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6 339999 
699609 

_699611 

اکسیزیون  ناخن و بستر ناخن به 

صورت ناقص یا کامل برای مثال 

ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون 

اکسیزیون گوه ای پوست کنار 

ناخن   با یا بدون ترمیم بستر ناخن 

یا بازسازی بستر ناخن با یا بدون 

)در صورتی که جنبه زیبایی گرافت 

داشته باشد، کد * محسوب می 

 گردد(

1.1 9 0،9,7،999 6،319،999 6،,9,،999 6،760،999 

0 339991 699619 
اکسیزیون کیست یا سینوس 

 پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشكل
61 66.6 ,،160،999 7،797،999 1،316،999 1،6,0،999 

9 339969 699761 

ماستكتومی رادیكال مدیفه شامل 

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و 

( Urbanپستانی داخل )عمل نوع 

با یا بدون برداشتن عضله پكتورال 

مینور، بدون برداشتن عضالت 

 پكتورال ماژور

01 6, 06،991،999 63،037،999 67،117،999 61،,6,،999 

0 339961 
699791-

6991,1 

اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم، یا  

هر تومور خوش خیم یا بدخیم 

دیگر، بافت نابجای پستان، ضایعات 

داخل مجرا، ضایعات نوك پستان یا 

آرئول، باز، مرد یا زن، یک ضایعه یا 

 بیشتر یا ماستكتومی ناقص

)در صورتی که جنبه زیبایی داشته 

 باشد، کد * محسوب می گردد(

67 1., 1،979،999 1،390،999 1،093،999 0،379،999 

1 339909 099191 
درمان بسته شكستگی بینی با 

 مانیپوالسیون با یا بدون تثبیت
69 1 0،910،999 9،336،999 9،16,،999 9،001،999 

1 339999 099101 

درمان باز شكستگی بینی همراه با 

فیكساسیون اسكلتال داخلی و یا 

خارجی، و با یا بدون شكستگی 

)کدهای دیگر مرتبط با سپتوم 

جراحی بینی، با این کد قابل 

 گزارش و محاسبه نمیباشد(

01 60., 3،609،999 ,،119،999 7،319،999 7،979،999 

7 339991 0960,9 
درمان بسته در رفتگی شانه با 

 مانیپوالسیون؛ با یا بدون بیهوشی
, 1 0،013،999 9،,00،999 9،9,3،999 0،310،999 

, 339909 096709 

درمان بسته شكستگی تنه 

هومروس؛ سوپراکندیالر یا ترانس 

کندیالر استخوان هومروس با یا 

بدون گسترش به ناحیه 

اینترکوندیالر/ اپیكندیل یا کندیل 

هومروس، داخلی یا خارجی؛ با یا 

 بدون مانیپوالسیون

7.0 7 0،9,6،999 9،307،999 9،160،999 9،977،999 
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3 339901 090601 

درمان باز شكستگی تنه رادیوس و 

اولنا شامل فیكساسیون داخلی در 

 صورت انجام

01 60.6 67،60,،999 61،,09،999 60،193،999 69،090،999 

69 339919 090619 

درمان بسته شكستگی دیستال 

رادیوس )مانند شكستگی کالیس 

یا اسمیت( یا جداشدن اپی فیز با 

یا بدون شكستگی زائده استیلوئید 

 اولنا؛ با یا بدون مانیپوالسیون

, 0.9 9،170،999 9،916،999 9،916،999 0،709،999 

66 339911 
090761 -

090109 

آمپوتاسیون متاکارپ با انگشت یا 

(، منفرد، Rayشست )آمپوتاسیون 

با یا بدون انتقال بین استخوانی با یا 

بدون فلپ  یا آمپوتاسیون 

یا متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، 

آمپوتاسیون انگشت پا؛ از مفصل 

متاتارسوفاالنژیال یا از مفصل 

 اینترفاالنژیال

60 69 1،019،999 1،130،999 1،691،999 0،171،999 

60 339919 
0990,9 -

099019 

درمان بسته شكستگی تنه فمور یا  

انتهای دیستال فمور، کندیل 

داخلی یا خارجی با مانیپوالسیون؛ 

استخوانی یا فیكساسیون 

شكستگی فمور از طریق پوست، 

انتهای دیستال، کندیل داخلی یا 

خارجی یا سوپراکندیالر یا ترانس 

کندیالر، با یا بدون گسترش به 

ناحیه اینترکوندیالر یا جداشدن 

 فیزدیستال فموراپی

61 7.7 61،33,،999 60،197،999 60،077،999 3،361،999 

69 339911 099079 
شكستگی تنه فمور با درمان باز 

 میله داخل کانال
1, 60., 01،307،999 09،030،999 06،909،999 6,،1,7،999 

60 339979 099771 

درمان بسته شكستگی تنه تیبیا )با 

یا بدون شكستگی فیبوال(، با یا 

بدون مانیپوالسیون؛ یا 

فیكساسیون اسكلتی شكستگی 

تنه تیبیا )با یا بدون شكستگی 

طریق پوست )برای مثال فیبوال( از 

 پین یا پیچ(

3 , 1،,11،999 1،609،999 1،970،999 0،103،999 

61 339971 0997,9 

درمان باز شكستگی تنه تیبیا )با یا 

بدون شكستگی فیبوال( با 

 پلیت/پیچ، با یا بدون سرکالژ

06 60.0 60،171،999 69،001،999 60،071،999 66،607،999 

61 3399,9 999931 

تیغه بینی یا رزکسیون زیر ترمیم 

مخاطی با یا بدون تراشیدن، حالت 

دادن غضروف یا جایگزینی با 

 گرافت

00 69.1 ,،709،999 ,،606،999 7،199،999 1،,73،999 
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67 3399,1 999619 

انسیزیون سینوس رادیكال 

(Caldwell-Luc با یا بدون )

 خارج کردن پولیپهای آنتروکوآنال

00 60.7 3،691،999 ,،101،999 7،311،999 7،911،999 

6, 339939 999199 

برونكوسكوپی،  قابل انعطاف 

تشخیصی، با یا بدون راهنمایی 

فلئوروسكوپ؛ شامل بررسی طناب 

های صوتی ،تراشه ،برونش های 

اصلی راست و چپ و برونش های 

 سگمانته 

60 , ,،111،999 7،761،999 1،,7,،999 1،993،999 

63 339931 990,99 

اسپلنكتومی کامل یا ناقص یا 

ترمیم طحال پاره شده با یا بدون 

 اسپلنكتومی ناقص

01 06.1 00،100،999 09،117،999 6,،766،999 61،710،999 

09 339699 099099 

تونسیلكتومی با یا بدون 

ریزی آدنوئیدکتومی با کنترل خون

در همان نوبت بستری یا رزکسیون 

مثلث رادیكال لوزه و پیالرها و/یا 

 رتروموالر؛ بدون بستن

09 60.1 7،7,,،999 7،036،999 1،730،999 1،037،999 

 999،,0،71 1،000،999 1،139،999 1،611،999 66.1 60.1 آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی 099091 339691 06

00 339661 

099,79-

099,71-

099,,9-

099,,1 

099,39-

099,31-

099399 

چسبندگی آنترولیز )آزادسازی 

روده( یا دئودنوتومی یا آنتروتومی  

یا کولوتومی برای اکسپلوراسیون ، 

یک یا چند بیوپسی یا در آوردن 

جسم خارجی یا جا انداختن 

ولوولوس ، انواژیژیناسیون هرنی 

داخلی  یا مالروتاسیون یا جا 

انداختن ولوولوس میدگات با یا 

بدون ژژنوستومی ،کاتتر سوزن دار 

 لیمانتاسیون )روده ای(برای هایپرا

19 6,.0 06،300،999 09،011،999 6,،1,3،999 61،360،999 

09 339609 096671 

آپاندکتومی یا انسیزیون و درناژ 

آبسه آپاندیس یا پریتونیت ناشی از 

 آن

96 60., 69،360،999 60،309،999 66،301،999 69،390،999 

00 339601 096109 

خارجی هموروئیدکتومی  داخلی و 

ساده یا مشكل وسیع با یا بدون 

 فیشرکتومی

61 66.1 ,،,61،999 ,،997،999 7،099،999 1،930،999 

01 339699 

096,61-

096,09-

096,61-

096,06 

کوله سیستكتومی با یا بدون 

کالنژیوگرافی با یا بدون اکسپلور 

کلدوك با یا بدون 

 کولدوکوانتروستومی

11 09.1 09،071،999 06،009،999 63،169،999 67،77,،999 

01 339691 

-090601-

090661-

090671 

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، 

 اسالیدینگ، مختنق یا استرانگوله 
0,.1 69.6 69،,67،999 69،911،999 3،031،999 ,،190،999 
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07 339601 

090601-

090671-

090677 

ترمیم فتق شكمی یا انسیزیونال 

یا  اولیه؛ قابل جااندازی / مختنق

 استرانگوله ، با یا بدون مش گذاری

09 60., 69،,00،999 60،369،999 66،37,،999 66،907،999 

0, 339607 

090671-

090691-

090671 

ترمیم فتق اشپیگل یا فمورال اولیه 

، قابل جا اندازی / مختنق یا 

 استرانگوله

03.7 60., 69،316،999 69،639،999 3،003،999 ,،11,،999 

03 339619 

090611 

090619 

090671 

فتق نافی یا اپی گا ستریک / 

 مختنق یا استرانگوله
09 60., 66،69,،999 69،091،999 3،071،999 ,،909،999 

99 339611 199999 

نفرولیتوتومی، درآوردن سنگ یا 

عمل جراحی ثانویه برای سنگ یا 

عارضه دار شده بدلیل ناهنجاری 

مادرزادی کلیه یا درآوردن سنگ 

)شاخ گوزنی( که لگن و  بزرگ

 لگنچه کلیه پر کند

10 06.0 09،030،999 06،016،999 63،103،999 67،731،999 

96 339619 

199919-

199911-

199979 

نفرکتومی با اورترکتومی ناقص یا 

کامل ، شامل برداشت دنده یا 

برداشت کاف مثانه/ مشكل)بدلیل 

جراحی قبلی بر روی همان کلیه یا 

رادیكال  با لنف نفروکتومی 

ای ویا آدنكتومی ناحیه

 ترومبوکتومی وناکاوا( ، با هر روشی

16 06.6 01،303،999 00،,1,،999 00،7,7،999 09،791،999 

90 339611 

1991,9-

199171-

199139 

سیستواورتروسكوپی با یا بدون 

شستشو و تخلیه لخته ها فراوان  

با یا با بدون کاتتریزاسیون حالب با 

نمونه برداری با برس از  یا بدون

حالب یا لگنچه کلیه با یا بدون 

 فولگوراسیون

, 7.0 1،107،999 1،619،999 0،119،999 0،611،999 

99 339679 199139 

رزکسیون پروستات از داخل مجرا، 

مرحله اول )ناقص(، مرحله دوم از 

رزکسیون دو مرحله ای یا برداشت 

رشد مجدد بافت انسدادی، بیش از 

یكسال بعد از عمل یا برداشت 

 تنگی گردن مثانه متعاقب این عمل 

01 6,.1 61،100،999 61،931،999 69،111،999 60،09,،999 

90 339670 196916 
جراحی پروستات از طریق مجرا ) 

TURP )کامل 
11 09.1 09،09,،999 6,،373،999 67،116،999 61،600،999 

91 339671 196671 
اورکیوپكسی از راه اینگوینال، 

 بدون ترمیم فتق
00 60.1 3،911،999 ,،110،999 7،397،999 7،009،999 
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91 3396,9 190611 

مراقبت مامایی روتین، شامل 

و بعد از زایمان،  مراقبت قبل

زایمان واژینال )با یا بدون 

اپیزیوتومی و یا بدون فورسپس و 

 واکیوم( به هر روش

19 9 69،911،999 3،306،999 3،0,7،999 3،910،999 

97 3396,6 190611 

زایمان بی درد با روش بیهوشی 

اپیدورال و اسپینال شامل مراقبت 

مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از 

زایمان، زایمان واژینال به هر روش 

)با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون 

 فورسپس و واکیوم( 

19 01 60،791،999 60،996،999 66،,17،999 66،090،999 

 999،,69،66 69،119،999 999،,,69،3 66،000،999 9 ,1 متعدد )چند قلویی(زایمان  190619 3396,0 ,9

93 3396,9 190616 

زایمان متعدد )چند قلویی( بی درد 

با روش بیهوشی اپیدورال و 

 اسپینال

1, 01 69،,90،999 69،91,،999 60،399،999 60،03,،999 

  3396,1   

تخت روز نوزاد و ویزیت اولیه 

 91(که به ردیف  396301نوزاد)کد 

 اضافه خواهد شد .     93تا 

: در صورت چند قلویی 6تبصره      

تخت روز نوزاد و ویزیت اولیه نوزاد  

به تعداد قل محاسبه خواهد شد و 

درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق 

: در  0اضافه نخواهد شد  تبصره 

وزاد یا بستری صورت بیمار بودن ن

نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه 

 نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد.

                       

ویزیت 

اولیه 

(7kنوزاد) 

9 6،719،999 6،191،999 6،963،999 6،696،999 

09 339639 
196091-

196001 

اکسیزیون هیدروسل  یا ترمیم  

هیدروسل تونیكا واژینالیس)عمل 

Bottle یكطرفه ،) 

67.1 69.7 3،911،999 ,،061،999 7،977،999 1،193،999 

06 339631 
196991-

196999 

اکسیزیون واریكوسل یا بستن 

وریدهای اسپرماتیک برای 

واریكوسل؛ از راه شكم با ترمیم 

 فتق

00 60.1 3،90,،999 ,،707،999 ,،691،999 7،0,1،999 

00 339099 
196909-

196901 

رادیكال؛ از راه پروستاتكتومی 

پرینه با یا بدون نمونه برداری از 

غده )غدد( لنفاوی یا با لنف 

 آدنكتومی دو طرفه لگن

70.7 00.6 99،093،999 0,،009،999 01،096،999 00،9,0،999 

09 339091 
196171-

1961,9 

کولپورافی یا کولپوپرینئورافی ، 

بخیه جراحت واژن ویا پرینه)غیر 

 مامایی(

61.11 ,.0 1،069،999 1،771،999 1،909،999 0،391،999 
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00 339069 

196139-

196131-

196169 

کولپورافی قدامی یا خلفی شامل 

ترمیم رکتوسل با یا بدون 

پرینورافی  یا ترمیم پالستیک 

 اورتروسل

63.39 69.9 3،633،999 ,،161،999 7،,90،999 7،603،999 

01 339061 
196161-

196109 

خلفی توام؛با  -کولپورافی قدامی 

یا بدون ترمیم آنتروسل  از راه 

 شكم یا واژن

99.1 61.0 61،710،999 60،160،999 69،079،999 60،907،999 

01 339009 196731 
دیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا 

 درمانی، غیرمامایی
69 3 1،031،999 1،919،999 0،101،999 0،636،999 

07 339001 
196,69-

196,61 

هیستروکتومی کامل یا ساب توتال 

از طریق شكم، با یا بدون دراوردن 

لوله ها و یا تخمدان ها؛  با یا بدون 

 کولپواورتروسیستوپكسی

07 67.1 63،1,9،999 6,،609،999 61،119،999 61،099،999 

0, 339099 

190909-

190901-

190999-

190991- 

بیوپسی یا رزکسیون گوه ای یا 

سیستكتومی  برش دو قطعه ای یا

تخمدان یا اوفورکتومی ناقص یا 

کامل، یک یا دو طرفه برای موارد 

 خوش خیمی

01.6 60.9 60،191،999 66،790،999 69،779،999 3،,06،999 

03 339009 190601 

ای، درمان حاملگی نابجا لوله

تخمدانی، شكمی با یا بدون 

سالپنژکتومی، با یا بدون 

 اوفارکتومی

09 61., 61،190،999 61،006،999 60،093،999 60،33,،999 

19 339019 190679 

مراقبت روتین مامایی، شامل قبل 

از زایمان، زایمان سزارین و مراقبت 

 بعد از سزارین

09 67.0 60،101،999 69،111،999 60،7,1،999 66،361،999 

  339011   

تخت روز نوزاد و ویزیت 

 ( به تعرفه گلوبال 396301اولیه)

اضافه خواهد شد .تبصره  19ردیف 

: در صورت چند قلویی تخت روز 6

نوزاد و ویزیت اولیه نوزاد  به تعداد 

قل محاسبه خواهد شد و درصورت 

فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد 

: در صورت بیمار  0شد  تبصره 

بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از 

ترخیص مادر، هزینه نوزاد جداگانه 

 واهد شد.محاسبه خ

ویزیت 

اولیه 

 (7Kنوزاد)

9 0،,09،999 0،091،999 6،376،999 6،191،999 

16 339019 
1906,1-

190639 

درمان سقط عفونی یا ناکامل به 

کمک جراحی در سه ماهه اول یا 

 دوم 

61 3.0 1،900،999 1،171،999 1،669،999 0،100،999 

10 339011 199999 

تیروئیدکتومی کامل یا ساب توتال 

برای بدخیمی؛ با دیسكسیون 

محدود گردن/ با دیسكسیون 

 رادیكال گردن

,1 63 01،969،999 09،13,،999 00،9,9،999 09،01,،999 



  6931تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی سال 

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

تام 

 بیهوشی

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه یک

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه دو

تعرفه اعمال 

جراحی 

در  گلوبال

بیمارستان 

 درجه سه

اعمال تعرفه 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه چهار

19 339079 
199991-

199901 

تیروئیدکتومی  توتال، ساب توتال 

از جمله زیر جناغی برای موارد 

تیروئیدکتومی،  -خوش خیم

درآوردن همه بافت باقیمانده 

بدنبال درآوردن قبلی یک تیروئید 

 قسمت از تیروئید

19.0 09.0 09،0,,،999 63،939،999 67،139،999 61،031،999 

10 339071 199,,1 

ایجاد شنت؛ بطنی به دهلیزی، یا به 

ژوگوالر یا اوریكوالر یا بطن به 

پریتوئن، یا به پلور یا جاهای دیگر 

یا ونتریكولوسیسترنوستومی )عمل 

 (Torkildsenنوع 

0, 07.0 99،6,9،999 03،369،999 01،193،999 09،913،999 

11 3390,9 196919 

المینوتومی )همیالمینكتومی( با 

دکمپرسیون ریشه)های( عصبی 

شامل فاستكتومی ناقص، 

فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق 

ای؛ یک فضای دیسک بین مهره

ای کمری )شامل بین مهره

دسترسی باز یا به کمک 

 اندوسكوپ(

01.3 00.1 06،009،999 63،0,0،999 67،701،999 61،991،999 

11 3390,1 1969,9 

المینكتومی، فاستكتومی و 

فورامینوتومی )یک یا دو طرفه(با 

دکمپرسیون طناب نخاعی، دم 

اسب و یا ریشه)های( عصبی )برای 

مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن 

بست جانبی(، یک سگمان مهره 

 کمریای؛ گردنی، توراسیک، 

17 09., 01،111،999 00،999،999 00،930،999 63،,1,،999 

17 339039 

196119-

196111-

196119 

نورولیز  یا نوروپالستی هر عصب 

 در مچ دست  یا بازو یا ساق پا
6,.7 3.1 7،160،999 7،910،999 1،039،999 1،390،999 

1, 339999 190091 
انجام عمل کاتاراکت با کارگذاری 

 روش لنز؛ به هر
90.3 60.6 60،090،999 66،0,,،999 69،779،999 69،913،999 

13 339990 
190001-

190099 

درآوردن محتویات عدسی؛ تكنیک 

آسپیراسیون، یک یا چند مرحله  

یا برداشتن کاتاراکت غشائی ثانویه 

)کپسول کدر شده خلفی عدسی و 

یا هیالوئید قدامی( با بخش 

کورنئواسكلرا، با یا بدون 

ایریدکتومی )ایریدوکپسولوتومی، 

 ایریدوکپسولكتومی( 

96.9 69 60،11,،999 66،,,1،999 66،096،999 69،16,،999 

19 339991 190001 
کاتاراکت بدون کارگذاری عدسی 

 به هر روش 
0, 60 60،907،999 66،909،999 69،119،999 3،377،999 

16 339969 

190931-

190099-

190091-

استرابیسم به هر طریق یک چشم 

 یا دو چشم 
01 60 69،9,9،999 60،013،999 66،,9,،999 66،067،999 



  6931تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی سال 

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

تام 

 بیهوشی

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه یک

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه دو

تعرفه اعمال 

جراحی 

در  گلوبال

بیمارستان 

 درجه سه

اعمال تعرفه 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه چهار

190069 

10 339961 

190,71-

190,,9-

190,31 

تمپانوپالستی بدون 

ماستوئیدکتومی با یا بدون بازسازی 

زنجیره استخوانی  یا تمپانوپالستی  

با ماستوئیدکتومی با حفط  یا 

بازسازی دیواره مجرا  بدون 

 بازسازی زنجیره استخوانی 

19.7 09 6,،030،999 67،017،999 61،000،999 61،067،999 

19 339909 399009 

معاینه و ارزیابی چشم پزشكی زیر 

بیهوشی عمومی، با یا بدون 

دستكاری کره چشم برای تعیین 

محدوده حرکات پاسیو چشم، یا 

سایر دستكاری های الزم برای 

تسهیل معاینات تشخیصی؛ کامل 

 یا محدود

69 7 9،016،999 9،970،999 0،,,,،999 0،790،999 

10 339901 099691 
یا پین عمقی به  خارج کردن پیچ

 هر روش و به هر تعداد
, 3.1 1،,90،999 1،911،999 0،399،999 0،090،999 

11 339999 090609 

درمان بسته شكستگی تنه 

رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون 

 مانیپوالسیون

69 7.9 0،110،999 0،900،999 9،3,6،999 9،193،999 

11 339991 099969 

 فیكساسیون استخوانی شكستگی

فمور، انتهای پروگزیمال، گردن، از 

طریق پوست یا درمان باز 

شكستگی فمور، انتهای 

پروگزیمال، گردن، فیكساسیون 

 داخلی یا جایگزینی با پروتز

19 63.3 0,،963،999 01،070،999 00،301،999 09،973،999 

17 339909 990191 

آناستوموز شریانی وریدی، باز؛ 

مستقیم در هر جا، مثل نوع 

(Cimino)عمل مستقل( ) 

91 7 67،196،999 61،97,،999 60،101،999 60،379،999 

1, 339901 099111 

آندوسكوپی 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 

 بستریمنفرد یا متعدد،مستلزم 

69.1 1 0،790،999 0،996،999 9،313،999 9،1,1،999 

13 339919 0966,1 

انسیزیون و درناژ آبسه داخل 

جداری، داخل عضالنی یا زیر 

مخاطی، ایسكیورکتال یا 

اینترامورال و آبسه سوپرالواتور و 

 لگنی از راه رکتوم

66 66.6 7،360،999 7،691،999 1،913،999 1،1,9،999 



  6931تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی سال 

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

تام 

 بیهوشی

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه یک

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه دو

تعرفه اعمال 

جراحی 

در  گلوبال

بیمارستان 

 درجه سه

اعمال تعرفه 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه چهار

79 339911 096191 

فیشرکتومی با یا بدون 

اسفنكروتومی کورتاژ کوتر فیشر 

شامل دیالتاسیون بار اول و دفعات 

 بعدی

66 69.1 1،379،999 1،190،999 1،99,،999 0،170،999 

76 339919 096101 

درمان جراحی فیستول آنال 

)فیستولكتومی/فیستولوتومی(، 

زیر جلدی یا زیر عضالنی: با یا 

 ستنبدون جایگذاری 

09 60.6 7،309،999 7،931،999 1،,17،999 1،993،999 

70 339971 1996,1 
اورترولیتوتومی،یک سوم فوقانی، 

 میانی یا تحتانی حالب،باز
01 6,.7 09،917،999 6,،000،999 61،,07،999 61،060،999 

79 3399,1 199131 
برداشتن تومور)های( مثانه با هر 

 (TURTاندازه )
00 67.7 60،973،999 69،697،999 66،,30،999 69،110،999 

70 339939 199136 

سیستواورتروسكوپی، با 

اورتروتومی داخلی؛ مونث یا مذکر 

 زیر دید مستقیم

69 66.1 ,،097،999 7،710،999 7،690،999 1،019،999 

71 339099 
196999-

196991 

اکسیزیون واریكوسل یا بستن 

وریدهای اسپرماتیک برای 

واریكوسل؛  از راه شكم بدون 

 ترمیم فتق

06 60.9 ,،716،999 ,،090،999 7،109،999 7،9,0،999 

71 339091 196919 

پروستاتكتومی سوپراپوبیک یا 

رتروپوبیک کامل یا نیمه کامل ، 

یک یا دو مرحله ای شامل کنترل 

خونریزی بعد از عمل در طی مرتبه 

اول بستری،)وازکتومی، 

آتوتومی،کالیبراسیون و یا مه

دیالتاسیون مجرای ادرار و 

اورتروتومی داخلی را شامل می 

 شود(.

00 6,.1 09،010،999 6,،,33،999 67،901،999 61،730،999 

77 339069 190631 
سقط القایی به وسیله دیالتاسیون 

 و کورتاژ )مامایی(
66 1.6 1،079،999 0،379،999 0،077،999 9،3,9،999 

7, 339061 190601 

سرکالژ گردن رحم در طی 

حاملگی؛ از راه واژن و یا شكم 

 )عمل شیرودکار یا لش (

69 3.3 1،963،999 1،019،999 0،396،999 0،900،999 

73 339009 196,99 

میومكتومی اکسیزیون تومور 

فیبروئید رحم، با هر تعداد میوم 

داخل جداری، با هر وزنی از راه 

 شكم

9, 61.0 69،990،999 60،919،999 66،117،999 69،3,0،999 



  6931تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی سال 

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ارزش 

 نسبی

ارزش 

تام 

 بیهوشی

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه یک

تعرفه اعمال 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه دو

تعرفه اعمال 

جراحی 

در  گلوبال

بیمارستان 

 درجه سه

اعمال تعرفه 

جراحی 

گلوبال در 

بیمارستان 

 درجه چهار

,9 339001 
196,91-

196,09 

هیسترکتومی کامل یا ناقص از 

طریق واژن یا شكم،  با 

برداری غدد لنفاوی نمونه

پاراآئورتیک و لگنی با یا بدون 

دراوردن لوله ها و یا تخمدان ها با 

یا بدون ترمیم آنتروسل با یا بدون 

کولپواورتروسیستوپكسی )برای 

 Pereyra, Krantzمثال 

Marshall-Marchetti با یا )

 ندوسكوپیکبدون کنترل ا

19 63 06،936،999 09،603،999 6,،397،999 67،110،999 

,6 339099 090919 
الپاراسكوپی تشخیصی )عمل 

 مستقل(
01 60 69،009،999 3،10,،999 ,،,60،999 ,،699،999 

,0 339091 199601 

کرانیكتومی یا کرانیوتومی برای 

تخلیه هماتوم، باالی چادرینه؛ 

دورال، داخل اکسترادورال یا ساب 

 مغزی

,9 0,.0 99،377،999 96،107،999 03،96,،999 01،3,3،999 

,9 339009 196319 

ترمیم پارگی؛ قرنیه و یا اسكلرا، 

سوراخ شده، با رزکسیون یا تغییر 

 محل دادن بافت یووا

10.1 61.0 6,،133،999 67،009،999 61،7,9،999 60،909،999 

,0 339001 
1963,1-

196339 

یا تغییر محل پتریجیوم  اکسیزیون

 با یا بدون گرافت
06 7 1،901،999 1،,13،999 1،939،999 0،307،999 

,1 339019 190601 
عمل گلوکوم )ترابكولكتومی( در 

 هر سنی
16 69.0 69،101،999 60،300،999 60،999،999 66،1,0،999 

,1 339011 190019 

کارگذاشتن پروتز عدسی داخل 

بدون چشمی )کاشت ثانویه(، 

 درآوردن کاتاراکت همزمان

0, 69.1 66،6,9،999 69،090،999 3،1,3،999 ,،309،999 

,7 339019 190031 

اکسیزیون شاالزیون نیازمند 

بیهوشی عمومی یا بستری در 

 بیمارستان؛ منفرد یا متعدد

69 1 0،036،999 9،,,7،999 9،0,9،999 9،973،999 

,, 339011 1901,1 

( DCRداکریوسیستورینوستومی)

)ایجاد فیستول از کیسه اشكی به 

 حفره بینی (

91.1 63 60،699،999 66،019،999 69،717،999 69،9,0،999 

,3 339079 
190791-

190769 

میل زدن مجرای نازوالکریمال با یا 

بدون شستشو با یا بدون واردن 

کردن لوله و یا استنت مستلزم 

 بیهوشی عمومی

69.01 69 9،171،999 9،0,3،999 9،999،999 9،667،999 

 


