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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

1  990000 
100140 

_100155 

اکسیزیون  ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل 

براي مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون 

اکسیزیون گوه اي پوست کنار ناخن   با یا بدون ترمیم 

  ر ناخن با یا بدون گرافت بستر ناخن یا بازسازي بست

* در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد ( 

 )محسوب می گردد

6.5 3 0.4 1،677،000 1،601،000  1،525،000  1،448،000  

2  990005 100160 
اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا 

 مشکل 
15 11.1 2.5 6،377،000 5،900،000  5،423،000  4،946،000  

3  990010 100715 

ماستکتومی رادیکال مدیفه شامل برداشتن غدد لنفاوي 

با یا بدون ) Urbanعمل نوع (زیر بغل و پستانی داخل 

برداشتن عضله پکتورال مینور، بدون برداشتن عضالت 

 پکتورال ماژور

45 19 5.6 15،973،000 14،904،000  13،836،000  12،768،000  

4  990015 
100665-
100705-
100685 

بیوپسی یا اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم، یا هر تومور 

خوش خیم یا بدخیم دیگر، بافت نابجاي پستان، ضایعات 

داخل مجرا، ضایعات نوك پستان یا آرئول، باز، مرد یا 

  زن، یک ضایعه یا بیشتر یا ماستکتومی ناقص

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

 )می گردد

17 6.8 1.5 4،964،000 4،678،000  4،392،000  4،105،000  

5  990020 200635 
درمان بسته شکستگی بینی با یا بدون تثبیت، بدون 

 عارضه
5.2 7.7 1.2 2،989،000 2،760،000  2،531،000  2،302،000  

  3،437،000  3،742،000  4،048،000 4،353،000 1.6 12 9.2 درمان باز شکستگی بینی؛ بدون عارضه 200640 990025  6
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

7  990030 200645 

درمان باز شکستگی بینی عارضه دار همراه با 

همراه با درمان /فیکساسیون اسکلتال داخلی و یا خارجی

 باز و همزمان شکستگی سپتوم

20.8 16.8 1.9 6،991،000 6،628،000  6،266،000  5،903،000  

8  990035 201480 
بدون درمان بسته در رفتگی شانه با مانیپوالسیون؛ با یا 

 بیهوشی
8 8 1.4 3،388،000 3،121،000  2،854،000  2،587،000  

9  990040 201720 

درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیالر یا 

ترانس کندیالر استخوان هومروس با یا بدون گسترش 

اپیکندیل یا کندیل هومروس، / به ناحیه اینترکوندیالر

 نداخلی یا خارجی؛ با یا بدون مانیپوالسیو

7.2 9 1.4 3،483،000 3،216،000  2،949،000  2،682،000  

10  990045 202145 
درمان باز شکستگی تنه رادیوس و اولنا شامل 

 فیکساسیون داخلی در صورت انجام
29.6 14.1 4.2 11،403،000 10،602،000  9،801،000  8،999،000  

11  990050 202150 

 مانند شکستگی(درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس 

یا جداشدن اپی فیز با یا بدون ) کالیس یا اسمیت

 شکستگی زائده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپوالسیون

8 6.3 1 3،011،000 2،821،000  2،630،000  2،439،000  

12  990055 
202715 -
204520 

آمپوتاسیون (آمپوتاسیون متاکارپ با انگشت یا شست 

Ray(تخوانی با یا بدون ، منفرد، با یا بدون انتقال بین اس

فلپ  یا آمپوتاسیون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، یا 

آمپوتاسیون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفاالنژیال یا از 

 مفصل اینترفاالنژیال

12 10.9 1.8 4،862،000 4،519،000  4،175،000  3،832،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

13  990060 
203480 -
203465 

دیستال فمور ،  درمان بسته شکستگی تنه فمور یا انتهاي

کندیل داخلی یا خارجی  یا سوپراکندیالر یا ترانس 

کندیالر، با یا بدون گسترش به ناحیه اینترکوندیالر یا 

جداشدن اپی فیزدیستال فمور با مانیپوالسیون؛ یا 

فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور ، با یا بدون کشش 

 پوستی یا استخوانی

16.4 9.7 7.6 12،094،000 10،644،000  9،194،000  7،744،000  

  13،630،000  15،137،000  16،644،000 18،152،000 7.9 16.8 45.6 درمان باز شکستگی تنه فمور با میله داخل کانال 203470 990065  14

15  990070 203775 

با یا بدون شکستگی (درمان بسته شکستگی تنه تیبیا 

کلتی ، با یا بدون مانیپوالسیون؛ یا فیکساسیون اس)فیبوال

از طریق ) با یا بدون شکستگی فیبوال(شکستگی تنه تیبیا 

 )براي مثال پین یا پیچ(پوست 

12.8 9 2.4 5،599،000 5،141،000  4،683،000  4،225،000  

16  990075 203780 
) با یا بدون شکستگی فیبوال(درمان باز شکستگی تنه تیبیا 

 پیچ، با یا بدون سرکالژ/با پلیت
33.6 12.4 3.7 10،471،000 9،766،000  9،060،000  8،354،000  

17  990080 300095 
ترمیم تیغه بینی یا رزکسیون زیر مخاطی با یا بدون 

 تراشیدن، حالت دادن غضروف یا جایگزینی با گرافت
22 13.5 2 6،894،000 6،512،000  6،130،000  5،749،000  

18  990085 300160 
بدون با یا ) Caldwell-Luc(انسیزیون سینوس رادیکال 

 خارج کردن پولیپهاي آنتروکوآنال
24 15.7 1.9 7،383،000 7،021،000  6،658،000  6،296،000  

19  990090 300500 

برونکوسکوپی، ریجید یا قابل انعطاف تشخیصی، با یا 

بدون راهنمایی فلئوروسکوپ؛  با یا بدون شستشوي 

سلولی و با یا بدون برس زدن یا برس زدن محافظت 

 ن بیوپسی ریه از هر طریق؛ یک لوبشده  با یا بدو

10 7 2.7 5،744،000 5،229،000  4،714،000  4،199،000  

20  990095 302800 
اسپلنکتومی کامل یا ناقص یا ترمیم طحال پاره شده با یا 

 بدون اسپلنکتومی ناقص 
46 21.5 6.3 17،112،000 15،910،000  14،708،000  13،506،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

21  990100 400400 
با یا بدون آدنوئیدکتومی با کنترل خون تونسیلکتومی 

 ریزي
19 12.5 1.6 5،772،000 5،467،000  5،161،000  4،856،000  

  3،979،000  4،266،000  4،552،000 4،838،000 1.5 11.5 14.5 آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزي 400405 990105  22

23  990110 400410 
موالر؛ یا مثلث رترو/رزکسیون رادیکال لوزه و پیالرها و

 بدون بستن
32.7 15.3 1.8 8،374،000 8،031،000  7،687،000  7،344،000  

24  990115 

400870-
400875-
400880-
400885 
400890-
400895-
400900 

  آنترولیزیا انسداد روده یادئودنوتومی یا ژژنوستومی یا 

 انتروتومی یا ولولوس
46.6 18.2 5.4 16،480،000 15،450،000  14،420،000  13،389،000  

25  990120 401175 
آپاندکتومی یا انسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس یا 

 پریتونیت ناشی از آن
31 14.8 3.2 10،756،000 10،146،000  9،535،000  8،924،000  

26  990125 401520 

همورئید داخلی و خارجی ساده مشکل وسیع با یا بدون 

براي (فیشرکتومی یا فیستولکتومی، هموروئیدوپکسی 

) براي هموروئیدهاي داخلی پروالپس شدهمثال 

 بوسیله استپلینگ

12 11.6 2.6 6،226،000 5،730،000  5،234،000  4،738،000  

27  990130 
401815-
401820 

کوله سیستکتومی با یا بدون کالنژیوگرافی با یا بدون 

 اکسپلور کلدوك با یا بدون کولدوکوانتروستومی
47.8 20.6 5.9 16،859،000 15،733،000  14،607،000  13،481،000  

28  990135 

402105-
402125-
402110-
402115-
402120 

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، اسالیدینگ، مختنق یا 

استرانگوله با یا بدون هیدروسلکتومی؛ قابل جااندازي 

 ترمیم در هر سن

25.5 13.1 2.45 8،135،000 7،667،000  7،200،000  6،732،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

29  990145 
402145 
402150 
402175 

  8،241،000  8،813،000  9،386،000 9،958،000 3 12.8 32.3 )اشپیگل (فتق جدار قدامی شکم 

30  990150 

402155 
402160 
402165 
402170 

  6،731،000  7،304،000  7،876،000 8،449،000 3 12.8 20.3 فتق نافی یا اپی گا ستریک

31  990155 
500030-
500035 

  14،718،000  15،844،000  16،970،000 18،095،000 5.9 22.2 54 کلیه به هرشکل نفرولیتوتومی،درآوردن هرنوع سنگ

32  990160 
500060-
500065-
500070 

نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص، با هر روشی، 

 شامل برداشت دنده 
61 22.1 6.7 20،652،000 19،374،000  18،095،000  16،817،000  

33  990165 
500580-
500575 

پی با کاتتریزاسیون حالب با یا بدون سیستواورتروسکو

 نمونه برداري
6.5 7.4 1.6 4،002،000 3،696،000  3،391،000  3،086،000  

34  990170 500690 

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

مرحله دوم از رزکسیون دو مرحله اي یا برداشت رشد 

 مجدد بافت انسدادي، بیش از یکسال بعد از عمل یا

 برداشت تنگی گردن مثانه متعاقب این عمل

21.50 19.6 4.6 12،110،000 11،232،000  10،354،000  9،477،000  

  5،980،000  6،418،000  6،857،000 7،296،000 2.3 12.6 22 اورکیوپکسی از راه اینگوینال، با یا بدون ترمیم فتق 501175 990175  35

36  990180 502155 

مراقبت قبل و بعد از  مراقبت مامایی روتین، شامل

با یا بدون اپیزیوتومی و یا بدون (زایمان، زایمان واژینال 

  به هر روش) فورسپس و واکیوم

واحد براي بیهوشی اپیدورال و  25به طور گلوبال (

واحد براي بیهوشی با سایر روش ها در  10اسپینال و 

 )صورت انجام

50 0 1.4 8،441،000 8،174،000  7،907،000  7،639،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

.   اضافه خواهد شد  36ردیف تخت روز نوزاد که به  

در صورت چند قلویی هزینه به تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت : 1تبصره   

  .نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد 

در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستري نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه نوزاد :  2تبصره  

 .                    ه خواهد شدجداگانه محاسب

0 0 1.4 668،000 534،000  401،000  267،000  

37  990190 
501235-
501245 

  5،277،000  5،792،000  6،307،000 6،823،000 2.7 10.7 17.6 رزکسیون یا ترمیم هیدروسل یکطرفه

  6،269،000  6،651،000  7،032،000 7،414،000 2 12.6 24 اکسیزیون واریکوسل ازراه شکم با یا بدون ترمیم فتق 501305 990195  38

39  990200 
501340-
501345 

پروستاتکتومی رادیکال؛ از راه پرینه با یا بدون نمونه 

لنفاوي یا با لنف آدنکتومی دو ) غدد(برداري از غده 

 طرفه لگن

74.7 26.1 6.5 23،993،000 22،753،000  21،513،000  20،272،000  

40  990205 
501575-
501580 

غیر (لپوپرینئورافی ،بخیه ضایعه واژن ویا پرینهکو

 )مامایی
16.6 9.2 1.4 5،004،000 4،737،000  4،470،000  4،203،000  

41  990210 
501590-
501595-
501610 

  5،890،000  6،310،000  6،729،000 7،149،000 2.2 13.3 19.9 کولپورافی خلفی، ترمیم رکتوسل

42  990215 
501615-
501620 

خلفی توام؛با یا بدون ترمیم  - ی کولپورافی قدام

 آنتروسل  از راه شکم یا واژن
32.8 16.2 4 11،944،000 11،181،000  10،418،000  9،654،000  

  3،299،000  3،566،000  3،833،000 4،100،000 1.4 9 10 دیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی 501795 990220  43

44  990225 
501810-
501815 

وکتومی کامل یا ساب توتال از طریق شکم، با یا هیستر

بدون دراوردن لوله ها و یا تخمدان ها؛ بدون 

 کولپواورتروسیستوپکسی

47 18.6 4.7 15،187،000 14،290،000  13،394،000  12،497،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

45  990230 

502020-
502025-
502030-
502035- 

بیوپسی تخمدان یا رزکسیون گوه اي یا برش دو قطعه 

ن یا سیستکتومی تخمدان یا اوفورکتومی اي تخمدا

 ناقص یا کامل، یک یا دو طرفه براي موارد خوش خیمی

26.1 15.3 3 9،821،000 9،248،000  8،676،000  8،104،000  

46  990240 502125 
اي، تخمدانی، شکمی با یا بدون  درمان حاملگی نابجا لوله

 سالپنژکتومی، با یا بدون اوفارکتومی
40 15.8 3.9 12،919،000 12،175،000  11،431،000  10،687،000  

47  990250 502170 
مراقبت روتین مامایی، شامل قبل از زایمان، زایمان 

 سزارین و مراقبت بعد از سزارین
40 17.4 2.8 

11,354,000 10,820,000 10,286,000 9,752,000 

اضافه خواهد شد 47تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف    0 0 2.8 1،336،000 1،068،000  801،000  534،000  

48  990260 
502185-
502190 

سقط قانونی به روش جراحی با یا بدون دیال تا سیون 

 وکورتاژ
16 9.2 1.5 4،754،000 4،468،000  4،182،000  3،895،000  

49  990265 600030 

تیروئیدکتومی کامل یا ساب توتال براي بدخیمی؛ با 

با دیسکسیون رادیکال / دیسکسیون محدود گردن

 گردن

76 20 5.2 19،322،000 18،330،000  17،338،000  16،346،000  

50  990270 
600035-
600025 

تیروئیدکتومی  توتال، ساب توتال از جمله زیر جناغی 

وردن تیروئیدکتومی، درآ - براي موارد خوش خیم

همه بافت باقیمانده تیروئید بدنبال درآوردن قبلی یک 

 قسمت از تیروئید

54.8 21.2 4.5 16،334،000 15،475،000  14،616،000  13،758،000  

51  990275 600885 
ایجاد شنت؛ بطنی به دهلیزي، یا به جوگوالر یا اوریکوالر 

 یا بطن به پریتوئن، یا به پلور یا جاهاي دیگر
48 29.2 

7.05 عمولیم       

   0.75 ICU     
24،617،000 22،608،000  20،599،000  18،589،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

52  990280 601060 

با دکمپرسیون ریشه )همی المینکتومی(المینوتومی 

عصبی شامل فاستکتومی ناقص، فورامینوتومی و ) هاي(

یک فضاي بین -یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره اي؛

یا به کمک  شامل دسترسی باز(اي کمري مهره

 )یک یا دو طرفه) (اندوسکوپ

45.9 26.5 5.6 16،455،000 15،387،000  14،318،000  13،250،000  

53  990285 601080 

یک یا دو (المینکتومی، فاستکتومی و فورامینوتومی 

با دکمپرسیون طناب نخاعی، دم اسب و یا )طرفه

براي مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن (عصبی ) هاي(ریشه

، یک سگمان مهره اي؛ گردنی، توراسیک، )یبست جانب

 کمري

57 25.8 7.2 20،325،000 18،951،000  17،577،000  16،203،000  

54  990290 
601650-
601655-
601660 

نورولیز  یا نوروپالستی هر عصب در مچ دست  یا بازو 

 یا ساق پا 
18.7 9.6 1.8 5،913،000 5،570،000  5،226،000  4،883،000  

  4،193،000  4،232،000  4،270،000 4،308،000 0.2 8 20 کراتوتومی شعاعی 602041 990295  55

56  990300 
602225-
602230-
602235 

درآوردن عدسی،داخل یا خارج کپسولی با یا بدون 

 آیریدکتومی
31.7 15.1 2.3 9،528،000 9،090،000  8،651،000  8،212،000  

57  990305 602245 

ارگذاري خارج کردن کاتارکت داخل کپسولی با ک

یا روش ) عمل یک مرحله اي(عدسی داخل چشمی 

 دستی یا مکانیکی

31.7 14 2.2 10،252،000 9،832،000  9،412،000  8،993،000  
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

58  990310 

602395-
602400-
602405-
602410-
602415-
602420-
602425-
602430 

 2 14.5 45 استرابیسم به هر طریق یک چشم یا دو چشم
10،837،000 10،455،000  10،074،000  9،692،000  

59  990315 

602875-
602880-
602885-
602890-
602895-
602900-
602905-
602910 

تمپانوپالستی با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا بدون 

 بازسازي زنجیره استخوانی
54.3 24 3.3 15،447،000 14،817،000  14،187،000  13،558،000  

60  990320 900240 

ر بیهوشی عمومی، با یا معاینه و ارزیابی چشم پزشکی زی

بدون دستکاري کره چشم براي تعیین محدوده حرکات 

پاسیو چشم، یا سایر دستکاري هاي الزم براي تسهیل 

 معاینات تشخیصی؛ کامل یا محدود

4 7 0.6 1،937،000 1،822،000  1،708،000  1،593،000  

61  990325 200105 
 براي مثال سیم، میل یا پین(درآوردن ایمپلنت؛ عمقی 

 )مدفون
10 10.5 1.5 4،781،000 4،494،000  4،208،000  3،922،000  

62  990330 202120 
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون 

 مانیپوالسیون
8 9.3 1.1 3،274،000 3،064،000  2،854،000  2،644،000  

63  990335 203010 

فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور، انتهاي 

گردن، از طریق پوست یا درمان باز  پروگزیمال،

شکستگی فمور، انتهاي پروگزیمال، گردن، فیکساسیون 

 داخلی یا جایگزینی با پروتز

43.2 22.9 8.2 19،138،000 17،574،000  16،009،000  14،445،000  



 1393سال  نسبی خدمات سالمت، بر اساس کتاب ارزش )لوبالگ(جراحی شایع  اعمالفهرست تعرفه 

10 

  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

64  990340 302535 
آناستوموز شریانی وریدي، باز؛ مستقیم در هر جا، مثل  

 )عمل مستقل) (Cimino(نوع 
29 8 5 12،280،000 11،326،000  10،372،000  9،418،000  

65  990345 400565 
آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، تشخیصی ، 

 مستلزم بستري 
10.5 5 1.2 3،478،000 3،249،000  3،020،000  2،791،000  

66  990350 401480 

انسیزیون و درناژ آبسه داخل جداري، داخل عضالنی یا 

انسیزیون و / قعد، تحت بیهوشیزیر مخاطی، از راه م

درناژ آبسه ایسکیورکتال یا اینترامورال، با فیستولکتومی 

 یا فیستولوتومی، زیر عضالنی، با یا بدون قراردادن ستن

17 11.1 2.5 6،578،000 6،101،000  5،624،000  5،147،000  

67  990355 401505 
فیشرکتومی با یا بدون اسفنکروتومی کورتاژ کوتر 

 دیالتاسیون بار اول و دفعات بعدي فیشر شامل
8.6 10.5 1.5 4،298،000 4،012،000  3،725،000  3،439،000  

68  990360 401525 

 فیستولکتومی(درمان جراحی فیستول آنال 

مشکل یا : ، زیر جلدي یا زیر عضالنی)فیستولوتومی/

 متعدد، با یا بدون جایگذاري ستن

14 12.1 1.7 5،509،000 5،185،000  4،860،000  4،536،000  

69  990365 402135 
ترمیم فتق فمورال اولیه، قابل جااندازي، در هر 

 )یک طرفه یا دو طرفه(مختنق یا استرانگوله /سن
28.5 12 2.2 8،377،000 7،957،000  7،537،000  7،118،000  

70  990370 402140 
مختنق یا /ترمیم فتق فمورال عودکرده؛ قابل جااندازي

 )ا دو طرفهیک طرفه ی(استرانگوله 
31 15.8 2.5 9،278،000 8،801،000  8،324،000  7،847،000  

  12،502،000  13،495،000  14،487،000 15،479،000 5.2 18.7 45 ارترولیتوتومی یک سوم فوقانی حالب  500185 990375  71

  12،258،000  13،231،000  14،205،000 15،178،000 5.1 19.8 45 اروترولیتوتومی یک سوم تحتانی حالب  500185 990380  72

73  990385 500595 

شامل (سیستواورتروسکوپی با فولگوراسیون 

کوچک مثانه ) هاي(و یا برداشت تومور) کرایوسرجري

 ، متوسط یا بزرگ)سانتی متر 2تا  0,5(

20 16.7 4 10،422،000 9،659،000  8،896،000  8،133،000  

  4،875،000  5،276،000  5،676،000 6،077،000 2.1 12.5 10 ومی داخلی سیستواورتروسکوپی مستقیم ، اورتروت 500590 990390  74
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

  7،179،000  7،579،000  7،980،000 8،381،000 2.1 13.1 27.9 سیستواورتروسکوپی با برداشتن سنگ حالب  500593 990395  75

76  990400 501300 
اکسیزیون واریکوسل با بستن وریدهاي اسپرماتیک 

 )  عمل مستقل( براي واریکوسل 
18 12.3 1.8 6،568،000 6،225،000  5،881،000  5،538،000  

  12،898،000  13،852،000  14،806،000 15،760،000 5 20.6 42 پروستاتکتومی سوپراپوبیک یک یا دو مرحله اي  501350 990405  77

  3،080،000  3،385،000  3،691،000 3،996،000 1.6 6.1 10 دیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی 501795 990410  78

79  990415 501770 
عمل شیرودکار یا (سرکالژ گردن رحم، غیر مامایی 

 ) لش
14 9.9 1.8 5،042،000 4،698،000  4،355،000  4،011،000  

80  990420 501800 
میومکتومی اکسیزیون تومور فیبروئید رحم، با هر 

 تعداد میوم داخل جداري، با هر وزنی از راه شکم
38 15.4 2.2 10،482،000 10،063،000  9،643،000  9،223،000  

81  990425 
501835-
501820 

 با  شکم، یا واژن طریق از ناقص یا کامل هیستروکتومی

 یا با لگنی و پاراآئورتیک لنفاوي غدد برداري نمونه

 بدون یا با ها تخمدان یا و ها لوله دراوردن بدون

 یستوپکسیکولپواورتروس بدون یا با آنتروسل ترمیم

) Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti مثال براي(

 اندوسکوپیک کنترل بدون یا با

62.5 20 4 17،326،000 16،562،000  15،799،000  15،036،000  

  5،983،000  6،422،000  6،861،000 7،300،000 2.3 12 22 )عمل مستقل(الپاراسکوپی تشخیصی  402053 990430  82

83  990435 600145 
کتومی یا کرانیوتومی براي تخلیه هماتوم، باالي کرانی

 چادرینه؛ اکسترادورال یا ساب دورال، داخل مغزي
90 28.2 7.5 27،278،000 25،847،000  24،416،000  22،985،000  

84  990440 601960 
ترمیم پارگی؛ قرنیه و یا اسکلرا، سوراخ شده، با 

 رزکسیون یا تغییر محل دادن بافت یووا
52.5 15.2 4.7 14،612،000 13،716،000  12،819،000  11،922،000  

85  990445 
601985-
601990 

  4،145،000  4،431،000  4،718،000 5،004،000 1.5 6.5 21 اکسیزیون یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت 

  10،188،000  10،570،000  10،952،000 11،333،000 2 14.4 51 ترابکولکتومی خارجی  602125 990450  86
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  1393شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت سال   کدهاي گلوبال  کد ملی ردیف
ارزش 

  نسبی

ارزش 

 تام

  بیهوشی

  مدت

  اقامت 

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  یک

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه 

  دو

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

ان درجه  بیمارست

  سه

تعرفه اعمال 

جراحی گلوبال 

در  93سال 

بیمارستان درجه  

  چهار

87  990455 602250 
گذاردن عدسی داخل چشمی بطور ثانویه به دنبال 

 برداشتن عدسی 
32.9 11.6 2.4 9،455،000 8،997،000  8،539،000  8،081،000  

88  990460 602495 
اکسیزیون شاالزیون مستلزم بستري شدن منفرد یا 

 متعدد در یک یا بیش از یک پلک 
10 5 1.3 3،292،000 3،044،000  2،796،000  2،548،000  

89  990465 602685 
ایجاد فیستول ملتحمه به (داکریوسیستورینوستومی 

 ) بینی
35.6 19 2.2 9،847،000 9،427،000  9،007،000  8،587،000  

90  990470 
602705-
602710 

میل زدن مجراي نازوالکریمال با یا بدون شستشو با یا 

بدون واردن کردن لوله و یا استنت مستلزم بیهوشی 

 ی عموم

10.3 9.5 0.6 2،999،000 2،884،000  2،770،000  2،655،000  

  

  :تبصره

  .گردد اضافه می تعرفه خدمات مربوطه،به سر جمع کدهاي تعدیلی مربوطه  ریالیارزش معادل ، کدهاي تعدیلی ذیلبا همراه گلوبال در صورت ارائه خدمات 

  بیهوشی متا ارزش حد بهوا 4 سقف تا کثراحد و حدوا1 وريیکار بخش در ربیما رحضو اعتس نیم هر ازاي به :وريیکار بخش در بیهوشی) -39(کـــد تعـــدیلی 

  .ددمیگر ضافها

  متما هما 6 سن با ارشیرخو ش،پذیر مهنگا در ربیما که تیرصو در اردمو ینا در :ارانشیرخو یا نکادکو روي بر بیهوشی یا حیاجر تمااقدا) -63(کد تعدیلی 

 نسبی ارزش به 25% ،باشد شتهدا متما لسا دو تا هما 6 بین سن شپذیر مهنگا در ربیما که تیرصو در و هشد ئهارا تخدما نهایی نسبی شارز به 50% ،باشد کمتر یا

  .دمیشو ودهفزا ر،بیما به هشد ئهارا تخدما نهایی

   ــدیلی ــد تع  پ،سکوومیکر پ،سکووندآ شامل نیمهتهاجمی و قیقد اتتجهیز از که تیرصو در :خدمت ئهارا ايبر نیمهتهاجمی يهاوريفنا از دهستفاا) -85(ک

  .ددمیگر ضافها )جزء فنی و حرفه اي( مربوطه خدمت نسبی ارزش به% 20 دد،گر دهستفاا رلیز و پسکووترآ ،C-ARM پ،سکوراالپا
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  و کلینیکیراپا ،تشخیصی ،مانیدر( سرپایی و يبستر تخدما کلیه ايبر :فیاییاجغر قتو متماو اعضـاي هیـات علمـی     نپزشکا به پرداخـت   )-90(کد تعدیلی 

ــانی نپزشکا توسط که) نبخشیاتو ــت تخدما ايحرفه ءجز ،میشوند ئهارا لتیدو بخش در فیاییاجغر قتو متما علمی تهیا يعضاا و درم ــش تح ــازمان پوش ــاي س  ه

ــه ــر، بیمــ  و پایه بیمهگر يهانمازسا سهم به تنها وتلتفاامابه ینا .میباشد خذا و محاسبه قابل ،«نسبی ارزش حدوا» نستو در هشد درج نسبی يهاارزش برابر» 2« گــ

 لعماا ونبد( خدمت هر پایه نسبی ارزش ،)باشـد  اي بیمـه  پوشـش  فاقد یا و بیمه داراي بیمار اینکه از اعم( خدمات کلیه براي ربیما ختاپر يمبنا و دمیگیر تعلق تکمیلی

  .میباشد) قتیو متما ضریب

  وقت تمام علمی تهیا يعضاا و درمانی نپزشکا توسط که يبستر تخدما کلیه ايبر :رکشو توسعهیافته کمتر و وممحر اطقمن در ختداپر) -95(کد تعدیلی 

ــایی ــام و جغرافی ــت  غیرتم ــاطق در وق ــروم من  قابل ،شهر میتومحر جهدر حسب ،مربوطه نسبی ارزش برابر» 2« کثراحد تا تخدما ايحرفه ءجز ،میشوند ئهارا مح

 فاقـد  یا و بیمه داراي بیمار اینکه از اعم( ربیما ختداپر يمبنا و دمیگیر تعلق تکمیلی و پایه بیمهگر يهانمازسا سهم به تنها وتلتفاامابه ینا. میباشد ختداپر و محاسبه

 اعمـال ران در خـدمات گلوبـال،   با توجه به بستري بـودن بیمـا  . میباشد) منطقه ترجیحی تعرفه ضریب لعماا ونبد( خدمت هر پایه نسبی ارزش ،)باشد اي بیمه پوشش

 منـاطق  ترجیحـی  تعرفـه  مشـمول  منـاطق  در علمـی  هیـات  اعضاي و درمانی پزشکان اشتغال( مربوطه شرایط وجود صورت در) -95( و) -90( تعدیلی هايکدهمزمان 

  .بود خواهد الزامی ،)محروم
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