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 دارد

 ..و خدمات بهداشتي درماني . پزشكي علوم/دانشكده دانشگاه محترم سيری

 والیتي دکتر آقای جناب
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  ایران پاستور انستيو دانشگاه محترم ریاست
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 ایران خون انتقال سازمان محترم عامل مدیر

 نوحي فریدون دکتر آقای جناب

 رجایي شهيد قلب درماني تحقيقاتي، آموزشي، مرکز محترم ریاست

 3131 سال سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب جراحی شایع اعمال گلوبال تعرفهموضوع: 
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مورد تعرفه گلوبال اعمال  34( wordبه پيوست فايل ) 3939هاي خدمات تشخيصي و درماني سال موضوع تعرفه
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

1  009999 
199109 

_199111 

اكسيزيون  ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل 

برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با يا بدون اكسيزيون 

گوه ای پوست كنار ناخن   با يا بدون ترميم بستر ناخن يا 

 بازسازی بستر ناخن با يا بدون گرافت 

)در صورتی كه جنبه زيبايی داشته باشد، كد * محسوب  

 می گردد(

5.1 3 9.0 070777111 070107111 075,57111 07,,87111 

2  009991 199159 
اكسيزيون كيست يا سينوس پيلونيدال؛ ساده، وسيع يا 

 مشكل 
11 11.1 2.1 070777111 570117111 57,,07111 ,70,07111 

3  009919 199011 

ماستكتومی راديكال مديفه شامل برداشتن غدد لنفاوی زير 

( با يا بدون برداشتن Urbanبغل و پستانی داخل )عمل نوع 

 عضله پكتورال مينور، بدون برداشتن عضالت پكتورال ماژور

01 10 1.5 0570707111 0,701,7111 0078007111 0,77087111 

0  009911 

199551-

199091-

199501 

اكسيزيون كيست، فيبرآدنوم، يا هر تومور خوش بيوپسی يا 

خيم يا بدخيم ديگر، بافت نابجای پستان، ضايعات داخل 

مجرا، ضايعات نوك پستان يا آرئول، باز، مرد يا زن، يك 

 ضايعه يا بيشتر يا ماستكتومی ناقص

)در صورتی كه جنبه زيبايی داشته باشد، كد * محسوب می 

 گردد(

10 5.0 1.1 ,700,7111 ,70787111 ,700,7111 ,70157111 

 701,7111, 75007111, 77017111, 70807111, 1.2 0.0 1.2 درمان بسته شكستگی بينی با يا بدون تثبيت، بدون عارضه 299531 009929  1

 07,077111 7111,,077 71,87111, 70507111, 1.5 12 0.2 درمان باز شكستگی بينی؛ بدون عارضه 299509 009921  5

0  009939 299501 

درمان باز شكستگی بينی عارضه دار همراه با فيكساسيون 

اسكلتال داخلی و يا خارجی/همراه با درمان باز و همزمان 

 شكستگی سپتوم

29.0 15.0 1.0 070007111 070,87111 07,007111 570107111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

0  009931 291009 
درمان بسته در رفتگی شانه با مانيپوالسيون؛ با يا بدون 

 بيهوشی
0 0 1.0 070887111 070,07111 ,785,7111 ,75877111 

0  009909 291029 

درمان بسته شكستگی تنه هومروس؛ سوپراكنديالر يا 

ترانس كنديالر استخوان هومروس با يا بدون گسترش به 

ناحيه اينتركونديالر/ اپيكنديل يا كنديل هومروس، داخلی يا 

 خارجی؛ با يا بدون مانيپوالسيون

0.2 0 1.0 07,807111 07,007111 ,70,07111 ,708,7111 

19  009901 292101 
درمان باز شكستگی تنه راديوس و اولنا شامل فيكساسيون 

 داخلی در صورت انجام
20.5 10.1 0.2 007,107111 01701,7111 078107111 870007111 

11  009919 292119 

درمان بسته شكستگی ديستال راديوس )مانند شكستگی 

كاليس يا اسميت( يا جداشدن اپی فيز با يا بدون شكستگی 

 زائده استيلوئيد اولنا؛ با يا بدون مانيپوالسيون

0 5.3 1 071007111 ,78,07111 ,70017111 ,7,007111 

12  009911 
292011 

-290129 

آمپوتاسيون متاكارپ با انگشت يا شست )آمپوتاسيون 

Ray استخوانی با يا بدون (، منفرد، با يا بدون انتقال بين

فلپ  يا آمپوتاسيون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، يا 

آمپوتاسيون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفاالنژيال يا از 

 مفصل اينترفاالنژيال

12 19.0 1.0 ,780,7111 ,75007111 ,70757111 0780,7111 

13  009959 
293009 

-293051 

ر ، انتهای ديستال فمودرمان بسته شكستگی تنه فمور يا 

كنديل داخلی يا خارجی  يا سوپراكنديالر يا ترانس كنديالر، 

با يا بدون گسترش به ناحيه اينتركونديالر يا جداشدن اپی 

فيزديستال فمور با مانيپوالسيون؛ يا فيكساسيون استخوانی 

 شكستگی فمور ، با يا بدون كشش پوستی يا استخوانی

15.0 0.0 0.5 0,710,7111 0170,,7111 0700,7111 777,,7111 

 0070017111 0570077111 7111,,0070 08705,7111 0.0 15.0 01.5 درمان باز شكستگی تنه فمور با ميله داخل كانال 293009 009951  10
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

11  009909 293001 

(، با درمان بسته شكستگی تنه تيبيا )با يا بدون شكستگی فيبوال

ی تنه فيكساسيون اسكلتی شكستگيا بدون مانيپوالسيون؛ يا 

تيبيا )با يا بدون شكستگی فيبوال( از طريق پوست )برای مثال 

 پين يا پيچ(

12.0 0 2.0 575007111 570,07111 ,70807111 ,7,,57111 

15  009901 293009 
درمان باز شكستگی تنه تيبيا )با يا بدون شكستگی فيبوال( با 

 پليت/پيچ، با يا بدون سركالژ
33.5 12.0 3.0 017,707111 077007111 071017111 8705,7111 

10  009909 399901 
ترميم تيغه بينی يا رزكسيون زير مخاطی با يا بدون 

 تراشيدن، حالت دادن غضروف يا جايگزينی با گرافت
22 13.1 2 0780,7111 0750,7111 070017111 577,07111 

10  009901 399159 
( با يا بدون Caldwell-Lucانسيزيون سينوس راديكال )

 خارج كردن پوليپهای آنتروكوآنال
20 11.0 1.0 770807111 771,07111 070587111 07,007111 

10  009909 399199 

برونكوسكوپی، ريجيد يا قابل انعطاف تشخيصی، با يا بدون 

راهنمايی فلئوروسكوپ؛  با يا بدون شستشوی سلولی و با يا 

محافظت شده  با يا بدون بدون برس زدن يا برس زدن 

 بيوپسی ريه از هر طريق؛ يك لوب

19 0 2.0 577,,7111 57,,07111 ,770,7111 ,70007111 

29  009901 392099 
اسپلنكتومی كامل يا ناقص يا ترميم طحال پاره شده با يا 

 بدون اسپلنكتومی ناقص 
05 21.1 5.3 07700,7111 0570017111 0,77187111 0075107111 

21  009199 099099 
تونسيلكتومی با يا بدون آدنوئيدكتومی با كنترل خون 

 ريزی
10 12.1 1.5 5777,7111 57,077111 570007111 ,78507111 

 070707111 7,007111, 755,7111, 78087111, 1.1 11.1 10.1 آدنوئيدكتومی با كنترل خون ريزی 099091 009191  22

23  009119 099019 
لوزه و پيالرها و/يا مثلث رتروموالر؛ رزكسيون راديكال 

 بدون بستن
32.0 11.3 1.0 8707,7111 871007111 770877111 770,,7111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو
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جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

20  009111 

099009-

099001-

099009-

099001 

099009-

099001-

099099 

 آنتروليزيا انسداد روده يادئودنوتومی يا ژژنوستومی يا 

 انتروتومی يا ولولوس
05.5 10.2 1.0 007,817111 057,517111 0,7,,17111 0070807111 

21  009129 091101 
آپاندكتومی يا انسيزيون و درناژ آبسه آپانديس يا 

 پريتونيت ناشی از آن
31 10.0 3.2 0177507111 0170,07111 075057111 870,,7111 

25  009121 091129 

همورئيد داخلی و خارجی ساده مشكل وسيع با يا بدون 

 فيستولكتومی، هموروئيدوپكسی )برای مثالفيشركتومی يا 

برای هموروئيدهای داخلی پروالپس شده( بوسيله 

 استپلينگ

12 11.5 2.5 07,,07111 577017111 57,0,7111 ,77087111 

20  009139 
091011-

091029 

كوله سيستكتومی با يا بدون كالنژيوگرافی با يا بدون 

 كولدوكوانتروستومیاكسپلور كلدوك با يا بدون 
00.0 29.5 1.0 0078507111 0577007111 0,70177111 007,807111 

20  009131 

092191-

092121-

092119-

092111-

092129 

ترميم فتق اينگوئينال اوليه، اساليدينگ، مختنق يا استرانگوله 

با يا بدون هيدروسلكتومی؛ قابل جااندازی ترميم در هر 

 سن

21.1 13.1 2.01 870057111 770077111 77,117111 0770,7111 

20  009101 

092101 

092119 

092101 

 07111,,87 878007111 070807111 070587111 3 12.0 32.3 اشپیگل( فتق جدار قدامی شكم )



 3131سال  ، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت(لوبال)گجراحی شایع  اعمالفهرست تعرفه 

5 

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

39  009119 

092111 

092159 

092151 

092109 

 077007111 7701,7111 778707111 07111,,87 3 12.0 29.3 فتق نافی يا اپی گا ستريك

31  009111 
199939-

199931 
 0,77087111 7111,,0578 0070717111 0871057111 1.0 22.2 10 نفروليتوتومی،درآوردن هرنوع سنگ كليه به هرشكل

32  009159 

199959-

199951-

199909 

نفركتومی، شامل اورتركتومی ناقص، با هر روشی، شامل 

 برداشت دنده 
51 22.1 5.0 ,1705,7111 00707,7111 0871057111 0078077111 

33  009151 
199109-

199101 

سيستواورتروسكوپی با كاتتريزاسيون حالب با يا بدون 

 نمونه برداری
5.1 0.0 1.5 ,711,7111 070007111 070007111 071807111 

30  009109 199509 

رزكسيون پروستات از داخل مجرا، مرحله اول )ناقص(، 

دو مرحله ای يا برداشت رشد مرحله دوم از رزكسيون 

مجدد بافت انسدادی، بيش از يكسال بعد از عمل يا 

 برداشت تنگی گردن مثانه متعاقب اين عمل

05.12 10.5 0.5 0,70017111 007,0,7111 01705,7111 07,777111 

 570817111 07,087111 078577111 77,007111 2.3 12.5 22 اوركيوپكسی از راه اينگوينال، با يا بدون ترميم فتق 191101 009101  31

35  009109 192111 

مراقبت مامايی روتين، شامل مراقبت قبل و بعد از زايمان، 

زايمان واژينال )با يا بدون اپيزيوتومی و يا بدون فورسپس 

 و واكيوم( به هر روش

واحد برای بيهوشی اپيدورال و اسپينال  21)به طور گلوبال 

ساير روش ها در صورت واحد برای بيهوشی با  19و 

 انجام(

19 9 1.0 87,,07111 8707,7111 770177111 770007111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

 اضافه خواهد شد .    35رديف تخت روز نوزاد كه به  

: در صورت چند قلويی هزينه به تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت 1تبصره   

 .نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد 

: در صورت بيمار بودن نوزاد يا بستری نوزاد پس از ترخيص مادر، هزينه نوزاد  2تبصره  

 جداگانه محاسبه خواهد شد.                    

9 9 1.0 0087111 50,7111 ,107111 ,077111 

30  009109 
191231-

191201 
 57,777111 5770,7111 070177111 078,07111 2.0 19.0 10.5 رزكسيون يا ترميم هيدروسل يكطرفه

 07,007111 070507111 7710,7111 77,0,7111 2 12.5 20 اكسيزيون واريكوسل ازراه شكم با يا بدون ترميم فتق 191391 009101  30

30  009299 
191309-

191301 

پروستاتكتومی راديكال؛ از راه پرينه با يا بدون نمونه 

 دو طرفهبرداری از غده )غدد( لنفاوی يا با لنف آدنكتومی 

 لگن

00.0 25.1 5.1 ,070007111 ,,77507111 ,075007111 ,17,7,7111 

09  009291 
191101-

191109 
 7,107111, 7,717111, 77077111, 5711,7111 1.0 0.2 15.5 كولپوپرينئورافی ،بخيه ضايعه واژن ويا پرينه)غير مامايی(

01  009219 

191109-

191101-

191519 

 578017111 070017111 077,07111 770,07111 2.2 13.3 10.0 ركتوسلكولپورافی خلفی، ترميم 

02  009211 
191511-

191529 

خلفی توام؛با يا بدون ترميم آنتروسل   -كولپورافی قدامی 

 از راه شكم يا واژن
32.0 15.2 0 0070,,7111 0070807111 017,087111 0705,7111 

 07,007111 075007111 078007111 70117111, 1.0 0 19 يا درمانی، غيرمامايیديالتاسيون و كورتاژ، تشخيصی  191001 009229  03

00  009221 
191019-

191011 

هيستروكتومی كامل يا ساب توتال از طريق شكم، با يا 

بدون دراوردن لوله ها و يا تخمدان ها؛ بدون 

 كولپواورتروسيستوپكسی

00 10.5 0.0 0570877111 0,7,017111 00700,7111 0,7,077111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

01  009239 

192929-

192921-

192939-

192931- 

بيوپسی تخمدان يا رزكسيون گوه ای يا برش دو قطعه ای 

تخمدان يا سيستكتومی تخمدان يا اوفوركتومی ناقص يا 

 كامل، يك يا دو طرفه برای موارد خوش خيمی

25.1 11.3 3 078,07111 07,,87111 870707111 8701,7111 

05  009209 192121 
ای، تخمدانی، شكمی با يا بدون درمان حاملگی نابجا لوله

 سالپنژكتومی، با يا بدون اوفاركتومی
09 11.0 3.0 0,70007111 0,70757111 007,007111 0170877111 

00  009219 192109 
مراقبت روتين مامايی، شامل قبل از زايمان، زايمان 

 سزارين و مراقبت بعد از سزارين
09 10.0 2.0 

00705,7111 0178,17111 017,807111 0775,7111 

اضافه خواهد شد 00تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال رديف    9 9 2.0 070007111 071087111 8107111 50,7111 

00  009259 
192101-

192109 

سقط قانونی به روش جراحی با يا بدون ديال تا سيون 

 وكورتاژ
15 0.2 1.1 ,775,7111 ,7,087111 ,708,7111 078057111 

00  009251 599939 
تيروئيدكتومی كامل يا ساب توتال برای بدخيمی؛ با 

 ديسكسيون محدود گردن/ با ديسكسيون راديكال گردن
05 29 1.2 0070,,7111 0870017111 0770087111 0070,07111 

19  009209 
599931-

599921 

رای بتيروئيدكتومی  توتال، ساب توتال از جمله زير جناغی 

تيروئيدكتومی، درآوردن همه بافت  -موارد خوش خيم

باقيمانده تيروئيد بدنبال درآوردن قبلی يك قسمت از 

 تيروئيد

10.0 21.2 0.1 00700,7111 057,757111 0,70007111 0077587111 

11  009201 599001 
ايجاد شنت؛ بطنی به دهليزی، يا به جوگوالر يا اوريكوالر يا 

 يا به پلور يا جاهای ديگربطن به پريتوئن، 
00 20.2 

       معمولی0.91

   9.01 ICU      
,,70077111 ,,70187111 ,175007111 0875807111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

12  009209 591959 

المينوتومی )همی المينكتومی(با دكمپرسيون ريشه )های( 

عصبی شامل فاستكتومی ناقص، فورامينوتومی و يا 

-هفضای بين مهريك -اكسيزيون فتق ديسك بين مهره ای؛

ای كمری )شامل دسترسی باز يا به كمك اندوسكوپ( )يك 

 يا دو طرفه(

01.0 25.1 1.5 007,557111 0570877111 0,70087111 007,517111 

13  009201 591909 

المينكتومی، فاستكتومی و فورامينوتومی )يك يا دو طرفه(با 

دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و يا ريشه)های( عصبی 

)برای مثال تنگی نخاعی يا تنگی بن بست جانبی(، يك سگمان 

 مهره ای؛ گردنی، توراسيك، كمری

10 21.0 0.2 ,170,57111 0870507111 0775777111 007,107111 

10  009209 

591519-

591511-

591559 

نوروليز  يا نوروپالستی هر عصب در مچ دست  يا بازو يا 

 ساق پا 
10.0 0.5 1.0 570007111 575717111 57,,07111 ,78807111 

 70007111, 7,0,7111, 7,717111, 70187111, 9.2 0 29 كراتوتومی شعاعی 592901 009201  11

15  009399 

592221-

592239-

592231 

درآوردن عدسی،داخل يا خارج كپسولی با يا بدون 

 آيريدكتومی
31.0 11.1 2.3 075,87111 071017111 870507111 87,0,7111 

10  009391 592201 

خارج كردن كاتاركت داخل كپسولی با كارگذاری عدسی 

داخل چشمی )عمل يك مرحله ای( يا روش دستی يا 

 مكانيكی

31.0 10 2.2 017,5,7111 0780,7111 07,0,7111 870007111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

10  009319 

592301-

592099-

592091-

592019-

592011-

592029-

592021-

592039 

 0700,7111 01717,7111 017,557111 0178077111 2 10.1 01 چشم يا دو چشماسترابيسم به هر طريق يك 

10  009311 

592001-

592009-

592001-

592009-

592001-

592099-

592091-

592019 

تمپانوپالستی با يا بدون ماستوئيدكتومی با يا بدون 

 بازسازی زنجيره استخوانی
10.3 20 3.3 057,,77111 0,78077111 0,70877111 0075587111 

59  009329 099209 

معاينه و ارزيابی چشم پزشكی زير بيهوشی عمومی، با يا 

بدون دستكاری كره چشم برای تعيين محدوده حركات 

پاسيو چشم، يا ساير دستكاری های الزم برای تسهيل 

 معاينات تشخيصی؛ كامل يا محدود

0 0 9.5 070077111 078,,7111 077187111 075007111 

51  009321 299191 
درآوردن ايمپلنت؛ عمقی )برای مثال سيم، ميل يا پين 

 مدفون(
19 19.1 1.1 ,77807111 ,7,0,7111 ,7,187111 070,,7111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

52  009339 292129 
درمان بسته شكستگی تنه راديوس و يا اولنا؛ با يا بدون 

 مانيپوالسيون
0 0.3 1.1 07,7,7111 0710,7111 ,785,7111 ,70,,7111 

53  009331 293919 

فيكساسيون استخوانی شكستگی فمور، انتهای پروگزيمال، 

گردن، از طريق پوست يا درمان باز شكستگی فمور، انتهای 

 پروگزيمال، گردن، فيكساسيون داخلی يا جايگزينی با پروتز

03.2 22.0 0.2 0070087111 07757,7111 0071107111 0,7,,57111 

50  009309 392131 
آناستوموز شريانی وريدی، باز؛ مستقيم در هر جا، مثل  

 ( )عمل مستقل(Ciminoنوع )
20 0 1 0,7,817111 0070,07111 01707,7111 07,087111 

51  009301 099151 
آندوسكوپی دستگاه گوارش فوقانی، تشخيصی ، مستلزم 

 بستری 
19.1 1 1.2 07,787111 07,,07111 071,17111 ,77007111 

55  009319 091009 

انسيزيون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضالنی يا زير 

مخاطی، از راه مقعد، تحت بيهوشی/ انسيزيون و درناژ 

آبسه ايسكيوركتال يا اينترامورال، با فيستولكتومی يا 

 فيستولوتومی، زير عضالنی، با يا بدون قراردادن ستن

10 11.1 2.1 075787111 070107111 570,,7111 570,77111 

50  009311 091191 
فيشركتومی با يا بدون اسفنكروتومی كورتاژ كوتر فيشر 

 شامل ديالتاسيون بار اول و دفعات بعدی
0.5 19.1 1.1 ,7,087111 ,710,7111 077,57111 07,007111 

50  009359 091121 

درمان جراحی فيستول آنال )فيستولكتومی/فيستولوتومی(، 

مشكل يا متعدد، با يا بدون  زير جلدی يا زير عضالنی:

 جايگذاری ستن

10 12.1 1.0 575107111 570857111 ,78017111 ,75007111 

50  009351 092131 
ترميم فتق فمورال اوليه، قابل جااندازی، در هر سن/مختنق 

 يا استرانگوله )يك طرفه يا دو طرفه(
20.1 12 2.2 870777111 770577111 775077111 770087111 

09  009309 092109 
ترميم فتق فمورال عودكرده؛ قابل جااندازی/مختنق يا 

 استرانگوله )يك طرفه يا دو طرفه(
31 11.0 2.1 07,787111 878107111 870,,7111 778,77111 

 0,751,7111 007,057111 0,7,877111 057,707111 1.2 10.0 01 ارتروليتوتومی يك سوم فوقانی حالب  199101 009301  01
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

 0,7,587111 007,007111 0,7,157111 0570787111 1.1 10.0 01 اروتروليتوتومی يك سوم تحتانی حالب  199101 009309  02

03  009301 199101 

سيستواورتروسكوپی  با فولگوراسيون )شامل 

 9.1كرايوسرجری( و يا برداشت تومور)های( كوچك مثانه )

 سانتی متر(، متوسط يا بزرگ 2تا 

29 15.0 0 017,,,7111 070507111 878007111 870007111 

 78757111, 57,707111 570707111 071777111 2.1 12.1 19 سيستواورتروسكوپی مستقيم ، اورتروتومی داخلی  199109 009309  00

 770707111 775707111 770817111 870807111 2.1 13.1 20.0 سيستواورتروسكوپی با برداشتن سنگ حالب  199103 009301  01

05  009099 191399 
اكسيزيون واريكوسل با بستن وريدهای اسپرماتيك برای 

 واريكوسل ) عمل مستقل ( 
10 12.3 1.0 075087111 07,,57111 578807111 575087111 

 0,78087111 00785,7111 0,78107111 0577017111 1 29.5 02 پروستاتكتومی سوپراپوبيك يك يا دو مرحله ای  191319 009091  00

 071817111 070857111 070007111 070007111 1.5 5.1 19 ديالتاسيون و كورتاژ، تشخيصی يا درمانی، غيرمامايی 191001 009019  00

 71007111, 70557111, 70087111, 7111,,571 1.0 0.0 10 سركالژ گردن رحم، غير مامايی ) عمل شيرودكار يا لش (  191009 009011  00

09  009029 191099 
ميومكتومی اكسيزيون تومور فيبروئيد رحم، با هر تعداد 

 ميوم داخل جداری، با هر وزنی از راه شكم
30 11.0 2.2 017,8,7111 0171007111 070,07111 07,,07111 

01  009021 
191031-

191029 

 اب  شكم، يا واژن طريق از ناقص يا كامل هيستروكتومی

 دونب يا با لگنی و پاراآئورتيك لنفاوی غدد بردارینمونه

 ترميم بدون يا با ها تخمدان يا و ها لوله دراوردن

 مثال رایب) كولپواورتروسيستوپكسی بدون يا با آنتروسل

Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti )بدون يا با 

 اندوسكوپيك كنترل

52.1 29 0 0770,07111 00750,7111 0577007111 0571007111 

 570807111 7111,,,07 078007111 770117111 2.3 12 22 الپاراسكوپی تشخيصی )عمل مستقل( 092913 009039  02

03  009031 599101 
كرانيكتومی يا كرانيوتومی برای تخليه هماتوم، باالی 

 چادرينه؛ اكسترادورال يا ساب دورال، داخل مغزی
09 20.2 0.1 ,77,787111 ,578,77111 ,,7,007111 ,,70857111 
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 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 3131شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

 تام

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 یک

تعرفه اعمال 

 جراحی گلوبال

در  31سال 

بیمارستان درجه 

 دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  31سال 

بیمارستان درجه  

 چهار

00  009009 591059 
ترميم پارگی؛ قرنيه و يا اسكلرا، سوراخ شده، با رزكسيون يا 

 تغيير محل دادن بافت يووا
12.1 11.2 0.0 0,700,7111 0077007111 0,78007111 0070,,7111 

01  009001 
591001-

591009 
 70,57111, 7,007111, 77087111, 5711,7111 1.1 5.1 21 اكسيزيون يا تغيير محل پتريجيوم با يا بدون گرافت 

 0170887111 0175717111 01705,7111 0070007111 2 10.0 11 ترابكولكتومی خارجی  592121 009019  05

00  009011 592219 
گذاردن عدسی داخل چشمی بطور ثانويه به دنبال 

 برداشتن عدسی 
32.0 11.5 2.0 07,557111 870077111 875007111 871807111 

00  009059 592001 
اكسيزيون شاالزيون مستلزم بستری شدن منفرد يا متعدد 

 در يك يا بيش از يك پلك 
19 1 1.3 07,0,7111 071,,7111 ,77007111 ,75,87111 

 875877111 071177111 77111,,07 078,77111 2.2 10 31.5 داكريوسيستورينوستومی ) ايجاد فيستول ملتحمه به بينی (  592501 009051  00

09  009009 
592091-

592019 

ميل زدن مجرای نازوالكريمال با يا بدون شستشو با يا 

بدون واردن كردن لوله و يا استنت مستلزم بيهوشی 

 عمومی 

19.3 0.1 9.5 ,70007111 ,788,7111 ,77717111 ,70557111 

 تبصره:

 تعرفه خدمت اضافه می گردد.به سر جمع  تعديلی مربوطه  ، ارزش نسبی كدهایكدهای تعديلی ذيلبه همراه در صورت ارائه خدمات گلوبال،  

 ( بيهوشی-30كد تعديلی ) ضافها بيهوشی متا ارزش حد بهوا 0 سقف تا كثراحد و حدوا1 وریيكار بخش در ربيما رحضو ساعت نيم هر ازای بهوری: يكار بخش در  

 .ددمیگر

 ( ا-53كد تعديلی )يا متما هما 5 سن با ارشيرخو ش،پذير مهنگا در ربيما كه تیرصو در اردمو ينا در :ارانشيرخو يا نكادكو روی بر بيهوشی يا حیاجر تمااقد  

 نسبی ارزش به 21% ،باشد شتهدا متما لسا دو تا هما 5 بين سن شپذير مهنگا در ربيما كه تیرصو در و هشد ئهارا تخدما نهايی نسبی ارزش به 19% ،باشد كمتر

 .دمیشو ودهفزا ر،بيما به هشد ئهارا تخدما نهايی
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    ( عديلی   پ،سكووميكر پ،سكووندآ شامل نيمهتهاجمی و قيقد اتتجهيز از كه تیرصو در :خدمت ئهارا ایبر نيمهتهاجمی یهاوریفنا از دهستفا( ا-01كد ت

 .ددمیگر ضافها ،مربوطه خدمت نسبی ارزش به %29 دد،گر دهستفاا رليز و پسكووترآ ،C-ARM پ،سكوراالپا

 نپزشكا توسط كه( نبخشیاتو و كلينيكیراپا ،تشخيصی ،مانیدر) سرپايی و یبستر تخدما كليه ایبر :فيايیاجغر قتومتما نپزشكا به پرداخت  (:-09) كد تعديلی  

  یهاارزش برابر« 2» گر،بيمه هایسازمان پوشش تحت تخدما ایحرفه ءجز ،میشوند ئهارا لتیدو بخش در فيايیاجغر قتو متما علمی تهيا یعضاا و درمانی

 یمبنا و دمیگير تعلق تكميلی و پايه بيمهگر یهانمازسا سهم به تنها وتلتفاامابه ينا. میباشد خذا و محاسبه قابل ،»نسبی ارزش حدوا« نستو در هشد درج نسبی

شش  فاقد يا و بيمه دارای بيمار اينكه از اعم) خدمات كليه برای ربيما ختاپر شد  ایبيمه پو (  قتیو متما ضريب لعماا ونبد) خدمت هر پايه نسبی ارزش ،(با

 .میباشد

 ( 01كد تعديلی- )وقت تمام علمی تهيا یعضاا و درمانی نپزشكا توسط كه یبستر تخدما كليه ایبر :ركشو توسعهيافته كمتر و وممحر مناطق در ختداپر 

 قابل ،شهر ميتومحر جهدر حسب ،مربوطه نسبی ارزش برابر« 2» كثراحد تا تخدما ایحرفه ءجز ،میشوند ئهارا محروم مناطق در وقت غيرتمام و جغرافيايی

 و بيمه دارای بيمار اينكه از اعم) ربيما ختداپر یمبنا و دمیگير تعلق تكميلی و پايه بيمهگر یهانمازسا سهم به تنها وتلتفاامابه ينا. میباشد ختداپر و محاسبه

  .میباشد( منطقه ترجيحی تعرفه ضريب لعماا ونبد) خدمت هر پايه نسبی ارزش ،(باشد ایبيمه پوشش فاقد يا

 ترجيحی تعرفه مشمول  مناطق در علمی هيات اعضای  و درمانی پزشكان  اشتغال ) مربوطه شرايط  وجود صورت  در( -01) تعديلی كد با( -09) تعديلی كد اعمال 

 .بود خواهد الزامی ،(محروم مناطق
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