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 139,896        216,000           221,600          187,200          108,720         0.8#انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک900015

 54,000            54,000            55,400           46,800            27,180          0.2#*(تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه)ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی 900020

 135,000          135,000          138,500         117,000           67,950          0.5#*ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی900025

 54,000            54,000            55,400           46,800            27,180          0.2#*ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی900030

 54,000            54,000            55,400           46,800            27,180          0.2#*تزریق عضالنی آنتی بیوتیک900035

 270,000           270,000           277,000          234,000          135,900         1#*سوراخ کردن هر گوش602730

 174,870         270,000           277,000          234,000          135,900         1#(...شستشوی گوش، ساکشن و )درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش 602770

900200
مثال برای )لوله گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ و شستشوی معده برای درمان )شستشوی معده 

(سموم خورده شده
#4.4        597,960        1,029,600       1,218,800       1,188,000        769,428 

100215
ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی خارجی، تنه و یا 

 سانتیمتر10؛ تا (شامل دست ها و پاها)اندام ها 
#3         407,700           702,000          831,000           810,000         524,610 

100220
ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی خارجی، تنه و یا 

 سانتیمتر اضافه5؛ به ازای هر (شامل دست ها و پاها)اندام ها 
#1.5        203,850          351,000          415,500           405,000         262,305 

100225
 7ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 

سانتیمتر
#4        543,600          936,000        1,108,000        1,080,000         699,480 

100230
ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به 

 سانتیمتر اضافه3ازای هر 
#2         271,800          468,000          554,000           540,000        349,740 

100240
بستن الیه به الیه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای 

 سانتیمتر10تناسلی خارجی؛ تا 
#5        679,500         1,170,000       1,385,000        1,350,000        874,350 

100245
بستن الیه به الیه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه، اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای 

 سانتیمتر اضافه5تناسلی خارجی؛ به ازای هر 
#1.5        203,850          351,000          415,500           405,000         262,305 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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100250
بستن الیه به الیه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 

 سانتیمتر7
#6         815,400        1,404,000        1,662,000        1,620,000       1,049,220 

100255
بستن الیه به الیه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به 

 سانتیمتر اضافه3ازای هر 
#2         271,800          468,000          554,000           540,000        349,740 

 1,224,090       1,890,000        1,939,000       1,638,000       951,300         7(*) # سانتیمتر7.5ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 100260

 1,661,265      2,565,000      2,631,500      2,223,000       1,291,050      9.5(*) # سانتیمتر7.5ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 100265

100270
ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ 

 سانتیمتر7.5تا 
# (*)11.5     1,562,850        2,691,000      3,185,500        3,105,000        2,011,005 

 2,185,875    3,375,000      3,462,500      2,925,000       1,698,750    12.5(*) # سانتیمتر7.5ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 100275

 874,350        1,350,000        1,385,000       1,170,000         679,500        5(*) # سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن5ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 100280

500440
برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه گیری )واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه 

(Foley)یا تعبیه کاتتر ساده یا مشکل مثانه  (ادرار باقیمانده
#1         135,900          234,000          277,000           270,000         174,870 

 87,435         135,000          138,500         117,000           67,950          0.5#مثانه، ساده یا مشکل(Foley) خارج کردن سوند 500445

 174,870         270,000           277,000          234,000          135,900         1#گذاشتن و برداشتن سوند نالتون500447

 174,870         270,000           277,000          234,000          135,900         1#̂   سانتی متر توسط پزشک دیگر10 گره یا تا 10کشیدن بخیه تا 100506

 262,305         405,000           415,500          351,000          203,850        1.5#̂   سانتمتر توسط پزشک دیگر10 گره یا بیش از 10کشیدن بخیه بیش از 100507

 87,435         135,000          138,500         117,000           67,950          0.5#̂   سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 100511

 174,870         270,000           277,000          234,000          135,900         1#̂   سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از100512

 1,748,700      2,700,000        2,770,000       2,340,000       1,359,000      10#ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا اکسیزیون جراجی500955

 2,248,535    3,085,000       2,351,000       1997000  1,194,950      8#اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی900785

901255

؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام (NCS و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

، ارائه تشخیص و تهیه گزارش، یک H و Fالکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 

(کد دیگری همزمان با این کد قابل محاسبه و اخذ نمی باشد)اندام 

& #12.5      1,871,150  3125000     3,678,500      4,855,000     3,545,195 
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901260
؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام (NCS و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

، ارائه تشخیص و تهیه گزارش، دو اندامH و Fالکتردیاگنوز و کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 
& #17.5     2,615,300  4370000      5,144,500       6,760,000      4,929,290 

901270

؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام (NCS و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

، ارائه تشخیص و تهیه گزارش، چهار H و Fالکتردیاگنوز کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 

اندام

& #25.5     3,810,250  6367000      7,495,500      9,845,000    7,177,825 

901265
؛ شامل اخذ شرح حال، انجام معاینات بالینی؛ انجام (NCS و EMG)انجام معاینات الکترودیاگنوز 

، ارائه تشخیص و تهیه گزارش، سه اندامH و Fالکتردیاگنوز کلیه خدمات مرتبط با آن از جمله موج 
& #22.5    3,359,450  5615000       6,610,500      8,665,000    6,313,385 

 412,751         529,000          314,800          269,000          166,070         1# & با تفسیر و گزارشECGنوار قلبی900710

 3,015,630      3,960,000       2,597,500      2,214,000        1,349,100      8.5# روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کماEEGنوار مغزی 901220

 1,642,436     2,242,000       1,681,500       1,428,800      856,520       5.7#تست ورزش900800

 432,220         590,000           442,500         376,000          225,400        1.5#شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگساالن (SVC)اسپیرومتری ساده 900985

900990
شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در نوزادان و اطفال زیر  (SVC)اسپیرومتری ساده 

 سال2
#3         450,800  752000         885,000        1,180,000         864,440 

 894,459        1,149,000        690,400          589,800         363,630       2.2#فصد خون802635

:۱تبصره 

:۲تبصره 

:۳تبصره

:۴تبصره 

 که جنبه زیباتی داشته باشد کد  (*)  
ی

.محسوب یم شود* در صورت

.کد دیگری همزمان با این کد قابل محاسبه و اخذ نیم باشد& 

.در صورت انجام در اورژانس بیمارستان تحت پوشش بیمه پایه است^ 

.نصب تعرفه های خدمات مجاز هر مرکز در معرض دید عموم مراجعین الزامی می باشد

.در تعهد بیمه پایه نیم باشد* 

.  قیمت بخش دولتی  می باشد%۷۰سهم بیمه پایه از خدمات در تعهد بیمه برای خدمات سرپایی معادل 

. نرخ تزریق وریدی و فقط تا سقف یک آمپول را می توان دریافت کرد%۵۰بابت تزریق آمپول داخل سرم  حداکثر 

هزینه های فوق در صورتی که توسط پزشک انجام شود قابل اخذ خواهد بود و درصورتی که مطابق با مقررات سایر 

70%و درصورت کارشناس بودن  %85پرسنل مجاز، خدمت مربوطه را انجام دهند در صورت ارشد بودن 


