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901710#

مشاوره  بيماران بستري و انجام مداخالت و 

 توصيه هاي تغذيه اي براي هر دوره بستري 

اين کد براي بيماران ديابتيک، فشارخوني، کليوي، )

گوارشي، سرطاني و قلبي تحت پوشش بيمه پايه 

(مي باشد

2.50339,750     585,000      692,500     675,000     

901715#*
مشاوره يماران سرپايی  انجام مداخالت و 

توصيه هاي تغذيه اي
1.80244,620       421,200       498,600     486,000      

901740#*
تدوين و تجويز رژيم درمانی براي بيماران 

مشاوره و ويزيت )سرپايی براي يک دوره درمان  

(به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد

20271,800       468,000      554,000     540,000      

901720#*
 نفر يا 2)مشاوره  بيماران سرپايی، گروهی 

، براي ارزيابی درمان با رژيم هاي طبی (بيشتر

به ازاي هر جلسه (يا مداخله هاي انجام شده/و

1.50203,850      351,000       415,500     405,000      

901725#

تدوين، نظارت و تهيه فرموالي حمايت هاي 

و آماده سازي محلول  (PPN)تغذيه  اي روده  اي 

هاي تزريقی تغذيه اي تحت المينرفلو يا اتاق 

تميز به ازاي هر دوره درمان پنج روزه به 

جهت ) (پمپ و بدون پمپ)روش هاي گوناگون 

دوره هاي بعدي درمان کمتر از سه روز، ارزش 

مشاوره و ويزيت تغذيه  )(جداگانه اي نخواهد داشت

(به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد

3.52833,650     875,800     1,631,500  2,225,000   

901730#

تدوين، نظارت و تهيه فرموالي حمايت هاي 

 (مرکزي يا محيطی) (TPN)تغذيه  اي وريدي 

و  (پمپ و بدون پمپ)به روش هاي گوناگون 

آماده سازي محلول هاي تزريقی تغذيه اي تحت 

المينرفلو يا اتاق تميز به يک دوره درمان به 

يک دوره درمان

3.52833,650     875,800     1,631,500  2,225,000   

901735#
تدوين، نظارت، تهيه فرموالي و انجام 

حمايت هاي تغذيه  اي دهانی به يک دوره درمان
3.50475,650      819,000       969,500     945,000      

۱۴۰۰نرخ  خدمات تغذیه بخش دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی استان لرستان در سال 
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۱۴۰۰نرخ  خدمات تغذیه بخش دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی استان لرستان در سال 

901745#

تدوين و تجويز رژيم درمانی براي بيماران 

مشاوره و ويزيت )بستري براي يک دوره درمان 

 (تغذيه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد

اين کد براي بيماران ديابتيک، فشارخوني، کليوي و )

کد  )(قلبي تحت پوشش بيمه پايه مي باشد

( گزارش نگردد901710 را با کد 901745

2.20298,980      514,800      609,400      594,000      

901746#*

کاهش سايز موضعی و سلوليت يا سفت کردن 

با استفاده از دستگاه  (Tightening)بافت 

هاي کمک الغري موضعی غير تهاجمی به ازاي 

هر ناحيه در هر جلسه

23808,800       553,200     1,547,000  2,460,000   

901757#*+

به کارگيري ابزار و تجهيزات مناسب جهت 

به عنوان نمونه وزن، )ارزيابی وضعيت تغذيه 

قد، دور مچ دست، دور بازو، دور سر، دور کمر، 

دور باسن، فشارخون و ضخامت چربی 

و  (يا درصد چربی کل بدن/زيرجلدي و

محاسبه و ثبت شاخص هاي تن سنجی و 

، IBW: به عنوان نمونه)مقايسه با استاندارد 

BMI، BMR، WHR) و تفسير نتايج

0.60.4153,140       151,760      298,600     418,000      

 ۷۰%و درصورت کارشناس بودن  % ۸۵در صورت ارشد بودن . هزينه هاي فوق در صورتي که توسط دکتري  پروانه دار انجام شود قابل اخذ خواهد بود

.تعرفه مذکور دريافت گردد

. قيمت بخش دولتي مي باشد۷۰% سهم بيمه پايه از خدمات در تعهد بيمه براي خدمات سرپايي معادل 

.نصب تعرفه هاي خدمات مجاز هر مرکز در معرض ديد عموم مراجعين الزامي مي باشد

.در تعهد بيمه پايه نمي باشد* کدهاي با ويژگي 
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پروانه دار

164000194000251000296000217000256000440,000520,000

کارشناسان 

ارشد 

پروانه دار

141000166000216000255000187000221000360,000420,000

کارشناسان 

پروانه دار
114000135000163000192000162000191000310,000370,000

(ريال)نرخ ويزيت  

نوع خدمت

خصوصیعمومی غيردولتیتعرفه خيريهتعرفه دولتی



(ريال)نرخ ويزيت  

نوع خدمت

خصوصیعمومی غيردولتیتعرفه خيريهتعرفه دولتی


