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 ــــــدشـــــــــــرح ک ملی کد
 ایحرفه

 (Kضریب )

 فنی

 (Kضریب )

 ارزش

 پایه

 بیهوشی

 ویژگی

 کــد

000001 
ها، کیست و یا برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون)جراحی آکنه 

 (پوستول
3 

 
 # 

 #   0 3 سیژن برای یک ناحیه صورت ساب 000001

000000 
برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، )انسیزیون و درناژ آبسه 

 (پارونشیا
4 

 
0 # 

  3  4 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل 000001

 #   1 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیر جلدی؛ ساده یا مشکل 000030

000031 
روما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست انسیزیون و درناژ هماتوم، س

 (مراجعه گردد 000040برای محاسبه هزینه این خدمت به همراه هزینه رادیولوژی به کد )
8/0 

 
 # 

000040 
انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست با 

 هدایت رادیولوژیک
1 04 0 # 

000041 
و  000031برای بستن ثانویه زخم جراحی به کدهای ) انسیزیون و درناژ، مشکل، عفونت زخم جراحی

 (مراجعه گردد 000081
4 

 
 # 

 #   3 (ضخامت ناکامل با تمام ضخامت: زیرجلدی شامل)دبریدمان پوست و بافت  000011

000081 
در صورتی که جنبه زیبایی )تا دو ضایعه  (مثل میخچه و پینه)خیم اخی خوشتراشیدن یا بریدن ضایعه ش

 (گرددمحسوب می داشته باشد، کد 
0 

 
 # 

http://isgp.ir/5709


000081 
در صورتی که جنبه )بیش از دو ضایعه ( مثل میخچه و پینه)تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوش خیم 

 (گرددمحسوب می زیبایی داشته باشد، کد 
3 

 
 # 

 #   1 ، منفرد یا متعدد(شامل ترمیم اولیه)برداری پوست، بافت زیرجلدی و یا بافت مخاطی نمونه 000000

 #   0 3 پانچ بیوپسی پوست منفرد یا متعدد 000000

 #   1/4 ، در هر جای بدن؛ با هر تعداد ضایعه(های فیبروکوتانئوستکمه)های پوستی، متعدد برداشتن تکمه 000001

000000 
خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، یون یا تراشیدن ضایعات خوشاکسیز
 0های مخاطی؛ به قطر کمتر از ها، پردهها، بینی، لبها، پلکها، پاها، ناحیه تناسلی؛ در صورت، گوشدست

 (گرددمحسوب می در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )سانتیمتر 
4 

 
 # 

000001 
خیم درم یا اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست سر، گردن، اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش

 سانتیمتر 0های مخاطی؛ به قطر بیش از ها و پردهها، بینی، لبها، پلکها، پاها، ناحیه تناسلی؛ صورت، گوشدست
1   # 

 #   1 رجلدی برای هیدرآدنیت زیر بغل یا مغبنی؛ با ترمیم ساده یا مشکلاکسیزیون پوست و بافت زی 000000

000001 
ای یا نافی؛ با ؛ دور مقعدی، پرینه(التهاب غدد عرق)اکسیزیون پوستی و بافت زیرجلدی برای هیدرآدنیت 

 ترمیم ساده یا مشکل
1/1  0 # 

 #   00 سانتیمتر 0اکسیزیون تا  خیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطراکسیزیون، ضایعات بد 000000

 #   03 سانتیمتر 0خیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از اکسیزیون، ضایعات بد 000001

000030 
در )هر تعداد  ؛(مانند بیماران دیابتیک) ناخن دیستروفیک برای اهداف درمانی (trimming)کوتاه کردن 

 (گرددمحسوب می صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد 
1/0   # 

000031 
در صورتی که جنبه زیبایی )با یا بدون تخلیه هماتوم هر تعداد ناخن  نبرداشتن، با یا بدون دبریدمان ناخ

 (گرددمحسوب می داشته باشد، کد 
0   # 

000040 
ا یا بدون اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت فرو رفته ب

 (گرددمحسوب می در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )ای پوست کنار ناخن اکسیزیون گوه
0/1   # 

 # 0  00 اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل با آمپوتاسیون قسمتی از بند دیستال انگشت 000041

000010 
( های کناری و پروگزیمال ناخنستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چینمثالً خود ناخن، ب)برداری از ناخن نمونه

 (عمل مستقل)
3   # 

 # 0  8 ترمیم بستر ناخن یا بازسازی بستر ناخن با گرافت 000011



  0  01 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل 000000

 #   1/0 ضایعه  یک تا هفتتزریق، داخل ضایعات؛  000001

 #   1/3 ضایعه بیش از هفتتزریق، داخل ضایعات؛  000000

000010 
خالکوبی، داخل جلدی با استفاده از رنگدانه غیرمحلول جهت تصحیح رنگ ضایعه پوستی، شامل 

 میکروپیگمانتاسیون؛ با هر میزان سانتیمتر مربع
01   # 

 #   0 سیهر میزان سی ؛ به(برای مثال کالژن)تزریق ماده پر کننده زیر پوستی  000011

 #    4 تزریق بوتاکس هر ناحیه بدن 000010

000001 
های های هورمونی قابل کاشت جلوگیری کننده از بارداری یا خارج کردن کپسولتعبیه کپسول یا قرص

 قابل کاشت جلوگیری کننده از بارداری
1/4    # 

 #    1/1 کاشت جلوگیری کننده از بارداریهای جدید قابل خارج کردن و کاشت مجدد کپسول 000000

 #    1 تعبیه یا برداشت ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک 000001

 #    00 برداشت و تعبیه دوباره ابزار آزادکننده دارو، مقاوم به تخریب بیولوژیک 000000

 #    1/0 بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه 000000

000001 
ها های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی خارجی، تنه و یا اندامترمیم ساده زخم

 سانتیمتر 00؛ تا (ها و پاهاشامل دست)
3   # 

000000 
ها های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی خارجی، تنه و یا اندامترمیم ساده زخم

 سانتیمتر اضافه 1؛ به ازای هر (و پاها هاشامل دست)
1/0    #+ 

000001 
 1های مخاطی؛ تا ها و یا پردهها، بینی، لبها، پلکهای سطحی ناحیه صورت، گوشترمیم ساده زخم

 سانتیمتر
4   # 

000030 
ازای  های مخاطی؛ بهها و یا پردهها، بینی، لبها، پلکهای سطحی ناحیه صورت، گوشترمیم ساده زخم

 سانتیمتر اضافه 0هر 
0    #+ 

 # 0  3 بستن ثانویه زخم جراحی سطحی با ترمیم ساده ثانویه 000031

000040 
ها، پاها و یا اعضای تناسلی ها، دستهای ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندامبستن الیه به الیه زخم

 سانتیمتر 00خارجی؛ تا 
1  0 # 



000041 
ها، پاها و یا اعضای تناسلی ها، دستهای ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندامیه زخمبستن الیه به ال

 سانتیمتر اضافه 1خارجی؛ به ازای هر 
1/0    #+ 

000010 
 1های مخاطی؛ تا ها و یا پردهها، بینی، لبها، پلکهای ناحیه صورت، گوشبستن الیه به الیه زخم

 سانتیمتر
0  3 # 

000011 
های مخاطی؛ به ازای هر ها و یا پردهها، بینی، لبها، پلکهای ناحیه صورت، گوشستن الیه به الیه زخمب

 سانتیمتر اضافه 3
0    #+ 

 # 0  1 (گرددمحسوب می در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )سانتیمتر  1/1ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا  000000

000001 
 در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد )سانتیمتر  1/1سر، بازو و یا ساق پا؛ تا ترمیم مشکل پوست 

 (گرددمحسوب می
1/0  0 # 

000010 
 1/1ها و یا پاها؛ تا ترمیم مشکل ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست

 (گرددمحسوب می د در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، ک)سانتیمتر 
1/00  3 # 

000011 
در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، )سانتیمتر  1/1ها؛ تا ها و یا لبها، بینی، گوشترمیم مشکل پلک

 (گرددمحسوب می کد 
1/00  0 # 

000080 
به زیبایی در صورتی که جن)سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن  1ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 

 (گرددمحسوب می* داشته باشد، کد 
1    #+ 

000081 
برای پک کردن یا بستن ثانویه )دار شده ، عارضهdehiscenceبستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم 

 (مراجعه گردد 000031زخم ساده به کد 
00  0 # 

000400 
ولیکول به هر روش و کاشت در همه شامل برداشت ف)فولیکول  100کاشت مو به هر روش به ازای هر 

 (باشدمراحل می
01  4  # 

000401 
شامل برداشت فولیکول به هر روش )فولیکول اضافه  100فولیکول و به ازای هر  0000کاشت مو بیش از 

 (باشدو کاشت در همه مراحل می
00  0 #  + 

 #    30 یکولفول 100کاشت ابرو، مژه و یا مناطق اسکارینگ به ازای هر  000400

 #  3  30 (در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه است)تراش پوستی؛ تمام صورت  000400

000401 
در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه )تراش پوستی قسمتی از صورت با هر تعداد ضایعه 

 (پایه است
00  0  # 

 #    00 یایی؛ اپیدرمال یا درمال شیم (Peeling)برداری الیه 000430

000100 
در صوت انجام در اورژانس بیمارستان در )سانتیمتر توسط پزشک دیگر  00گره یا تا  00کشیدن بخیه تا 

 (تعهد بیمه پایه می باشد
0   # 



000101 
نس در صوت انجام در اورژا)سانتیمتر توسط پزشک دیگر  00گره یا بیش از  00کشیدن بخیه بیش از 

 (بیمارستان در تعهد بیمه پایه می باشد
1/0   # 

000100 
در صورت انجام در اورژانس بیمارستان در تعهد )سانتیمتر  00شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 

 (بیمه پایه می باشد
1/0   # 

000100 
بیمارستان در تعهد بیمه در صورت انجام در اورژانس )سانتیمتر  00شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از 

 (پایه می باشد
0   # 

  3  00 برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشن؛ سر و گردن 000100

  0  4/00 برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشن؛ تنه، اندام فوقانی، اندام تحتانی؛ هر ناحیه آناتومیک 000101

    00 ک شامل اقدامات برداشت، آماده سازی و تزریق برای هر ناحیهتزریق چربی به ازای هر ناحیه آنتومی 000100

    00 جابجایی چربی هر ناحیه آناتومیک 000108

 #   4 درمانی ابتدایی سوختگی درجه یک با پانسمان ساده 000111

000111 
بدون بیهوشی،  درمان سوختگی درجه دو زمانی که فقط درمان موضعی الزم باشد، پانسمان و یا دبریدمان،

 درصد سطح بدن 00بار اول یا دفعات بعدی تا 
0   # 

000100 
، پانسمان و یا دبریدمان، با یا بدون بیهوشی، بار (درصد سطح بدن 00بیش از )درمان سوختگی درجه دو 

 اول یا دفعات بعدی
8  0 # 

000100 
ست اولیه یا ثانویه، با یا بدون درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پو

 درصد سطح بدن 00بیهوشی، تا 
0  0 # 

000103 
درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا بدون 

 درصد سطح بدن 00بیهوشی، بیش از 
00  0 # 

000101 
چار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه محسوب می در خصوص بیماران د)اسکاروتومی؛ انسیزیون اولیه 

 (گردد
01  3  # 

000110 
در خصوص بیماران دچار سوختگی، تحت پوشش بیمه پایه محسوب )اسکاروتومی؛ هر انسیزیون اضافی 

 (مراجعه گردد 000100و  000111برای دبریدمان یا کورتاژ زخم سوختگی به کدهای ( )می گردد
1    # + 

 #    0 ردن و کشیدن استپلرهای پوستی به ازای هر ناحیهخارج ک 000113

000111 
 در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد کد )خیم به هر روش؛ به ازای هر جلسه تخریب ضایعات خوش

 (محسوب می گردد
1 0  # 



000181 
در )تر، به هر روش سانتیم 00تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی تا 

 (محسوب می گردد صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد کد 
03 1 3 # 

000180 
سانتیمتر، به هر  10تا  00تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 

 (محسوب می گردد در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد کد )روش 
30 00 3 # 

000100 
سانتیمتر، به هر روش  10تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بیش از 

 (محسوب می گردد در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد کد )
41 01 0 # 

000101 
 000111برای تخریب زگیل های معمولی یا پالنتاژ به کد )تخریب زگیل و مولوسکوم با هر تعداد ضایعه 

 (مراجعه گردد
0/3 0/0   # 

000000 
کد )کوتریزاسیون شیمیایی برای بافت گرانوالسیون نسج برجسته، سینوس یا فیستول، هر تعداد ضایعه 

 (همراه با کدهای مربوط به برداشتن یا اکسیزیون همان ضایعه گزارش نگردد 000000
4   # 

000001 
مثل گوندیلوماها در ناحیه تناسلیریال کشاله ران و مقعد به هر  های تناسلیخیم و زگیلتخریب ضایعات بد

 تعداد یا روش الکتروسرجری
1/0 1/0 0 # 

000000 
خمیر )ریزی شیمیایی آکنه برای مثال آکنه یا پوسته( اکسیدکربن و نیتروژن مایعیخ آب دی)کرایوتراپی 

در صورتی که )، زگیل، مولوسکوم و غیره های پوستی مانند سالکو یا درمان بیماری( مخصوص آکنه، اسید
 (محسوب می گردد جنبه زیبایی داشته باشد 

1/0 1/0  # 

 #   0 3 لیزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت 000003

 #   0 0 لیزر موهای زائد به جز ناحیه صورت به ازای هر جلسه حداقل نیم ساعت 000001

 #   1/0 سیون و آسپیراسیون کیست پستانپونک 000030

 #    0 (گرددهزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می)هر کیست اضافه  000031

000010 
برای ( )عمل مستقل)بیوپسی پستان؛ از طریق پوست، با سوزن کلفت، بدون هدایت رادیولوژیک 

-زینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه میه( )استفاده گردد 000001آسپیراسیون با سوزن نازک، کد 

 (گردد
1/3   # 

 #   0/1 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم 000011

 #   0/0 تزریق تاندون، غالف سینوویوم و نقاط تریگر عضالت  000000

000001 
به صورت هزینه رادیولوژی ( )مانند انگشتان دست یا پا)آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل کوچک یا بورس 

 (گرددمحسوب می در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد ( )گرددجداگانه محاسبه می
1/0   # 



000000 
ای، ترقوه -گیجگاهی، غرابی -مانند مفصل فکی)آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل کوچک یا بورس متوسط 

 (مچ دست یا پا، آرنج، یا بورس اولگرانون
3   # 

000001 
ساب )مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابی )ون و یا تزریق؛ مفصل کوچک یا بورس بزرگ آسپیراسی
 ((آکرومیال

4   # 

 #   1/0 آسپیراسیون و یا تزریق کیست گانگلیون در هر جا 000008

 #   4/0 آسپیراسیون و تزریق برای درمان کیست استخوانی 000010

  0  8 انیپوالسیون؛ با یا بدون بیهوشیدرمان بسته دررفتگی شانه با م 000480

    4 ، اسپایکا برای شانه، گچ و لپوFigure-Of-Eight 8گیری، به شکل  گچ 004131

004140 
صورت دستکش  به)، دست و قسمت پایینی ساعد (کوتاه)، آرنج تا انگشت (بلند)گیری شانه تا دست  گچ

 (ساقه بلند
3    

    1/3 (رای کونتراکتورمثالً ب)گیری انگشت  گچ 004141

    0 (شانه تا دست یا ساعد تا دست؛ استاتیک یا دینامیک)کارگیری آتل بلند اندام فوقانی  هب 004110

   3 4/0 بندی انگشت آتل 004111

    0 ، آرنج تا مچ، دست یا انگشت(برای مثال و لپو)باندپیچی؛ قفسه سینه، قسمت تحتانی پشت، شانه  004101

    8 کارگیری گچ اسپیکای لگن، یک پا، یک و نیم اسپایکا، یا دو پا هب 004110

004111 
کارگیری برپس گچی بلند پا  ؛ به(کف دار)یا از نوع قابل راه رفتن ( ران تا انگشتان پا)کارگیری گچ بلند پا  به

 (ران تا مچ پا)کارگیری گچ سیلندری  یا به
4    

    PTB 4و ( ک، دار با پاشنه پالستیکی)و نوع قابل راه رفتن ( ر زانو تا انگشتان پازی)کارگیری گچ کوتاه پا  به 004180

    1/0 اضافه کردن کفی یا پاشنه پالستیکی به گچ مورد استفاده قبلی 004181

    0 کارگیری قالب گچی سخت تمام تماس پا به 004100

    0 انیپوالسیون بلند یا کوتاهکارگیری قالب گچی کالب فوت با حالت دادن یا م به 004101



    0 بکارگیری آتل بلند یا کوتاه پا 004000

    8/0 باندپیچی، لگن، زانو، مچ پا و یا پا 004001

    0 باندپیچی انگشتان پا 004000

    Denis-Browne 3باندپیچی آتل  004000

    1/0 چ به غیره از کالپ فوتبرداشتن یا دو نیم کردن گچ، باز کردن پنجره یا اصالح گ 004001

    1/0 برداشتن گچ بلند بازو یا گچ بلند ساق 004030

    1/0 باز کردن پنجره در گچ 004010

 # 0  3 درآوردن جسم خارجی از بینی 300011

300331 
د برای تزریق ماده حاجب داخل تراشه برای بیونکوگرافی به ک)لوله گذاری داخل تراشه به طور اورژانس 

 (مراجعه کنید 300141و  300101
0   # 

 +#    3 (RSI)لوله گذاری به روش القای سریع  300330

300010 
برای گزارش کاتتریزاسیون ورید )وارد کردن سوزن یا کاتتر به داخل ورید هر جای بدن و در هر گروه سنی 

 (گرددهزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می( )ده گردداستفا 300001اجوف فوقانی یا تحتانی از کد 
0   # 

  0  0 سال 3کات داون وریدی در باالی  300331

  0  8 سال 3کات داون وریدی در زیر  300330

  0  00 کات داون وریدی در نوزادان 300331

 # 0  4 هر بارهای خون به هر روش در اطفال و نوزادان تزریق خون یا فرآورده 300340

300341 
گیری هموگلوبین شامل ویزیت، کراس مچ خون و اندازه)تزریق خون در بیماران تاالسمی به صورت گلوبال 

 (خون و تزریق خون
1  0 # 

 # 0  3 تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی 300310

 # 0  0/0 به ازای هر واحدهای خون به هر روش در بالغین تزریق خون یا فرآورده 300311



  01  0 (Exchange)تعویض خون در نوزادان  300300

    00 (Exchange)تعویض خون در غیر نوزادان  300300

300301 
PRP (شامل خونگیری، تهیه و تزریق پالسمای غنی از پالکت ) جلسه شامل  3تا )برای هر جلسه درمان

 (باشددیگری برای این کد قابل اخذ نمی باشد و هزینههای مربوطه میکلیه هزینه
00 4   # 

300311 
محسوب می  در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد )تزریق  00تزریق محلول اسکلروزان، به ازای هر 

 (گردد
1  3 # 

 # 0  0 تشخیصی (ABG)خونگیری از شریان  300480

 # 0  1/0 گیری، مانیتورینگ یا تجویز خوننهکاتتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمو 300481

 # 0  1 گیری، مانیتورینگ یا تجویز خون با کات دانکاتتریزه کردن یا کانوله کردن شریانی برای نمونه 300400

 # 0  4 کات داون( شیمی درمانی)کاتتریزاسیون شریانی برای انفوژیون درمانی طوالنی مدت  300401

  0  8/3 شریان نافی نوزاد برای تشخیص یا درمانکاتتریزاسیون  300100

 # 0  0/3 جاگذاری سوزن برای انفوزیون داخل استخوان 300101

  1 آسپیراسیون مغز استخوان 300800
ارزش 

 4تام 
 واحد

# 

  0/00 بیوپسی سوزنی و آسپیراسیون مغز استخوان تواما  300801
ارزش 

 4تام 
 واحد

# 

  0  0/8 نفاوی یا لنفادنیتدرناژ آبسه عقده ل 300810

 # 0  4/00 بیوپسی یا اکسیزیون عقده لنفاوی؛ باز، سطحی 300810

  0 4 00 (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه نمی باشد)بیوپسی غدد لنفاوی سطحی با هدایت رادیولوژیک  300811

 # 3  1/0 بیوپسی لب 400001



  0  8/4 یبول دهاندرناژ آبسه، کیست، هماتوم، وست 400001

  3  8/4 درآوردن جسم خارجی فروروفته، وستیبول دهان 400030

  3  0 (فرنوتومی)انسیزیون فرنوم لب  400031

 #   8/0 بیوپسی وستیبول دهان 400040

 # 3  1/3 ای از طریق داخل دهانانسیزیون آبسه یا هماتوم زبان یا کف دهان یا زیر چانه یا تحت فکی یا هاضمه 400011

  3  3 بیوپسی زبان یا کف دهان؛ اکسیزیون ضایعه زبان بدون ترمیم 400000

  3  1/4 اکسیزیون ضایعه زبان یا بستن یا ترمیم اولیه 400001

  3  1/4 یک سوم خلفی زبان/ ترمیم پارگی هر میزان سانتیمتر از کف دهان و یا دو سوم قدامی زبان 400031

  3  0 ام؛ با هر میزان سانتیمترترمیم بریدگی ک 400040

 #   0/0 ایای یا دهانی معدهگذاشتن لوله بینی معده 400801

 8/0    # (Miller-Abb#ttلوله )ای روده -ایوارد کردن لوله بلند معده 400000

  0  0 زهخارج کردن لخته یا اکسیزیون هموروئید خارجی ترومبو/ انسیزیون هموروئید ترومبوزه، خارجی 400100

400030 
شیمیایی، ( کوندیلوما پاپیلوما مولوسکوم کونتاژیوزوم وزیکول هرپس)تخریب ضایعات مقعد ساده یا وسیع 

 الکترونیکی، جراحی کرایو، جراحی لیزر و برداشت جراحی
4  0  

400001 
قابل  000010د این کد همراه با ک)کار گذاشتن کاتتر یا کانول داخل پریتوئن برای دیالیز صفاقی موقت 

 (گزارش نیست
00  3  

 # 0  0 آسپیراسیون مثانه با سوزن یا با تروکار یا اینتراکاتتر 100300

 # 3  0 (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد)آسپیراسیون مثانه با کارگذاری کاتتر سوپراپوبیک  100301

    0 ردن قطره قطره مایعشستشوی مثانه، ساده، الواژ و یا وارد ک 100431

100440 
گیری ادرار برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه)وارد کردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه 

 (Foley)یا تعبیه کاتتر ساده یا مشکل مثانه ( باقیمانده
0   # 



 #   1/0 مثانه، ساده یا مشکل (Foley)خارج کردن سوند  100441

 #   0 ذاشتن و برداشتن سوند نالتونگ 100441

  3  4/4 (عمل مستقل)پوس در قسمت پشتی یا طرفی؛ در نوزاد یا غیرنوزاد شکاف دادن پره 100000

100000 
، ساده یا وسیع (برای مثال کونویلوما، پاپیلوما، مولوسکوم کونتاژیوزوم، وزیکول هرپس)تخریب ضایعات آلت 

 (یزر یا جراحی کرایو یا تخریب الکتریکی یا تخریب شیمیاییبا عمل جراحی یا جراحی با ل)
4  3  

100011 
همراه با این کد قابل  -03کد تعدیلی )ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا اکسیزیون جراحی 

 (گزارش و اخذ نمی باشد
00  3 # 

  0  00 رمیم ختنه ناکامل یا فرنولوتومی آلتهای بعد از ختنه در آلت یا تآزادسازی یا اکسیزیون چسبندگی 100000

 # 0  0 تزریق برای بیماری پیرونی 100001

  3  3 پوس و کشیدن پوستهای پرهپوس شامل آزادسازی چسبندگیمانیپوالسیون پره 100000

    3 (گرددرجوع  000000و  000001برای آسپیراسیون با سوزن نازک به ( )عمل مستقل)بیوپسی سوزنی بیضه  100001

 # 0  8/00 (عمل مستقل)وازکتومی، شامل آزمایشات اسپرم بعد از عمل  100010

100400 
برای انسیزیون و درناژ آبسه یا کیست غده اسکن از کد )انسیزیون و درناژ آبسه وولو یا پرینه یا غده پارتولن 

 (استفاده کنید 100030
1/3  3  

  0  1 ضایعات واژنتخریب ضایعات وولو یا تخریب  100401

100400 
-000000برای اکسیزیون ضایعه موضعی، به کدهای )بیوپسی وولو یا پرینه یا واژن با هر تعداد ضایعه 

 (رجوع گردد 000000-000001و  000001
8/0    

  0  8 هایمنکتومی 100401

    3/0 هایمنکتومی انسیزیون 100410

  3  1 بعد از زایمان/ ماماییانسیزیون و درناژ هماتوم واژن؛  100101

  0  00 (برای مثال بعد از تروما، خونریزی خودبخود)انسیزیون و درناژ هماتوم واژن، غیرمامایی  100100



  0 1/0 1 (جراحی با لیزر، جراحی الکتریکی، جراحی کرایو و جراحی شیمیایی)تخریب ضایعات واژن؛ ساده یا وسیع  100101

  0  0/3 (عمل مستقل)، منفرد یا متعدد، یا اکسیزیون موضعیت ضایعه، با یا بدون فولگوراسیون بیوپسی سرویکس 100101

  3  8/4 (به عنوان قسمتی از عمل دیالتاسیون و کورتاژ انجام نشده باشد)کورتاژ اندوسرویکال  100130

  0 0 4 ای بار اول یا تکراریکوتریزاسیون گردن رحم؛ الکتریکی یا حرارتی یا کرایوکوتری یا لیزر، بر 100131

100100 
عمل ) Pippleبرداری اندوسرویکال بدون دیالتاسیون به عنوان مثال برداری اندومتر با یا بدون نمونهنمونه

 (مستقل
1/0   # 

 #   11/0 (عمل مستقل( )پاپ اسمیر)نمونه برداری اندوسرویکال  100100

  3  00 رمانی، غیر ماماییدیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا د 100101

 0    # (IUDمثل )کارگذاری وسیله داخل رحمی  100800

 #   0 (IUDمثل )خارج کردن وسیله داخل رحمی  100801

 #    3 تلقیح منی به روش مصنوعی؛ داخل سرویکس یا داخل رحم 100810

 #    1/0 شستشوی اسپرم برای تلقیح منی به طور مصنوعی 100811

100011 
با یا بدون اپیزیوتومی و یا بدون )مراقبت مامایی روتین، شامل مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال 

 به هر روش( فورسپس و واکیوم
10    

100010 
زایمان بی درد یا روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از 

 (با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم)ژینال به هر روش زایمان، زایمان وا
10  

ارزش 
 01تام 

 واحد

 

100011 
های بیهوشی مانند آنتونکس شامل مراقبت مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل زایمان بی درد با سایر روش

 (می و با یا بدون فورسپس و واکیومبا یا بدون اپیزیوتو)و بعد از زایمان، زایمان واژینال به هر روش 
10  

ارزش 
 1تام 

 واحد

 

    18 (چند قلویی)زایمان متعدد  100000

  18 بی درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال( چند قلویی)زایمان متعدد  100000
ارزش 

 00تام 
 واحد

 



  18 آنتونکس های بیهوشی مانندبی درد با سایر روش( چند قلویی)زایمان متعدد  100000
ارزش 

 00تام 
 واحد

 

100080 
شامل  VBACیا ( فقط برای موارد باسابقه یک بار سزارین)زایمان واژینال متعاقب زایمان سزارین قبلی 

و مراقبت ( با یا بدون اپیزیوتومی و یا فورسپس)مراقبت روتین مامایی شامل قبل از زایمان، زایمان واژینال 
 بعد از زایمان 

04    

100080 
یا ( فقط برای موارد باسابقه یک بار سزارین)زایمان واژینال متعاقب زایمان سزارین قبلی به روش بی دردی 

VBAC  با یا بدون اپیزیوتومی و یا )شامل مراقبت روتین مامایی شامل قبل از زایمان، زایمان واژینال
 و مراقبت بعد از زایمان ( فورسپس

04  
ارزش 

 00تام 
 واحد

 

  3  00 (پوشش بیمه پایه منوط به داشتن مجوزهای قانونی خواهد بود)سقط القایی به وسیله دیالتاسیون و کورتاژ  100001

 # 0  1 پونکسیون نخاع، درمانی یا تشخیصی 000031

  3  4 تزریق اپیدورال، خون یا لخته خون به صورت پچ 000040

  3  08 ون کنترل رادیولوژیک؛ گردنی، نوراسیک، کمری و ساکرالتخریب به وسیله عامل نورولیتیک، با یا بد 000001

000001 
شامل )درآوردن جسم خارجی، سطح خارجی چشم؛ ملتحمه سطحی؛ جسم خارجی فرو رفته در ملتحمه 

 ای، با یا بدون اسلیت المپ ؛ قرنیه(غیرنافذ)، زیر ملتحمه یا اسکلرا (کانکریشن
3  3  

    3 توم الله یا مجرای خارجی گوشدرناژ آبسه یا هما 000101

 #    0 سوراخ کردن گوش 000130

  0  0/03 (به بعد مراجعه گردد 000301برای بازسازی گوش به کدهای )اکسیزیون گوش خارجی  000140

  0  8/0 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی 000101

 #   0 . . .(شستشوی گوش، ساکشن و )ت شده، هر گوش به هر روش درآوردن سرومن سف 000110

 #   0/0 ایمونوگلوبولین بوتولیسم، انسانی، برای تزریق داخلی وریدی یا عضالنی 000001

 #    01/0 سازی کزاز یا واکسیناسیون داخل عضالنیتزریق توکسوئید کزاز و یا ایمن 000000

000001 
در صورت انجام در اورژانس بیمارستان )سط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک انفوزیون داخل وریدی تو

 (باشدبرای بیماران بستری موقت، در تعهد بیمه پایه می
8/0   # 



 #    0/0 (تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه)تزریق هر نوع داروی داخل عضله یا زیرجلدی  000000

 #    1/0 تزریق هر نوع داروی داخل شریانی 000001

 #    0/0 تزریق هر نوع داروی داخل وریدی 000030

 #    0/0 بیوتیکتزریق عضالنی آنتی 000031

 #   0 توسط پزشک ATGتزریق داروی  000030

000031 
های مونوکلوتال برای مثال ایمونوگلوبین داخل وریدی بادیتزریق داروهای حساس و بیولوژیک آنتی

(IVIG) توسط پزشک 
0   # 

000038 
پالس متیل پردنیزولون توسط پزشک یا ( برای مثال زومنا و پامیدورنات)ها فسفونات تزریق داروهای بی

 تحت نظارت مستقیم
1/3   # 

 #   1/0 (باشدهزینه لوازم و تجهیزات مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ نمی)تزریق دسفرال  000040

 #   1/0 (عمل مستقل)ها سازی نمونهونه با شستشو برای سیتولوژی، شامل آمادهآوری نمگذاری مری و جمعلوله 000001

 #   0 (عمل مستقل)گذاری معده، شستشو و تهیه الم برای سیتولوژی لوله 000081

 #   0 تست نگهداری سالین در معده 000000

 #   0 و مانیتورینگگذاشتن لوله جهت بررسی خونریزی از روده کوچک، قرار دادن در محل  000001

 #   4/4 (مثالً برای سموم خورده شده)گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ و شستشوی معده برای درمان لوله 000000

000100 ECG  1/0 3/0 با تفسیر و گزارش  # 

000100 

ثبت )مت ای برای بیماران بستری شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سالمشاوره و تدبیر تغذیه
( های غذاییها و عدم تحملها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژیاطالعات فردی، سوابق بیماری

درخواست، بررسی و ثبت عالیم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی 
این )ای برای هر دوره بستری ههای تغذیو انجام مداخالت و توصیه( ثبت عادات غذایی)پرسشنامه تغذیه 

 (باشدکد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی گوارشی، سرطانی و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می

1/0   # 

000101 
ثبت )ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سالمت مشاوره و تدبیر تغذیه

( های غذاییها و عدم تحملسوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی ها،اطالعات فردی، سوابق بیماری
درخواست، بررسی و ثبت عالیم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی 

8/0    # 



 ای های تغذیهو انجام مداخالت و توصیه( ثبت عادات غذایی)پرسشنامه تغذیه 

000140 
مشاوره و ویزیت به طور جداگانه )رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درمان تدوین و تجویز 

 (باشدقابل گزارش و اخذ نمی
0    # 

000141 

مشاوره و ویزیت تغذیه به طور )تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران بستری برای یک دوره درمان 
ساس استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش برا( باشدجداگانه قابل گزارش و اخذ نمی

کد ( )باشداین کد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می)پزشکی 
 (گزارش نگردد 000100را با کد  000141

0/0   # 

 #   4/0 8/0 طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه 000100

 #   1/0 0 سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه طب 000101

000108 
درصد این کد و اگر توسط  000در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد )بخور یا انکباب 

 80سایر افراد صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود 
 (خذ می باشددرصد این کد قابل محاسبه و ا

8/0 4/0   # 

000110 
درصد این کد و اگر توسط سایر  000در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد )حجامت تر 

 80افراد صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود 
 (درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می باشد

8/0 0/0   # 

000111 
در صورتی که توسط پزشک متخصص طب ( )توسط دستگاه بدون نیاز به فعالیت ماساژور)حجامت خشک 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت  000سنتی باشد 
 (ددرصد این کد قابل محاسبه و اخذ می باش 80طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود 

8/0 4/0   # 

000180 
در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد )نیاز به فعالیت ماساژور ( بادکش)حجامت خشک 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت طب سنتی  000
 (می باشددرصد این کد قابل محاسبه و اخذ  80وزارت بهداشت ارائه خدمت شود 

0 1/0   # 

000181 
درصد این کد و  000در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ( )عمل مستقل)حقنه درمانی 

اگر توسط سایر افراد صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه 
 (درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می باشد 80خدمت شود 

0/0 0/0   # 

000100 
درصد این کد و اگر توسط سایر افراد  000در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد )فصد 

درصد  80صاحب صالحیت و دوره دیده مورد تأیید معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه خدمت شود 
 (این کد قابل محاسبه و اخذ می باشد

3 0   # 

000801 
 حفظ تندرستی و مراقبت از خود و یا آموزش به بیمار برای هر بیمار براساس برگزاری کالس اصول 

( پزشک یا غیرپزشک)ای های تدوین شده، یا ارائه مشاوره برای خبرهای بد توسط فردی حرفهپروتکل
 دقیقه 30حداقل 

1/0    # 



000800 
به صورت تلفنی ( ک یا غیرپزشکپزش)ای ارایه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالحیت حرفه

 دقیقه 30حداقل 
1/0    # 

000801 
به صورت آنالین ( پزشک یا غیرپزشک)ای ارایه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صالحیت حرفه

 دقیقه 30حداقل ( ویدیو کنفرانس)
0    # 

000000 

 ICUهای رتی که پزشکان انواع بخشهای تخصصی در صوعالوه بر سایر گروه)ویزیت روز اول بستری 
( باشدپزشک معالج بیمار باشند، این کد قابل محاسبه و گزارش می ICUپزشکان فوق تخصص و فلوشیپ 

درصد باالتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی  00ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی )
 (.گرددمحاسبه می

1/1   # 

000001 
درصد باالتر از  00ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی )اد متولد شده ویزیت اولیه نوز

 (.گرددضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه می
0   # 

 
 :فهرست ینا هایو عالمت هایفاز اصطالحات و تعر یبا برخ ییآشنا

 

 یمل کد -۶

 هر خدمت یت و منحصر به فرد برااس یشش رقم کدی

 

 #کد عالمت هشتک  یژگیو -۲

محدود و هم در  یدر قالب مطب، درمانگاه و مراکز جراح یی،در بخش سرپا توانندیخدمات م ینهستند که ا اند، خدماتیمشخص شده #که با عالمت هشتک  خدماتی

دار هر سال توسط هشتک K یناست و نرخ ا یکسان یو بستر ییه از خدمات در هر دو بخش سرپادست ینا یالیارزش ر. ارائه گردند یو عرصه بستر یمارستانقالب ب
که عالمت هشتک ندارند با همان  یخدمات. است ۰۰۹۲۲۲ یریال در بخش خصوص K ینارزش ا ۶۹که در سال  گرددیو ابالغ م یینخدمات تع یگردولت مانند د هیات

K ینارزش اکه  شوندیمحاسبه م یداخل یا یجراح K اعالم شده است الری ۰۰۰۲۲۲مبلغ  ۶۹در سال  یو جراح یدر بخش داخل. 

K ایارزش را به عنوان بخش حرفه یندوره ا یندر جداول ا. شودیدر نظر گرفته م یکسان ۰۱۶۱از سال  یو داخل یهوشیو ب یجراح (یبضر K )ایمکرده ینامگذار 
دوگانه فقط مربوط به بخش  یبضرا ینالبته ا. ریال ضرب خواهد شد ۰۰۰۲۲۲که نداشته باشد در  یریال و در صورت ۰۰۹۲۲۲داشته باشد در  #هشتک  یچنانچه خدمت

 .است یخصوص

 یبر مبنا یدر بخش دولت( یهوشیو ب یو داخل یجراح)خدمات و مراقبت  K یبکد ثابت دارد و ضر دار و چه بدون هشتک یکتمام خدمات چه هشتک یبخش دولت در
 .شودیشده محاسبه م یینریال تع ۶۰۰۲۲امسال  ید که براکد واح

 

 (ارائه خدمات یالتتسه ینههز یا یجزء فن) یفن یبضر -۹

را  یهاول یهاستهالک و سود سرما یاابزار و اماکن و  یندارند که انجام خدمت با ا یازن یساتیو تأس یپزشک یو ابزار، فضا یپزشک یزاتانجام به تجه یخدمات برا برخی
 .شده است ریفتع یزن یارزش جزء فن یکخدمت که در جدول خود آمده  ایخدمات عالوه بر ارزش حرفه ینگونها یبه دنبال دارد که برا

آن ارائه  یبرا یهاستهالک و سود سرما یرپزشک،غ یانسان یرویالزم و ن یالتو تسه یساتتأس یزات،تجه ینگهدار یر،تعم هایینهشامل هز یخصوص جزء فن در
و  K ۷/۲ نوار قلب ایرفهطور مثال ارزش ح هب. استآن خدمت قابل محاسبه  یبرا ایجزء حرفه+  یخدمت ارائه شود جمع جزء فن ینچنانچه در مطب ا. خدمت است

 یجزء فن یخدمت یچنانچه برا. به پزشک صاحب مطب تعلق خواهد گرفتکه  شودیم K یکچنانچه در مطب نوار گرفته شود مجموع آن . است K ۱/۲آن  یارزش جزئ
 یدرصد عالوه بر ارزش نسب ۰۰ یریهو خ وصیو خص یدرصد و در بخش عموم ۰۲ یدر بخش دولت ،نشده باشد چنانچه در اطاق عمل آن خدمت انجام شود یفتعر

 .است یافتقابل محاسبه و در یبه عنوان جزء فن( ایجزء حرفه)خدمت 

 

 عالمت  -۴

 .داللت دارد یهپا هاییمهپوشش مشروط آن توسط ب یاو  یهپا یمهخدمت از پوشش ب ینشدن ا یعالمت بر مستثن این

 



 +عالمت  -۵

به  یدنباو هرگز  شوندیانجام م یخدمت اصل یکارائه  ینداللت دارد که در ح یمکمل یاو  یاضاف یکه بر کارها دهدیرا نشان م( add-on) یعالمت کدها این
 درصد ارزش نسبی ۰۲۲شوند و یمشخص م یعالوه بر اقدام اصل« اقدام جداگانه» یاو « هر مورد اضافه»مانند  یحاتیکدها به همراه توض ینا. گزارش شوند ییتنها

 .نخواهد بود یبه آن قابل تسر( دو جراح یا یک یلهمتعدد به وس یاعمال جراح) ۰۰ یلو کد تعد گرددیاضافه م یمربوط به کد اصل

 

 یهوشیب یهواحد پا -۱

 .است یمارب یهوشیب یمالزحمه ت محاسبه حق یهپا ارزش

 

 عمل مستقل -۲۲کد  -۷

مستقل تحت عنوان عمل  یندارند و تنها در صورت اجرا ایبوده و ارزش جداگانه یندفرآ یکاز کل  اند به عنوان جزئیشده بندیکتاب طبقه یناز اعمال که در ا برخی
 .نشود به طور جداگانه قابل پرداخت است تهشناخ یاز عمل اصل یجزئ یکه عمل مستقل به عنوان یدر صورت. دارد ایکه انجام آن ارزش جداگانه شوندیشناخته م مستقل

 

 ۲ یهبا پا یهوشیب -۹۶کد  -۸

 یهوجود داشته باشد ارزش پا یمارب یهوشیبه ب یازن یلکه به هر دل یاصالً درج نشده است در صورت یاصفر و  یهوشیب یهمجموعه ارزش پا ینکه در ا یخدمات یهکل برای
 .شودیدر نظر گرفته م ۰ یهوشیب

 

 توسط پزشک معالج یموضع یحسیانجام ب -۴۱کد  -۳

درصد ارزش  ۰۲ کنده استفاد یموضع یحسیاز ب شود، یانجام نم ینخاع یا یعموم یهوشیکه معموالً تحت ب یانجام عمل یکه پزشک معالج شخصاً برا یصورت در
 .دکراستفاده  یهوشیب یهاز ارزش پا یدموارد نبا یندر ا. استاقدام مربوط به پزشک معالج قابل پرداخت  ینسب

 .یستقابل محاسبه و پرداخت ن یهوشیالزحمه ب حق کنداقدام  ینخاع یاو  یعموم یهوشینسبت به ب یلکه پزشک معالج به هر دل یصورت در

  

 یرخوارانش یاکودکان  یبر رو یهوشیب یا یاقدامات جراح -۱۹کد  -۶۲

( ۹۱) یلیموارد با اضافه کردن کد تعد ینا یرد،سال صورت پذ ۱اطفال با سن کمتر از  یاکمتر و  یاماهه  ۹ یرخوارانش یبر رو یهوشیو ب یکه اعمال جراح یصورت در
 یینها یدرصد به ارزش نسب ۰۲کمتر باشد،  یاماه تمام  ۹با سن  یرخوارش یرش،در هنگام پذ یمارکه ب یر صورتموارد د یندر ا. گرددیبه آخر کد انجام شده، مشخص م

خدمات ) یینها یدرصد به ارزش نسب ۰۰سال تمام داشته باشد،  ۱ماه تا  ۹ ینسن ب یرش،در هنگام پذ یمارکه ب یارائه شده و در صورت( یهوشیو ب یخدمات جراح)
 .دشو یخدمت لحاظ نم ایحرفه ءدر جز یلیکد تعد ینا یبضر. شودیافزوده م یمار،ارائه شده به ب (یهوشیو ب یجراح

و  یرتهاجمیخدمات غ ینطور شفاف اشاره شده است و همچن سال، به ۱ یرنوزادان ز یا یرخوارانکه در شرح خدمت به کودکان، ش یاقدامات یهکل یبرا یلیکد تعد این
 .محاسبه و پرداخت است یدرج شده، مبنا ینسب هایو همان ارزش نیستش و اخذ قابل گزار ی،تهاجم یمهن

 

 یاییپرداخت به پزشکان تمام وقت جغراف -۳۲کد  -۶۶

بخش در  یاییتمام وقت جغراف یعلم یاته یو اعضا یکه توسط پزشکان درمان( یو توانبخش ینیکیپاراکل یصی،تشخ ی،درمان) ییو سرپا یخدمات بستر یهکل برای
قابل محاسبه و اخذ  «ینسب شواحد ارز»درج شده در ستون  ینسب هایبرابر اررزش« ۰»گر،  یمهب هایخدمات تحت پوشش سازمان ایجزء حرفه. شوندیارائه م یدولت

فاقد  یاو  یمهب یدارا یمارب ینکهاعم از ا)خدمت  یهکل یبرا یمارپرداخت ب یو مبنا گیردیتعلق م یلیو تکم یهپا گریمهب هایالتفاوت تنها به سهم سازمانمابه ینا. است
 .است( یتمام وقت یببدون اعمال ضر)هر خدمت  یهپا ی، ارزش نسب(باشد اییمهپوشش ب

مراکز  یاو  یماندر یکه به صورت تمام وقت در مراکز آموزش شودیبه آن دسته از پزشکان اطالق م یاییتمام وقت جغراف یعلم یاته یو اعضا یدرمان پزشکان
 .شترا نخواهند دا یخارج از مراکز دانشگاه یخدمات درمان ینهدر زم یانتفاع یتمحل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعال یدرمان

 

 یتصادف یماراندرمان ب یگیریدوره پ -۳۳کد  -۶۲

در . خواهد بود یگیریمنوط به اتمام دوره پ یهپا یمهو پوشش ب باشدیم یصترخ ینلدو ماه پس از او گردد،یم یمارب یکه منجر به بستر یتصادف یمارانب یگیریپ دوره
 .گردد یمربوطه، پرداخت م یاز محل اعتبارات قانون هاینهتمام هز یگیری،طول دوره پ

 .باشدیم یصترخ ینماه پس از اول یک یرتصادفی،و غ یعاد یمارانب یبرا یگیریدوره پ -تبصره

 


