.796.116.680اسکن کبد و طحال#7048000078215

17.686.1911.490بدون فاکتور داخلی (شیلینگ) B12مطالعه جذب ویتامین #7048050078270

20.727.2513.470 با فاکتور داخلیB12مطالعه جذب ویتامین #7048100078271

26.7711.0215.750 با و بدون فاکتور داخلیB12مطالعات ترکیبی جذب #7048150078272

11.804.637.170اسکن تخلیه معده#7048200078264

12.195.027.170(ریفالکس)اسکن برگشت معده به مری#7048250078262

10.354.266.090اسکن دیورتیکول مکل#7048300078290

14.726.068.660اسکن خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی#7048350078278

9.373.286.090اسکن از غدد بزاقی#7048400078230

spect20.717.2513.460اسکن استخوان با #7048450078320

منطقه محدود مانند جمجمه، لگن و ) با هر نوع رادیودارو planarاسکن استخوان #7048500078300

(غیره

14.064.929.140

17.277.1110.160(whole body bone scan)اسکلتی عضالنی- تمام بدنplanarاسکن استخوان #7048550078306



11.093.887.210اسکن برای تعیین مایع در پریکارد#7048600078499

13.075.387.690 در حال استراحتEFاسکن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با تعیین #7048650078468

17.017.879.140(بدون احتساب تست ورزش) در حال ورزش EFآنژیوگرافی با تعیین #7048700278468

11.874.667.210اسکن انفارکتوس میوکارد با تکنزیوم پیروفسفات#7048750078469

11.874.667.210(planar)اسکن  انفارکتوس میوکارد0078466 #704880

11.234.187.050اسکن شنت های قلبی0078428 #704885

12.265.057.210اسکن پرفیوژن ریه0078580 #704890

15.347.338.010با هر روش (تهویه ریوی)اسکن 0078599 #704895

flow11.074.126.950اسکن مغز با تکنزیوم  فقط در فاز 0078610 #704900

11.074.126.950(بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی)Tc99mسیسترنوگرافی یا 0178635 #704905

30.0110.5019.510(بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی) In-111سیسترنوگرافی یا 0278635 #704910

12.354.597.760(CSF leakage)بررسی نشت مایع مغزی نخاعی 0078650  #704915

11.093.887.210ارزیابی شنت مغزی0078645 #704920

#7049250078607
 یا Tc-ECD یا Tc-HMPAOاسکن جریان خون داخل مغز با یدوآمفتامین یا 

(Brain perfusion)رادیوداروهای مشابه با احتساب رادیودارو و کیت 
37.0013.7623.240

12.265.057.210( DMSAاستاتیک با )اسکن قشر کلیه ها 0078700 #704930

اسکن دینامیک از کلیه ها با مطالعه جریان خون عروقی و فانکشن کلیه بدون 0078707 #704935

مداخله دارویی

14.737.047.690

28.4912.7315.760اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی و فانکشن کلیه با و بدون تجویز کاپتوپریل#7049400078709

10.904.286.620اسکن باقیمانده ادرار در مثانه#7049450078730

12.686.066.620(بدون احتساب هزینه سوند گذاری)اسکن رفالکس میزنای #7049500078740

بدون احتساب هزینه سوند )اسکن رفالکس حالب و باقیمانده ادرار در مثانه #7049550178730

(گذاری

18.619.169.450

10.723.996.730اسکن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی#7049600078760



8.584.104.480(داکریوسیستوگرافی)اسکن مجاری اشکی 0078660 #704965

#7049700278075
اسکن بخش مرکزی آدرنال و یا تمام بدن برای تعیین محل فئوکروموسیتوم یا 

MIBGسایر تومورهای نورواکتودرمال یا 
59.5925.6133.980

3224.759.2115.540درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیو دارو  با فسفر #7049750279101

55.0819.2835.80اسکن با منوکلنال آنتی بادی نشان دار شده برای تشخیص تومورها و عفونتها0478802  #704980

#7049850078802
بررسی تمام بدن در  چند )اسکن برای بررسی و لکالیزاسیون تومور های فعال 

(مرحله  مثال با گالیم
55.0819.2835.80

55.0819.2835.80اسکن با منوکلنال آنتی بادی  برای تشخیص عفونت#7049900178806

148.834.354.480 با کربن رادیواکتیو Breath Testتست تنفسی #7049950078267

16.186.0210.160(برای یک عضو یا بیشتر) برای تشخیص همانژیوم RBCاسکن #7050000078299

13.204.918.290 قلیاییDMSAاسکن تمام بدن 0278802 #705005

24.668.6316.030اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده0278806 #705010

61.6521.5840.070(مثل اوکتروتاید)اسکن با اگونیست گیرنده سوماتواستاتین #7050150378802

Tc-Bombesin(UBI) ،Tc-Ubiquicidin ،...61.6521.5840.070اسکن با سایر پپتیدها نظیر #7050200478802

15.635.4710.160تصویربرداری ترمبوز وریدی#7050250078455

unilateral15.635.4710.160ونوگرافی0078457 #705030

bilateral18.776.5712.20ونوگرافی#7050350078458

#7050400079999
 (برای درمان فنوکروموسیتوم، نوروبالستوم یا تومورهای مشابه) MIBGدرمان 

(بدون احتساب هزینه بستری)
184.9464.73120.210

#7050450179420
درمانمتاستازهايمنتشراستخوانباتزريقوريديراديوداروهايمختلفنظير

بااحتسابهزينهپرتودارو...،177،لوتشيوم186و188،رنيوم153ساماريوم

245

74

171

741710



#7050500279420

راديوابالسيونمتاستاز)درماناتنخابيمتاستازكبديباراديوداروهايميكروسفر

هايموضعيداخلكبديبااحتسابهزينهپرتوداروبدوناحتسابهزينه

(آنژيوگرافيسلكتيو

245

74

171

741710

#7050550079440
...،186،رنيوم90راديوسينووكتوميباايتريوم)درمانداخلمفصليباراديوداروها

(بااحتسابهزينهپرتودارووهزينهپونكسيونداخلمفصلي

245

74

171

741710

#

*
FDG163.7139.29124.420 بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG  تمام بدن با PET-CTاسکن 7050600078810

#

*
FDG158.7938.11120.680 بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG  عضله قلب با PET-CTاسکن 7050650078459

#

*
FDG158.7938.11120.680 بدون احتساب هزینه پرتوداروی FDG  مغز  با PET-CTاسکن 70507078608

#

*
14.737.047.690  کلیه ها به روش پزشکی هسته ایGFRاندازه گیری 70507578725

#

+
705080178499 0

در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، )اسکن به روش اسپکت

7.363.034.330 (اضافه نمائید

#

+
به مبلغ مبنا  (attenuation correctionبا یا بدون ) CTاسکن به روش اسپکت 7050850278499

اضافه می شود
9.874.065.810

#

*
PET-CTبراياسكنFDG18راديوداروي70509078999

105

20

85

20850

#705300.

سيموالتورباگرافيسادهبرايدورهكاملراديوتراپي

(هزينهراديولوژيجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705305اينكدهمراهباكد)

5

5

0

500

#705305

سيتياسكن،امارايوسونوگرافيوپت)سيموالتورباسايرروشهايتصويربرداري

برايدورهكاملراديوتراپي(اسكن

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705300اينكدهمراهباكد)

15

15

0

1500



#705315
طراحيدرمانبراييکناحيهدرمانيبافيلدسادهبرايدورهكاملراديوتراپي

(اينكددرطولدورهدرمانفقطيكبارقابلمحاسبهواخذميباشد)

30

30

0

3000

برايهرجلسهConformalمديريتوتجويزانجامدرمانراديوتراپيغير#705320

1.2

1.2

0

1.200

#705325

محاسباتپايهراديوتراپيشاملدوزيمتريودوزيمترياختصاصيارزيابي

TDFپارامترهايدرمان،تضمينكيفيتانتقالدوز،دوزعمقيمحورمركزي،

،NSDمحاسبات،Gap ،Off Axis Factor،فاكتورغيريكنواختيبافت،

محاسباتدوزسطحيوعمقيپرتوهايغيريونيزان

10

10

0

1000

#705330
درمانراديوتراپيبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعدادفيلدهاي

درمانيدريکدورهكاملراديوتراپي

4

0

4

040

#705335

سيموالتورباگرافيسادهبرايدورهكاملراديوتراپي

(تعرفهراديولوژيمربوطهجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705340اينكدهمراهباكد)

5

5

0

500

#705340

سيتياسكن،)سيموالتورباسايرروشهايتصويربرداريبرايدورهكاملراديوتراپي

(اماراي،سونوگرافيوپتاسكن

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705335اينكدهمراهباكد)

15

15

0

1500

طراحيدرمانبراييکناحيهدرمانيبافيلدپيچيدهبرايدورهكاملراديوتراپي#705350

40

40

0

4000

#705355

يابولوسبرايدورهكاملbiteطراحيوساختشيلدهايمتعدد،استنت،شيلد

راديوتراپي

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705360اينكدهمراهباكد)

5.0

5.0

0

500



#705360

طراحيوساختشيلدهايبيقاعده،شيلدهايخاص،جبرانكننده،وج،قالب

يامولتيليفبرايدورهكاملراديوتراپيcastsيا(mold)گيري

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705355اينكدهمراهباكد)

9

9

0

900

كانتورينکتوموربرايدورهكاملراديوتراپي#705370

12

12

0

1200

#705375
برايهرجلسهConformalمديريتوتجويزانجامدرمانراديوتراپيغير

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705380اينكدهمراهباكد)

1.2

1.2

0

1.200

#705380
برايهرجلسهConformalمديريتوتجويزانجامدرمانراديوتراپي

(قابلگزارش،محاسبهواخذنميباشد705375اينكدهمراهباكد)

2.0

2.0

0

200

كانتورينکارگاندرمعرضخطربرايدورهكاملراديوتراپي#705390

9

9

0

900

#705395
درمانبهازايهرمورد(وريفيكاسيون)استفادهازپورتالفيلمراديولوژيکبرايتاييد

اجرا

2

2

0

200

#705398

محاسباتپايهراديوتراپيجهتدرمانسادهراديوتراپيشاملدوزيمتريو

دوزيمترياختصاصيارزيابيپارامترهايدرمان،تضمينكيفيتانتقالدوز،دوز

،فاكتورGap،Off Axis Factor،محاسباتTDF،NSDعمقيمحورمركزي،

يكنواختيبافت،محاسباتدوزسطحيوعمقيپرتوهايغيريونيزان

(اينكدبهازايهرفازدرمانييكبارقابلگزارش،محاسبهواخذميباشد)

10

10

0

100



#705400

محاسباتپايهراديوتراپيجهتدرمانپيچيدهراديوتراپيشاملدوزيمتريو

دوزيمترياختصاصي،ارزيابيپارامترهايدرمان،تضمينكيفيتانتقالدوز،دوز

،فاكتورGap ،Off Axis Factor،محاسباتTDF،NSDعمقيمحورمركزي،

غيريكنواختيبافت،محاسباتدوزسطحيوعمقيپرتوهايغيريونيزان

(اينكدبهازايهرفازدرمانييکبارقابلگزارشميباشد)

15

15

0

1500

#705404
درمانراديوتراپيبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعدادفيلدهاي

درمانيدريکدورهكاملراديوتراپي

4

0

4

04

#705405

درمانراديوتراپيبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعدادفيلدهاي

درمانيدريکدورهكاملراديوتراپي

(مربوطبهدستگاهيكهپرتابلفيلمومولتيليفنداشتهنباشند)

5

0

5

050

#705410

درمانراديوتراپيسادهبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعداد

فيلدهايدرمانيدريکدورهكاملراديوتراپيبادستگاهشتابدهندهخطيبا

مگاولت15مگاولتتا8بيشازBانرژي

(مربوطبهدستگاهيكهپرتابلفيلمومولتيليفنداشتهنباشند)

5

0

5

050

#705415

درمانراديوتراپيسادهبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعداد

فيلدهايدرمانيدريکدورهكاملراديوتراپيدستگاهشتابدهندهخطيباانرژي

16Cمگاولتوبيشتر

6

0

6

060

#705420

درمانراديوتراپيپيچيدهبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعداد

فيلدهايدرمانيدريکدورهكاملراديوتراپيدستگاهشتابدهندهخطيباانرژي

Bمگاولت15مگاولتتا8بيشاز

(مربوطبهدستگاهيكهپرتابلفيلمومولتيليفنداشتهنباشند)

7

0

7

070

#705425

درمانراديوتراپيپيچيدهبيماربررويدستگاهشتابدهندهخطيبهازايتعداد

فيلدهايدرمانيدريکدورهكاملراديوتراپيدستگاهشتابدهندهخطيباانرژي

16Cمگاولتوبيشتر

(مربوطبهدستگاهيكهپرتابلفيلمومولتيليفنداشتهنباشند)

8.5

0

8.5

08.50



درمانراديوتراپيسادهبيماربادستگاهكبالت#705430

1

0

1

010

درمانراديوتراپيپيچيدهبيماربادستگاهكبالت#705435

1.2

0

1.2

01.20

#705436
درصورتتجهيزدستگاهشتابدهندهخطيبهمولتيليفوپرتابلفيلم،هركدام

بهتعرفهدرمانراديوتراپيبيماربررويدستگاهشتابدهنده%20ومجموعا10%ً

.خطيبادرنظرگرفتنتعدادفيلدهايدرماني،اضافهگردد

0

#

*
705445

سيتياسكن،)سيموالتورباسايرروشهايتصويربرداريبرايدورهكاملراديوتراپي

(اماراي،سونوگرافيوپتاسكن

15

15

0

1500

#

*
705450

طراحيدرمانبراييکناحيهدرمانيبااستفادهازيکفيلدپيچيدهبرايدوره

كاملراديوتراپي

55

55

0

5500

#

*
كانتورينکتوموربرايدورهكاملراديوتراپي705455

33

33

0

3300

#

*
برايهرجلسهIMRTمديريتوتجويزانجامدرمانراديوتراپي705460

2.5

2.5

0

2.500

#

*
كانتورينکارگاندرمعرضخطربرايدورهكاملراديوتراپي705465

25

25

0

2500



#

*
705470

درمانبهازايهرمورد(وريفيكاسيون)استفادهازپورتالفيلمراديولوژيکبرايتاييد

اجرا

2

2

0

200

#

*
705475

حجمبرايبافتهدفوتعيينتحمل-،شاملهيستوگرامدوزIMRTمحاسبات

نسبيارگانهايحياتي

25

25

0

2500

#

*
705480

بهازايتعدادجلساتدرمانيدريکIMRTدرمانراديوتراپيبيماربادستگاه

دورهكاملراديوتراپي

50

0

50

0500

#705505
براي)بهازايهرجلسه(دوزباال)HDRدرمانبراكيتراپيبيماربررويدستگاه

(تعرفهمربوطهقابلاخذميباشدMDR ،70%دستگاه

130

0

130

01300

#705510
براكيتراپيسيلندرواژينالوركتالشاملقراردادناپليكاتور،محاسباتفيزيک

براكيتراپيودوزيمتريوصلبهدستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

30

30

0

3000

#705515

تكنيکبراكيتراپيسيلندراووييدواژينالشاملقراردادناپليكاتور،طراحيدرمان

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتري(كانتورينگوتاييدپالن)سهبعدي

وصلبهدستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

35

35

0

3500

#705520

براكيتراپيسيلندرتاندوماوييدشاملقراردادناپليكاتور،طراحيدرمانسهبعدي

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتريوصلبه(كانتورينگوتاييدپالن)

دستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

50

50

0

5000

#705525

براكيتراپيمرييانازوفارنكسياريهشاملقراردادناپليكاتورياسوزنطراحي

محاسباتفيزيکبراكيتراپيو(كانتورينگوتاييدپالن)درمانسهبعدي

دوزيمتريوصلبهدستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

50

50

0

5000



#705530

براكيتراپيمجاريصفراويشاملقراردادناپليكاتورياسوزنطراحيدرمانسه

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتريوصلبه(كانتورينگوتاييدپالن)بعدي

دستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

35

35

0

3500

#705535

براكيتراپيسطحيپوستيشاملقراردادناپليكاتورياسوزن،طراحيدرمانسه

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتريوصلبه(كانتورينگوتاييدپالن)بعدي

دستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

30

30

0

3000

#705540

شاملقراردادناپليكاتورياسوزن،(غيرازپروستات)براكيتراپيارگانهايلگني

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيو(كانتورينگوتاييدپالن)طراحيدرمانسهبعدي

دوزيمتريوصلبهدستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

75

75

0

7500

#705545

براكيتراپيبافتنرمسرگردنواندامهاشاملقراردادناپليكاتورياسوزنطراحي

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيو(كانتورينگوتاييدپالن)درمانسهبعدي

دوزيمتريوصلبهدستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

35

35

0

3500

#705550

براكيتراپيپروستاتشاملقراردادناپليكاتورياسوزنطراحيدرمانسهبعدي

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتريوصلبه(كانتورينگوتاييدپالن)

دستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

105

105

0

10500

#705555

براكيتراپيمغزشاملقراردادناپليكاتورياسوزنطراحيدرمانسهبعدي

،محاسباتفيزيکبراكيتراپيودوزيمتريوصلبه(كانتورينگوتاييدپالن)

دستگاهبراكيتراپيبابتهرجلسه

70

70

0

7000

#

*
705610IORTانجامدرمانراديوتراپيحينجراحي(IORT)بااشعهايكس

230

80

150

80150

#

*
باالكترون(IORT)انجامدرمانراديوتراپيحينجراحي705615

280

90

190

90190

#706000OCT 4.021.702.320(شامل کلیه هزینه ها) یک چشم

#706005OCT6.773.872.90(شاملكليههزينهها)دوچشم



2.230.891.340اسکن کان فوکال یک چشم#706010

3.682.011.670اسکن کان فوکال دو چشم#706015

#706020UBM8.253.304.950 هر یک از چشم ها

#

*
؛هردوچشم(ECC)هايقرنيهيااسپكوالرمايكروسكوپياندازه گیری سلول706030

4

1.5

2.5

1.52.5

#

*
706035

،اُرباسكنوItrace،Zoywaveشامل توپوگرافی، پنتاکم، )تصویربرداری قرنیه 

؛هرچشم(سايرمواردمشابه

3.5

1.5

2

1.52

#

*
تست دید بُعد و عمق چشم؛ هر دو چشم706040

1.5

0.5

1

0.51

#

*
706045

تست ارزیابی میزان اشک؛ هر دو چشم به هر روش

(هزینه کیت به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)

2.2

1.5

0.7

1.50.7

#

*
؛هردوچشمWorthتست 706050

1.5

0.5

1

0.51

#

*
؛ هر دو چشم(پرده هس)تست هس اسکرین 706055

1.5

0.5

1

0.51

#

*
؛هرچشمORAاندازه گیری ضخامت قرنیه با اولتراسوند 706060

2

0.5

1.5

0.51.5



#

*
اندازه گیری ضخامت قرنیه با پاکی متری؛ هر دو چشم706065

1

0.5

0.5

0.50.5

#

*
706070

وياسايرHTRياGDXمانند )تست ارزیابی عصب چشم در بیماران گلوکوم 

؛هرچشم(مواردمشابه

3.5

1.5

2

1.52

عكسبرداريفضاياپيدورال،تحتهدايتراديولوژيکمانيتورينگوتفسيروگزارش#70900572275

4

2.5

1.5

2.51.50.00

#70901075885
پورتوگرافيترانسهپاتيکازطريقپوست،ارزيابيهموديناميکتحتهدايت

(انجاموتفسير)راديولوژيک

12

8

4

846.00

#70901575894
درمانترانسكاتتر،آمبوليزاسيون؛تحتهدايتراديولوژيکبههمراهنظارتو

تفسير

76

51

25

512512.00

67.0045.002212درمان ترانس کاتتر، انفوزیون؛  به هر روش روش به همراه نظارت و تفسیر#70902075896

#70902575896

درماناندوواسكولرترومبوزدرسيستموريديوياسرخرگهايريويياعروق

تحتهدايت(CDT)كرونربااستفادهازانفوزيونترومبوليتيکازطريقكاتتر

راديولوژيک

73

49

24

492415.00

#70903075900
تعويضكاتترداخلعروقيكارگذاشتهشدهقبليتحتهدايتراديولوژيکدرخالل

(انجاموتفسير)ترومبوليتيکتراپي

51

34

17

34178.00

#70903575901
خارجكردنمكانيكيموادانسدادياطرافكاتتروريدمركزيياوريدجداگانهتحت

(انجاموتفسير)هدايتراديولوژيک

11

7

4

740.00



#70904075902
خارجكردنمكانيكيموادانسداديداخلوريدمركزيياداخلكاتترباهدايت

(انجاموتفسير)راديولوژيک

5

3

2

320.00

#70905075958
جايگذاريپروتزاضافهپروگزيمالبرايترميمداخلعروقيآئورتتوراسيکصعوي

(انجاموتفسير)باهدايتراديولوژيک

11

8

3

836.00

#70905575959
پسازترميمداخلآئورتتوراسيک(تاخيري)جايگذاريپروتزاضافيديستال

(انجاموتفسير)نزولي،برحسبنيازتاحدمبداشريانسلياکباهدايتراديولوژيک

9

6

3

636.00

#70906075961
خارجكردنجسمخارجيداخلعروقيازطريقكاتتروازراهپوستباهدايت

(انجاموتفسير)راديولوژيک

21

14

7

1470.00

(انجاموتفسير)بيوپسيازطريقكاتترباهدايتراديولوژيک#70906575970

36

24

12

24126.00

#

* 

+

7090707637676377

ارائه تصویر سه بعدی به همراه گزارش آنالیز و محاسبات کمی تصاویر برای 

 همراه با پردازش بعدی بر روی MRI، PET/CT، SPECT/CTسیتی اسکن، 

تصاویر با دستگاه تصویربرداری، کالیبراسیون و تنظیم پارامترهای تصویر برداری 

و نظارت حین تصویر برداری

660

#

* 

+

709072

 و پرفیوژن و محاسبات MRSبازسازی و ارائه نقشه تصویری و کمی متابولیکی

کمی خارج از دستگاه و باز سازی تصاویر تخصصی در تصویر برداری های مغزی 

Stroke، Tumor، seizure شامل ارزیابی تاریخچه بیماری و ثبت فرم 

نوروسایکولوژیکو، پردازش دیتا، آنالیز آماری دیتا خارج دستگاه، تهیه تصاویر 

نهایی، اعتبار سنجی کیفی و کمی تصاویر و تفسیر فیزیکی آنها در زمان تصویر 

برداری و زمان آنالیز، تهیه و تایید گزارش تکنیکی و لوکالیزاسیون و لترالیزاسیون 

20200



#

* 

+

709074

، شامل ارزیابی DTI و FMRIباز سازی و ارائه تصاویر عملکردی 

نوروسایکولوژیک و ثبت فرم مربوطه، ارائه آزمون عملکردی به بیمار در حین 

تصویربرداری، پردازش دیتا، آنالیز آماری دیتا خارج دستگاه، تهیه تصاویر نهایی، 

اعتبار سنجی کیفی و کمی تصاویر و تفسیر فیزیکی آنها در زمان تصویر برداری و 

زمان آنالیز، تهیه و تایید گزارش تکنیکی و لوکالیزاسیون و لترالیزاسیون نواحی 

36360

709075
تعيينمحلنوکسوزنتحتراهنمايياولتراسوند،برايتزريقاتتشخيصييا

(بهكداصلياضافهگردد)درماني
!VALUE#حذفشوند

709080
تعيينمحلنوکسوزنياكاتترتحتراهنماييفلوئوروسكوپي،برايتزريقات

(بهكداصلياضافهگردد)تشخيصييادرماني
!VALUE#حذفشوند

709085
تياسكن،برايتزريقاتتعيينمحلنوکسوزنياكاتترتحتراهنماييسي

(بهكداصلياضافهگردد)تشخيصييادرماني
!VALUE#حذفشوند

709090
آي،برايتزريقاتتشخيصيياآرتعيينمحلنوکسوزنياكاتترتحتراهنماييام

درماني
!VALUE#حذفشوند

# 

+
70909577031

استفاده از استریوتاکسی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام 

(هزینه سیم به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد)بیوپسی پستان 
15.005.00100

# 

+
70910077032

استفاده از ماموگرافی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام 

بیوپسی پستان 
6.002.0040

709105
همراهباونوگرافيIVCفيلتر

(هزينهستفيلترجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

75

50

25

50250

IVCخارجكردنفيلتر709106

50

35

15

35150

#8000050080001
پذیرش بیمار برای انجام تست های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا 

آورده شده، خونگیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن
0.140.000.140



#8000100080003
خونگيريوريدييامويرگييکياچندبار

(بهازايهرروزبستري،اينكديكبارقابلمحاسبهوگزارشميباشد)
0.150.150

0.30.300سال5خونگيريوريديازكودكانزير#8000150080004

#800017
خون گیری در خالء

(این کد با ضریب ریالی بخش دولتی قابل محاسبه و گزارش می باشد)

0.2

0.2

0

0.20

0.120.040.080برداشت از واژن، پروستات یا مجرا#8000200080005

0.210.030.180جمع آوری ترشح سینه#8000250080006

0.110.030.080اندازه گیری حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین#8000300080007

0.190.030.160جمع آوری شیره معده یا دوازدهه برای یک نمونه#8000350080008

0.240.040.20جمع آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه#8000400080009

0.170.040.130نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا#8000450080010

0حقحرفهايخدماتآزمايشگاهي#8000500080510

#8002000081000

کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرصهای دارویی برای تعیین بیلیروبین، 

 وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و PHقند، هموگلوبین، کتونها، لوکوسیتها، نیتریت، 

غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده 

0.190.050.140

0.080.020.060 تست2آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا #8002050080014

0.080.020.060آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی#8002100081015

0.080.020.060وزن مخصوص و گزارش کتبی آن#8002150084315

0.170.050.120میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست#8002200082044

0.190.050.140اندازه گیری پروتئین ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین#8002250080018

0.160.040.120پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی#8002300080019

0.140.030.110تعیین مقدار هموگلوبین، اگزاالت، سیترات و یا پنتوز در ادرار#8002350083069



0.140.030.110اوروبیلینوژن ادرار به روش کیفی#8002400084578

0.140.030.110اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی#8002450084583

0.140.030.110اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی#8002500084580

0.220.060.160(PKU)اسید فنیل پیروویک در ادرار به روش کیفی#8002550080024

0.310.050.260اندازه گیری اسید هموژنتیسیک ادرار#8002600080025

0.350.090.260 ساعته24اندازه گیری مس #8002650080511

0.350.090.260تیروزین ادرار به روش کیفی#8002700080512

0.330.070.260سیستین و همو سیستین ادرار به روش کیفی#8002750082615

0.150.030.120هموسیستین ادرار به روش کیفی#8002800083070

0.140.020.120تجسس کریستال های پیروفسفات و اورات#8002850080028

0.160.040.120 دیسمورفیک در ادرارRBCتعیین #8002900080513
#

*
0.230.060.170مواد احیا کننده در ادرار800295860230

#

*
0.150.040.110دانه های متاکروماتیک در ادرار800300860235

#

*
800305860240Addis Count 0.340.090.250

#

*
1.830.501.330میکروآلبومین به روش ایمونوتوربیدومتری یا نفلومتری800310860245

#

*
0.570.160.410 ساعته به روش آنزیمی24اکساالت ادرار 800315860250

#

*
1.140.310.830 ساعته به روش آنزیمی24سیترات ادرار 800320860255

0.180.060.120تعیین مقدارگلوکز خون یا ادرار هرکدام به تنهایی#8004000082947

0.220.080.140(2hpp) ساعت پس از صرف صبحانه 2تعیین مقدار گلوکز خون#8004050082950

0.600.160.440(GTT) نمونه4تست تحمل گلوکز  با حداقل#8004100082951



0.160.050.110تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی#8004150084520

0.200.060.140تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی#8004200082565

0.200.060.140تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هرکدام به تنهایی#8004250084550

0.270.090.180تری گلیسیرید خون#8004300084478

0.200.060.140کلسترول خون#8004350082465

0.260.080.180 خونHDL-Cاندازه گیری #8004400083718

0.290.100.190 خونLDL-Cاندازه گیری #8004450083721

0.290.070.220 خونVLDL-Cاندازه گیری #8004500083719

0.200.050.150اندازه گیری لیپید توتال در خون#8004550080041

0.230.080.150اندازه گیری سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی#8004600084295

0.230.080.150اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی#8004650084132

0.220.060.160اندازه گیری کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهائی#8004700082310

0.200.040.160اندازه گیری دی اکسید کربن یا بی کربنات#8004750082374

0.240.060.180لیتیم#8004800080178

0.250.090.160تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی#80048500823101

0.220.040.180تعیین میزان کلسیم یونیزه خون#8004900082330

0.210.070.140تعیین میزان فسفرخون یا ادرار هر کدام به تنهایی#8004950084100

0.280.110.170اندازه گیری آهن خون#8005000083540

0.350.120.230(TIBC)اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن #8005050083550

0.210.070.140تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هرکدام به تنهایی#8005100084155

0.210.070.140اندازه گیری آلبومین خون#8005150082040

0.510.210.30تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین#8005200080054



0.390.120.270(توتال و مستقیم)اندازه گیری بیلیروبین خون شامل#8005250080514

#8005300084450(SGOT(AST0.250.090.160

#8005350084460(AST)SGPT0.250.090.160

0.250.090.160(ALP)فسفاتاز قلیایی#8005400084075

0.260.070.190(ACP)فسفاتاز اسیدی توتال #8005450084060

0.420.110.310اسید فسفاتاز پروستاتیک#8005500084066

#8005550083615(LD)LDH0.740.260.480

0.940.140.80، جداسازی و اندازه گیریLDایزوآنزیم های #8005600083625

#8005650082550CPK)CK)0.940.290.650توتال

#8005700082553CK-MB0.770.160.610

0.550.140.410آلدوالز#8005750082085

#8005800082955GD6P0.900.300.60

0.560.190.370آمیالز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی#8005850082150

0.530.130.40لیپاز خون#8005900083690

0.380.100.280ایزوسیترات دهیدروژناز#8005950083570

0.340.060.280سوربیتول دهیدروژناز#8006000080071

1.090.360.730(Gamma GT)گاماگلوتامیل ترانسفراز#8006050082977

0.810.120.690(LAP)لوسین آمینوپپتیداز#8006100083670

#8006150083915(5 - NT)-  50.780.120.660 نوکلئوتیداز

0.230.050.180اندازه گیری کولین استرازسرم#8006200082480

0.280.060.220اندازه گیری کولین استراز خون کامل#8006250082482

1.300.241.060(A.D.A)اندازه گیری آدنوزین دی آمیناز #8006300080515



0.550.340.210اندازه گیری پیروات سرم#8006350080516

0.440.230.210اندازه گیری الکتات سرم#8006400080517

0.260.040.220تعیین مقدار مورامیداز سرم#8006450085549

0.410.110.30کلیرانس کراتینین#8006500082545

0.310.080.230کلیرانس اوره#8006550084545
#

*
HPLC1.930.531.40بهروش(HVA)همووانیلیک اسید 800660860205

#

*
1.130.310.820روش ایمونواسی کمی هر آنالیتی که مشخص نشده است800665860210

#

*
1.930.531.40تعیین آمینواسیدها به روش کمی به ازای یک یا بیشتر آمینواسیدها800670860215

0.480.130.350(GCT)آزمایش چالش گلوکز #800675860220
#

*
pH0.320.090.230 مایعات بدن بجز خون و ادرار800680860225

(CSFبرايمثالادرار،)الكتروفورزايمونوفيكساسيون؛سايرمايعاتبدنباتغليظ#800700860200
7

1.3

5.7

1.35.70

#8007050083020
 به روش شیمیایی و Fالکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین 

    به روش ستون توا ماAً 2هموگلوبین 

2.7

1

1.7

11.70.00

#8007100080518
الکتروفورز همـوگلوبین به روش سیترات آگاروز به منظور افتراق هموگلوبین 

های غیر طبیعی
2.020.531.490

1.750.261.490(تعیین هموگلوبین ناپایدار)آزمایش ایزوپروپانل و حرارت #8007150080519

1.960.471.490 بیوسنتزIn vitroتعیین نسبت زنجیره های گلوبینی به روش#8007200080520

0.190.050.140به روش شیمیایی (HbF)تعیین مقدار هموگلوبین جنینی #80072500830301

0.870.230.640 به روش ستونیA 2تعیین مقدار هموگلوبین #8007300080082



1.620.421.20الکتروفورزیس پروتئین ها#80073582664

الكتروفورزيسپروتئينهادرادراريامايعنخاع#800740826641

2

0.5

1.5

0.51.50

1.380.291.090الکتروفورزیس زنجیره های گلوبین#80074500826642

1.250.221.030الکتروفورزیس لیپوپروتئین ها#80075000826643

الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها#8007550082172
0.6

0.2

0.4

0.20.40

4.921.283.640ایمونو الکتروفورزیس سرم یا ادرار#8007600080088

1.360.241.120 و آلکالن فسفاتازLD,CKالکتروفورزیس ایزوآنزیم های #8007650080089

#8007700080090 Current Immuno Electrophoresis or CCIE Counter روش های  

کروماتوگرافی

1.330.231.10

1.870.491.380به روش کیفی (HPLCمانند گاز،مایع و )کروماتوگرافی ستونی #8007750082486

2.360.981.380به روش کمی (HPLCمانند گاز، مایع و )کروماتوگرافی ستونی #8007800082491

0.610.160.450کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی#8007850082487

0.770.320.450کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی#8007900082488

2.060.681.380(Thin layer)کروماتوگرافی الیه نازک #8007950082489

1.190.360.830(HbA1C)اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله #8008000080096

#8008050083655
اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی 

(Fe،Zn،C، Hgو سایر موارد مشابه )
1.710.7110

0.350.110.240اندازه گیری منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری#8008100083735

0.300.080.220اندازه گیری منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری#8008150080099

0.980.300.680(مانند مورفین و مپریدین)تجسس مواد مخدر#8008200083925



0.310.080.230(آسپیرین)اسید استیل سالسیلیک به روش کیفی #8008250080101

0.460.190.270(آسپیرین)اسید استیل سالسیلیک به روش کمی #8008300080102

0.370.100.270اندازه گیری باربیتوریک به طریق شیمیایی#8008350080103

2.490.651.840اندازه گیری کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیکها#8008400080156

1.840.531.310اندازه گیری سیکلوسپورین در سطح خون#8008450080158

#800847Tacrolimous Level

3.8

1.3

2.5

1.32.5

1.480.391.090اندازه گیری سطح خونی سایر داروها#8008500080106

0.540.140.40(5HIAA) هیدروکسی اندول استیک اسید 5تعیین مقدار #8008550080107

0.950.250.70(VMA)تعیین مقدار وانیلیل مندلیک اسید در ادرار #8008600084585

1.320.680.640(M.M.A)اندازه گیری متیل موالونیک اسید #8008650080521

0.920.240.680کتکول آمینهای خون یا ادرار هر کدام#8008700082382

1.880.491.390تعیین مقدار متانفرین و نورمتانفرین و اپی نفرین ادرار هر کدام#8008750083835

0.710.170.540کتواستروئیدها، در ادرار- 17تعیین مقدار#8008800080111

0.710.170.540هیدروکسی استروئیدها در ادرار -17تعیین مقدار #8008850080112

0.260.060.20آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک#8008900080113

0.230.060.170اندازه گیری بیلیروبین مایع آمنیوتیک#8008950080114

0.450.090.360تعیین لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک#8009000083661

0.190.050.140(Foam Stability Test)آزمایش ثبات کف #8009050083662

0.910.430.480اندازه گیری هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار#8009100083500

0.910.430.480اندازه گیری هیدروکسی پرولین توتال در ادرار#8009150083505



0.110.020.090تعیین مقدار موکوپروتئینهای خون#8009200080119

0.190.050.140اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کیفی#8009250083866

0.320.070.250اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کمی#8009300083864

اسید معده آزاد و توتال برای هر نمونه#8009350082926
0.6

0.1

0.5

0.10.50

0اسيدمعدهآزادياتوتالبرايهرنمونه#80094082928

1.610.281.330(Intrinsic Factor)فاکتور داخلی #8009450083528

1.680.351.330جمع آوری عرق به هر طریق#8009500080125

0.820.170.650تعیین دلتا آمینولوولینیک اسید#8009550080126

0.190.050.140تعیین مقدار پورفیرین#8009600080127

0.150.060.090اوروپورفیرین ادرار به روش کیفی#8009650084119

0.200.030.170اوروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن#8009700084120

0.150.060.090کوپروپورفیرین ادرار به روش کیفی#8009750841191

0.230.060.170کوپروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن#8009800841201

0.150.060.090پورفوبیلینوژن ادرار به روش کیفی#8009850084106

0.240.050.190پورفوبیلینوژن ادرار به روش کمی#8009900084110

0.450.090.360تعیین مقدار اوروبیلین در مدفوع#8009950084577

1.420.371.050اندازه گیری فنیل آالنین یا تیروزین به روش شیمیایی#8010000084030

1.470.650.820اندازه گیری سرولوپالسمین به روش شیمیایی#8010050082390

0.870.330.540اندازه گیری آمونیاک خون#8010100082140

0.450.250.20تعیین مقدار اسید الکتیک خون#8010150083605



0.400.080.320برای هر نمونه بجز هوای تنفسی (اتانول)الکل #8010200082055

0.930.240.690(Myoglobin)میوگلوبین #8010250083874

0.190.030.160(Met Hemoglobin)تعیین مقدار مِتهموگلوبین #8010300083050

0.190.030.160تعیین مقدار هاپتوگلوبین  به طریق شیمیایی یا کمی#8010350083010

0.810.210.60تروپونین به روش کیفی#8010400084512

1.430.790.640تروپونین به روش کمی#8010450080522

1.960.471.490تعیین میزان هموسیستئن#8010500080565

0.190.050.140تعیین میزان گاالکتوز خون#8010550082760

0.570.150.420تست جذب دی گزیلوز خون یا ادرار#8010600080145

0.600.160.440تست تحمل الکتوز#8010650080146

0.280.060.220تست تحمل گلوکاگون#8010700082946

2.180.381.80تست تحمل تالبوتامید#8010750082953

O21.280.490.790و محاسبه  اشباع  (PH,PO2,PCO2,CO2,HCO3)گازهای خونی، شامل #8010800082803

#801082
، محاسبه  (PH,PO2,PCO2,CO2,HCO3)اندازه گیری گازهای خونی شامل 

، سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت قند خون و الکتاتO2اشباع 

2.5

1

1.5

11.5

0.280.060.220منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کمی#8010850082375

0.230.060.170منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کیفی#8010900082376

0.150.040.110استن و اجسام کتونی سرم به روش کیفی و نیمه کمی#8010950080152

0.350.090.260تعیین مقدار اسمواللیته پالسما یا سایر مایعات بدن#8011000082180

0.220.050.170اندازه گیری کاروتن خون#8011050082380

0.250.050.20خون (Cویتامین)اندازه گیری اسیدآسکوربیک #80111000821801



1.340.201.140(B1ویتامین )تیامین #8011150084425

1.340.201.140( B2ویتامین )ریبوفالوین #8011200084252

1.540.401.140فولیک اسید سرم#8011250084746

B121.540.401.140ویتامین #8011300082607

A0.300.080.220اندازه گیری ویتامین #8011350084590

#8011400080163D ithionite  R apid  T est ( Solubility Test )  0.200.060.140

1.370.570.80(Transferrin)ترانسفرین #8011450080164

0.500.130.370(Transferrin Saturation)اشباع ترانسفرین #8011500080165

1.050.320.730تعیین رسپتورهای ترانسفرین#8011550080532

0.470.120.350تجزیه سنگ های ادراری و کیسه صفرا#8011600080166

#8011650080162Digoxin1.470.690.780

1.450.680.770فریتین#8011700082728

HPLCاندازه گیری تیروزین به روش #801175860090

1.97

0.54

1.43

0.541.430

HPLC1.970.541.430اندازه گیری فنیل آالنین به روش #801180860095
#

*
1.310.360.950هاپتوگلوبین801185860100

#

*
801190860105Arylsulfatase A,B,C2.620.721.90؛ هر کدام

#

*
0.290.080.210هموسیدرین801195860110

#

*
1.310.360.950اندازه گیری هر یک از آپولیپوپروتئین ها801200860115

#

*
801205860120Lipoprotein  a (Lpa)1.170.320.850



#

*
801210860125Stool Trypsin Activity0.690.190.50

#

*
801215860130Total Antioxidant &  Oxidant1.370.380.990

#

*
0.450.120.330کوکائین و متابولیت های آن801220860135

#

*
HPLC1.970.541.430 فنوبابربیتال به روش801225860140

#

*
HPLC1.970.541.430  نورتریپتیلین به روش801230860145

#

*
801235860150HPLC بهروش Amphetamine يا Methamphetamine1.970.541.430

#

*
HPLC1.970.541.430اندازه گیری سایر ویتامین ها به روش 801240860155

#

*
0.400.110.290متادون801245860160

#

*
1.130.310.820تئوفیلین801250860165

#

*
801255860170Cystatin C2.000.551.450

#

*
 Metabolic Disorders Screening Test (By TMS بیماری 25     برای 801260860175

Method)
1.710.471.240

#

*
801265860180MDA1.140.310.830

#

*
801270860185Catalase1.430.391.040

#

*
801275860190SOD1.430.391.040

#

*
1.430.391.040(GSH)گلوتاتیون ردوکتاز 801280860195

#8014000084480T30.640.280.360

#8014050080169 T40.640.280.360

#8014100084479(T3RU)T3 Uptake0.640.280.360



#8014150084483TSH0.830.370.460

#8014200084481FT30.830.370.460

#8014250080173FT40.830.370.460

#8014300080174TRH0.660.200.460

#8014350084432Thyroglobulin1.730.810.920

#8014400083001FSH0.800.280.520

#8014450083002LH0.800.280.520

#8014500084146Prolactin0.870.300.570

#8014550084402Testosterone0.950.330.620

#8014600080524Free Testosterone 0.870.300.570

#8014650080525DHEA-S0.980.340.640

#8014700082627DHEA0.980.340.640

#8014750084144Progesterone0.980.340.640

#801480008349817-OH-Progesteron1.150.400.750

1.150.400.750استرادیول یا استروژن#8014850082670

#8014900082677Estriol1.150.400.750

#8014950082157Andrstenedione1.140.300.840

#8015000080187PTH1.220.420.80

#8015050082308Calcitonin1.210.370.840

#801510008230625-Hydroxy Vitamin D
1.8

0.2

1.6

0.21.6



25Hydroxy Vitamin D و#80151500823071

1.8

0.2

1.6

0.21.6

#8015200084244Renin1.180.410.770

#8015250082164Angiotensin  Converting  Enzayme ACE1.610.421.190

#8015300082163AngiotensinII1.440.251.190

#8015350082088Aldosterone1.270.221.050

#8015400082668EPO (اریتروپوئتین)1.890.331.560

#8015450082024ACTH1.080.330.750

#8015500082530Cortisolدر خون یا ادرار 
0.92

0.35

0.57

0.350.570

#8015550083003HGH1.000.380.620

#8015600080199HGHپس ازتحریک ( تزریقL-Dopaیا ورزش ) 3.511.452.060 نمونه4

#8015650083525Insulin0.980.340.640

#8015700084681C-Peptide1.050.320.730

#8015750082943Glucagon0.990.260.730

#8015800082941Gastrin1.180.450.730

1.120.290.830گاسترین بعد از تحریک سکرتین#8015850082938

#8015900084702Beta-HCG0.980.340.640

#8015950080526Beta-HCG2.720.941.780 با تیتراژ حداقل با سه رقت

1.160.240.920(ADH)وازوپرسین #8016000084588

1.450.351.10اندازه گیری میکروآلبومین به روش االیزا#8016050080527



1.330.231.10 و االیزا اندازه گیری می شوندRIAهورمونهای دیگری که به روشهای #8016100080207
#

*
801615860080IGF-11.430.391.040

#

*
801620860085Free Beta HCG2.290.631.660

#8016250080208
آنتی بادی ها یا همورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی 

 اندازه گیری می شوندLFAلومینسانس و 

1.81

0.71

1.1

0.711.1

#8018000080208
 LFAتومورمارکرهایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و 

اندازه گیری می شوند

1.81

0.71

1.1

0.711.10

#8018050080210CEA1.560.760.80

1.250.540.710آلفافتوپروتئین#8018100080211

1.010.300.710آلفا فتوپروتئین مایع آمونیون#8018150082106

#8018200080213PSA (پروستات اسپسیفیک آنتی ژن)1.750.760.990

#8018250080528Free P .S .A1.420.530.890

#8018300080529 Hormon Binding Globolin(S.H.B.G)1.220.330.890

#8018350080214CA  19-9 2.271.320.950

#8018400080215CA  15-3 2.271.320.950

#8018450080216CA125 2.271.320.950

2.211.021.190تومورمارکرهای درج نشده دیگر#8018500080217
#

*
801855860040Cyfra 21-11.850.511.340

#8020000085023
CBC ( ،هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پالکت

و دیفرانسیاسیون (اندیسهای سلولی
0.340.150.190



0.190.080.110 به تنهاییWBCشمارش #8020050085048

0.080.030.050اندازه گیری هموگلوبین#8020100085018

0.080.030.050اندازه گیری هماتوکریت#8020150085013

0.200.070.130شمارش رتیکولوسیتها#8020200085044

0.120.030.090شمارش پالکتها#8020250085590

0.110.040.070سدیمانتاسیون#8020300085651

LE0.340.140.20تجسس سلول #8020350080225

0.110.030.080شمارش ائوزینوفیل خون در میلی متر مکعب#8020400080226

0.160.030.130شمارش ائوزینوفیل در ترشحات بینی#8020450080227

0.160.030.130شمارش ائوزینوفیل در ادرار#8020500080228

0.170.050.120(Osmotic Fragility Test)تست شکنندگی گلبولهای قرمز #8020550085555

#8020600080230Sickle Prep 0.210.070.140

0.170.030.140هموگلوبین پالسما#8020650083051

آزمایش مستقیم خون از نظر انگل ها، نظیرماالریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد #8020700080232

مشابه

0.200.070.130

0.090.020.070تجسس اجسام هاینز در خون محیطی#8020750085441

#8020800080234Red Cell Mass0.810.170.640

#8020850080235Total Blood Volume0.810.170.640

#8020900080236Total  Plasma Volume0.810.170.640
#

*
0.120.030.090شمارش هر یک از پارامترهای خون802095860260

0.110.040.070(BT)تعیین زمان سیالن خون #8022000085002

IVY0.160.050.110زمان سیالن با روش #8022050080239

0.150.050.10(CT)زمان انعقاد خون #8022100085345



#8022150085610PT با تعیین میزان  I.N.R0.360.120.240

#8022200085730PTT0.350.110.240

0.420.130.290تعیین مقدار فیبرینوژن#8022250085384

0.110.020.090تست حل شدن فیبرین#8022300080244

0.200.040.160تست مصرف پروترومبین#8022350080245

0.320.070.250تعیین زمان ترومبین#8022400085670

0.200.040.160تعیین زمان رپتیالز#8022450085635

2.690.562.130(کمی)تعیین میزان فاکتورهای انعقادی هر یک به تنهایی#8022500080248

كميFDPبررسيموادحاصلازتخريبفيبرين#8022550085362

2.5

0.5

2

0.520

0.380.080.30(ELT)لیز شدن اوگلوبولین #8022600085360

0.620.130.490اندازه گیری فاکتور ون ویلبراند#8022650085245

0.540.110.430(کیفی)XIIIمیزان فاکتور #8022700085290

0.240.050.190 پالکتیIIIمیزان فاکتور#8022750080253

Cتعيينميزانپروتئين#8022800085302

6

2

4

240

S2.340.721.620میزان پروتئین #8022850085305

#8022900085300
 یا سایر مهارکننده های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و ون و IIIآنتی ترومبین

یلبراند فاکتور
2.460.751.710

0.390.080.310تجمع پالکتها به ازای هر معرف#8022950085576

0.250.050.20تست چسبندگی پالکت#8023000080258



0.140.020.120(PRT)تست رکالسیفیکاسیون پالسما #8023050080259

اندازه گیری آنتی ژن هر کدام از فاکتورهای انعقادی با روش راکت #8023100080260

ایمونوالکتروفورزیس

0.850.260.590

0.090.020.070(Clot Retraction)جمع شدن لخته #8023150085170

2.810.732.080آنتی بادی ضد پالکتی به روش فلوسایتومتری#8023200086022

IF0.840.220.620آنتی بادی ضد پالکتی به روش#8023250080263

D-Dimer2.050.311.740تعیین مقدار #8023300085379

PVO-ELT0.610.160.450 (Post Venous Occlusion Euglobulin LysisTime)اندازه گیری #8023350080265

0.320.070.250( Plasminogen Activator Inhibitor)اندازه گیری #8023400080266

TPA(Tissue Plasminogen Activator)1.460.221.240اندازه گیری #8023450080267

#8023500080268  APC-R  (Activated  Protein  C  Resistance)1.150.300.850
#

*
802355860265Functional Clotting  Protein1.650.451.20

#

*
802360860270Plasmin Inhibitor1.050.290.760

#

*
802365860275Heparin  Level1.830.501.330

#

*
1.830.501.330(هپاتوکمپلکس) II,X,VIIفاکتورهای انعقادی 802370860280

A,B.O,Rh,DU0.350.120.230تعیین گروه خون #8025000086900

0.150.030.120؛  هر کدامRh(E,e,C,c)تعیین ژنوتیپ #8025050080271

0.270.060.210(تشخیص آنتی بادیهای غیر طبیعی درسرم)آزمایش پانل سل#8025100080272

0.580.200.380کراسماچ استاندارد#8025150086904

2.040.431.610کراسماچ به روش فلوسایتومتری#8025200080274

0.180.060.120تست کومبس مستقیم#8025250086880

0.370.140.230تست کومبس غیر مستقیم#8025300086885



0.170.030.140(تجسس آنتی بادی)  Screeningآنتی بادی #8025350080277

0.270.070.20( Kellمانند)تعیین آنتی ژنهای سایر گروههای خونی دیگر #8025400080278

Paternity Test7.681.616.070رد ابوت #8025450086910

#8025500086927FFP 0.120.030.090هر واحد (گرم کردن) شامل آماده سازی

4.170.873.30 سی سی500پالسما فرزیس درمانی برای هر #8025550080282

1.320.340.980 کراسماچ جهت پیوندWBCانجام تست #8025600086805

#8025650086807 Reactive Ab Panel2.230.581.650 جهت پیوند

#8025700086812 HLA  A,B, C Typingتنها یک آنتی ژن ( مانندB5 یا B27 )2.310.601.710

#8025750086813HLA,Typing,C,B,A3.530.742.790 چند آنتی ژن

I5.140.904.240 کالس HLA Typingبررسی #8025800080530

II7.481.126.360 کالس HLA , Typingبررسی #8025850080531

ماركرهايسطحيبهازايهرماركربهروشفلوسايتومتريCDبررسي#8025900080566

3.5

1

2.5

12.50

#802591
 مارکرهای سیتوپالسمیک به ازای هر مارکر به روش CDبررسی 

فلوسایتومتری

7

1

6

16

#8025950086816  HLA Typing DQ/DR3.590.752.840 تنها یک آنتی ژن

#8026000086817   Typing HLA DQ/DR4.901.033.870   چند آنتی ژن

#8026050086821HLA  Typing MLC  HLA3.490.912.580

#8026100086822HLA  Typing PLC  HLA1.370.291.080

23.744.9718.770تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی#8026150080291

1.570.331.240(بزاق)تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور #8026200080292



0.460.110.350 هر کدامImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+Bتعیین تیتراژ#8026250080293

0.470.100.370بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران#8026300080294

فصد خون#802635

2.2

0.7

1.5

0.71.50

0.460.120.340(Circulating Immune Complex)درخون CICانجام  #8026400080296

0.240.040.20اتو همولیز#8026450080297
#

*
1.970.541.430شستشوی خون هر واحد802650860285

گلبول قرمز متراکم#802652

3.5

1

2.5

12.50

پالکت رندم#802654

2.5

1

1.5

11.50

FFPپالسما #802656

2.2

0.7

1.5

0.71.50

کرایوی خون#802658

2.2

0.7

1.5

0.71.50

گلبول قرمز با حذف لكوسیت#802660

6

2

4

240



پولد پالکت با حذف لكوسیت#802662

13

4

9

490

 اشعه دادن فرآورده های خونی#802664

2

0.5

1.5

0.51.50

#802666

پالسما فرزیس درمانی

هزینه ست مطابق قیمت اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به )

(صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد

8

2

6

260

#802668

پالکت فرزیس

هزینه ست مطابق قیمت اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به )

(صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد

8

2

6

260

#802670

لوکوفرزیس درمانی

هزینه ست مطابق قیمت اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به ) 

(صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد

8

2

6

260

#802674

 CMV-Negativeفرآورده  

هزینه ست مطابق قیمت اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به )

(صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد

8

2

6

260

گلبول قرمز شسته شده#802676

5

2

3

230

#802678

اریتروفرزیس

هزینه ست مطابق قیمت اعالمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به ) 

(صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد

8

2

6

260

#8028000086140CRP0.190.070.120 به روش کیفی



#80280500861401CRP0.860.330.530 به روش کمی

#8028100080301RF0.190.070.120

#8028150805321RF0.610.200.410 به روش کمی

0.160.050.110منو تست#8028200080533

VDRL,RPR0.240.100.140تست تشخیص سیفلیس مانند #8028250086592

0.340.140.20آزمایش رایت#8028300080303

0.510.210.30کومبس رایت#8028350080304

2ME0.340.120.220آزمایش #8028400080305

0.560.190.370ویدال#8028450080534

ASO0.360.140.220تیتر#8028500080306

0.420.110.310(آزمایش پل بونل)جستجوی آنتی بادی هتروفیل#8028550080307

0.140.050.090(PPD)تست توبرکولوز#8028600086580

0.120.030.090تست کازونی#8028650080309

#8028700080310PregnancyTest0.250.100.150  از طریق ادرار

0.410.110.30تست حاملگی به روش کمی از طریق ادرار#8028750080311

0.810.210.60 به روش ایمونوفلورسانسANAآزمایش #8028800086038

0.720.190.530آزمایش لیستریا به روش ایمونوفلورسانس#8028850080313

0.780.200.580آزمایش مایکوپالسما به روش ایمونوفلورسانس#8028900080314

#8028950080315ANCA1.020.350.670

#8029000086384NBT1.070.370.70

#8029050080318Killing3.020.532.490

#8029100086155Chemotaxia3.020.532.490



#8029150080320Opsonin1.220.320.90

1.030.270.760فاگوسیتوز#8029200080321

1.880.491.390میکروگلوبولین-2-بتا#8029250080322

#8029300080323Sucrose Hemolysis Test0.340.090.250

#8029350080324Hams Test0.310.060.250

0.430.110.320تیتر آگلوتینینهای سرد#8029400086157

#8029450080535Cold0.430.110.320 هموالیزین

#8029500080326Alpha Heavy Chain1.040.270.770

#8029550086215Anti – DNA0.950.250.70

#8029600080328
 DQBI,DQAL,HLA برای تشخیص آللهای PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

هر یک به تنهایی

3.55

0.9

2.65

0.92.650

#8029650080329
 برای تشخیص آلل های PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

DRB3,DRB2,DRB1,HLAهر یک به تنهایی 

3.55

0.9

2.65

0.92.650

00 برای تشخیص سایر عوامل بیماریPCRاستفاده از #8029700080330

4.181.093.090 به روش فلوسایتومتریT-cell و B-cellفنوتیپ #8029750080331

2.730.712.020سایر روش هاT-cell و B-cellفنوتیپ #8029800080332

#8029850080536LTT3.600.632.970 ترانسفورماسیون لنفوسیتی

T84.681.223.460 و T4فنوتیپ #8029900080333

7.371.545.830 کاملT4و T-cell و B-cellفنوتیپ #8029950080334

1.320.400.920(IgG)روبال آنتی بادی #8030000086762

1.320.400.920(IgM)روبال آنتی بادی #8030050080336



CMV(IgG1.320.400.920)آنتی بادی #8030100080339

CMV(IgM1.320.400.920)آنتی بادی #8030150080340

HSV( (IgG1.240.320.920)آنتی بادی  #8030200087274

HSV(IgM1.240.320.920)آنتی بادی  #8030250080342

FTA(IgG1.240.320.920)آنتی بادی  #8030300087299

FTA(IgM1.240.320.920)آنتی بادی  #8030350080345

TOXO(IgG1.320.400.920)آنتی بادی #8030400872991

TOXO(IgM1.320.400.920)آنتی بادی  #8030450080348

1.240.320.920(IgG)آنتی بادی کالمیدیا #8030500086631

1.240.320.920(IgA)آنتی بادی کالمیدیا #8030550080351

1.240.320.920(IgM)آنتی بادی کالمیدیا #8030600080352

1.240.320.920(IgG)آنتی بادی مایکو پالسما #8030650086738

1.240.320.920(IgM)آنتی بادی مایکو پالسما #8030700080354

1.320.400.920(IgG)آنتی بادی هلیکو باکتر #8030750086677

1.320.400.920(IgA)آنتی بادی هلیکو باکتر #8030800080356

1.320.400.920(IgM)آنتی بادی هلیکو باکتر #8030850080537

1.110.190.920تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبالتینگ#8030900080538

؛ هر کدام(IgM و IgG)آنتی بادی فاسیوال #8030950080539
1.11

0.19

0.92

0.190.920

؛ هر کدام(IgM و IgG ،IgM)آنتی بادی توکسوکارا #8031000080540
1.11

0.19

0.92

0.190.920



؛ هر کدام(IgM و IgG) VZVآنتی بادی #8031050080541
1.11

0.19

0.92

0.190.920

؛ هر کدام(IgM و IgG) mumpsآنتی بادی #8031100080542
1.11

0.19

0.92

0.190.920

؛ هر کدام(IgM و IgG) measlesآنتی بادی #8031150080543
1.11

0.19

0.92

0.190.920

E.B.V1.110.190.920آنتی بادی #8031200080544

؛ هر کدام(IgM و IgG) E.B.Vآنتی بادی #8031200080544
1.11

0.19

0.92

0.190.92

هر کدام به تنهایی T.B (IgG,IgM)آنتیبادی #8031250080545
1.11

0.19

0.92

0.190.920

؛ هر کدام(IgM و IgG)آنتی بادی فسفولیپید #8031300080357
1.15

0.3

0.85

0.30.850

؛ هر کدام(IgM و IgG)آنتی بادی کاردیولیپین #8031350086147
0.92

0.24

0.68

0.240.680

#8031400080359AMA (آنتی میتوکندریال آنتی بادی)0.760.200.560

#8031450080360ASM ( آنتی بادی علیه ماهیچه های صاف)0.760.200.560

0.570.150.420تجسس آنتی بادی ضد اسپرم#8031500080361



1.370.450.920آنتی بادی تیروگلوبولین#8031550086800

؛ هر کدام(IgM و IgG)آنتی بادی کاالآزار #8031600080364
1.08

0.23

0.85

0.230.850

؛ هر کدام(IgM و IgG) Amoebiasisآنتی بادی بر علیه #8031650080365
1.11

0.19

0.92

0.190.920

؛ هر کدام(IgM و IgG)آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک #8031700080546
1.11

0.19

0.92

0.190.920

0.760.130.630تعیین زنجیره های سبک کاپا والمبدا#8031750080366

1.030.180.850لوپوس آنتی کوآگوالنت#8031800080367

#8031850087390HIV-MIX2.040.711.330 به روش االیزا

#8031900080560HIV- P242.040.711.330  آنتی ژن به روش االیزا

2.040.711.330به روش االیزا  HBC(IgM)آنتی #8031950080561

#8032000080562HAV2.040.711.330 به روش االیزا

#8032050087340HBSAg2.040.711.330  به روش االیزا

#8032100086707HBeAg2.040.711.330 به روش االیزا

#8032150087350HBeAnti -2.040.711.330به روش االیزا

#8032200086706Anti-HBs2.040.711.330 به روش االیزا

#8032250086704Anti-HBc2.040.711.330  به روش االیزا

1.610.281.330 اندازه گیری آنتی اکسیدان هاHBCآنتی #8032300080563

WesternBlot2.460.432.030… یا HCV یا HIVتست تاییدی #8032350080375



#8032400087449HTLV-I1.610.281.330 به روش االیزا

#8032450874491HTLV-II1.610.281.330 به روش االیزا

#8032500873501HEV یا HDV1.610.281.330  به روش االیزا

#8032550086803Anti-HCV2.770.961.810 به روش االیزا

2.070.791.280 یا االیزاRIA به روش IgEآزمایش #8032600082785

0.920.240.680 به روش االیزاCH50آزمایش #8032650086162

0.880.230.650(حساس شده گوسفندRBC) به روش همولیزین CH50آزمایش #8032700080382

1.030.270.760 ؛هر کدام RID به روش IgM,IgA,IgGآزمایش #8032750082784

1.760.461.30 ؛ هر کدام ELISA به روش IgM,IgA,IgG,IgDآزمایش #8032800827841

1.300.450.850 ؛ هر کدامEIA و RIDتراسفرین به روش  –C9,C8,C7,C6,C4,C3آزمایش #8032850086160

#8032900080547Clq1.080.230.850

0.990.260.730آنتی تریپسین-1-آلفا#8032950082103

؛ هر کدامIgG4 و IgG3 ، IgG2 ، IgG1ساب کالس های ایمونوگلوبولین ها مانند#8033000082787
1.8

0.47

1.33

0.471.330

0.920.190.730برای هر آنتی بادی یا آنتی ژن(روش اشترلونی)ژل دیفوژن کیفی#8033050086331

#8033100086378MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)1.680.441.240

0.090.020.070(کیفی)کرایوگلوبولین #8033150082595

0.340.090.250(کمی)کرایوفیبرینوژن #8033200082585
#

*
803325860290High Sensitive  CRP1.310.360.950

#

*
803330860295C1 Inhibitor1.430.391.040



#

*
8033350082787PANCA  (Anti MPO)

1.24

0.34

0.90

0.340.90

#

*
803340860305PAPP-A1.570.431.140

#

*
803345860310Anti Smith Ab.1.230.340.890

#

*
803350860315LM  Ab . (Liver-idney-Microsomal)1.710.471.240

#

*
803355860320Anti Parietal Ab.0.790.220.570

#

*
803360860325GBM  Ab.0.790.220.570

#

*
803365860330Pemphygus Ab.1.310.360.950

#

*
803370860335     Anti Endomesial Ab.(G or A or M)1.360.370.990

#

*
Anti Gliadin Ab.(G or A or M)1.360.370.990   ؛هرکدام به تنهایی803375860340

#

*
803380860345DNPH  Test0.290.080.210

#

*
9.192.536.660 نوع آلرژن20تست آلرژن تنفسی با 803385860350

#

*
 بتاگلوکان1-3تست 803392

17

4

13

413

#

*
803395860360Anti SCL-70 Ab.1.700.471.230

#

*
803400860365SSA-RO1.700.471.230

#

*
803405860370SSA-LA1.700.471.230



#

*
803410860375S/m  RNP1.700.471.230

#

*
803415860380Anti Jo1 1.700.471.230

#

*
803420860385ENA  profile1.700.471.230

#

*
803425860390Anti CCP  (CPA)2.620.721.90

#

*
803430860395Anti Betta-2 Glycoprotein  (IgA)1.310.360.950

#

*
803435860400Anti Centromer- CREST1.310.360.950

#

*
803440860405Osteocalcin2.620.721.90

#

*
803445860410ASCA0.790.220.570

#

*
803450860415CTX  (Carboxy Terminal Telopeptide)2.620.721.90

#

*
8034550082787CANCA  (Pr-3)

1.24

0.34

0.90

0.340.90

#

*
803460860425Anti Interferon  B6.571.814.760

#

*
803465860430HLA ABC به روش PCR 0 پرایمر96  با

#

*
803470860435HCV  Genotyping26.287.2319.050

#

*
803475860440HPV  Genotyping  16, 1815.774.3411.430

#

*
803480860445Anti T .B  (IgG)1.170.320.850

#

*
803485860450Anti T .B( IgA)1.170.320.850



#

*
803490860455Anti T .B  (IgM)1.170.320.850

به روش االیزا؛ هر کدام (IgM و IgG) Listeriaآنتی بادی های #803492
1.3

0.3

1

0.31

به روش االیزا؛ هر کدام (IgM و IgG) Leptospiraآنتی بادی های #803493
2.1

0.6

1.5

0.61.5

#

*
Anti Brucella  (IgG,IgA,IgM)1.280.350.930هر کدام به تنهایی 803495860460

#

*
803500860465Anti HAV  (IgM)2.280.631.650

#

*
803505860470Anti ds DNA1.260.350.910

#

*
803510860475Anti Mullerian  Ab (Each Class)8.002.205.80

#

*
803515860480Anti Pneumonia  (Each Class)2.290.631.660

#

*
803520860485Diphteria  Ab . (Each Class)1.370.380.990

#

*
803525860490Anti GM1 (Each Class)4.111.132.980

#

*
803530860495 Anti Acetylcholine  Receptor Ab . (Each Class) 9.142.516.630

#

*
803535860500Inhibin  A6.861.894.970

#

*
803540860505Leptin 6.861.894.970

#

*
803545860510Tetanux Ab . (Each Class)1.370.380.990

#

*
803550860515(IgG or IgM) Anti Lyme2.150.591.560؛ هرکدام



#

*
803555860520NGAL1.430.391.040

#

*
803560860525H . pylori Stool Ag.2.000.551.450

#

*
803565860530Interleukins1.140.310.830؛ هر کدام

#

*
803570860535 P162.860.792.070

#

*
CISH28.587.8620.720 ( مانند داک وFDAبا تکنیک قابل قبول )803575860540

#

*
803580860545 HPV Genotyping 17.154.7212.430 ژنوتیپ6  حداقل

#

*
803585860550MAR  Test (IgG)2.100.581.520

#

*
803590860555MAR  Test (IgA)2.100.581.520

#

*
803595860560MAR  Test (IgM)2.100.581.520

#

*
803600860565Semen Analysis (با استفاده از دستگاه های خودکار)1.140.310.830

#

*
803605860570Urea Breath Test4.581.263.320

#

*
803610860575Sperm  Washing (Swim  Down Method)3.570.982.590

#

*
803615860580Sperm  Washing (Swim  Up Method)2.860.792.070

#

*
803620860005Anti-Borrelia  (IgM , IgG)2.950.812.140

#

*
803625860010Anti-Tissue Transglutamiase(IgA , IgG)1.560.431.130

#

*
803630860015Anti-TPO1.850.511.340

#

*
803635860020C . difficil Antigen  in Stool4.441.223.220



#

*
803640860025Calprotectin  In stool7.412.045.370

#

*
803645860030Clostridum  difficile  toxin A&B5.921.634.290

#

*
803650860035CMV  Ag4.141.1430

#

*
803655860045Human epididymis protein  4, HE47.412.045.370

#

*
803660860055NT-PRO-BNP 10.362.857.510

#

*
803665860060Nuclear matrix protein  (NMP22)5.041.393.650

#

*
803670860065Pro-calcitonin6.661.834.830

#

*
803675860070SCL 1 Ab.2.580.711.870

#

*
803680860075Xylocaine  test0.560.150.410

(انترفرون گاما)تست کوآنتی فرون #803682
18

4

14

414

#

*
تست گاالکتومانان803684

17

4

13

413

#

*
 پانلی30تست آلرژن 803686

16

3

13

313

#

*
آدامز تست آنتی ژن یا آنتی بادی803696

6

1

5

15



#

*
8036971,3   B-Glucan

20

5

15

515

#

*
کریپتوکوکوس به روش التكس803698

12

3

9

39

0.420.190.230کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی بیوگرام#8040000087086

0.890.410.480کشت مدفوع و آنتی بیوگرام هر بار#8040050087045

1.070.460.610کشت خون و آنتی بیوگرام هر بار#8040100087040

0.890.390.50کشت گلو#8040150087060

0.950.300.650(لیشمانیا)کشت سالک #8040200080397

0.230.090.140بررسی مستقیم زخم از نظر سالک#8040250080398

1.040.420.620(مانند مایع آسیت و مایع پلور)کشت بیهوازی #8040300080399

0.460.200.260از نظر باکتری (مثل گوش، بینی، زخم)کشت ترشحات عمومی #8040350080548

0.460.200.260کشت واژن#8040400080549

0.480.130.350(تعیین گروه)شیگال #8040450086771

0.140.050.090اوره آز  برای هلیکوباکتر#8040500080403

هلیکوباکتر پیلوری، تست تنفسی شامل کیت جمع آوری نمونه دارویی و هوای #8040550083019

تنفسی

0.870.300.570

0.690.230.460مستقیم و کشت هلیکوباکتر#8040600080405

0.710.250.460کشت کالمیدیا#8040650087110

0.710.250.460کشت مایکوپالسم#8040700087109

2.221.061.160مستقیم (باسیل کخ) BKآزمایش #8040750080408

6.383.482.90( نـوع آنتی بیوتیک3حـداقل با اسـتفاده از )کشت و آنتی بیوگرام میکروب سـل #8040800080409



4.881.023.860 آنتی بیوگرام میکروب سـل#8040850080410

0.240.100.140آزمایش مستقیم قارچ#8040900087220

0.770.310.460کشت از نظر قارچ#8040950087101

0.240.120.120هر نوبت (با روش های مستقیم و تغلیظی )آزمایش مدفوع از نظر انگل #8041000087177

0.180.100.080تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت#8041050082270

0.160.050.110اسکاچ تست#8041100080414

0.280.110.170گرفتن نمونه و بررسی جهت حشره گال#8041150080415

0.820.250.570( ساعته48 تا 24)تعیین میزان چربی تام مدفوع #8041200082705

10.191.558.640تشخیص ویروس، کشت سلولی و مراقبت#8041250087252
#

*
804130860585Ureoplasma  Urealyticum  Culture1.310.360.950

#

*
804135860590Mycoplasma  Hominis Culture1.310.360.950

#

*
BK1.570.431.140 تست افتراقی804140860595

#

*
0.390.110.280کشت آمیب804145860600

#

*
0.650.180.470کشت ترشح گلو از نظر دیفتری804150860605

#

*
0.500.140.360کشت لیستریا804155860610

#

*
0.650.180.470کشت بروسال روی محیط کاستانیدا804160860615

UBT ( Urea Breath Test) 14 یا 13با استفاده از کربن#804165860620
6.6

1.8

4.8

1.84.80

#

*
804170860625E- Test2.620.721.90 برای هر آنتی بیوتیک



#

*
1.490.411.080تشخیص عوامل بیماری زا با تکنیک فلورسانت804175860630

#

*
804180860050Leishman  Body DIRECT  SMEAR 0.410.110.30

(Semen Analysis)آزمايشكاملمايعمني#80440080419

0.31

0.08

0.23

0.080.230

#80440589300Sperm Processing وارزيابيحجم،شمارش،حركتومورفولوژياسپرمبطوركامل

1.31

0.34

0.97

0.340.970

0.170.040.130اندازه گیری فروکتوز مایع منی#8044100082757

0.390.160.230(PCT)تست بعد از مقاربت #8044150080421

#8044200080422
شامل نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت مایع پلور و : آزمایشات روتین مایعات بدن

قند، پروتئین و شمارش گلبولها
0.520.270.250

مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال )آزمایش مستقیم از ترشحات و رنگ آمیزی #8044250080423

(و غیره

0.220.080.140
#

*
8044300080550Hypo Osmotic Swelling Test  (HOS)2.870.752.120

0.580.150.430پذیرش سیتوژنتیک#8046000080559

كشتلنفوسيتهايخونمحيطيبرايناهنجاريهايكروموزوميحداقلدوكشت#80460588230

5

1.5

3.5

1.53.50.00

(چهاركشت)FragX–بررسيشكستگيكروموزوم#8046100080462

7.5

2

5.5

25.50.00

(چهاركشت)(…فانكوني،سندرومبلومو)شكنندگيكروموزومها#8046150080463

5.5

1.5

4

1.540.00



كشتپوستوهربافتتوپرديگر#8046200088233

13

3

10

3100.00

كشتسلولهايپرزهايجفتي#8046250088235

16

4

12

4120.00

كشتسلولهايمايعآمنيون#80463000882351

19.5

5

14.5

514.50.00

كشتسلولهايمغزاستخوان#8046350088237

15

4

11

4110.00

(طبيعيوتومورال)بافتهايمختلف#8046400088239

12

3

9

390.00

#8048000088245

سلول25بررسيكروموزوميبرايسندرمهايشكنندگيكروموزومبررسيكلي

(SCEسلوليکكاريوتايپباروشنواري5،شكنندگيومطالعهدقيق)نمونه

سندرومبلوم

10

2.5

7.5

2.57.50.00

#8048050088248
سلولو100بررسيكروموزوميبرايسندرمهايشكنندگيكروموزومبررسي

(كمخونيفانكوني،آتاكسيتالژكتازي)سلولدوكاريوتايپ20مطالعهدقيق

13

3

10

3100.00

#8048100088250
سلول20سلولومطالعه100بررسيكلي(FragX)بررسيشكنندگيكروموزوم

دوكاريوتايپباروشنواري

13

3

10

3100.00



(سيتوژنتيکروتين)سلولدوكاريوتايپباروشنواري15-10بررسي#8048150088262

7

1.5

5.5

1.55.50.00

سلولبرايموزائيسمدوكاريوتايپباروشنواري50بررسيكلي#8048200088263

11.5

3

8.5

38.50.00

#8048250088267
يکكاريوتايپباروش(سلول15)بررسيسلولهايمايعآمنيونوپرزهايجفتي

نواري

30

10

20

10200.00

كاريوتايپاضافيبرايهرمطالعه#8048300088280

6

1.5

4.5

1.54.50.00

روشنوارياختصاصياضافيبرايهرروش#8048350088283

1.5

0.4

1.1

0.41.10.00

#8048400080478FISHبرايهرprobe

12

3

9

390.00

سلول15بررسيسلولهاياضافيبيشاز#8048450088285

13.5

3.5

10

3.5100.00

مطالعهباقدرتتفكيکباالفقطبرايسرطانخون#8048500088289

7

2

5

250.00



(باذكرمورد)سايرمطالعاتسيتوژنتيک#8048550088299

15

4

11

4110.00

DNAاستخراج#8050000080482

5

1

4

140.00

RNAاستخراج#8050050080483

7

1

6

160.00

#80501000805641
يابررسيحذفازطريقPCR/RFLPشناساييكروموزومحاملجهشازطريق

PCRيابررسيتكرارهايژنومي(مثالVNTR)ياتعيينجهشباروشPCR

5

1

4

140.00

PCRبررسيمتيالسيونبهروش#8050150080485

2

0.5

1.5

0.51.50.00

تكنيکساترن#8050200080486

2

0.5

1.5

0.51.50.00

داتبالتيااسالتبالت#8050250080487

10

2

8

280.00

MLPAوساترنبالتياPCRبررسيميكرودلسيونهاباتركيبياز#8050300080488

25

6

19

6190.00

PCR00.00بررسيحذفازطريق#8050350080489



بررسيتكرارهاينوكلئوتيديسهگانه#8050400080490

17

4

13

4130.00

14.373.7510.620بررسی تکرارهای ژنومی#8050450088491

DNA00.00تعييننوع#8050500080492

PCR3.490.912.580تعیین جهش با روش #8050550080493

 برای ژنتیک پزشکیPCRانجام #805057

3.5

1

2.5

12.50

#8050600080494
Denaturing Gradient GelياSSCPكشفجهشباروش

Electrophoresis

12

3

9

390.00

Denaturing Gradient Gel Electrophoresisl00.00كشفجهشباروش#8050650080495

#8050700080496
تعيينتوالييکاگزون

(تعداداگزونهابراساسنوعبيماريهاتعيينميگردد)

7

1.5

5.5

1.55.50.00

#8050750080497RT/PCRكيفيبرايمواردويروسي

11

3

8

380.00

زاكميبرايتعيينبارسايرعواملبيماريPCRاستفادهاز#8050790080498

32

7

25

725

زاكميبرايتعيينبارسايرعواملبيماريRT/PCRاستفادهاز#8050800080498

35

8

27

8270



HIVكميبرايتعيينبارRT/PCRاستفادهاز#8050810080498

35

8

27

827

CكميبرايتعيينبارويروسهپاتيتRT/PCRاستفادهاز#8050820080498

35

8

27

827

CMVكميبرايتعيينبارPCRاستفادهاز#8050830080498

32

7

25

725

BكميبرايتعيينبارويروسهپاتيتPCRاستفادهاز#8050840080498

32

7

25

725

00.00تفسيروگزارش#8050850080499

#8050860080498RT/PCRكميبرايژنتيکپزشكي

35

8

27

8270.00

#8050900080330PCRكيفيبرايCMV

4.5

1

3.5

13.5

#8050920080330PCRكيفيبرايMTB

4.5

1

3.5

13.5

#8050940080330PCRكيفيبرايHBV

4.5

1

3.5

13.5



#8050960080330PCRكيفيبرايHSV

4.5

1

3.5

13.5

#8050970080330PCRكيفيبرايسايرعواملبيماريزا

4.5

1

3.5

13.5

#8050980080497RT/PCRكيفيبرايJC/BK

11

3

8

38

#8051000080497RT/PCRكيفيبرايHIV

11

3

8

38

#8051020080497RT/PCRكيفيبرايويروسهپاتيتC

11

3

8

38

#8051040080497RT/PCRكيفيبرايسايرعواملبيماريزا

11

3

8

380.00

#805106860430HLA ABC به روش PCR پرایمر96  با 

52.5

14.5

38

14.538

#8051070080328
 DQBI,DQAL,HLA برای تشخیص آلل های PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

هر یک به تنهایی

3.55

0.9

2.65

0.92.65



#8051080080329
 برای تشخیص آلل های PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

DRB3,DRB2,DRB1,HLAهر یک به تنهایی 

3.55

0.9

2.65

0.92.65

#

*
2.780.961.820جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه ها8060000080500

#

*
1.820.631.190آزمایش تشخیصی از لکه های خون8060050080501

#

*
11.904.127.780آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء8060100080502

#

*
9.483.286.20آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت8060150080503

#

*
2.380.821.560آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش8060200080504

#

*
1.180.410.770تعیین گروه خون لکه ها و مو و تجسس اسپرم8060250080505

#

*
1.180.410.770 در نمونه خون جسدCOتشخیص 8060300080506

#

*
3.951.372.580تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد8060350080507

#

*
3.951.372.580تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد8060400080508

#

*
ABH0.640.220.420تعیین گروه 8060450080509

#

*
16.084.4211.660بهازايهرفرد DNAمولكول STR منطقه 16بررسی خویشاوندی از طریق بررسی 806050860635

#

*
17.704.8712.830ميتوكندريبهازايهرنفر DNAبررسی خویشاوندی از طریق بررسی 806055860640

#

*
20.905.7515.150بهازايهرنفر YSTRبررسی خویشاوندی از طریق بررسی806060860645

#

*
16.084.4211.660بهازايهرنمونه DNA Typingتطبیق نمونه ها از طریق 806065860650

#

*
20.905.7515.150بهازايهرنمونهY-STRتطبیق نمونه ها از طریق 806070860655



#

*
9.652.6570تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه806075860660

#

*
1.280.350.930تعیین گروه خون لکه و مو806080860665

#

*
1.280.350.930تجسس اسپرم در البسه و سواب ها806085860670

#

*
1.130.310.820تعیین گروه خونی اسپرم806090860675

#

*
1.130.310.820آنتی بادی پالکتی به روش االیزا806095860680

#

*
0آفرزيسدرمانيبرايهرجزءوهرواحدخون806100860685

#

*
4.971.373.60(PADA+FreeBet )دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل806200860690

#

*
806205860695

 aFP+Betatiter+unconjocatedتریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون 

Steril
6.391.764.630

#

*
806210860700

 inhibiniA+ aFP+Betaکوادروپل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل 

titer+Unconjucated  Steriol
14.003.8510.150

#806500

غير)....بتاتاالسميوديگرحالتهايبتاتاالسميبايکبيماريديگرمانندلپورو

مرحلهاولتعييننوع-(مواردمشكوک)ازسيكلسلومواردبتاوالفاتاالسمي

(موتاسيونكهتعرفهمستقلدارد

125

43

82

43820.00

مرحلهدومتعيينوضعيتجنين/بتاتاالسمي#806505

55

25

30

25300.00

مرحلهاولتعييننوعموتاسيون/تاالسميآلفا#806506

125

43

82

43820.00



مرحلهاولتعيينوضعيتجنين/تاالسميآلفا#806507

55

25

30

25300.00

مرحلهاولتعييننوعموتاسيون/2و1نوع(SMA)آتروفيعضالنياسپينال#806510

85

27

58

27580.00

مرحلهدومتعيينوضعيتجنين/2و1نوع(SMA)آتروفيعضالنياسپينال#806515

55

25

30

25300.00

مرحلهاولتعييننوعموتاسيون/(Sickle Cell Anemia)آنميداسيشكل#806520

50

15

35

15350.00

مرحلهدومتعيينوضعيتجنين/(Sickle Cell Anemia)آنميداسيشكل#806525

55

25

30

25300.00

#806530
/شكننده،هانتينگتون،ديستروفي،ميوتونيک(X)بيماريهايناشيازتكرارها

مرحلهاولتعييننوعموتاسيون

55

15

40

15400.00

#806535
/شكننده،هانتينگتون،ديستروفي،ميوتونيک(X)بيماريهايناشيازتكرارها

مرحلهدومتعيينوضعيتنهاييجنين

55

25

30

25300.00

مرحلهاولتعييننوعموتاسيون/(B,Aهموفيلي)بيماريهاينقصهايانعقادي#806540

110

45

65

45650.00



#806545

مرحلهدومتعيينجنسيت/(B,Aهموفيلي)بيماريهاينقصهايانعقادي

اينمرحلهقابلA,Bبرايبقيهمواردبيماريهايانعقاديغيرازهموفيلي)

محاسبهنيستوفقطمرحلهسومبهعنوانمرحلهدوممانندبقيهبيماريها

18

9

9

990.00

#806550
تعيينوضعيتنهاييجنين/(B,Aهموفيلي)بيماريهاينقصهايانعقادي

(برايسايربيماريهاينقصانعقادياينمرحلهبهعنوانمرحلهدوممحاسبهشود)

55

25

30

25300.00

بيماريهاييكهباروشحذفژنيقابلبررسيهستندمثلدوشن،بكر#806555

125

43

82

43820.00

#806560
مرحله-بيماريهاييكهباروشحذفژنيقابلبررسيهستندمثلدوشن،بيكر

دومتعييننوعجنسيت

18

9

9

990.00

#806565
مرحله-بيماريهاييكهباروشحذفژنيقابلبررسيهستندمثلدوشن،بيكر

سومتعيينوضعيتنهاييجنين

55

25

30

25300.00

#806570PKUمرحلهاول

150

55

95

55950.00

#806575PKUمرحلهدوم

55

25

30

25300.00

پذیرش نمونه های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و #8070000080552

نگهداری آن

0.240.000.240

#8070050088107
سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه های حاصل از 

گردن رحم یا واژن
2.201.350.850

1.100.550.550(مانند اسپرم)سیتوپاتولوژی،پزشکی قانونی#8070100088125

1.140.570.570(Barr Bodies)تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار#8070150088130



Drumstics"PMN1.040.520.520تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، #8070200088140

#807025
اسميرهمراهبابررسيدقيق3سيتوپاتولوژي،اسميرها،گردنرحمياواژينال،تا

(Aryopynotic IndexوStrogenic Maturation Indexنظير)هورموني

1.6

0.9

0.7

0.90.70

#807027Pap Smear Liquid Base (Thin Prep)
3.5

1.5

2

1.52

0پاپ اسمیر مخصوص مراکز بهداشتی درمانی#8070300080553

2.201.350.850سیتوپاتولوژی نمونه ادرار#8070350080554

تيروئيد،پستان،)بافتهايسطحينظير(F.N.A)برداشتبهطريقسوزنظريف#8070400080555

(پروستات
!VALUE#حذف

(F.N.A)بررسيميكروسكوپيوگزارش#807045

6.7

5

1.7

51.70

بررسيميكروسكوپيآسپراسيونمغزاستخوانوگزارشآن#8070500

5.5

4

1.5

41.50

#8070550080558
بايابدونسل)بررسيميكروسكوپيبيوپسيبههمراهآسپيراسيونمغزاستخوان

وگزارشآن(بالک

7

5.5

1.5

5.51.50

0.380.190.190آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت- 1سطح #8070600088300

1.831.100.730(میکروسکوپی)آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی -2سطح #8070650088302

(ميكروسكوپي)آسيبشناسيتشريحي،بررسيظاهريبافتريزبيني-3سطح#8070700088304

6

4

2

42



(ميكروسكوپي)آسيبشناسيتشريحي،بررسيظاهريبافتوريزبيني-4سطح#807075

8

6

2

620

(ميكروسكوپي)آسيبشناسيتشريحي،بررسيظاهريبافتوريزبيني-5سطح#807080

10

7

3

730

(ميكروسكوپي)آسيبشناسيتشريحي،بررسيظاهريبافتوريزبيني-6سطح#807085

12

8

4

840

0.180.110.070عمل دی کالسیفیکاسیون#8070900088311

#8070950088312
مانندگریدلی، اسیدفست، ) برای میکروارگانیزمها 1رنگ آمیزی اختصاصی، گروه 

(متنامین سیلور
0.460.230.230

0.460.230.230(مانند آهن، تری کروم) رنگ آمیزیهای دیگر 2رنگ آمیزی اختصاصی، گروه #8071000088313

0.460.230.230(مانند مس، روی)هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی #8071050088318

0.460.230.230هیستوشیمی یا سیتو شیمی برای تعیین آنزیمهای تشکیل دهنده هر یک#8071100088319

 و Flow به روشDNAرنگ آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس #8071150080564

IMAGE

2.581.291.290

4.54.50مشاورهوگزارشالمهاييكهدرجايديگريتهيهشدهاند#8071200088321

مشاورهوگزارشموارديكهنيازبهتهيهالمدارند#807125

7.5

5.5

2

5.520

فروزنسكشنومشاورهدراتاقعمل#807130

10.6

8

2.6

82.60



،هرآنتيبادي(شاملايمونوپراكسيدازبافتي)ايمونوهيستوشيمي#807135

5.2

3.7

1.5

3.71.50

(ايمنوهيستوشيمي)مطالعهايمونوفلوئورسانس،هرآنتيبادي،روشمستقيم#807140

4.2

2.5

1.7

2.51.70

2.501.251.250(ایمنو هیستوشیمی)مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی بادی، روش غیرمستقیم #8071450088347

ميكروسكوپالكتروني،تشخيص#8071500088348

12

4

8

480

ميكروسكوپالكتروني،اسكنينگ#8071550088349

15

5

10

5100

0حقحرفهايخدماتآسيبشناسيتشريحي#807160*

!VALUE#حذفتفسيروگزارشآسپيراسيون#80900588305

!VALUE#حذفگزارشآسپيراسيون#8090108905085060

#

*
تشخيصتخمکازمايعفوليكولي80901589254

6

3

3

330.00

#

*
آمادهسازيجنينبرايانتقالباهرروش80902089255

5

2.5

2.5

2.52.50.00

#

*
تشخيصاسپرمازآسپيراسيوناپيديديم80902589257

4.5

1.5

3

1.530.00



#

*
انجمادجنينوتخمکتاسهجنين80903089258

15

7

8

780.00

#

*
انجمادجنينوتخمکبيشازسهجنين80903589259

25

10

15

10150.00

#

*
انجماداسپرم80904089260

7

3

4

340.00

#

*
آمادهسازياسپرمباروشساده80904589261

5

1.5

3.5

1.53.50.00

#

*
(گرادينت)آمادهسازياسپرمباروشكمپلكس80905089262

7

3

4

340.00

#

*
(تازهومنجمد)تشخيصاسپرمازبافتبيضه80905589264

8

3

5

350.00

#

*
كشتتخمکوجنين80906089272

6

2.5

3.5

2.53.50.00

#

*
IVMكشت809061

4

2

2

220.00



#

*
هچينگجنين809062

3

1.5

1.5

1.51.50.00

#

*
809063Co-Cultureتخمکياجنين

7

3

4

340

#

*
بررسيحركتوموتيليتياسپرمدرهيالورونيکاسيد80906589321

1.5

0.75

0.75

0.750.750.00

#

*
آناليزاسپرمباروشكروگي80907089322

1.5

0.75

0.75

0.750.750.00

#

*
REآناليزاسپرمحاصلاز80907589331

1.5

0.75

0.75

0.750.750.00

#

*
انجمادبافتبيضه80908089335

14

6

8

680.00

#

*
4.001.0030ذخیره سازی جنین برای یکسال80908589342

#

*
ذخيرهسازيجنينبراييكسال80908589342

4

1

3

130.00

#

*
بهمدتيكسالSEXذخيرهسازياسپرمو80909089343

4

1

3

130.00



#

*
(بيضهوتخمدان)ذخيرهسازيبافتتوليدمثلي80909589344

4

1

3

130.00

#

*
ذخيرهسازيتخمکبراييكسال80910089346

4

1

3

130.00

#

*
ذوبجنين80910589352

15

5

10

5100.00

#

*
ذوباسپرمويامايعمني80911089353

8

2

6

260.00

#

*
ذوببافتبيضهوتخمدان80911589354

20

7

13

7130.00

#

*
ذوببافتبيضهيااسپرم80912089355

10

3

7

370.00

#

*
ذوبتخمک80912589356

15

6

9

690.00

#

*
انجمادبافتتخمدان80913089398

45

25

20

25200.00



#

*
80915589405PGS (جنين5تا)تکراند

74.5

40

34.5

4034.50.00

#

*
80916089405PGS بهازايهرجنيناضافه

7.5

3

4.5

34.50.00

#

*
80916589405PGS رانددومبهازايهرجنين

8.25

5

3.25

53.250.00

#

*
80917089405PGD (جنين5تا)تکراند-ترانسلوكيشن

90

55

35

55350.00

#

*
80917589405PGD بهازايهرجنيناضافه- ترانسلوكيشن

13.75

6

7.75

67.750.00

#

*
80918089405PGD بهازايهرجنين(رانددوم)  ترانسلوكيشن

13.75

6

7.75

67.750.00

#

*
80918589405PGD (جنين5تا)تکراند-تشخيصجنسيت

76

40

36

40360.00

#

*
80919089405PGD بهازايهرجنيناضافه-تشخيصجنسيت

8.25

5

3.25

53.250.00



#

*
80919189405PGD بهازايهرجنين(رانددوم)تشخيصجنسيت،

8.25

5

3.25

53.250.00

#

*
جنينبرايهربيمار4تا(بهجزءتاالسمي)مولكوليPGDانواع809192

130

20

110

201100

#

*
هرجنيناضافه(بهجزءتاالسمي)مولكوليPGDانواع809193

25

5

20

5200

#

*
جنينبرايهربيمار4مولكوليبرايبيماريتاالسميتاPGDانواع809194

105

20

90

20900

#

*
مولكوليبرايبيماريتاالسميهرجنيناضافهPGDانواع809195

20

4

16

4160

#

*
پروسهميكروانجكشنتخمکبرايهربيمار809196

7

3

4

340.00

#

*
پروسهتلقيحآزمايشگاهيوباروريتخمکبرايهربيمار809197

5

2.5

2.5

2.52.50.00

#

*
(Mic TESE)تشيخصاسپرمازبافتبيضهبهروشميكروسكوپي809198

3

1.5

1.5

1.51.50.00

#

*
3.53.50درماناتولوگوسسرمتراپيجهتبيمارانمبتالبهكهيرمزمن900000



0.200.200ایمونوگلوبولین بوتولیسم، انسانی، برای تزریق داخل وریدی یا عضالنی#9000059028790288

#

*
90001090389

90702-

90703-

90718-

90471-

90472

0.250.250تزريقتوكسوئيدكزاروياايمنسازيكزارياواكسيناسيونداخلعضالني

#9000159078090781
انفوزيونداخلوريديتوسطپزشکيازيرنظرمستقيمپزشک

(درصورتانجامدربخشاورژانسبيمارستانتحتپوششبيمهپايهميباشد)
0.80.80

#

*
90002090782

(تشخيصي،درمانيوپيشگيرانه)ترزيقهرنوعدارويداخلعضلهيازيرجلدي

(درصورتانجامدربخشاورژانسبيمارستانتحتپوششبيمهپايهميباشد)
0.20.20

#

*
90002590783

ترزيقهرنوعدارويداخلشرياني

(درصورتانجامدربخشاورژانسبيمارستانتحتپوششبيمهپايهميباشد)
0.50.50

#

*
90003090784

ترزيقهرنوعدارويداخلوريدي

(درصورتانجامدربخشاورژانسبيمارستانتحتپوششبيمهپايهميباشد)
0.20.20

#

*
90003590788

تزريقعضالنيآنتيبيوتيک

(درصورتانجامدربخشاورژانسبيمارستانتحتپوششبيمهپايهميباشد)
0.20.20

12.512.50توسطپزشکATGتزريقداروي#900036

#900037
تزريقداروهايحساسوبيولوژيکآنتيباديهايمونوكلونالبرايمثال

توسطپزشک(IVIG)ايمونوگلوبينداخلوريدي
770

#900038
پالسمتيلپردنيزولون(برايمثالزومتاوپاميدرونات)تزريقداروهايبيفسفوناتها

توسطپزشکياتحتنظارتمستقيم
3.53.50

#90004090789

تزریق دسفرال 

1.501.500(هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد)



#90004590802

(عملمستقل)مصاحبهومعاينهتشخيصيروانپزشكيبهازايهرجلسه

(اينكدرابرايهربيمارتنهايكبارودراولينمصاحبهگزارشگردد)

(اينخدمتباويزيتروزانهياسرپاييبهطورجداگانهقابلگزارشواخذنميباشد)

880

#900046

مشاورهروانپزشكيبرايبيمارانبستري

شاملمصاحبهومعاينهتشخيصي،اقداماتحفاظتيومداخلهدربحرانوانتقال)

(بيماربهبخشدرصورتلزوم

990

#90005090804

90805-

90816-

90817-

90809-

90821-

90822

رفتاري،-رواندرمانيفردي،بارويكردهايمانندتحليلي،شناختي،رفتاري،شناختي

دقيقهاي30حمايتيوهيپنوتراپيتوسطروانپزشکبهازايهرجلسهحداقل

(عملمستقل)

990

#900051
رفتاري،-رواندرمانيفردي،بارويكردهاييمانندتحليلي،شناختي،رفتاري،شناختي

عمل)دقيقه30حمايتيوهيپنوتراپيتوسطروانپزشکبهازايهرجلسهبيشاز
13130

#90005590806

90807-

90818-

90819

رواندرمانيفردي،براساسبينشفردي،تغييردهندهرفتاروياساپورتيوتايک

ساعتيابيشتررودرروبابيمار؛باخدماتارزيابيودرمانطبي
0

#90006590810

90811-

90823-

90824

رواندرمانيفردي،عملي،بااستفادهازوسايلبازي،ابزارفيزيكي،مفسرزبان،يا

دقيقهرودرروبابيمار؛باخدمات30ديگرمكانيسمهايارتباطيغيركالمي،تا

ارزيابيودرمانطبي

0

#90007090812

90813-

90826-

90827

رواندرمانيفردي،عملي،بااستفادهازوسايلبازي،ابزارفيزيكي،مفسرزبان،يا

ديگرمكانيسمهايارتباطيغيركالمي،تايکساعترودرروبابيمار؛باخدمات

ارزيابيودرمانطبي

0

#90007590814

90815-

90828-

90829

رواندرمانيفردي،عملي،بااستفادهازوسايلبازي،ابزارفيزيكي،مفسرزبان،يا

ديگرمكانيسمهايارتباطيغيركالميبيشازيکساعترودرروبابيمار؛با

خدماتارزيابيودرمانطبي

0



0(روانتحليلي)سايكوآناليز#90008090845

0(بدونحضوربيمار)رواندرمانيخانوادگي#90008590846

0(درحضوربيمار)(رواندرمانيگروهي)رواندرمانيخانوادگي#90009090847

#900091
دقيقهتوسط30خانوادهدرماني،زوجدرماني،درمانزناشوييوسكستراپيتا

(عملمستقل)روانپزشک
990

دقيقه30خانوادهدرماني،زوجدرماني،درمانزناشوييوسكستراپيبيشاز#900093

توسطروانپزشک
12120

#90009590849
90853-

90857
0رواندرمانيگروهيچندخانوادهباهم

#900096
رفتاري،-گروهدرمانيبارويكردهاييمانندتحليلي،شناختي،رفتاري،شناختي

12تا8حمايتي،توسطروانپزشکبهازايهرجلسهبهازايهرنفردرگروههاي
3.53.50

#90010090850

(انجاموتفسير)مجموعهتستهايمورداستفادهبرايارزيابيباليني

,Beck depression Inventory, Proteus Mazes Testبرايمثال؛)

Wechsler Memory Scale, The Bender Gestalt Perceptual

Motor Test, Rorschach Test,  Symptopm Check List (SCL90))

3.003.000

#90010590851
(انجاموتفسير)مجموعهتستهايمورداستفادهبرايارزيابيشخصيت

Minesota multiphasic personality inventortyبرايمثال؛)

(MMPI), Bysenk Personality Inventory, Scentence

4.204.200

#90011090852

(انجاموتفسير)مجموعهتستهايمورداستفادهبرايارزيابيهوش

Raven’s matrices for adult, The Coloured Raven’sبرايمثال؛)

Matrices for Children, draw a person test, Thematic

apperception test, Children apperception test)

3.503.500

#

*
90011590867

؛بهازايهرجلسه(Rtms)تحريکمكررمغناطيسيترانسكرانيال

(ويزيتسرپاييبهطورجداگانهقابلگزارشواخذنميباشد)
6.504.002.50

؛بهازايهرجلسه(شاملمانيتورينگالزم)ECTدرمانباتشنجزاييالكتريكي#90012090870

12

9

3

934



#

*
0هيپنوتراپي90012590880

#

*
آموزش بیوفیدبک، با هر روشی90013090901

6.5

4.3

2.2

4.32.20

#

*
 و یا مانومتریEMGآموزش بیوفیدبک، عضالت پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل 90013590911

8

5.5

2.5

5.52.50

#

*
نوروفيدبک900137

8

5.5

2.5

5.52.50

#90014090935

(جلسهاول6-حاد)نارساييكليهيامسموميت،همودياليزاوليه-گلوبال

هزينهست،صافي،سوزن،پودربيكربناتومحلولدياليزجداگانهومطابققيمت)

(اعالميوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيقابلمحاسبهميباشد

(واحدگزارشكنيد26اينكدرابرايمراكزدرمانيخصوصيباارزشنسبي)

(تنهاضريبارزشرياليبخشدولتيبراياينكدقابلگزارشميباشد)

17

6

11

6110

#90014590937

همودياليزمزمن،ارزيابيبهوسيلهپزشک،بايابدوناصالحقابلتوجهدر-گلوبال

فرآيندانجامآن

هزينهست،صافي،سوزن،پودربيكربناتومحلولدياليزجداگانهومطابققيمت)

(اعالميوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيقابلمحاسبهميباشد

(واحدگزارشكنيد23اينكدرابرايمراكزدرمانيخصوصيباارزشنسبي)

(تنهاضريبارزشرياليبخشدولتيبراياينكدقابلگزارشميباشد)

15

4

11

4110

#9001509094590947

دیالیز صفاقی، هموفیلتراسیون و درمان )عمل دیالیز به جز همودیالیز - گلوبال

شامل کلیه هزینه های صورت )جهت کاتترگذاری  (های مداوم جایگزین کلیه

(گرفته است

(تنها ضریب ارزش ریالی بخش دولتی برای این کد قابل گزارش می باشد)

150.00150.000



#90015590948
آموزش و مدیریت بیمار دیالیز صفاقی توسط نفرولوژیست براساس راهنمای 

بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر ماه
12.0012.000

#90016090997
(برای مثال با زغال فعال شده یا رزین)پرفوزیون خونی 

(این کد با خدمات همودیالیز قابل گزارش نیست)
6.706.700

#90016591000
لولهگذاريمريوجمعآورينمونهباشستشوبرايسيتولوژي،شاملآمادهسازي

(عملمستقل)نمونهها
1.51.50

#90017091010

91011-

91012-

91020-

91030-

91032-

91033

با(بررسيمانومتريکمريويامحلاتصالمريبهمعده)بررسيحركاتمري

(مانومتريک)بررسي/مكوليلياموادمحرکمشابهبابررسيبهكمکانفوزيوناسيد

مري،تست/(برناشتاين)مري،تستپرفوزيوناسيدبرايازوفاژيت/حركاتدئودنوم

،ثبت،تحليل،تفسيروياPHرفالكساسيدباالكترودداخلبينيبراياندازهگيري

باثبتطوالني

14

10

4

1040

#

*
10.007.0030بررسی افزایش حجم تحریکی با بالن در مری90017591040

#90018091052
هیستامین، انسولین، )تست آنالیز معده با تزریق محرک های ترشح معده 

(پنتاگاسترین، کلسیم و سکرتین
2.002.000

1.001.000(عمل مستقل)لوله گذاری معده، شستشو و تهیه الم برای سیتولوژی #90018591055

1.001.000تست نگهداری سالین در معده#90019091060

گذاشتن لوله جهت بررسی خونریزی از روده کوچک، قراردادن در محل و #90019591100

مانیتورینگ

1.601.600

مثال برای سموم خورده )لوله گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ برای درمان #90020091105

(شده

4.404.400

#

*
90020591110

، (برای مثال اندوسکوپی با کپسول)تصویربرداری از دستگاه گوارش، از داخل مجرا 

از مری تا ایلئوم، با تفسیر و گزارش توسط پزشک
27.0018.0090

#

*
90021091111

، (برای مثال اندوسکوپی با کپسول)تصویربرداری از دستگاه گوارش، داخل مجرا 

مری با تفسیر و گزارش توسط پزشک

( بکار نبرید900205 را به همراه کد 900210کد ) 

21.0014.0070

یعنی پاسخ به اتساع درجه بندی شده )تست حساسیتی تونوس و کامپلیانس رکتال #90021591120

(بالن

5.003.501.50



مانومتريآنوركتال#90022091122

16

10.5

5.5

10.55.50

1.51.50گذاشتنركتالتيوب#900221

5.005.000 ساعت24به ازای هر  (WBI)شستشو برای دفع تجمع مدفوع #90022591123

2.001.300.70الکتروگاستروگرافی، تشخیصی، از راه پوست با یا بدون تست تحریکی#9002309113291133

1.201.200(عمل مستقل)تعیین وضعیت انکساری چشم #90023592015

#9002409201892019

معاينهوارزيابيچشمپزشكيزيربيهوشيعمومي،بايابدوندستكاريكرهچشم

برايتعيينمحدودهحركاتپاسيوچشم،ياسايردستكاريهايالزمبرايتسهيل

معايناتتشخيصي؛كامليامحدود

10104

1.000.700.30(عمل مستقل)گونیوسکوپی #90024592020

1.501.000.50کامپیوتری، یک یا دو طرفه، با گزارش و تفسیر (قرنیه)توموگرافی کورنآ#90025092025

#90025592060
برای )معاینه حسی حرکتی با چندین اندازه گیری برای تعیین انحراف کره چشم 

عمل )با تفسیر و گزارش  (مثال عضالت محدودکننده یا ضعیف همراه با دیپلوپی
1.501.000.50

#

*
1.201.200آموزش ارتوپتیک و یا پلئوپتیک با راهنمایی و ارزیابی طبی دائم90026092065

#

*
1.301.300فیت کردن کانتاکت لنز برای درمان بیماری90026592070

#90027092081

برای )معاینه میدان بینایی، یک یا دو طرفه، با تفسیر و گزارش؛ معاینه محدود 

 همانند SSLAمثال به وسیله تانژانت اسکرین، اتوپلوت، آرک پریمتر یا تست 

( یا سایر موارد مشابه7 یا 3اکتاپوس 

1.501.000.50

#90027592083
پریمتری اتوماتیک شامل کلیه هزینه های مربوطه 

(هزینه دیگری با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
3.302.201.10

0.700.500.20(عمل مستقل)تونومتری سریال با اندازه گیری های متعدد فشار داخل چشم #90028092100

#9002859212092130
تونوگرافی با تفسیر و گزارش، روش تونومتر ثبات دندانه ای یا روش ساکشن 

پری لیمبال یا تونوگرافی با تحریک به وسیله آب
0.900.600.30



بيومتريچشميبهوسيلهاينترفرومتريبامحاسبهقدرتعدسيداخلچشمي#90029092136

3

2

1

210

عمل )تست های برانگیختگی برای گلوکوم با تفسیر و گزارش، بدون تونوگرافی #90029592140

(مستقل

1.200.800.40

2.501.5010آنژیوسکوپی فلئورسین، با تفسیر و گزارش#90030092230

#9003059223592240-
شاملعكسبرداريچند)(ICG)آنژيوگرافيفلئورسينياايندوسيانينسبز

باتفسيروگزارش(تصويري

4.5

2.5

2

2.520

1.501.000.50عکسبرداری از فوندوس با تفسیر و گزارش#90031092250

1.501.000.50(عمل مستقل)افتالمودینامومتری #90031592260

#9003209226592270
اکولوالکترومیوگرافی سوزنی یا الکترواکولوگرافی یک عضله خارج چشمی یا

بیشتر، یک یا هر دو چشم، با تفسیر و گزارش
2.501.5010

2.501.5010الکترورتینوگرافی با تفسیر و گزارش#90032592275

#90033092283

بررسی دید رنگی، وسیع، برای مثال آنومالوسکوپ یا ابزار مشابه

 یا ایشی هارا HRRآزمایش دید رنگی یا صفحات سودوایزوکوماتیک از قبیل )

(Ishihara) نباید جداگانه گزارش گردد)

 لحاظ شده 900410این خدمت جزء خدمات چشم پزشکی عمومی و در کد  )

1.000.600.40

#

*
1.000.600.40بررسی عادت به تاریکی با تفسیر و گزارش90033592284

فتوگرافی خارجی چشم برای مستندسازی میزان پیشرفت، با آنژیوگرافی #90034092287

فلئورسین

3.502.401.10

#

*
امبليوتراپييااورتوپتيک؛بهازايهرجلسه900342

2

1.2

0.8

1.20.8

#

*
90034592311

تجویز، فیت کردن کانتاکت لنز قرنیه ای برای آفاکیا، یک چشم

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
3.002.0010



#

*
90035092312

92313-

92315-

92316-

92317

 تجویز، فیت کردن کانتاکت لنز قرنیه ای برای آفاکیا، هر دو چشم یا اسکلرایی

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
4.503.001.50

#

*
0.700.500.20(عمل مستقل)ایجاد تغییرات درلنز قرنیه ای، با نظارت پزشک تا زمان عادت کردن 90035592325

#

*
90036092326

تعویض کنتاکت لنز

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
1.001.000

#

*
90036592330

با نظارت پزشک تا  (چشم مصنوعی)تجویز فیت کردن و تأمین پروتز چشمی 

زمان عادت کردن به آن

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

3.603.600

#

*
90037092335

و هدایت جهت فیت کردن و توسط تکنسین  (چشم مصنوعی)تجویز پروتز چشمی 

مستقل با نظارت پزشک تا زمان عادت کردن به آن

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

1.001.000

#90037592340
 فیت کردن عینک، به جز برای آفاکیا؛ تک کانونی

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

1.5

1

0.5

10.50

#9003809234192342
فیت کردن عینک، به جز برای آفاکیا؛ دو کانونی یا بیشتر

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

2

1.5

0.5

1.50.50

#

*
90038592352

فیت کردن عینک برای آفاکیا؛ یک کانونی

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
1.000.700.30

#

*
90039092353

فیت کردن عینک برای آفاکیا؛ بیشتر از یک کانونی

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
2.501.700.80

#

*
9003959235492355

درمان کم بینایی توسط وسایل کمک بینایی؛ میکروسکوپ، ذره بین، سیستم 

تلسکوپی یا سایر سیستم های عدسی مرکب

(ویزیت سرپایی بیمار با این کد قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

4.503.001.50



2.52.51.5درمان با عینک، برای آفاکیا#90040092358

 با تفسیر و گزارش، دو طرفهOcular Photo Screeningتست #90040592360
0.5

0.2

0.3

0.20.30

0.30.30تست غربالگری برای اندازه گیری کمی حدت بینایی، دو طرفه#90041092370

5.55.54معاينهگوشوحلقزيربيهوشيعموميحسبدرخواستپزشکمتخصص#90041592502

330(SemontياEpleyمانند)مانورهايدرمانياصالحسرگيجهحادوضعيتي#900417
#

*
ارزیابی اختالالت گفتار، زبان، تکلم و یا ارتباط کالمی، پردازش شنوایی برای هر 90042092506

دوره درمان
3.003.000

#

*
90042592507

درمان اختالالت گفتار، زبان، تکلم، ارتباط کالمی و یا پردازش شنوایی؛ انفرادی به 

ازای هر جلسه
2.102.100

#

*
90043092508

درمان اختالالت گفتار، زبان، تکلم، ارتباط کالمی و یا پردازش شنوایی؛ گروهی، دو 

(به ازای هر نفر)یا چند نفر 
1.201.200

4.002.501.50(عمل مستقل)نازوفارنگوسکوپی با اندوسکوپ #90043592511

2.001.500.50(رینومانومتری)بررسی عملکرد بینی #90044092512

2.001.500.50(الکترونورونوگرافی)بررسی عملکرد عصب صورتی #90044592516

3.002.0010بررسی عملکرد حنجره#90045092520

2.001.400.60درمان اختالالت بلع و یا عملکرد دهان برای تغذیه#90045592526

#90046092541

92544-

92545-

92546-

92543-

92545-

92532

VNG4.803.201.60 و ENG (الکترونیستاگموگرافی)ارزیابی پایه سیستم تعادلی 

3.502.001.50(صندلی چرخان)پوستچروگرافی دینامیک کامپیوتری #90046592548



اديومتريپايهشاملاديومتريباطنينصوتيخالصازراههوا#9004709255192552

0.7

0.5

0.2

0.50.20

اديومتريپايهشاملاديومتريباطنينصوتيخالص؛ازراههواواستخوان#900471

1

0.7

0.3

0.70.30

#90047592557
92553-

92556

ادیومتری پایه و جامع شامل ادیومتری با طنین صوتی خالص از راه هوا و 

استخوان، ادیومتری کالمی، تعیین آستانه و تمیز کلمات
1.801.200.60

#90048092563

92562-

92564-

92565-

92567-

92569-

92571-

92572-

92573-

92575-

92576-

92556-

92557-

92560-

92570

تستهايتخصصيوتكميليشنواييشناسيشاملتستباالنسبلنديصوت،

تستاستنجربا/SISIتست/طنينصوتي/تستتحليلرفتن/متناوب،يکيادوگوش

تست/تستبالغاتدوسيالبيطوالني/تستگفتارفيلترشده/طنينصوتيخالص

گفتاريو/تستتشخيصيجمالتساختگي/تستميزاندقتحسيعصبي/لومبارد

؛هريکازتستهابهتنهاييETFتست

1

0.7

0.3

0.70.30

0.900.700.20(تست آمپدانس)اندازه گیری تیمپانیک #90048592567

0.500.350.150تست رفلکس آکوستیک صوتی#90049092568

#

+
90049592584

الکتروکوکلئوگرافی 

(هزینه وسایل مصرفی به طور جداگانه محاسبه می گردد)
4.002.501.50



جامعيامحدودABRآزمونپتانسيلهايبرانگيختهپايدارشنوايي؛#90050092585

4

2.5

1.5

2.51.50

جامعيامحدودASSRآزمونپتانسيلهايبرانگيختهپايدارشنوايي؛#90050192586

5

3.5

1.5

3.51.50

TEOAEيا(اسكرنينگوتشخيصي)تستانتشارصوت#90050592587

1

0.7

0.3

0.70.30

#

*
DPOAE1.501.000.50یا  (تشخیصی)تست انتشار صوت 90051092588

#

*
90051592590

92592-

92594

فیتینگ سمعک؛ یک گوش /مشاوره یا تجویز سمعک یا ارزیابی و کنترل دوره  ای

(آنالوگ یا دیجیتال)
2.001.500.50

#

*
90052092591

92593-

92595

فیتینگ سمعک؛ دو گوش /مشاوره یا تجویز سمعک یا ارزیابی و کنترل دوره  ای

(آنالوگ یا دیجیتال)
3.302.201.10

#

*
2.701.800.90(تهیه قالب و فیلتر، پوسته)اندازه گیری میزان تضعیف محافظ گوش 90052592596

#

*
2.501.5010یا فیت کردن پروتز تکلم به عنوان مکمل گفتار/ارزیابی برای استفاده و90053092597

#

*
4.002.601.40آنالیز تشخیصی ایمپلنت کوکلئار، بیمار در هر گروه سنی؛ با برنامه دادن9005359260192603

#

*
آنالیز تشخیصی ایمپلنت کوکلئار، بیمار در هر گروه سنی؛ برنامه دادن مجدد 90054092602

بعدی
2.001.400.60

#

*
90054592605

غیرگفتاری فردی چهره به  "جایگزین –جبرانی "ارزیابی برای تجویز ابزار ارتباطی 

چهره برای یک دوره درمان
3.002.0010

#

*
90055092606

درمانی برای به کارگیری ابزار مولد غیر گفتاری، شامل برنامه  (خدمات)خدمت 

ریزی و تنظیم؛ به ازای هر جلسه
2.001.500.50

#

*
9005559260792608

ارزیابی برای تجویز ابزار تقویتکننده گفتار و ابزار جایگزین ارتباطی، چهره به چهره 

با بیمار؛ برای یک دوره درمان
3.002.0010



#

*
90056092609

خدمات درمانی برای استفاده از ابزار مولد گفتار، شامل برنامه ریزی و اصالح، به 

ازای هر جلسه
2.101.500.60

#

*
2.501.700.80ارزیابی عملکردی بلع دهانی و حلقی؛ برای یک دوره درمان90056592610

#

*
90057092611

92612-

92614-

92616

ارزیابی فلئوروسکوپی یا اندوسکوپ فیبراپتیک قابل انعطاف حرکتی از عملکرد بلع 

یا تست حسی حنجره با ضبط ویدئویی یا سینمائی

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می گردد)

4.002.501.50

#

*
90057592613

92615-

92617

ارزیابی فلئوروسکوپی یا اندوسکوپ فیبراپتیک قابل انعطاف حرکتی از عملکرد بلع 

یا تست حسی حنجره؛ تنها تفسیر و گزارش پزشک
2.502.500

#

*
3.002.0010ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی، با تفسیر و گزارش9005809262092621

1.801.200.60(شامل تطبیق دادن فرکانس و شدت صدا و ماسک کردن)بررسی وزوز گوش #90058592625
#

*
3.002.0010ارزیابی وضعیت توانبخشی شنیداری؛ برای یک دوره درمان9005909262692627

#

*
2.101.600.50توانبخشی آسیب شنیداری پیش زبانی؛ به ازای هر جلسه90059592630

#

*
2.101.600.50توانبخشی آسیب شنیداری بعد از زبان آموزی؛ به ازای هر جلسه90060092633

#

*
90060592640

ارزیابی تشخیصی با برنامه دادن به وسیله شنوایی کاشته شده در ساقه مغز؛ به 

ازای هر ساعت
1.501.000.50

#90061092950
احیای قلبی ریوی 

10.007.0030

2.001.0010پیسینگ از راه پوست، موقت#90061592953

شوکقلبيانتخابيبرايآريتمي9006209296092961

10

7

3

735.00

7.005.0020روش کمک به گردش خون داخلی یا خارجی- کمک قلبی9006259297092971



90063092973
ترمبوساکشن شریان های محیطی یا کرونر با تکنیکهای مختلف از داخل رگ یا از 

داخل پوست
22.0014.0080

+90063592974

کارگذاری وسیله آزادکننده اشعه رادیواکتیو از طریق کاتتر برای براکی تراپی 

داخل عروق کرونر

(عالوه بر کد اصلی قابل محاسبه و گزارش می باشد) 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می گردد)

8.705.802.90

22.0014.0080(حین پروسیجر) داخل کرونر IIb IIIaترومبولتیک تراپی یا تجویز مهارکننده 90064092975

11.207.503.70ترمبولتیک داخل وریدی عروق کرونر90064592977

90065092978
OCT یا IVUS  عروق کرونر یک رگ 

آنژیوگرافی، آنژیوپالستی و تعبیه استنت حسب مورد به این خدمت اضافه )
42.0028.00140

+90065592979OCT یا IVUS3.002.0010 عروق کرونر؛ به ازای هر رگ اضافه

63.0045.00180گذاشتن استنت در عروق کرونر به هر روش؛ یک رگ90066092980

تعبيهاستنتدومدرهمانرگ90066592984+

30

22

8

2280.00

تعبيهاستنتسومدرهمانرگ90066692984+

20

15

5

1550.00

90067092983

92997-

35470-

35471-

35472-

35473-

35474-

35475

بالونآنژيوپالستي،بازياازطريقپوست،عروقكرونريامحيطياعمازوريدييا

شريانيشاملكاروتيد،كليويياعروقاحشايي،اندامها،ريوي،آئورت،ايلياک،

پوپليتئالبدونتعبيهاستنت-فمورال

(درهررگفقطيكبارقابلگزارشميباشد)

63

45

18

45180.00



جديد900672

بالونآنژيوپالستي،بازياازطريقپوستعروقكرونريامحيطياعمازوريدييا

شريانيشاملكاروتيد،كليويياعروقاحشايي،اندامها،ريوي،آئورت،ايلياک،

پوپليتئالباتعبيهيکاستنت-فمورال

(درهررگفقطيكبارقابلگزارشميباشد)

126

90

36

90360.00

جديد900673+

بالونآنژيوپالستي،بازياازطريقپوستعروقكرونريامحيطياعمازوريدييا

شريانيشاملكاروتيد،كليويياعروقاحشايي،اندامها،ريوي،آئورت،ايلياک،

درهر)پوپليتئالهررگاضافيديگريغيرازرگاولباتعبيهاستنت-فمورال

70

50

20

50200.00

استفادهازفيلتروايردراعمالآنژيوپالستيدرعروقبايپسشدهوعروقمحيطي900674+

22

15

7

1570.00

+90067592984

آنژیوپالستی با یا بدون بالون، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم 

از وریدی یا شریانی شامل کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام ها، ریوی، 

پوپلیتئال هر رگ اضافه- آئورت، ایلیاک، فمورال

برای گذاشتن استنت متعاقب آنژیوپالستی و یا آترکتومی عروق کرونر به )

.( مراجعه کنید900665 و 900660کدهای 

برای گزارش وسیله دادن اشعه از درون کاتتر براکیتراپی داخل عروق قلبی از )

.( استفاده کنید900635کد 

(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می گردد)

0

+900675

بالونآنژيوپالستي،بازياازطريقپوستعروقكرونريامحيطياعمازوريدييا

شريانيشاملكاروتيد،كليويياعروقاحشايي،اندامها،ريوي،آئورت،ايلياک،

پوپليتئالهررگاضافيديگريغيرازرگاولبدونتعبيهاستنت-فمورال

(اينكددرهررگفقطيكبارقابلگزارشميباشد)

(مالکمحاسبهاينكد،ضميمهبودنفيلمآنژيوگرافيميباشد)

50

36

14

36140.00

900676
بههمراهتعبيهيکاستنتChronic Total Occlusion(CTO)آنژيوپالستي

(مطابقاستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

150

110

40

110400.00



900677

رتروگرادبههمراهتعبيهيکChronic Total Occlusion(CTO)آنژيوپالستي

استنت

(مطابقاستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

210

150

60

150600.00

بههمراهتعبيهيکاستنتUnprotected Left Mainآنژيوپالستي900678

160

120

40

120400.00

HCMهمراهباتزريقالكلبرايدرمانAblationسپتال900679

120

90

30

90300.00

9006809298592980*3

ياشوکAcute STEMIدرCulprit LessionدرPCI Primaryانجام

كارديوژنيکباتعبيهيکاستنت

(تنهاكدآنژيوگرافيعروقكرونرهمزمانبااينكدقابلگزارشواخذميباشد)

183

131

52

131520.00

والولوپالستيدريچهآئورت؛ازطريقپوست90068592986

135

95

40

95400.00

والولوپالستيدريچهميترالياتريكوسپيدبههمراهسپتوستومي؛ازطريقپوست90069092987

135

95

40

95400.00

والولوپالستيدريچهريوي؛ازطريقپوست90069592990

105

70

35

70350.00

*900696Thorasic Endovascular Aneurism Repair(TEVAR)18018030

*900697Endovascular Aneurism Repair(EVAR)18018030

*900698
Transcatheter Aortic Valveتعويضدريچهازراهكاتتركارگذاريشدهيا

Implantation(TAVI)
18018030



90070092995

اندارترکتومی اینترونشنال عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل 

پوپلیتئال -کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال

و سایر موارد مشابه باز یا از طریق پوست؛ یک رگ

63.0045.00180

+90070592996

اندارترکتومی اینترونشنال عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل 

پوپلیتئال - کاروتید، کلیوی یا عروق احشایی، اندام ها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال

و سایر موارد مشابه یا از طریق پوست؛ به ازای هر رگ اضافه

4.503.001.50

#90071093000

93005-

93010-

93040-

93041-

93042

ECG1.000.700.30 با تفسیر و گزارش

#90071593015
93016-

93017-

93018

شامل قبل،  (ارگومتر یک یا تردمیل یا فارماکولژیک)استرس اکوکاردیوگرافی 

حین و بعد با نظارت و تفسیر و گزارش پزشک
26.5017.5090

#90072593026
  مورد  81

1379مصوبه
1.100.700.40کاردیاک اوت پوت

#90073093027
  مورد  81

1379مصوبه
Arterial Stiffness Index4.504.500

اكوكارديوگرافيمريحينپروسيجرديگر900735

27

18

9

1890.00

اكوكارديوگرافيمعموليحينپروسيجرديگر900736

15

10

5

1050.00

#90074093029
  مورد  81

1379مصوبه
(TDI)Tissue  Doppler Imaging14.7010.004.70



#90074593030
  مورد  81

1379مصوبه
3D Echo

15

10

5

1050.00

#90075093032
  مورد  81

1379مصوبه
4D Echo

18

12

6

1260.00

#90075593033
  مورد  81

1379مصوبه
3D TEE

39

19

20

19200.00

#90076093034
  مورد  81

1379مصوبه
4.504.500خواندن فیلم آنژیوگرافی به تنهایی

90076593035
  مورد  81

1379مصوبه

فلورسکوپی قلبی برای موارد موردنیاز مثل پیس میکر، سوان گانز و یا مال فانکشن 

دریچه
5.903.9020

#90077093224
ECGساعت24مانيتورينگدربخشهايغيرازمراقبتويژهبهازايهر

(ساعتاينكدفقطيكبارقابلگزارشميباشد24تا1درصورتانجاممانتيورينگ)

4

2.5

1.5

2.51.50

90077193224
بادستگاهقابلحملشاملثبت،تفسيرECGساعتهفشارخونيا24هولتر

ساعت24وگزارش؛بهازايهر

4

2.5

1.5

2.51.50

#90077593278SAECG4.503.001.50

#9007809330393304
اكوكارديوگرافيكاملدربيماريهايمادرزادي

14

9.5

4.5

9.54.50.00

اكوكارديوگرافيجنين؛قلاول#900781

18

12

6

1260.00



اكوكارديوگرافيجنين؛هرقلاضافه#900782

6

4

2

420.00

#90078593307

93320-

93321-

93325

اكوكارديوگرافيكاملدربيمارانغيرمادرزادي
9.5

6.5

3

6.530.00

#90079093312
93313-

93314
اكوكارديوگرافيازطريقمريدربيمارانعاديبههمراهتفسيروگزارش

21

14

7

1470.00

#90079593315

93316-

93317-

93318

اكوكارديوگرافيازطريقمريدربيمارانمادرزاديبههمراهتفسيروگزارش

24

16

8

1680.00

انجامكنتراستدرحيناكوكارديوگرافي900797+

7

5

2

520.00

5.703.801.90تست ورزش#90080093350

9008059350193514
کاتتریسم راست یا چپ؛ هر کدام به همراه هر تعداد تزریق، تفسیر و خواندن 

فیلم و گزارش
46.0033.00130

#90081093503 Swan Ganz 7.505.002.50

17.1011.405.70(برای هر چند نمونه )بیوپسی میوکارد 90081593505

90082093508

93510-

93511-

93561-

93562

آنژيوگرافيعروقكرونربههمراههرتعدادتزريقاضافيدرحفراتقلبباريشه

آئورتبههمراهخواندنفيلموگزارشنهائي

درصداينكد100درصورتانجامهمزمانبالونآنژيوپالستيبااستنتگذاري)

(قابلمحاسبهواخذميباشد

درصد50درصورتانجامآنژيوگرافيعروقمحيطيباآنژيوگرافيعروقكرونر،)

(ارزشنسبيخدماتمربوطهعالوهبراينكدقابلمحاسبهوگزارشميباشد

78

56

22

56220.00



90082593510
93510+935

56

 به همراه هر nativeآنژیوگرافی عروق بای پس شده یا آنژیوگرافی عروق 

تعداد تزریق اضافه و خواندن فیلم و گزارش نهائی
120.0086.00340

90083093524

93526-

93527-

93528-

93529

کاتتریسم چپ و راست غیر مادرزادی به همراه هر تعداد تزریق، تفسیر و 

خواندن فیلم و گزارش
74.0053.00210

90083593526
93526+ 

93508-

93555-

ترکیب کاتتریسم قلب راست و چپ به همراه آنژیوگرافی عروق کرونر در 

بیماریهای غیرمادرزادی شامل هر تعداد تزریق، تفسیر و خواندن فیلم و گزارش
126.0090.00360

90084093530
کاتتریسم راست یا چپ، هر کدام به تنهایی؛ برای بیماران مادرزادی شامل هر 

تعداد تزریق، تفسیر و خواندن فیلم و گزارش
50.0036.00140

90084593531

93532-

93533-

93539-

93540-

93541-

93442-

93543-

93544-

93545

ترکیب کاتتریسم چپ و راست در بیماران با مشکالت مادر زادی به همراه هر 

تعداد تزریق، تفسیر و خواندن فیلم و گزارش و اکسیمتری در صورت نیاز
100.0071.00290

90085093531
93531+ 

93508

ترکیب کاتتریسم قلب راست و چپ به همراه آنژیوگرافی عروق کرونر در 

بیماران با مشکالت مادر زادی
132.0094.00380

42.0028.00140؛ رگ اول(FFR)اندازه گیری فشار داخل کرونر 90086593571*
*

+
90087093572FFR3.002.0010؛ هر رگ اضافه



؛ازطريقپوستPFOياASDبستن90087593580

135

95

40

95400.00

؛ازطريقپوستVSDبستن90088093581

150

105

45

105450.00

انجامسپتوستوميدهليزيبرايدسترسيبهدهليزچپ900881+

30

20

10

20100.00

3D mapping21.0014.0070ترسیم الکتروفیزیولوژیک سه بعدی داخل قلبی 90088593613

90089093620
تنهاشاملكليهمراحلموردنيازوگزارش(EPS)مطالعهالكتروفيزيولوژيقلب

Nodeنهاييشاملهيسباندلوبررسيسينوس

39

26

13

26130.00

90089593620
93621-

93623

مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب همراه با نقشه برداری وتجویز دارو با بررسی 

تاثیر دارو و کلیه مراحل و گزارش
81.0054.00270

90090093640
، القای DFT یک یا دو حفر ه ای شامل ارزیابی ICDارزیابی الکتروفیزیولوژیک 

 اولیه Implant برای توقف آریتمی، در زمان Pacingآریتمی، بررسی حساسیت و 
27.0018.0090

 یا Implantآنالیز پروگرامینگ در زمان ) ICD Generatorبا بررسی 90090593641

Replacement)

33.0022.00110

900906
ارزيابيالكتروفيزيولوژيکپيسميكريکيادوحفرهايبهمراهآناليزپروگرامينگدرزمان

ImplantاوليهياReplacement

21

14

7

1470

ICD30.0020.00100آنالیز الکترونیک بعدی یا دوره ای و یا برنامه ریزی مجدد 90091093642

90091593651
 برای RFAمطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب همراه با نقشه برداری و 

AVNRT ,WPW . AT , AVRT , AV  Node Ablation

210

150

60

150600.00



90092093652

،AFL,AF,VTبرايRFAمطالعهالكتروفيزيولوژيکقلبهمراهبانقشهبرداريو

PVC

(همزمانقابلاخذنميباشد900890و900895كدهاي)

340

242

98

242980.00

+900922Ablationآريتميازطريقاپيكارديال

99

66

33

66330.00

#90092593660
 و ECG با مانتیورینگ دائم Tilt testارزیابی عملکرد قلبی عروقی با بررسی 

 با یا بدون مداخله داروییBPمانیتورینگ مکرر 
15.0010.0050

(ICE)اكويداخلقلبي#90093093662

24

16

8

1680.00

2.001.500.50بیوامپدانس، توراسیک، الکتریکال#90093593701

#90094093720
93721-

93722
3.002.0010پلتیسموگرافی تمام بدن، با تفسیر و گزارش

#90094593724

شامل ثبت الکترو )آنالیز الکترونیک سیستم پیس میکر ضدتاکی کاردی 

کاردیوگراف، برنامه ریزی ابزار، القا و خاتمه تاکی کاردی از طریق پیس میکر 

(کاشته شده و تفسیر موارد ثبت شده

16.0011.0050

#90095093727
شامل دریافت اطالعات ذخیره ) (ILR)آنالیز الکترونیک سیستم ثبت گننده لوپ 

 و برنامه ECG، ارزیابی توسط پزشک و تفسیر اطالعات ECGشده و ثبت شده 
0.500.350.150



#90095593744

93732-

93733-

93734-

93735-

93736-

93741-

93742-

93743-

93744

4.803.201.60آنالیز و پروگرامینگ پیس میکر

#90096093797

بهازايECGخدماتپزشکبرايتوانبخشيقلبيسرپاييبدونمانيتورينگمداوم

هرجلسه

(مطابقاستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

1.15

1

0.15

10.150

#۹۰۰۹۶۵

مانيتورينگمداومبهازايهرECGخدماتپزشکبرايتوانبخشيقلبيسرپاييبا

جلسه

(مطابقاستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

5

3

2

320.00

#

*
90097093799EECP  (کاربرد دستگاه ضربان ساز متقابله خارجی)12.008.0040؛ به ازای هر جلسه

#90097293922

بررسيهايفيزيولوژيکغيرتهاجميشراييناندامهايفوقانيياتحتاني،دريک

برايمثالشاخصهاينسبتفشارمچپابهبازو،آناليزموجداپلر،)سطح،دوطرفه

(پلتيسموگرافيحجمي،اندازهگيريفشاراكسيژنازطريقپوست

6

4

2

420

900974

ترياژ4و3ويزيتمحدوداورژانسبرايبيمارانسطح

(ترياژدراورژانسبرابرويزيتسرپاييميباشد5ويزيتبيمارانسطح)

(ويزيتسايرگروههايتخصصيبرابرويزيتسرپاييقابلمحاسبهواخذميباشد)

2.82.80

90097594000

ترياژ2و1ويزيتجامعبيماردربخشاورژانسبرايبيمارانسطح

(ترياژدراورژانسبرابرويزيتسرپاييميباشد5ويزيتبيمارانسطح)

دربيمارستانهايتکتخصصيباتوجهبهسطحبنديبيماراندرصورتويزيت)

(توسطپزشكانمتخصصمربوطهاينكدقابلگزارشميباشد

4.54.50



#

*
0(اسكرنينگ)اسپيرومتريبرايمعايناتدورهاي90098094009

#9009859401094200
شاملظرفيتحياتيآهستههمراهبامنحنيآندر(SVC)اسپيرومتريساده

بزرگساالن

1.5

1

0.5

10.50

#90099094011
94200-

94376

شاملظرفيتحياتيآهستههمراهبامنحنيآندر(SVC)اسپيرومتريساده

سال3نوزادانواطفالزير

3

2

1

210

#

*
9009959401494015

روزه،شاملآموزش،انتقالنوار30ثبتاسپيرومتريک،توسطبيمار،درهردوره

اسپيرومتري،واردكردنبهكامپيوتر،آناليزدادهها،كاليبراسيونمجدددورهايو
110

#

*
90100094016

اسپيرومتريک،تنهامشاهدهوتفسيرتوسطپزشک

(اينكدبرايتفسيرتوسطپزشکديگرگزارشگردد)
0

#90100594060
94200-

94375

ظرفيتحياتيحداكثراجباري(SVC)اسپيرمتريشاملظرفيتحياتيآهسته

(FVC)حداكثرظرفيتتنفسيدقيقهايارادي،(MVV)همراهبامنحنيهاي

زمانتنفسي-جريانوحجم-حجم

4.5

3

1.5

31.50

#90101094070

ظرفيتحياتيحداكثراجباري(SVC)اسپيرمتريشاملظرفيتحياتيآهسته

(FVC)حداكثرظرفيتتنفسيدقيقهايارادي،(MVV)همراهبامنحنيهاي،

زمانتنفسي،قبلوبعدازدوزآزمايشبرونكوديالتور-جريانوحجم-حجم

5.5

4

1.5

41.50

#90101594240

94300-

94360-

94375

ظرفيتياحجمباقيماندهعمليبهروشهليم،روشجريانبازنيتروژنياديگر

روشهاهمراهباحداكثرظرفيتتنفسي،حداكثرتهويهاراديوارزيابي

برونكواسپاسمومنحنيجريانوحجمتنفسي

(هزينهگازبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

10

4.5

5.5

4.55.50

0جمعآوريگازبازدمي،تعيينكمي،يکبارياحجمگازقفسهصدري#9010209425094260

#90102594350
منحنيتخليهنيتروژنباتنفسهايمكرر،:ارزيابيوتعيينتوزيعنابجايگازدمي

شاملزمانتعادلنيتروژنياحليمداخلآوئولي
0



ارزيابيمقاومتمجاريهوايبهروشاوسيالتوري#90103094360

5.8

3

2.8

32.80

2.301.500.80کاپنوگرافی یا پاسخ تنفسی به گاز کربنیک#90103594400

#
90104094450

(منحنيپاسخهيپوكسي)پاسختنفسيبههيپوكسي

(هزينهگازبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذميباشد)

4.5

3

1.5

31.50

#
90104594452

بايابدونتيتركردناكسيژناضافيباتفسيرو(HAST)تستتحريكيارتفاءباال

گزارش

4.5

3

1.5

31.50

18180تجويزداخلريويسورفكتانتتوسطپزشکازراهلولهاندوتراكئالتوسطپزشک#90105094610

0تستاسترسريويسادهياپيچيدهباثبت،گزارشوتفسير#9010559462094621

#

*
9010609462194762

شاملارزيابيقدووزن،آموزشبههمراهپالس6MWTدقيقه6تستپيادهروي

اكسيمتريومانيتورينگفشارخونوضربانقلبوتيتراسيوناكسيژنموردنياز

جهتاصالحهيپوكسمي

4.5

3

1.5

31.50

#90106594621
94680-

94681-

94762

استرس تست قلب ریوی با اندازه گیری مصرف اکسیژن و گاز کربنیک در گازهای 

بازدمی
15.5010.5050

#

*
0درماندميتحتفشاريابدونفشارجهتانسدادحادريوي90107594640

#9010809464294644
تنفس آئورسل پنتادمین برای درمان یا پیشگیری از پنومونی پنوموسیستیس 

کارینئی یا درمان استنشاقی با تجویز آئروسل برای انسداد حاد راه هوایی؛ به ازای 
1.901.300.60

#90108594656
94657-

94660-

94666

کمک تنفسی ممتد و نگهداری به کمک دستگاه تهویه مکانیکی خارج از بخش های 

مراقبت های ویژه؛ به ازای هر روز

( ساعت یکبار این کد قابل گزارش و محاسبه می باشد24 تا 1به ازای )

4.002.501.50

خارج از بخش های مراقبت های  (CPAP)تنفس ممتد با فشار مثبت راه هوایی #90109094660

ویژه

3.002.0010



#90109594662
بهكارگيريونگهداريبادستگاهونتيالتورخارج(CNP)تنفسبافشارمنفيممتد

ازبخشهايمراقبتهايويژه
0

#90110094664
وياIPPBارزيابيوياآموزشنحوهاستفادهبيمارازمولدآئروسل،نبواليزر،ابزار

اسپرياستنشاقي

0.7

0.5

0.2

0.50.20

#

*
90110594680

94681-

94690

برداشتاكسيژنآناليزگازبازدميدرحالاستراحتيافعاليت،مستقيميا

غيرمستقيم
0

#90111094720
(DLCO)(برايمثاليکنفس،وضعيتپايدار)ظرفيتانتشارمونواكسيدكربن

(هزينهداروبهطورجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

9

4.5

4.5

4.54.50

#

*
0ظرفيتغشاءبرايانتشار90111594725

(برايمثالپلتيسموگرافي،اندازهگيريفشاروحجم)بررسيكمپليانسريوي#90112094750

3.3

2.2

1.1

2.21.10

#90112194750

BODY BOXشاملپلتيسموگرافي،اندازهگيريظرفيتباقيمانده

واندازه(TLC)وظرفيتكاملريوي(RV)،حجمباقيمانده(FRC)عملكردي

توام)گيريمقاومتمجاريهواييوهمراهبااندازهگيريكاملحجمهايديناميک

واستاتيکريه(بااسيپرومتريكامل

9

4

5

450

#901122
اندازهگيريفشارماكزيمدميوبازدميوپاسخمركزتنفسبههايپركاپني

(PIMAX,PEMAX, P0.1)

4.5

3

1.5

31.50

#901123

اندازهگيريفشارماكزيمدميوبازدميوپاسخمركزتنفسبههايپركاپني

(PIMAX,PEMAX, P0.1)همراهباBody Box

(هزينهگازبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

12

5

7

570



#90112594760
اكسيمتريگوشيانبضبراياشباعاكسيژن،غيرتهاجمي؛يکياچندباردرطول

شبانهروز

0.7

0.5

0.2

0.50.20

1.501.000.50اکسیمتری خون و پالس اکسیمتری در هنگام ورزش یا احیای قلبی ریوی#90113094761

اكسيمتريخونوپالساكسيمتريممتددرطوليکشبانهروزبامانيتورينگمداوم#90113594762

2.7

1.8

0.9

1.80.90

#

*
3.002.0010تعیین میزان دی اکسید کربن به عنوان گاز بازدمی به روش مادون قرمز90114094770

#

*
90114595004

95024-

95027-

95028-

95015-

95010-

95044-

95052-

95056-

950609506

5

، برای انواع واکنش های فوری و تاخیری یا پچ (داخل درم)تست های داخل جلدی 

تست یا فوتوپچ تست یا فوتو تست یا تست ها غضای مخاطی چشمی یا بینی؛ به 

ازای هر تست

0.500.350.150

#

*
تستتشخيصاكسيدنيتريکدربازدم90115095012

3.5

2

1.5

21.50

#90115595070

؛باهيستامين،(بدوناحتسابتستعملكردريوي)تستاستنشاقيواكنشبرونكيال

هزينهداروبهصورتجداگانهقابلاخذمحاسبهواخذ)متاكولينياتركيباتمشابه

(نميباشد

12

7

5

750

#

*
0باآنتيژنهاياگازها90116095071



#

*
90116595075

تست خوراکی بررسی واکنش به دوز تدریجی و افزایشی ترکیبات خوراکی برای 

مثال غذا، دارو و مواد دیگر مثل متابی سولفیت
3.602.401.20

#

*
0.500.350.150(برای مثال تست رینکل)تست تحریکی 90117095078

#

*
9011759511595117

خدمات حرفه ای مربوط به ایمونوتراپی آلرژن ها بدون احتساب تهیه مواد آلرژن؛ 

به ازای هر تعداد ترزیق
0.300.300

#

*
9011809514495145

خدمات حرفه ای مربوط به نظارت بر تهیه و تدارک آنتی ژن ها برای ایمونوتراپی 

(با مشخص کردن تعداد ویال)آلرژن؛ ویال تک دوزی 
0.300.300

#

*
90118595145

95146-

95147-

95148-

95149

خدمات حرفه ای مربوط به نظارت بر تهیه و تدارک آنتی ژن ها برای ایمونوتراپی 

؛ به ازای هر تعداد آنتیژن نیش حشرات(با مشخص کردن تعداد دوزها)آلرژن 
0.800.800

#

*
90119095165

خدمات حرفه ای مربوط به نظارت بر تهیه و تدارک آنتی ژن ها برای ایمونوتراپی 

(با مشخص کردن تعداد دوزها)آلرژن؛ یک یا چند آنتی ژن 
0.300.200.10

#

*
90119595170

با مشخص ) (یا بند پایان دیگر)عصاره جدا شده از کل بدن حشره گاز گیرنده 

(کردن تعداد دوزها
0.400.250.150

#

*
3.302.201.10عمل رفع حساسیت سریع90120095180

#

*
90120595250

 ساعت به وسیله اندازه گیری و ثبت مداوم 72مونیتورینگ قند خون بیش از 

شامل اتصال، )میزان گلوکز در مایع بافت بینابینی از طریق یک سنسور زیرجلدی 

(تنظیم کردن، آموزش بیمار، ثبت، قطع کردن، پرینت اطالعات

4.501.5030

#

*
90121095805

بررسيخوابومراحلآندرآزمونهايمتعددبهمنظورسنجشميزانخواب

بايک(MWTياMSLT)آلودگيوهوشياريطيروزباحضورتكنولوژيست

(عملمستقل)دورهكاملبستريبيمار

40

30

10

30100



#

*
90121595808

استفادهازحداقل(ساعتيابيشتر8)پليسومنوگرافي؛مرحلهبنديخوابشبانه

،جريانهوا،تهويهوكوششECGشامل)پنجيابيشترازپارامترهايتحليليخواب

تنفسي،تبادلگازهابااكسيمتري،مانيتورينگازراهپوستياآناليزهوايآخربازدم

(tidal end)فعاليتعضالتانتهاها،حركاتناشيازفعاليتاعصابحركتي،

(movement motoractivity)مانيتورينگطوالني،EEG،نعوظآلت،

،(Snoring)رفالكسگاستروازوفاژيال،مانيتورينگپيوستهفشارخون،خرخركردن

جهتتعييناتفاقاتغيرطبيعيتنفسي،(وضعيتهاياستقراربدنوغيرهميباشد

آريتميهايقلبي،اختالالتحركتي،امواجغيرطبيعيمغزي،بايابدونشروعدرمان

باحضوريک(CPAP)فشارمثبتمداوممجاريهواييياتهويهدوسطحي

بايکدورهكامل.تكنولوژيستهمراهگزارشوتفسيروانجاممداخالتدرماني

65

50

15

50150

#90122095812
95816-

95819-

95822

 EEG10.006.503.50 روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

#

*
9012259581395827

EEGياaEEGوياQEEG24؛درخارجازبخشمراقبتويژه؛بهازايهر

ساعت

ساعتاينكدفقطيكبارقابلگزارشمي24درصورتانجاممانيتورينگازيکتا)

18

12

6

1260

#

*
901226

هبپوترمی درمانی در نوزادان مبتال به آسفیکسی برای یک دوره درمان سه روزه 

یا بیشتر تا برگشت به حرارت طبیعی
30300

#

*
90123095824EEGتنهاارزيابيازنظرمرگمغزي

10

6.5

3.5

6.53.50

23.0015.0080الکتروکورتیکوگرام در زمان جراحی90123595829*



#

*
90124095831

95832-

95833-

95834-

95851-

95852

اندازه گیری و گزارش میزان و دامنه حرکت یا امتحان دستی عضالت، اندام ها 

توسط پزشک با یا بدون مقایسه با طرف سالم با گزارش
1.901.300.60

تستتنسيلونبرايمياستنيگراو#90124595857

4.5

3

1.5

31.50

#

+
2.501.600.90با ثبت الکترومیوگرافیک90125095858

#۹۰1۲۵۵

؛شاملاخذشرححال،انجام(NCSوEMG)انجاممعايناتالكترودياگنوز

،HوFمعايناتباليني؛انجامالكتردياگنوزوكليهخدماتمرتبطباآنازجملهموج

ارائهتشخيصوتهيهگزارش،يکاندام

(كدديگريهمزمانبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد)

12.5

10.5

2

10.520.00

#۹۰1۲۶۰

؛شاملاخذشرححال،انجام(NCSوEMG)انجاممعايناتالكترودياگنوز

،HوFمعايناتباليني؛انجامالكتردياگنوزوكليهخدماتمرتبطباآنازجملهموج

ارائهتشخيصوتهيهگزارش،دواندام

(كدديگريهمزمانبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد)

17.5

14.5

3

14.530.00

#۹۰1۲۶۵

؛شاملاخذشرححال،انجام(NCSوEMG)انجاممعايناتالكترودياگنوز

،HوFمعايناتباليني؛انجامالكتردياگنوزكليهخدماتمرتبطباآنازجملهموج

ارائهتشخيصوتهيهگزارش،سهاندام

(كدديگريهمزمانبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد)

22.5

18.5

4

18.540.00

#۹۰1۲7۰

؛شاملاخذشرححال،انجام(NCSوEMG)انجاممعايناتالكترودياگنوز

،HوFمعايناتباليني؛انجامالكتردياگنوزكليهخدماتمرتبطباآنازجملهموج

ارائهتشخيصوتهيهگزارش،چهاراندام

(كدديگريهمزمانبااينكدقابلمحاسبهواخذنميباشد)

25.5

21.5

4

21.540.00



#90127595865EMG،حنجره،ديافراگم،وسايرارگانهامانندصورت،چشم...

5

3.5

1.5

3.51.50

#9012809586795868EMG0عضالتيكهتوسطاعصابكرانيالتغذيهشود،يکيادوطرفه

#۹۰1۲۸۵EMG(عملمستقل)عضالتپارااسپينالدرصورتدرخواستپزشکمعالج

1.6

1.3

0.3

1.30.30.00

؛ یک یا دو (آگزیال) عضالت در یک اندام یا عضالت غیر اندامی EMGبررسی #90129095870

طرفه

1.601.100.50

#90129595872
95874-

95873

EMGتکرشتهايبااستفادهازالكترودتکرشتهايبااندازهگيريكميجيتر

بلوکويادانسيتهفيبردرهرياهمهمحلهايعضلهبررسيشدهباانقباضارادي

ياباتحريکالكتريكي

10

6.5

3.5

6.53.50

بررسينوروفيزيولوژيکحينعملجراحي،بهازايهرساعت90130095920+

20

15

5

1550

#

*

بادستگاهاستريوتاكسيDBSبرنامهريزيعملجراحيفانكشنال901302

80

60

20

60200

#

*
90130595921

عملکرد )بررسی عملکرد دستگاه عصبی خودکار؛ عصب دهی کاردیوواگال 

شامل دو یا بیشتر از موارد زیر؛ پاسخ ضربان قلب به تنفس عمیق با  (پاراسمپاتیک

30:15، نسبت والسالوا، نسبت R-Rثبت فاصله 

3.302.201.10

#

*
90131095922

، شامل تغییر (عملکرد آدرنرژیک سمپاتیک)عصب دهی وازوموتور، آدرنرژیک 

 در طی مانور والسالوا و حداقل R-Rفشار خون با هر ضربان قلب و تغییر فاصله 

 دقیقه در زمان تیلت5

3.602.401.20

#

*
90131595923

تست کمی رفلکس آکسون : سودوموتور شامل یک مورد یا بیشتر از موارد زیر

، تست سیالستیک عرق، تست ترمورگوالتوری عرق و (QSART)پسودوموتور 

تغییر در پتانسیل سمپاتیک پوست

6.304.202.10



#۹۰1۳۲۰
اندامفوقانيياتحتانييا(SEP)سوماتيک-بررسيپتانسيلهايايجادشدهحسي

عصبكرانيالياتنهوسر

3.6

2.6

0.9

2.60.90.00

#۹۰1۳۲۵9592895929
اندامفوقانيياتحتاني؛هرتعداد(MEP)بررسيپتانسيلهايايجادشدهحركتي

اندام

6

4.5

1.5

4.51.50.00

3.602.401.20(VEP)تست پتانسیل های ایجاد شده بینایی  دستگاه عصبی مرکزی #90133095930

1.501.000.50(Blink Reflex)رفلکس عضله حلقوی چشم #90134095933

#۹۰1۳۴۵95937
قبلوبعدازانقباضباهرنوعفركانسبه(RST)تستاتصالمحلعصبوعضله

صورتگلوبال؛هرتعدادعصب

12

8

4

840.00

#

*
9013509595095954

EEG کاناله؛ به هر علت با 16 ساعت کمتر از 24 مانیتورینگ با ثبت و تفسیر هر 

یا بدون فعال کردن دارویی یا فیزیکی
13.308.804.50

#

*
90135595951

بررسيبهمنظورتعيينمحلدقيقكانونتشنجمغزيبهوسيلهكابلياامواج

و(EEG)كاناليابيشتردرتركيبباالكتروانسفالوگرافي16راديويي؛تلهمتري

24،هر(برايمثالبرايتعيينمحلقبلازعملجراحي)ثبتوتفسيرويدئويي

96

70

26

70260

#

*
90136095953EEG 15.0010.0050 ساعت24 کاناله یا بیشتر؛ به هر علت؛ هر 16 مانیتورینگ با ثبت و تفسیر

#

*
برای مثال جراحی )درطی جراحی خارج جمجمه ای  (EEG)الکتروانسفالوگرام 90136595955

(کاروتید
30.0020.00100

#

*
90137095956

مونیتورینگ برای تعیین محل دقیق کانون تشنج مغزی به وسیله کابل یا رادیو، تله 

 ساعت24؛ هر EEG کاناله یا بیشتر، ثبت و تفسیر 16متری 
30.0020.00100

#

*
3.002.0010(برای مثال در تحلیل امواج صرعی)تحلیل دیجیتال الکتروانسفالوگرام 90137595957

#

*
90138095958

برای بررسی عملکرد نیمکره مغزی، شامل مونیتورینگ « وادا»تست فعال کردن 

الکتروانسفالوگرافی

16.3

11

5.3

115.30.00



#

*
9013859596195962

تعیین موقعیت عملکردی کورتکس و زیرکورتکس به وسیله تحریک و یا ثبت از 

الکترودهای سطح مغز یا الکترودهای عمقی برای برانگیختن تشنج یا مشخص 

کردن ساختمان های حیاتی مغز؛ با حضور پزشک به ازای هر ساعت

12.008.0040

#

*
90139095965

، ثبت و آنالیز؛ برای فعالیت مغناطیسی خودبخودی (MEG)مگنتوانسفالوگرافی 

(برای مثال تعیین محل کورتیکال صرع مغزی)مغز 
30.0020.00100

#

*
90139595966

برای مثال تعیین محل کورتکس )برای جریان برانگیخته مغناطیسی، یک کاربرد 

(حسی، حرکتی، زبانی و یا بینایی
30.0020.00100

#

*
90140095967

برای مثال تعیین محل )برای جریانات مغناطیسی برانگیخته شده، هر کاربرد اضافه 

(کورتیکال حسی، حرکتی، زبانی یا بینایی
30.0020.00100

*90140595970

برای مثال تعداد و دامنه )آنالیز الکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده 

ضربان، دوره و شکل موج، وضعیت باطری، مودوالسیون خروجی، سیکلینک، 

بدون برنامه ریزی مجدد (امپدانس، و اندازه گیری میزان پذیرش بیمار

3.002.0010

*90141095971

مولد یا انتقال دهنده پالس تحریک کننده عصبی مغزی، نخاعی یا اعصاب محیطی 

با برنامه ریزی  (برای مثال عصب محیطی، عصب اتونوم، عصبی عضالنی)ساده 

حین عمل جراحی یا برنامه ریزی بعدی

3.002.0010

*90141595972
مولد یا انتقال دهنده پالس تحریک کننده عصبی مغزی، نخاعی یا اعصاب محیطی 

با برنامه ریزی حین عمل جراحی یا برنامه ریزی  (به جز عصب جمجمه ای)پیچیده 
4.603.001.60

*90142095973
مولد یا انتقال دهنده پالس تحریک کننده عصبی مغزی، نخاعی یا اعصاب محیطی 

 دقیقه اضافه بعد از 30با برنامه ریزی بعدی؛ هر  (به جز عصب جمجمه ای)پیچیده 
3.002.0010

*90142595974
مولد یا انتقال دهنده پالس تحریک کننده پیچیده اعصاب جمجمه ای با 

برنامه ریزی حین عمل جراحی یا برنامه ریزی بعدی، با یا بدون تست عصبی، 
9.006.0030

*

+
90143095975

مولد یا انتقال دهنده پالس تحریککننده عصبی پیچیده اعصاب جمجمه ای؛ با 

 دقیقه اضافه بعد از 30برنامه ریزی حین عمل جراحی یا برنامه ریزی بعدی، هر 

اولین ساعت

6.004.0020



*90143595978

برای مثال تعداد و دامنه )آنالیز الکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده 

ضربان، وضعیت باطری، مودوالسیون خروجی، سیکلینگ، امپدانس، و اندازه گیری 

؛ مولد یا انتقال دهنده ضربان تحریک کننده عصبی ساده یا (میزان پذیرش بیمار

پیچیده کامالً عمقی مغزی، با برنامه ریزی اولیه یا مجدد

12.008.0040

*90144095980

برای مثال تعداد و دامنه )آنالیزالکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده 

ضربان، وضعیت باطری، قبلیت انتخاب الکترود، مودوالسیون خروجی، سیکلینک، 

؛ مولد یا انتقال دهنده ضربان (امپدانس و اندازه گیری میزان پذیرش بیمار

تحریک کننده عصبی معدی، حین عمل جراحی،  با برنامه ریزی اولیه یا مجدد

3.002.0010

#

*
90144595990

اینتراتکال، )پرکردن مجدد و نگهداری پمپ یا محفظه آزادکننده دارو در نخاع 

(داخلی بطنی)یا مغز  (اپی دورال
3.002.0010

#

*
آنالیزالکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده بعدی ، تجویز شده به 90145095991

وسیله پزشک
4.603.001.60

#

*
9014559600096001

تحلیل جامع حرکات به کمک کامپیوتر با ثبت ویدئویی یا کینماتیک سه بعدی؛ با یا 

بدون با اندازه گیری فشار ناحیه پالنتار در حین راه رفتن
10.006.503.50

#

*
9014609600296003

الکترومیوگرافی فعال سطحی یا فاین وایر، در حین راه رفتن یا فعالیت های دیگر، 

 عضله12یک تا 
0.650.500.150

#

*
90146596004

بازنگری و تفسیر توسط پزشک برای تحلیل جامع حرکات به کمک کامپیوتر، با 

اندازه گیری فعال فشار پالنتار در حین راه رفتن یا فعالیت های دیگر و 

الکترومیوگرافی فعال فاین وایر یا گزارش ثبت شده

2.401.600.80

#

*
90147096020

انتخاب و اجرای تست عملکردی عصبی در حین تصویربرداری غیرتهاجمی مپینگ 

عملکرد مغزی، با انجام کامل تست توسط پزشک یا فیزیولوژیست، با انجام مرور 

بر تست و گزارش دهی

6.006.000

#90147596040
خدماتژنتيکپزشكيومشاورهژنتيک،رودرروبابيمارياخانوادهبهمدتحداقل

دقيقه30
3.53.50.00

#

*
90148596105

همراه با  (آزمون زبان پریشی فارسی و دو زبانه)ارزیابی زبان پریشی بزرگساالن 

تفسیر و گزارش
3.002.0010



#

*
90149596110

 Early Language)برای مثال تست غربالگری تکاملی تست )تست تکاملی؛ محدود 

Millstone Screen, II (جی451آزمون های /غربالگری) با تفسیر و گزارش 

(رشدی همراه با تفسیر و گزارش

1.200.800.40

#

*
90150096111

شامل ارزیابی حرکتی، زبانی، اجتماعی، عملکردهای سازگاری و یا )گسترده 

با تفسیر و گزارش (شناختی به کمک ابزارهای استاندارد تکاملی
3.002.0010

#90150596115

ارزیابی بالینی تفکر، استدالل و قضاوت، برای مثال )آزمون وضعیت رفتاری عصبی 

دانش اکتسابی، توجه، حافظه، توانمندیهای بینایی فضایی، عملکردهای زبانی، 

با تفسیر و گزارش (برنامه ریزی

4.002.501.50

#

*
3.602.401.20مجموعه تست های نوروفیزیولوژی90151096117

#90151596118

 Wexhsler، تست روانی عصبی Halstead-Reitanبرای مثال )تست عصبی روانی 

Mmory Scales, Battery و ،(Wisconsin Card Sorting Test هر ساعت از ، 

وقت روان شناس و یا پزشک، هم برای تست های رودررو با بیمار ارائه شده و هم 

زمان الزم برای تفسیر نتایج و ارائه گزارش

3.003.000

#90152096119

 Wexhsler، تست روانی عصبی Halstead-Reitanبرای مثال )تست عصبی روانی 

Mmory Scales, Battery و Wisconsin Card Sorting Test) با گزارش و ،

تفسیر فرد حرفه ای درزمینه پزشکی، انجام شده به کمک تکنسین، هر ساعت از 

2.002.000

#90152596120
، اجرا شده توسط (Wisconsin Card Sorting Test )تست عصبی روانی 

کامپیوتر، با گزارش و تفسیر فرد حرفه ای در زمینه پزشکی
1.801.800

#90153096125

 (Rossبرای مثال ارزیابی تحلیل اطالعات )تست های استاندارد عملکرد شناختی 

هر ساعت زمان یک فرد حرفه ای درزمینه پزشکی، هم برای تستهای رودررو با 

بیمار ارائه شده، و هم زمان الزم برای تفسیر نتایج و ارائه گزارش

2.502.500

3.53.50تجویز و نظارت بر خوراندن شیمی درمانی خوراکی#901533

تجویز شیمی درمانی زیر جلدی یا عضالنی با یا بدون بی حسی موضعی به ازای #90153596400

هر جلسه

3.603.600



#90154096408

96501-

96504-

96405-

96406-

96420

تجويزشيميدرمانيداخلوريديياشريانيباتكنيکتجويزسريعوروشانفوزيون

ساعت8مواردمتعددداروازقبلمخلوطشده؛بهازايهرجلسهتا

(صرفاًدرزمانحضورپزشکدربخشقابلمحاسبهواخذميباشد)

12.512.50

تجویز شیمی درمانی داخل ضایعه، موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازای #90154596410

هر جلسه

10.5010.500

#90155096414

96422-

96423-

96425

بايابدونپمپقابلحملياقابلكاشت(ساعت8بيشاز)انفوزيونطوالنيمدت

همراهباپركردنمجددپمپ؛

(ساعتانفوزيون،يکبارقابلگزارشميباشد24اينكدبرايهر)

(صرفادرزمانحضورپزشکدربخشقابلمحاسبهواخذميباشد)

17170

#9015559644096445
تجويزشيميدرماني،بداخلحفرهپلورياپريتوئن،نيازمندوشاملتوراسنتزو

پريتونئوسنتز
18180

15.0015.000(شامل پونکسیون نخاعی) و داخل نخاعی CNSتجویز شیمی درمانی به داخل #90156096450

#9015659652096530

پركردنمجددونگهداريپمپقابلكاشت،برايمراجعهمجددبيمارانجهتشارژ

پمپكاشتهشده

(گزارشننمائيد901550اينكدراباكد)

550

#90157096542

تزريقشيميدرماني،سابآراكنوئيدياداخلبطني،ازطريقمحفظهزيرجلدي،يک

ياچنددارو

(صرفادرزمانحضورپزشکدربخشقابلمحاسبهواخذميباشد)

8.68.60

#

*
90157596567

درمان فوتودینامیک به وسیله تجویز خارجی نور برای تخریب ضایعه بدخیم و یا 

به وسیله فعال کردن  (برای مثال لب)مستعد بدخیمی در پوست و مخاط مجاور 

داروهای حساس به نور

0.800.500.30

#

*
90158096570

درمان فوتودینامیک به وسیله به کارگیری اندوسکوپیک نور برای تخریب بافت 

غیر طبیعی، از طریق فعال کردن داروهای تخریب بافت غیر طبیعی، از طریق فعال 

 دقیقه30کردن داروهای حساس به نور؛ اولین 

2.001.300.70



#

*

+

90158596571

درمان فوتودینامیک به وسیله به کارگیری اندوسکوپیک نور برای تخریب بافت 

غیر طبیعی، از طریق فعال کردن داروهای تخریب بافت غیر طبیعی، از طریق فعال 

 دقیقه اضافه15کردن داروهای حساس به نور؛ هر 

(به صورت مجزا عالوه بر کد خدمت اصلی گزارش گردد)

1.000.700.30

#

*

+

(نورماوراءبنفش)اكتينوتراپي90159096900

1

0.5

0.5

0.50.50.00

#90159596910
يا(Goeckermanدرمان)Bفوتوكموتراپي؛بهوسيلهتاروامواجماوراءبنفش

Bپتروالتوموماوراءبنفش

1.2

0.5

0.7

0.50.70.00

A (PUVA)پسورآلنهاوماوراءبنفش#90160096912

1.5

0.7

0.8

0.70.80.00

#90160596913

برايدرماتوزهايشديدپاسخدهنده(PUVAوياGoeckerman)فوتوكموتراپي

شامل)ساعتمراقبتودرمانزيرنظرمستقيمپزشک8تا4بهنور،نيازمندحداقل

(بهكارگيريوتجويزدارووپانسمان

3

1.5

1.5

1.51.50.00

#

*
90161096920

96921-

96922

؛هر(بهعنوانمثالپسوريازيس)درمانباليزربرايبيماريهايالتهابيپوست

تعدادناحيهوبههرميزانسانتيمترمربع

(تنهاتوسطمتخصصينپوستقابلگزارشواخذميباشد)

10

6.5

3.5

6.53.50.00

#

*
درمانباليزربرايسايرضايعاتپوست؛هرتعدادناحيهوبههرميزانسانتيمترمربع90161596924

6

4

2

420.00

#

+
0.700.700ارزیابی و برنامه ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای هر دوره فیزیوتراپی9016209700197002

#

+

*

1.000.300.70 یا لیزر کم توان برای توانبخشی اندام هاCPMاستفاده از 9016259700397140



#

+

*

9016309700397004
ارزیابی جامع کاردرمانی یا شغلی جهت برنامه ریزی برای کاردرمانی بیمار برای 

یک دوره درمان
1.001.000

#۹۰1۶۳۵

فيزيوتراپيقفسهسينهواندامهابايابدونمداليتههايفيزيكيشاملتمريندرماني

درصورتدرخواستپزشکمعالجدربخشهاي)وماساژبرايبيمارانبستري

وبخشهايجراحيتوراكسوريهبرايهرتعداد(ICUوCCU)مراقبتويژه

دقيقهوبراساس30جلسهدرهرروزبستريورعايتمدتزماناستانداردحداقل

استانداردابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيتحتپوششبيمهپايهمي

(باشد

4

2

2

220

#۹۰1۶۳۶

فيزيوتراپيقفسهسينهبدونفيزيوتراپياندامهابايابدونمداليتههايفيزيكي

شاملتمريندرمانيوماساژبيمارانبستري

و(ICUوCCU)درصورتدرخواستپزشکمعالجدربخشهايمراقبتويژه)

بخشهايجراحيتوراكسوريهبرايهرتعدادجلسهدرهرروزبستريورعايت

(دقيقهتحتپوششبيمهپايهميباشد20مدتزماناستانداردحداقل

(قابلگزراشواخذنميباشد901640اينكدراباكد)

(مطابقبااستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي)

2.5

1.5

1

1.510

#۹۰1۶۴۰

فيزيوتراپييکياچندناحيهبيمارانبستريدرصورتدرخواستپزشکمعالجبراي

هرروزبستريمشروطبرثبتوگزارشدرپروندهوممهوربهمهرمسئولفني

صاحبصالحيت

2

1.5

0.5

1.50.50

#90164597010

97012-

97014-

97016-

97018-

97020-

97026-

97028-

97032-

بهكارگيريروشهاويااعمالدرمانيروتينفيزيوتراپيوطبفيزيكيوتوانبخشي

شاملهرتعدادازمواردذكرشدهبرايهرناحيهدرهرجلسه

كمپرسهايگرمياسرد،كششمكانيكي،تحريکالكتريكيبادستيادستگاه،)

ابزاروازوپنوماتيک،ميكروويو،ورزشدرماني،ماساژ،مادونقرمز،ماوراءبنفش،

حمامپارافين،اولتراسوند،بازآموزيعصبيعضالنيحركت،تعادل،يونتوفورزيس،

حسكينتيک،وضعيتبدن،حسموقعيتفضايي،آموزشراهرفتن،آموزشبراي

ADLآموزشحركتباويلچروسايراعمالياروشهايمرتبط،)

1.7

1.1

0.6

1.10.60



#

+
۹۰1۶۴۶

دياترمي

(باشد901645درصورتيكهخدمتدياترميجزءيكيازروشفيزيوتراپيدركد)

0.8

0.3

0.5

0.30.50

#

*
90165097010

97532-

97533-

97537-

97530-

97150-

95851

بهكارگيريروشهاوتكنيکهايكاردرمانيشاملاستفادهازيکياچندمورداز

شاملارزيابيودرمان)دقيقهاي30فعاليتهايكاردرمانيبراييکجلسهحداقل

اجتماعي،ارزيابي-شناختي،يارواني-حركتي،ياادراكي-عضالني،ياحسي-اسكلتي

عضالنيدستياندامهاوتنه،اندازهگيريوگزارشميزاندامنهحركتياندامهاو

تنه،توسعهمهارتهايشناختيبرايباالبردنتوجهوحافظه،روشهاي

يكپارچگيحسيبرايتقويتپردازشحسيوتحريکپاسخسازگاريبانيازهاي

،آموزشفعاليتهايخودمراقبتي،ADLمحيطي،موقعيتفضايي،آموزشبراي

بهكارگيري)استفادهازروشهايبازيدرمانيدركودكان،فعاليتدرمانيمستقيم

،آموزشبازگشتفردبهجامعهياكار،(فعاليتهايديناميکبرايبهبودعملكرد

آموزشمديريتمنزل،آموزشحركتباويلچر،آموزشراهرفتن،آموزشهندلينگ

بيمارياخانوادهوي،مداخالتكاردرمانيدرضايعاتدستپسازجراحي،مداخالت

2.2

1.7

0.5

1.70.50

#

*
9016559711097112

به کارگیری روش ها و تکنیک های کاردرمانی شامل استفاده از یک یا چند مورد از 

شامل روش های ) دقیقه  ای 60فعالیت های کاردرمانی برای یک جلسه حداقل 

درمانی برای بهبود قدرت عضالنی، تحمل عضالنی، دامنه حرکتی و انعطاف پذیری 

به طور فعال و غیرفعال در اندام ها و تنه، بازآموزی عصبی عضالنی در 

ویا ایستاده مشتمل بر بهبود حرکت، تعادل، حس کینتیک، /فعالیت های نشسته

یا افزایش هماهنگی حرکتی، به /وضعیت بدن و اصالح پاسچر، حس عمقی و

کارگیری گروه درمانی در کاردرمانی، آماده سازی برای وضعیت و سختی در 

 (توانبخشی حرفه ای)کار 

مطابق با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2.802.000.80



#

+90166097022

97034-

97036-

97113-

انجامارزيابيوبهكارگيريروشهاويااعمالدرمانيفيزيوتراپيوطبفيزيكيو

توانبخشيمانندحمامكنتراستياآبدرمانييامخزنهوباردوياگردشچرخشي

آب

مطابقبااستانداردهايابالغيوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيبهازايهر)

3.5

1.5

2

1.520

#9016629712497140
برايمثال؛حركتدادن،دستكاري،درناژ)ماساژياتكنيکهايدرمانيدستي

؛بهازايهرجلسه(دستيلنفاتيکها،كششدستي
1.31.30.00

#

*
90166597039

عضالنی؛ به ازای -اسکلتی- استفاده از دستگاه لیزر پرتوان جهت کاربردهای عصبی

(عمل مستقل)هر جلسه 

مطابق با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4.002.0020

#

*
90167097040

با توان  ESWT (Exteracorporeal Shock Wave Therapy)استفاده از دستگاه 

عضالنی و ترمیم بافت نرم؛ به ازای هر جلسه -کم، جهت درمان دردهای اسکلتی

(عمل مستقل)

4.502.002.50

#

*
۹۰1۶7۳

اقداماتطبتوانبخشيجهتبيماريهايمزمنوناتوانكنندهمانندبيماران

،ميوپاتي،مايلوپاتي،سكتهمغزي،ضربهMSدياليزي،ديابتيک،پيوندي،نوروپاتي،

مغزي،ضايعاتنخاعيشاملارزيابيپزشک،تجويزروشهايطبتوانبخشي،آموزش

فعاليتهايروزمرهزندگي،مشاورهتغذيه،خدماتروانشناسيوورزشدرمانيتوسط

پزشکجهتبيمارانسرپائييابستريهرجلسه(ياتحتنظارت)

4.5

3

1.5

31.50.00

#

*
۹۰1۶7۵

برايتعييننقاطفشاريكفپاوتجويزكفيويااورتز(Foot Scan)اسكنكفپا

مناسب

4

2.5

1.5

2.51.50.00

#

*
901677Whole Body Vibration (WBV)

2

1.5

0.5

1.50.50

#

*
90168097041

 جهت توانبخشی اندام ها؛ به ازای Magnetic Field Therapyاستفاده از دستگاه 

هر جلسه منطبق با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
3.002.0010



#

*
901683

توانبخشی ریوی شامل ارزیابی پزشکی، مانیتورینگ قلبی، اکسیژن درمانی و 

ورزش درمانی؛ به ازای هر جلسه
4.503.001.50

#

*
90168597041

برای ستون فقرات و  DBC (Documented Based Care)توانبخشی فعال 

اندام ها؛ هر جلسه
3.502.5010

#

*
90169097042Taping Kinesio2.201.700.50

#*۹۰1۶۹۲Six Minute Walk Test (6MWT)  110.00قلبضربانوفشارخونمانیتورینگواکسیمتریپالسهمراهبهآموزشوزن،وقدارزیابیشامل

#

*
90169597060

شامل ارزیابی و فیتینگ که در جای دیگر گزارش نشده )آموزش و فیتینگ ارتز 

اندام های فوقانی، اندام های تحتانی و یا تنه  (است

(این کد توسط فیزیوتراپست یا کاردرمان قابل گزارش نمی باشد)

2.002.000

#

*
90170097061

آموزش با پروتز، اندامهای فوقانی و یا تحتانی 

(این کد توسط فیزیوتراپست یا کاردرمان قابل گزارش نمی باشد)
1.501.500

#

*
90170597062

کنترل استفاده از ارتز یا پروتز، بیمار قبلی 

(این کد توسط فیزیوتراپست یا کاردرمان قابل گزارش نمی باشد)
1.201.200

#90171097801

مشاورهوتدبيرتغذيهايبرايبيمارانبستريشاملگرفتنشرححالوبررسي

ثبتاطالعاتفردي،سوابقبيماريها،سوابقمصرفداروها،)تاريخچهسالمت

درخواست،بررسيوثبتعالئم(شيوهزندگيوآلرژيهاوعدمتحملهايغذايي

بالينيمرتبطباتغذيه،بررسيوتفسيرنتايجآزمايشگاهيوبررسيپرسشنامهتغذيه

وانجاممداخالتوتوصيههايتغذيهايبرايهردورهبستري(ثبتعاداتغذايي)

اينكدبرايبيمارانديابتيک،فشارخوني،كليوي،گوارشي،سرطانيوقلبيتحت)

(پوششبيمهپايهميباشد

2.52.50

#

*
90171597802

مشاوره و تدبیر تغذیه  ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی 

ثبت اطالعات فردی، سوابق بیماری ها، سوابق مصرف داروها، )تاریخچه سالمت 

درخواست، بررسی و ثبت  (شیوه زندگی و آلرژی ها و عدم تحمل های غذایی

عالئم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی 

و انجام مداخالت و توصیه های تغذیه ای (ثبت عادات غذایی)پرسشنامه تغذیه 

1.801.800



#

*
90172097803

یا مداخله های /، برای ارزیابی درمان با رژیم های طبی و( نفر یا بیشتر2)گروهی 

؛ به ازای هر جلسه(انجام شده
1.501.500

#90172597804S9340-43

وآمادهسازي(PPN)تدوين،نظارتوتهيهفرموالريحمايتهايتغذيهايرودهاي

محلولهايتزريقيتغذيهايتحتالمينرفلويااتاقتميزبهازايهردورهدرمان

(پمپوبدونپمپ)پنجروزهبهروشهايگوناگون

(جهتدورههايبعديدرمانكمترازسهروز،ارزشجداگانهاينخواهدداشت)

(مشاورهوويزيتتغذيهبهطورجداگانهقابلگزارشواخذنميباشد)

5.5

3.5

2

3.520

#90173097805S9364-67

مركزييا)(TPN)تدوين،نظارتوتهيهفرموالريحمايتهايتغذيهايوريدي

وآمادهسازيمحلولهاي(پمپوبدونپمپ)بهروشهايگوناگون(محيطي

تزريقيتغذيهايتحتالمينرفلويااتاقتميزبهيکدورهدرمانبهيکدورهدرمان

(جهتدورههايبعديدرمانكمترازسهروز،ارزشجداگانهاينخواهدداشت)

(مشاورهوويزيتبهطورجداگانهقابلگزارشواخذنميباشد)

5.5

3.5

2

3.520

#90173597806S9470
تدوین، نظارت، تهیه فرموالری و انجام حمایت های تغذیه  ای دهانی به یک دوره 

درمان 
3.503.500

#

*
90174097807S9140

تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درمان 

(مشاوره و ویزیت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
2.002.000

#90174597808S9141

تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران بستری برای یک دوره درمان 

براساس  (مشاوره و ویزیت تغذیه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد)

استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این کد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی و قلبی تحت پوشش بیمه پایه )

(می باشد

2.202.200

#

+

*

901757

بهعنواننمونه)بهكارگيريابزاروتجهيزاتمناسبجهتارزيابيوضعيتتغذيه

وزن،قد،دورمچدست،دوربازو،دورسر،دوركمر،دورباسن،فشارخونوضخامت

ومحاسبهوثبتشاخصهايتنسنجي(چربيزيرجلديويادرصدچربيكلبدن

وتفسير(IBW،BMI،BMR،WHRبهعنواننمونه)ومقايسهبااستاندارد

1

0.4

0.6

0.40.60

#

*
1.200.800.40طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه90176097812



#

*
1.501.000.50طب سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه90176597813

#

*
901768

بخورياانكباب

درصدتعرفهواگر100درصورتيكهتوسطپزشکمتخصصطبسنتيباشد)

توسطسايرافرادصاحبصالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80بهداشتارائهخدمتشود

1.21.20

#

*
9017709781497605

حجامتتر

درصدتعرفهواگر100درصورتيكهتوسطپزشکمتخصصطبسنتيباشد)

توسطسايرافرادصاحبصالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80بهداشتارائهخدمتشود

2.4

1.8

0.6

1.80.60

#

*
9017759781597606

حجامتخشک

درصورتيكهتوسطپزشک)(توسطدستگاهبدوننيازبهفعاليتماساژور)

درصدتعرفهواگرتوسطسايرافرادصاحب100متخصصطبسنتيباشد

صالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارتبهداشتارائهخدمت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80شود

1.2

0.8

0.4

0.80.40

#

*
9017809781694667

نيازبهفعاليتماساژور(بادكش)حجامتخشک

درصدتعرفهواگر100درصورتيكهتوسطپزشکمتخصصطبسنتيباشد)

توسطسايرافرادصاحبصالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80بهداشتارائهخدمتشود

1.5

1

0.5

10.50

#

*
9017859781798511

(عملمستقل)حقنهدرماني

درصدتعرفهواگر100درصورتيكهتوسطپزشکمتخصصطبسنتيباشد)

توسطسايرافرادصاحبصالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80بهداشتارائهخدمتشود

3.3

2.2

1.1

2.21.10

#

*
9017909781899195

فصد

درصدتعرفهواگر100درصورتيكهتوسطپزشکمتخصصطبسنتيباشد)

توسطسايرافرادصاحبصالحيتودورهديدهموردتاييدمعاونتطبسنتيوزارت

(درصدتعرفهقابلمحاسبهواخذميباشد80بهداشتارائهخدمتشود

4

3

1

310



#

*
۹۰17۹۵98925

يکيادوناحيهگرفتارازبدنتوسطپزشک(OMT)درمانمانيپوالتيواستئوپاتيک

(عملمستقل)متخصص
3.53.50.00

#

*
۹۰1۸۰۰98929

بيشازدوناحيهتوسطپزشکمتخصص(OMT)درمانمانيپوالتيواستئوپاتيک

(عملمستقل)
550.00

#

*
90180598940

عمل)؛نخاعي،يکمنطقهيادومنطقه(CMT)درمانمانيپوالتيوكايروپراكتيک

(مستقل
2.52.50.00

#

*
440.00(عملمستقل)؛نخاعي،بيشازدومنطقه(CMT)درمانمانيپوالتيوكايروپراكتيک90181098941

#

*
90181598960

98961-

98962

برگزاری کالس اصول حفظ تندرستی و مراقبت از خود و یا آموزش به بیمار 

پزشک یا )برای هر بیمار براساس پروتکل های تدوین شده توسط فردی حرفه  ای

 دقیقه30؛ حداقل (غیر پزشک

1.201.200

#

*
90182098966

پزشک یا غیر )ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالجیت حرفه  ای 

 دقیقه30به صورت تلفنی حداقل؛  (پزشک
1.501.500

#

*
90182598969

پزشک یا غیر )ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالجیت حرفه  ای 

 دقیقه30؛ حداقل (ویدو کنفرانس)به صورت آنالین  (پزشک
2.002.000

6.006.000معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد در بخش مراقبت های ویژه برای نوزاد نارس#9018309900299004

770معاينهجامعچشمپزشكينوزاددربخشمراقبتهايويژهبراينوزادنارس9019479900299004

#

*
90183599030

معاینه ظاهری جسد و صدور جواز دفن و یا ارجاع مستدل به سازمان پزشکی 

قانونی توسط متخصص پزشکی قانونی یا پزشکان دوره دیده
6.006.000

#

*
90184099031

اتوپسيكاملوتعيينعلتفوتتوسطمتخصصپزشكيقانونيدرمواردبستري

بيمارستاني
75750.00

#

*
901841

اتوپسيپارشيالوتعيينعلتفوتتوسطمتخصصپزشكيقانونيدرمواردبستري

بيمارستاني
70700.00

#

*
90184599032

برايآزمايشاتسمشناسيوسرولوژيوياآسيب(نكروپسي)نمونهبرداريازجسد

شناسي
15150.00



#

*
90185099033

توسطمتخصصپزشكيقانونيدرموارد(كاملوياپارشيال)اتوپسيپريناتال

بستريبيمارستاني
70700.00

#

*
0تفسيرنتايجآزمايشاتآسيبشناسي،سمشناسيوياپاراكلينيک90185599034

#

*
15.0015.000(نوزاد مرده یا تازه به دنیا آمده)معاینه تخصصی پزشکی قانونی 90186099035

#

*
!3A#VALUEمشاوره و کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی جهت رضایت نامه یا برائت نامه90186599036

#

*
!2.5A#VALUEمشاورهوكارشناسيتخصصيپزشكيقانونيبرايبيمارانپرخطر90187099037

#

*
90187599038

مشاورهوكارشناسيتخصصيپزشكيقانونيدرموردسقطجنيناعمازقانونيو

جنايي،پيونداعضاء،سالمتبكارتوسايرموارد
660.00

#

*
90188099039

ارزيابيبيمارقربانيكودکآزاري،تجاوزجنسي،لواط،همسرآزاري،سالمندآزاري،

فرزندخواندگي،اهداءعضويااهداجنين،تأييدمرگمغزي،تعيينسنرشد،بلوغ،

روانيوياتعيينسن؛توسطمتخصصپزشكيقانوني-سالمتجسمي

660.00

#

*
770.00ارزيابيتخصصيپزشكيقانونيبرايتعييننقصعضووياازكارافتادگي90188599040

#

*
90189099041

ارزيابيتخصصيهمسرآزاري،سالمندآزاري،فرزندخواندگي،اهداءعضويااهدا

روانيوياتعيين-جنين،تأييدمرگمغزي،تعيينسنرشد،بلوغ،سالمتجسمي
550.00

660.00ارزيابيبيمارتروماييتوسطمتخصصپزشكيقانوني#90189599042
#

*
12120ارائه گزارش پزشکی در دادگاه؛ به ازای هر ساعت90190099075

#

* 
5.55.50ارائه مشاوره پزشکی در کمیسیون های پزشکی برای هر پزشک به  ازای هر جلسه90190599936

تجویز ایپکاک یا مواد مشابه برای استفراغ و تحت نظر داشتن تا زمان خالی شدن #90191099175

معده از سم

1.501.500

#90191599183
به ازای هر جلسه  (Hyperbaric Oxygen Therapy)درمان با اکسیژن پرفشار 

برای بیماران زخم پای دیابتیک و بیماری غرق شدگی
10.007.0030



#

*
۹۰1۹17

جهتدردوOzone Therapyتزريقداخلمفصلوبافتنرماوزنيااوزنتراپي

عضالني-اختالالتاسكلتي

13

10

3

1030.00

90192099221

ويزيتروزاولبستري

عالوهبرگروههايتخصصي،فوقتخصصيوفلوشيپ،درصورتيكهپزشكانفوق)

،پزشکمعالجبيمارباشند،اينكدقابلمحاسبهوگزارشICUتخصصوفلوشيپ

5.55.50

90192599223

ويزيتاوليهنوزادمتولدشده

اينكدعالوهبرتعرفهگلوبالخدمتمربوطهبهصورتجداگانهقابلمحاسبهو)

(گزارشميباشد

770

90193099231
99232-

99233

ويزيتروزدومبهبعدبستري

عالوهبرگروههايتخصصي،فوقتخصصيوفلوشيپ،درصورتيكهپزشكانفوق)

،پزشکمعالجبيمارباشند،اينكدقابلمحاسبهوگزارشICUتخصصوفلوشيپ

4.54.50

90193599239

ويزيتروزترخيص

عالوهبرگروههايتخصصي،فوقتخصصيوفلوشيپ،درصورتيكهپزشكانفوق)

،پزشکمعالجبيمارباشند،اينكدقابلمحاسبهوگزارشICUتخصصوفلوشيپ

330

90194099251

99253-

99254-

99255

انجاممشاورهبرايبيمارانبستري

عالوهبرگروههايتخصصي،فوقتخصصيوفلوشيپ،درصورتيكهپزشكانفوق)

،پزشکمعالجبيمارباشند،اينكدقابلمحاسبهوگزارشICUتخصصوفلوشيپ

5.55.50

* 901942

ویزیت تکاملی گسترده کودکان با استفاده از ابزارهای استاندارد تشخیص اختالل 

تکامل کودکان به همراه تفسیر و گزارش 

(براساس استاندارد ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

990

* 901944
ویزیت غربالگری تکاملی کودکان شامل انجام تست غربالگری و آموزش 

مداخالت پیشگیری
330

90194599252
درصورتيكهپزشکازرشتههايتخصصيشاغلدرآن)مشاورهبرايپزشکمدعو

(بيمارستاننباشد
770



#90195099257

شامل معاینه و شرح حال کامل )مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان 

همراه با ثبت در پرونده، بررسی و تفسیرگزارش پاتولوژی، تصویربرداری های 

پزشکی و آزمایش ها، مرحله بندی بیمار و تعیین برنامه کلی درمان شامل 

(مدالیته های درمانی و نحوه تجویز آنها

5.005.000

#90195599258

 جلسه که درمان های 5مدیریت درمان رادیوتراپی در حین درمان به ازای هر 

چند بار در روز را نیز شامل می شود و لزومی ندارد جلسات درمانی در روزهای 

یک تا چهار جلسه باقیمانده در انتهای درمان نیز به عنوان یک . پشت سر هم باشند

شامل بررسی تصویربرداری ها و )مجموعه پنج تایی در نظر گرفته می شود 

آزمایش ها، مرور پورتال فیلم، مرور دوزیمتری، انجام دوز و پارامترهای درمانی 

3.003.000

#

*
90196099289

مراقبت های حیاتی در حین انتقال بین موسسات درمانی؛ به صورت چهره به چهره 

تا یک ساعت
12.0012.000

#

+

*

90196599290
مراقبت های حیاتی در حین انتقال بین موسسات درمانی؛ به صورت چهره به چهره؛ 

به ازای هر ساعت اضافه
6.006.000

901970
سطحيکيادوترياژمصوبوزارتبهداشت(اطفالوبزرگساالن)مراقبتبحراني

(بيماراناغمايي،مالتيپلتروماوبدحال)
880

+90197199141
دربخشاورژانسPSA -mildآرامبخشيوبيدرديجهتانجامخدماتدرماني

توسطمتخصصطباورژانس
220

#90197599401

99402-

99406-

99407-

99408

ارائه مشاوره فردی طب پیشگیری و با مداخالت کاهنده ریسک فاکتورها شامل 

سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها
2.202.200

#9019809941199412
طب پیشگیری و با مداخالت کاهنده  ( نفر8 نفر تا 2حداقل )ارائه مشاوره گروهی 

ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها
3.003.000

#90199099460

یا ماساژ با فشار روی قفسه سینه در /دادن تنفس با فشار مثبت و: احیاء نوزاد

صورت نارسایی حاد تنفسی و یا قلبی 

( با این کد قابل گزارش نمی باشد63کد تعدیلی )

15.0015.000



#

+

*

90199599500

99501-

99502-

99503-

99504-

99505-

99506-

99507-

99508-

99509-

99510-

99511-

99512

ارائهخدماتدرمانيدرمنزل

برايگزارشخدماتباليني،تشخيصي،درمانيوتوانيخشيدرمنزلبهكدهاي)

(مربوطه،مراجعهگردد

(استفادهازاينكدبرايهربارمراجعهفقطيكبارقابلمحاسبهوگزارشميباشد)

2.252.250

#

*
90201599608

مديريتخدماتداروييبرايبيمارانبستريبارعايتاستانداردهايوزارتبهداشت،

درمانوآموزشپزشكي؛بهازايهرروزبستري

(هزينهمكانيزاسيونبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

0.1

0.08

0.02

0.080.020.00

#

*
90202099608

مديريتخدماتداروييبراينسخسرپاييبارعايتاستانداردهايوزارتبهداشت،

درمانوآموزشپزشكي؛بهازايهرنسخه

(هزينهمكانيزاسيونبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

(قابلگزارشواخذنميباشدOTCاينكدبرايداروهاي)

0.1

0.08

0.02

0.080.020.00

#

*
902021

OTCمديريتخدماتداروييبرايداروهاي

(هزينهمكانيزاسيونبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)
0.010.010.00

#

*
90202299608

مديريتخدماتداروييبرايداروهايتركيبيبارعايتاستانداردهايوزارت

بهداشت،درمانوآموزشپزشكي؛بهازايهرنسخه

(هزينهمكانيزاسيونبهصورتجداگانهقابلمحاسبهواخذنميباشد)

(قابلگزارشومحاسبهنميباشد902020اينكدباكد)

0.15

0.12

0.03

0.120.030.00



#

*
90202599610

پزشکداروسازخدماتمديريتدرمانداروييبهدرخواستپزشکمعالجوحضور

بالينيبربالينبيماروارائهمشاورهوانجاممداخالتالزم
4.54.50

فتوتراپيساده902030
1.7

0.7

1

0.710.00

Intensiveفتوتراپي902032

2.5

1

1.5

11.50.00

#

*
2.52.50معاينهجامعبدواستخدامشاغلين902100

#

*
2.22.20معاينهجامعدورهايشاغلين902105

#

*
902110Step Test330برآوردتوانفيزيكيفرد

#

*
902115

Workطراحيوتعيينبستهسالمتشغليبرايايستگاههايكاريبهازاءهر

station
330

#

*
0.60.60تكميلفرمهاوپروندهسالمتشغليشاغلين؛بهازايهرفرد902120

#

*
Job Modification770تعيينمحدوديتشغليوتجويز902125

#

*
902130

Fitness for work)تجميعدادههايبالينيوپاراكلينيکوتعيينتناسبشغلي

evaluation)واعالمنظرنهايي
440

#

*
880ارزيابيتواناييبازگشتبهكار902135

#

*
902140

Walk Through Surveyواحد1نفرمعادل100درواحدهايشغليكمتراز

واحد0.5برايهرشاغلوباالترازآنهرشاغل
2.52.50



#

*
902145

ارگانهايمختلفبدنوتجميعآنباImpairmentارائهمشاورهوتعيين

برايشاغلينAMA Guideاستفادهاز
770

#

*
15150ارائهمشاورهوتعيينارتباطبيماريباشغلفردبهدرخواستمراجعمعتبر902150

#

*
0.750.750ارزيابيوتعيينكيفيمواجهاتشغليفرد902155

#

*
Occupational Disability770ارزيابيوتعيين902160

#

*
550ارزيابيپاسخراههايهواييبهتجويزبرونكوديالتوراستنشاقي902165

#

*
902170

جهتارزيابيتاثيرمواجهاتPre and Post Work Shiftبررسيعملكردريوي

شغليبرعملكردريوي
660

#

*
902175

جهتبررسيارتباطخوابو(بههمراهتامينابزار)انجاموتفسيراكتيگرافي

ساعت24شيفتكاريوتعيينتواناييانجامشيفتكاريبهازاي؛هر

6

4

2

420

#

*
902180

انجاموتفسيرهركدامازتستهايارزيابيبالينيشيفتكاريواختالالتخواب

Stop Bangهمانند
1.51.50

#

*
902185

Jobانجاموتفسيرهركدامازپرسشنامههايكميوكيفيتخصصيشغليهمانند

Satisfaction
2.12.10

#

*
Respirator330وسايلحفاظتفرديهمانندFittingتجويزو902190

#

*
90300098960

بارداري؛بهازايهرجلسه37تا20برگزاريكالسآمادگيبرايزايمانازهفته

دقيقه90فردي
2.32.30

#

*
90300598960

بارداريبهازايهرجلسه37تا20برگزاريكالسآمادگيبرايزايمانازهفته

(نفر10وحداكثر5حداقل)دقيقه؛بهازايهربيمار90گروهي
0.50.50



#

*
903010

بههمراهمددجودركالسهايآمادگيزايمانازهفتهDOULAحضورماماي

دقيقهاي90بارداري؛بهازايهرجلسه37تا20
110

#

*
903015

درمنزلبرايفازنهفتهزايمان؛برايهرتعدادساعتارائهDOULAحضورماماي

خدمت
220

#

*
1.71.70دراتاقليبر؛بهازايهرساعتارائهخدمتDOULAحضورماماي903020

#

*
903025

؛(مراقبتازمادرونوزادوآموزششيردهي)پساززايمانDOULAحضورماماي

برايهرتعدادساعتارائهخدمت
220


