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  ١٣٩٢سال  جراحی مورد تعرفه گلوبال اعمال شايع ٩٠

يف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

١ 

 

ناخن فرو (اکسیزیون بستر ناخن ناقص یا کامل 
با یا بدون بازسازي بستر ناخن ) رفته در گوشت

 )ساده یا مشکل(
٥/٢  ٤/٢  ٧٢١,٩٠٠ ٧٦٣,٥٠٠ ٨٠٤,٦٠٠ ٨٤٥,٧٠٠ 

با یا بدون (اکسیزیون سینوس پایلونیدال  ٢
 )ترمیم

١/١١ ٨  ٣,٠٣٧,٤٠٠ ٣,٢٩٧,١٠٠ ٣,٥٥٤,١٠٠ ٣,٨١١,٢٠٠ 

با یا بدون (ماستکتومی رادیکال یا مدیفیه  ٣
 )برداشتن غدد لنفاوي

٧,٠١٠,٠٠٠ ٧,٥٩١,٧٠٠ ٨,١٦٧,٥٠٠ ٨,٧٤٣,٣٠٠ ١٦ ١٩ 

بیوپسی و برداشتن توده هاي پستان یا  ٤
 ماستکتومی ناقص 

٨/٦ ٥  ١,٩٦٢,١٠٠ ٢,١١٨,٠٠٠ ٢,٢٧٢,٢٠٠ ٢,٤٢٦,٤٠٠ 

٧/٧ ٥ جا اندازي شکستگی بینی به روش بسته ٥  ١,٧١٤,٧٠٠ ١,٨٣٩,٤٠٠ ١,٩٦٢,٨٠٠ ٢,٠٨٦,١٠٠ 

جااندازي شکستگی بینی به طور باز با فیکساسیون  ٦
 ٢,٥٢٧,٢٠٠ ٢,٦٩٣,٤٠٠ ٢,٨٥٨,٠٠٠ ٣,٠٢٢,٥٠٠ ١٠ ٩ استخوانی داخل و یا خارج  بدون شکستگی سپتوم
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يف
رد

حد  نام عمل جراحی 
وا

حی
جرا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

درمان شکستگی بازبینی پیچیده با فیکساسیون  ٧
 بینیهمراه با جا اندازي شکستگی 

٤,٤٣٢,٦٠٠ ٤,٦٢٩,٩٠٠ ٤,٨٢٥,٣٠٠ ٥,٠٢٠,٧٠٠ ٨/١٤ ١٨ 

 ١,٤١٧,١٠٠ ١,٥٦٢,٥٠٠ ١,٧٠٦,٥٠٠ ١,٨٥٠,٤٠٠ ٧ ٩/٣ جااندازي در رفتگی شانه با بیهوشی ٨

جااندازي شکستگی بسته سوپرا کندیلر و ترانس  ٩
 کندیلر

١,٦٨٤,٨٠٠ ١,٨٣٠,٢٠٠ ١,٩٧٤,٢٠٠ ٢,١١٨,١٠٠ ٧ ٣/٥ 

جا اندازي باز با ثابت شکستگی دوبل ساعد،  ١٠
 کردن استخوان

٥,١٤١,٤٠٠ ٥,٥٧٧,٧٠٠ ٦,٠٠٩,٦٠٠ ٦,٤٤١,٤٠٠ ١/١٢ ١٣ 

شکستگی ساعد، دیستال رادیوس، جا اندازي با  ١١
 دستکاري بسته ساده یا مشکل

١,٤٦٢,٥٠٠ ١,٥٦٦,٤٠٠ ١,٦٦٩,٢٠٠ ١,٧٧٢,١٠٠ ٣/٤ ٥ 

آمپوتاسیون انگشت شست یا بند انگشت  ١٢
 )با یا بدون فالپ( دست یا پا ) منفرد(

٢,٣١٠,٨٠٠ ٢,٤٩٧,٨٠٠ ٢,٦٨٢,٩٠٠ ٢,٨٦٨,٠٠٠ ٩/٨ ٧ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

جا ) شامل سوپرا کوندیل(شکستگی تنه فمور ١٣
 اندازي بسته

٤,٣٤١,٧٠٠ ٥,١٣١,٢٠٠ ٥,٩١٢,٧٠٠ ٦,٦٩٤,١٠٠ ٧/٨ ٥/٧ 

شکستگی تنه فمور بسته یا باز، جا اندازي باز  ١٤
 )با یا بدون تثبیت استخوان(

٧,٥٨٤,٥٠٠ ٨,٤٠٥,١٠٠ ٩,٢١٧,٤٠٠ ١٠,٠٢٩,٧٠٠ ٨/١٣ ٢٠ 

 ٢,٣٣٥,٨٠٠ ٢,٥٨٥,١٠٠ ٢,٨٣١,٩٠٠ ٣,٠٧٨,٦٠٠ ٨ ٥/٥ جا اندازي شکستگی بسته تنه تیبیا و فیبوال ١٥
 ٣,٧٩٧,١٠٠ ٤,١٨١,٤٠٠ ٤,٥٦١,٩٠٠ ٤,٩٤٢,٣٠٠ ٤/١٠ ٥/٩ جااندازي شکستگی باز تنه تیبیا و فیبوال ١٦

ترمیم تیغه بینی با یا بدون کاشت غضروف  ١٧
 )سپتوپالستی(

٣,١٨٨,٣٠٠ ٣,٣٩٦,٠٠٠ ٣,٦٠١,٧٠٠ ٣,٨٠٧,٣٠٠ ٥/١١ ١٠ 

 - انسیزیون سینوس رادیکال یک طرفه کالدول ١٨
 )با  یا بدون برداشتن پولیپ(لوك 

٣,٧٧٧,٠٠٠ ٣,٩٧٤,٤٠٠ ٤,١٦٩,٧٠٠ ٤,٣٦٥,١٠٠ ٧/١٢ ٥٢/١٣ 

 ٢,٢٥٧,٦٠٠ ٢,٥٣٨,١٠٠ ٢,٨١٥,٧٠٠ ٣,٠٩٣,٣٠٠ ١/٤ ٧/٤ برونکوسکوپی تشخیصی  ١٩
 ٦,٩٢٤,٩٠٠ ٧,٥٧٩,٣٠٠ ٨,٢٢٧,١٠٠ ٨,٨٧٤,٨٠٠ ٥/١٨ ١٦ پارگی آناسپلنکتومی یا ترمیم  ٢٠

  ٢,٢٢٩,١٠٠ ٢,٣٩٥,٣٠٠ ٢,٥٥٩,٨٠٠ ٢,٧٢٤,٤٠٠ ٥/١٠ ٥/٥ تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی در هر سنی ٢١
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

٢٢ 
 هر در ثانویه یا اولیه آدنوئیدکتومی

 ١,٦٥٦,٨٠٠ ١,٨١٢,٦٠٠ ١,٩٦٦,٩٠٠ ٢,١٢١,١٠٠ ٥/٩ ٩/٢ سنی

 ٤,٠٣٠,٤٠٠ ٤,٢١٧,٤٠٠ ٤,٤٠٢,٥٠٠ ٤,٥٨٧,٦٠٠ ٣/١٣ ٢/١٥ رزکسیون رادیکال لوزه و پیالرها ٢٣

  آنترولیز یا انسداد روده یا دئودنوستومی یا  ٢٤
 ژژنوستومی یا انتروتومی یا ولولوس

٦,٨٩٥,٠٠٠ ٧,٤٥٥,٩٠٠ ٨,٠١١,٢٠٠ ٨,٥٦٦,٤٠٠ ٢/١٦ ١٥ 

با یا بدون (آپاندکتومی یا پریتونیت یا هردو  ٢٥
 )درناژ آبسه

٤,٧٤٧,٤٠٠ ٥,٠٧٩,٨٠٠ ٥,٤٠٨,٨٠٠ ٥,٧٣٧,٨٠٠ ٨/١٢ ١١ 

٢٦ 
هموروئید هر نوع و هر روش، ساده یا پیچیده 

فیستولکتومی با یا بدون با یا بدون (
 )فیشرکتومی

٣,١٢٠,٩٠٠ ٣,٣٩١,٠٠٠ ٣,٦٥٨,٣٠٠ ٣,٩٢٥,٦٠٠ ٦/٩ ٥١/٨ 

یا ) با یا بدون کالنژیوگرافی(کوله سیستکتومی  ٢٧
 اکسپلوریزاسیون مجاري صفراوي

٦,٧٥٥,١٠٠ ٧,٣٦٨,٠٠٠ ٧,٩٧٤,٧٠٠ ٨,٥٨١,٣٠٠ ٦/١٧ ١٥ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

٢٨ 
با یا بدون (فتق اینگوینال یک طرفه از هر نوع 

اکسیزیون هیدروسل یا اسپرماتوسل به جز فتق 
 )   اینگوینال مختنق

٣,٤٣٤,٦٠٠ ٣,٦٨٣,٩٠٠ ٣,٩٣٠,٧٠٠ ٤,١٧٧,٥٠٠ ١/١٠ ٥٢/٩ 

 ٣,٦١٥,٥٠٠ ٣,٨٧٥,٢٠٠ ٤,١٣٢,٢٠٠ ٤,٣٨٩,٣٠٠ ١/١٢ ١٠ فتق اینگوینال مختنق یک طرفه ٢٩

نافی، اپیگا (شکم از هر نوع فتق جدار قدامی  ٣٠
 )ستریک، اشپیگل

٤,٣٣٧,٨٠٠ ٤,٦٤٩,٤٠٠ ٤,٩٥٧,٩٠٠ ٥,٢٦٦,٤٠٠ ٨/١٢ ٥٢/١١ 

نفرولیتوتومی، درآوردن هر نوع سنگ کلیه به  ٣١
 هر شکل

٨,٣٢٦,٦٠٠ ٨,٩٣٩,٥٠٠ ٩,٥٤٦,١٠٠ ١٠,١٥٢,٨٠٠ ٢/١٨ ٢٥ 

نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص با هر روش  ٣٢
 شامل برداشت دنده

٩,٠٧١,٤٠٠ ٩,٧٦٧,٤٠٠ ١٠,٤٥٦,٣٠٠ ١١,١٤٥,٢٠٠ ١/١٨ ٢٥ 

سیستواورتروسکوپی با کاتتریزاسیون حالب در  ٣٣
 )با یا بدون نمونه برداري(بیمارستان 

١,٧٥٦,٦٠٠ ١,٩٢٢,٨٠٠ ٢,٠٨٧,٣٠٠ ٢,٢٥١,٨٠٠ ٤/٥ ٣ 

با یا بدون (رزکسیون پروستات از داخل مجرا  ٣٤
 )سیستوسکوپی و نظایر آن

٦,٨١٢,٣٠٠ ٧,٢٩٠,٢٠٠ ٧,٧٦٣,١٠٠ ٨,٢٣٦,١٠٠ ٦/١٤ ٢٠  
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

با یا بدون فتق یک (اورکیوپکسی از هر نوع  ٣٥
 )طرفه

٣,٤٧٣,١٠٠ ٣,٧١٢,٠٠٠ ٣,٩٤٨,٥٠٠ ٤,١٨٥,٠٠٠ ٦/١٠ ١١ 

بدون (زایمان توسط پزشک به هر شکل  ٣٦
 )محاسبه تخت روز نوزاد

٣,٠١٧,٣٠٠ ٣,١٦٢,٧٠٠ ٣,٣٠٦,٧٠٠ ٣,٤٥٠,٦٠٠ - ١٥ 

  .شد خواهد اضافه 36 ردیف به نوزاد روز تخت
 محاسبه متولدین تعداد به هزینه قلویی چند صورت در :1 تبصره
  .شد نخواهد اضافه فوق مبلغ نوزاد فوت درصورت و شد خواهد
 ترخیص از پس نوزاد بستري یا نوزاد بودن بیمار صورت در :2 تبصره

 .شد خواهد محاسبه جداگانه نوزاد هزینه مادر،

١٤٣,٩٠٠ ٢١٦,٧٠٠ ٢٨٧,٩٠٠ ٣٦٠,٦٠٠ 

 ٢,٩٣٩,٥٠٠ ٣,٢٢٠,٠٠٠ ٣,٤٩٧,٦٠٠ ٣,٧٧٥,٢٠٠ ٧/٨ ٨ هیدروسل یک طرفهرزکسیون یا ترمیم  ٣٧

با یا بدون (اکسیزیون واریکوسل از راه شکم  ٣٨
 )ترمیم فتق

٦/١٠ ٩/٥  ٣,٣٢١,١٠٠ ٣,٥٢٨,٩٠٠ ٣,٧٣٤,٥٠٠ ٣,٩٤٠,٢٠٠ 

با یا بدون نمونه برداري (پروستاتکتومی رادیکال  ٣٩
 )از غدد لنفاوي

١/٢٢ ٢٦  ١٠,٢٦٥,٤٠٠ ١٠,٩٤٠,٦٠٠ ١١,٦٠٩,٠٠٠ ١٢,٢٧٧,٣٠٠  
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

کولپوپرینئورافی، بخیه ضایعه واژن و یا پرینه  ٤٠
 )غیر مامایی(

٢/٧ ٦/٥  ٢,١٦٤,٤٠٠ ٢,٣٠٩,٨٠٠ ٢,٤٥٣,٨٠٠ ٢,٥٩٧,٧٠٠ 

٣/١١ ٨ کولپورافی خلفی، ترمیم رکتوسل ٤١  ٣,٢٢١,٠٠٠ ٣,٤٤٩,٥٠٠ ٣,٦٧٥,٧٠٠ ٣,٩٠١,٩٠٠ 

با یا بدون (ترمیم کولپورافی قدامی خلفی  ٤٢
٢/١٤ ١١  )ترمیم انتروسل  ٥,٠٤٢,١٠٠ ٥,٤٥٧,٧٠٠ ٥,٨٦٨,٩٠٠ ٦,٢٨٠,٢٠٠ 

غیر (دیالتاسیون و کورتاژ تشخیصی و یا درمانی ٤٣
 )مامایی

١,٧٢٩,٣٠٠ ١,٨٧٤,٨٠٠ ٢,٠١٨,٧٠٠ ٢,١٦٢,٧٠٠ ٧ ٤ 

٤٤ 
با یا بدون برداشتن (هیسترکتومی کامل 

  یا ) تخمدانها
 کولپواورتروسیستوسکوپی

٦/١٥ ١٧  ٦,٤٩٩,٨٠٠ ٦,٩٨٨,٠٠٠ ٧,٤٧١,٣٠٠ ٧,٩٥٤,٥٠٠ 

با یا (رزکسیون تخمدان یک طرفه یا دو طرفه  ٤٥
 )بدون  کیست به هر شکل

٣/١٣ ١٠/٥  ٤,٥٤٩,٧٠٠ ٤,٨٦١,٣٠٠ ٥,١٦٩,٨٠٠ ٥,٤٧٨,٢٠٠ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

حاملگی داخل لوله اي از راه شکم یا مهبل  ٤٦
 )با یا بدون اووفورکتومی(همراه با سالپنژکتومی 

٨/١٣ ١٤  ٥,٥٤٠,١٠٠ ٥,٩٤٥,٢٠٠ ٦,٣٤٦,٢٠٠ ٦,٧٤٧,٢٠٠ 

٤٧ 
محاسبه تخت روز بدون (سزارین به هر طریق 

 )نوزاد
٤/١٤ ١٧  ٥,٣٠٦,٣٠٠ ٥,٥٩٧,٢٠٠ ٥,٨٨٥,١٠٠ ٦,١٧٣,٠٠٠ 

 ٥٧٥,٨٠٠ ٨٦٦,٧٠٠ ١,١٥٤,٦٠٠ ١,٤٤٢,٤٠٠ اضافه خواهد شد 47تخت روز نوزاد که به تعرفه گلوبال ردیف 

با یا بدون (سقط قانونی به روش جراحی  ٤٨
 )دیالتاسیون وکورتاژ

٢/٧ ٦  ١,٨٨٣,٤٠٠ ٢,٠٣٩,٢٠٠ ٢,١٩٣,٥٠٠ ٢,٣٤٧,٧٠٠ 

 ٦,٦٨٣,٤٠٠ ٧,٢٢٣,٦٠٠ ٧,٧٥٨,٣٠٠ ٨,٢٩٢,٩٠٠ ١٧ ١٩ تیروئیدکتومی توتال ٤٩

٢/١٨ ١٧ تیروئیدکتومی ساب توتال ٥٠  ٦,٥٧٦,٦٠٠ ٧,٠٤٤,١٠٠ ٧,٥٠٦,٨٠٠ ٧,٩٦٩,٥٠٠  
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

اعمال تعرفه 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

٢/٢٣ ٢٤ شنت ونتریکول به صفاق یا پلور یا جاهاي دیگر ٥١  ١١,١٣٦,٥٠٠ ١٢,٢٢٧,٤٠٠ ١٣,٣١٠,٨٠٠ ١٤,٣٩٤,٢٠٠ 

دو طرفه اکسیزیون فتق بین مهره اي یک یا  ٥٢
 کمري

٥/٢٢ ٣٠  ٨,٦٣٥,٧٠٠ ٩,٢١٧,٥٠٠ ٩,٧٩٣,٢٠٠ ١٠,٣٦٩,٠٠٠ 

فاستکتومی یا فورامینوتومی یک طرفه یا دو  ٥٣
 طرفه گردنی، پشتی، کمري

٨/٢٠ ٣٢  ٩,٨٥٨,٣٠٠ ١٠,٦٠٦,٣٠٠ ١١,٣٤٦,٦٠٠ ١٢,٠٨٦,٩٠٠ 

نورولیز هر عصب در مچ دست یا باز و یا ساق  ٥٤
 پا، یک طرفه

٦/٧ ٩  ٢,٧٤٦,٣٠٠ ٢,٩٣٣,٣٠٠ ٣,١١٨,٣٠٠ ٣,٣٠٣,٤٠٠ 

٢/٢ ٢٠ )غیر لیزري(کراتوتومی شعاعی  ٥٥  ٣,٥٨٦,٦٠٠ ٣,٦٠٧,٤٠٠ ٣,٦٢٧,٩٠٠ ٣,٦٤٨,٥٠٠ 

با یا (داخل یا خارج کپسولی  آوردن عدسی، در ٥٦
 )بدون آیریدکتومی

١/١٦ ٢٠  ٥,٦٢٧,٥٠٠ ٥,٨٦٦,٤٠٠ ٦,١٠٢,٩٠٠ ٦,٣٣٩,٤٠٠ 

با   درآوردن عدسی، داخل و خارج کپسولی ٥٧
 گذاشتن لنز

٧,٣٥٤,٦٠٠ ٧,٥٨٣,١٠٠ ٧,٨٠٩,٣٠٠ ٨,٠٣٥,٥٠٠ ١٥ ٢٨ 

٥/١٣ ١٨  )یک یا دو چشم به هر طریق(استرابیسم  ٥٨  ٥,٠٥٣,٤٠٠ ٥,٢٦١,٢٠٠ ٥,٤٦٦,٨٠٠ ٥,٦٧٢,٥٠٠ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا (تمپانوپالستی  ٥٩
 )بدون بازسازي زنجیره استخوانی

٧,٧١٣,٨٠٠ ٨,٠٥٦,٦٠٠ ٨,٣٩٥,٩٠٠ ٨,٧٣٥,٢٠٠ ٢١ ٢٥ 

 ٨٦٠,٨٠٠ ٩٢٣,١٠٠ ٩٨٤,٨٠٠ ١,٠٤٦,٥٠٠ ٧ ١٣ )براساس کاي داخلی(بیهوشی معاینه چشم زیر  ٦٠
 ٢,١٩١,٢٠٠ ٢,٣٤٧,٠٠٠ ٢,٥٠١,٢٠٠ ٢,٦٥٥,٥٠٠ ٨/٥ ٤ عمیق پلیت یا میل میخ، پین، سیم، آوردن در ٦١

 با اندازي جا بسته اولنا و رادیوس تنه شکستگی ٦٢
  دستکاري

١,٦٨١,٤٠٠ ١,٧٩٥,٧٠٠ ١,٩٠٨,٨٠٠ ٢,٠٢١,٩٠٠ ٧/٣ ٥/٩ 

 گردن یا پروگزیمال انتهاي باز یا بسته شکستگی ٦٣
  پروتز با داخلی تثبیت باز اندازي جا فمور،

٩,٢٦٢,٢٠٠ ١٠,١١٤,٠٠٠ ١٠,٩٥٧,١٠٠ ١١,٨٠٠,٣٠٠ ١٩/٩ ٢٧ 

 هر در وریدي و شریانی مستقیم آناستوموز ٦٤
 محلی

٥,٣١٨,٣٠٠ ٥,٨٣٧,٧٠٠ ٦,٣٥١,٨٠٠ ٦,٨٦٥,٩٠٠ ٢/٥ ١٣ 

 تشخیصی، فوقانی، گوارش دستگاه آندوسکوپی ٦٥
  بستري مستلزم

١,١٨١,٢٠٠ ١,٣٠٥,٩٠٠ ١,٤٢٩,٢٠٠ ١,٥٥٢,٦٠٠ ٠/١ ٤/٢ 

 داخل ایسکورکتال، آبسه درناژ و انسیزیون ٦٦
  عضالنی زیر فیستولکتمومی با همراه جداري،

٣,٤٦٣,٣٠٠ ٣,٧٢٠,٤٠٠ ٣,٩٧٧,٤٠٠ ١٠/١ ١٠ 
٣,٢٠٣,٦٠٠  
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

 ١,٩٤٢,١٠٠ ٢,٠٩٧,٩٠٠ ٢,٢٥٢,١٠٠ ٢,٤٠٦,٣٠٠ ٨/٥ ٤  اسفنکترتومی بدون یا با کتومی فیشر ٦٧
 ٣,٠٣٥,٢٠٠ ٣,٢١١,٨٠٠ ٣,٣٨٦,٦٠٠ ٣,٥٦١,٤٠٠ ١٠/١ ١٠  متعدد یا مشکل عضالنی زیر فیستولکتومی ٦٨

 یک ران کشاله انسیزیون با فمورال فتق ترمیم ٦٩
  طرفه

٣,٤٦٣,٧٠٠ ٣,٦٩٢,٣٠٠ ٣,٩١٨,٥٠٠ ٤,١٤٤,٧٠٠ ١٠ ٨/٩ 

 دو ران کشاله انسیزیون با فمورال فتق ترمیم ٧٠
  روشی هر با راجعه طرفه

٤,٤٣٤,٨٠٠ ٤,٦٩٤,٥٠٠ ٤,٩٥١,٦٠٠ ٥,٢٠٨,٦٠٠ ١٣/٨ ١٤/٥ 

 ٦,٩٨٠,٦٠٠ ٧,٥٢٠,٨٠٠ ٨,٠٥٥,٤٠٠ ٨,٥٩٠,١٠٠ ١٦/٧ ١٩/٦  حالب فوقانی سوم یک ارترولیتوتومی ٧١
 ٦,٨٤٧,٢٠٠ ٧,٣٧٧,٠٠٠ ٧,٩٠١,٤٠٠ ٨,٤٢٥,٧٠٠ ١٦/٨ ٢٠  حالب تحتانی سوم یک اروترولیتوتومی ٧٢

 برداشتن و فولگوراسیون با سیستواورتروسکوپی 73
 مثانه بزرگ تومورهاي

٥,٩٠١,٩٠٠ ٦,٣١٧,٥٠٠ ٦,٧٢٨,٧٠٠ ٧,١٤٠,٠٠٠ ١٣/٧ ١٨ 

 اورتروتومی مستقیم، سیستواورتروسکوپی 74
 داخلی

٣,٣٣٧,٤٠٠ ٣,٥٥٥,٦٠٠ ٣,٧٧١,٥٠٠ ٣,٩٨٧,٤٠٠ ٩/٥ ٨ 

 ٣,٣٣١,٠٠٠ ٣,٥٤٩,١٠٠ ٣,٧٦٥,٠٠٠ ٣,٩٨١,٠٠٠ ١١/١ ٧/٥ حالب سنگ برداشتن با سیستواورتروسکوپی ٧٥

 وریدهاي بستن با واریکوسل اکسیزیون ٧٦
  )مستقل عمل( واریکوسل براي اسپرماتیک

٣,١١٤,٧٠٠ ٣,٣٠١,٧٠٠ ٣,٤٨٦,٨٠٠ ٣,٦٧١,٩٠٠ ٩/٣ ٨ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

 تعرفه اعمال
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

 ٧,٦٠١,١٠٠ ٨,١٢٠,٥٠٠ ٨,٦٣٤,٦٠٠ ٩,١٤٨,٧٠٠ ١٦/٦ ٢٠ اي مرحله دو یا یک سوپراپوبیک پروستاتکتومی ٧٧

٧٨ 
 از بعد خونریزي براي کورتاژ و دیالتاسیون

 زایمان براي شدن بستري نوبت همان در زایمان
 )مستقل عمل(

١,٦٠٨,٠٠٠ ١,٧٧٤,٢٠٠ ١,٩٣٨,٧٠٠ ٢,١٠٣,٢٠٠ ٤/١ ٤/٢ 

 ٢,٥٩٠,٧٠٠ ٢,٧٧٧,٦٠٠ ٢,٩٦٢,٧٠٠ ٣,١٤٧,٨٠٠ ٧/٩ ٩/٥ )لش یا شیرودکار عمل( تراکلوپالستی ٧٩

 تومور اکسیزیون متعدد، یا منفرد میومکتومی ٨٠
 )مستقل عمل( شکم راه از رحم فیبروئید

٤,٤٨٨,١٠٠ ٤,٧١٦,٦٠٠ ٤,٩٤٢,٨٠٠ ٥,١٦٩,٠٠٠ ١٣/٤ ١٢ 

 کلپواورتر با واژن راه از هیسترکتومی ٨١
 )کرانتر – مارچتی مارشال روش( وسیستوپکسی

٧,٥٨٦,٦٠٠ ٨,٠٠٢,٢٠٠ ٨,٤١٣,٤٠٠ ٨,٨٢٤,٧٠٠ ١٧ ٢٢ 

٨٢ 
 فولگوراسیون بدون یا با تشخیصی الپاراسکوپی

 و ها چسبندگی رفع بدون یا با تخمدان ضایعات
 متعدد یا منفرد آسپیراسیون و برداري نمونه

٣,٣٠٤,٤٠٠ ٣,٥٤٣,٣٠٠ ٣,٧٧٩,٨٠٠ ٤,٠١٦,٣٠٠ ١٢ ٩ 
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يف
رد

 نام عمل جراحی 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
هو

بی
حد 

وا
 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  ٩٢سال 
 يك درجه 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو ٩٢

 تعرفه اعمال
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه ٩٢

تعرفه اعمال 
  جراحی

 ٩٢گلوبال سال  
 درجه  چهار

 یا اکسترادورال چادرینه باالي تجسسی کرانیوتومی ٨٣
 ١٢,٤٦٢,٦٠٠ ١٣,٢٤١,٧٠٠ ١٤,٠١٢,٩٠٠ ١٤,٧٨٤,٠٠٠ ٢٢/٢ ٣٦ هماتوم تخلیه بدون یا با دورال ساب

 رزکسیون با شده سوراخ اسکلرا یا و قرنیه پارگی ترمیم ٨٤
 ٥,٣٨٨,٨٠٠ ٥,٨٧٧,٠٠٠ ٦,٣٦٠,٣٠٠ ٦,٨٤٣,٥٠٠ ١٤/٢ ١٥ یووآ بافت دادن قرار خود درجاي یا

 ١,٨٤٧,٤٠٠ ٢,٠٠٣,٢٠٠ ٢,١٥٧,٤٠٠ ٢,٣١١,٧٠٠ ٦ ٧  یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت اکسیزیون ٨٥
 ٤,٥٠٧,٤٠٠ ٤,٧١٥,٢٠٠ ٤,٩٢٠,٨٠٠ ٥,١٢٦,٥٠٠ ١٢/٤ ١٦  خارجی ترابکولکتومی ٨٦

به دنبال (عدسی داخل چشمی بطور ثانویه  گذاردن ٨٧
 ٥,٤٤٢,٤٠٠ ٥,٦٩١,٧٠٠ ٥,٩٣٨,٥٠٠ ٦,١٨٥,٢٠٠ ١٢/٦ ٢٠  )برداشتن عدسی

شاالزیون مستلزم بستري شدن منفرد یا  اکسیزیون ٨٨
 ٩٤٩,٥٠٠ ١,٠٨٤,٦٠٠ ١,٢١٨,٢٠٠ ١,٣٥١,٩٠٠ ٤ ٢  متعدد در یک یا بیش از یک پلک

 ٤,٣٢١,٣٠٠ ٤,٥٤٩,٩٠٠ ٤,٧٧٦,١٠٠ ٥,٠٠٢,٣٠٠ ١٢ ١٥ داکریوسیستورینوستومی  ٨٩
 ١,٣٤٩,٤٠٠ ١,٤١١,٧٠٠ ١,٤٧٣,٤٠٠ ١,٥٣٥,١٠٠ ٩ ٤ میل زدن مجراي نازوالکریمال  ٩٠

  
 


