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   4,400,000   3,738,000   2,320,000   521,015,500+انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی900797

900771
 با ECG ساعته فشار خون یا 24هولتر 

دستگاه قابل حمل شامل ثبت، تفسیر 

 ساعت24وگزارش؛ به ازای هر 

02.51.5591,750      1,342,500   2,143,500   2,700,000   

900775S AECG#3.001.50676,200      1,128,000   1,327,500   1,770,000   

900780
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های 

مادرزادی
#9.54.52,096,550   3,501,000   4,121,000   5,445,000   

   7,080,000   5,310,000   4,512,000   1262,704,800#اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول900781

   2,360,000   1,770,000   1,504,000      42901,600#اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه900782

900785
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران 

غیرمادرزادی
#5.52.51,194,950   1,997,000   2,351,000   3,085,000   

900790
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در 

بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
#1473,155,600   5,264,000   6,195,000   8,260,000   

900795
اکو کاردیوگرافی از طریق مری در 

بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و 

گزارش

#1683,606,400   6,016,000   7,080,000   9,440,000   

   2,242,000   1,681,500   1,428,800      3.81.9856,520#تست ورزش900800

900710ECG529,000      314,800      269,000      0.30.7166,070# با تفسیر و گزارش      

900985
شامل  (SVC)اسپیرومتری ساده 

ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی 

آن در بزرگساالن

#10.5225,400      376,000      442,500      590,000      

900990
شامل  (SVC)اسپیرومتری ساده 

ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی 

 سال2آن در نوزادان و اطفال زیر 

#21450,800      752,000      885,000      1,180,000   

901005

اسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته 

(SVC)  ظرفیت حیاتی حداکثر اجباری

(FVC) حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ،

همراه با منحنی ,  (MVV)ای ارادی

زمان تنفسی- جریان و حجم-های حجم

#31.5676,200      1,128,000   1,327,500   1,770,000   

۱۴۰۰نرخ برخی خدمات شایع قلب و داخلی در سال 
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901010

اسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته 

(SVC)  ظرفیت حیاتی حداکثر اجباری

(FVC) حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ،

همراه با منحنی  (MVV)ای ارادی 

زمان - جریان و حجم-های حجم

تنفسی، قبل و بعد از دوز آزمایش 

برونکودیالتور

#41.5812,100      1,362,000   1,604,500   2,040,000   

901220
 EEG روتین در حالت خواب یا 

هوشیاری یا کما
#44.51,349,100   2,214,000   2,597,500   3,960,000   

901255

 و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

NCS) ؛ شامل اخذ شرح حال، انجام

معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و 

کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 

F و H ،ارائه تشخیص و تهیه گزارش ،

کد دیگری همزمان با این )یک اندام 

(کد قابل محاسبه و اخذ نمی باشد

#8.541,871,150   3,125,000   3,678,500   4,855,000   

901260

 و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

NCS) ؛ شامل اخذ شرح حال، انجام

معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز و 

کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 

F و H ،ارائه تشخیص و تهیه گزارش ،

دو اندام

#125.52,615,300   4,370,000   5,144,500   6,760,000   

901265

 و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

NCS) ؛ شامل اخذ شرح حال، انجام

معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز کلیه 

 و Fخدمات مرتبط با آن از جمله موج 

H ارائه تشخیص و تهیه گزارش، سه ،

اندام

#15.573,359,450   5,615,000   6,610,500   8,665,000   

901270

 و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

NCS) ؛ شامل اخذ شرح حال، انجام

معاینات بالینی؛ انجام الکتردیاگنوز کلیه 

 و Fخدمات مرتبط با آن از جمله موج 

H ارائه تشخیص و تهیه گزارش، چهار ،

اندام

#17.583,810,250   6,367,000   7,495,500   9,845,000   

901275
EMG حنجره، دیافراگم، و سایر ارگانها 

...مانند صورت، چشم، 
#3.51.5744,150      1,245,000   1,466,000   1,905,000   
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901285
EMG عضالت پارااسپینال در صورت 

درخواست پزشک معالج
#1.30.3230,370      389,400      459,400      543,000      

901290
 عضالت در یک اندام یا EMGبررسی 

یک یا دو ) (آگزیال)عضالت غیر اندامی 

(طرفه

#1.10.5238,990      399,400      470,200      617,000      

901295

EMG تک رشته  ای با استفاده از الکترود 

تک رشته ای با اندازه گیری کمی جیتر 

بلوک و یا دانسیته فیبر در هر یا همه 

محل های عضله بررسی شده با انقباض 

ارادی یا با تحریک الکتریکی

#6.53.51,509,850   2,515,000   2,959,000   3,995,000   

900200
لوله گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ و 

مثال برای )شستشوی معده برای درمان 

(سموم خورده شده

#4.4597,960      1,029,600   1,218,800   1,188,000   

400565

آندوسکوپی 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

#10.55.52,411,450   4,019,000   4,729,000   6,355,000   

401360

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 

(عمل مستقل)با بیوپسی، منفرد یا متعدد 

#1683,606,400   6,016,000   7,080,000   9,440,000   

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان








