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مسلح
 سایر بیمه ها

149،0005،00044،70044،700-ویزیت پزشک عمومی دندانپزشک1

900،7101,000,700,30116،83035،04935،04911،68335،049نوار قلب (E.K.G )با تفسیر و گزارش2

500،9558,008,00891،200267،360267،36089،120267،360ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا اکسیزیون جراحی بجز نوزادان3

900،61010,007,003,001،168،300350،490350،490116،830350،490احیاء قلبی ریوي 4

900،62010,007,003,001،168،300350،490350،490116،830350،490شوك قلبی انتخابی براي آریتمی5

900،2004,404,40490،160147،048147،04849،016147،048لوله گذاري معده و آسپیراسیون یا الواژ براي درمان (مثال براي سموم خورده شده)6

500،4401,001,00111،40033،42033،42011،14033،420واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (براي مثال کاتتریزاسیون مستقیم براي اندازه گیري ادرار باقیمانده) یا تعبیه کاتتر ساده مثانه 7#

500،4450,500,5055،70016،71016،7105،57016،710خارج کردن سوند(foley) مثانه، ساده یا مشکل8#

300،3356,006,00668،400200،520200،52066،840200،520لوله گذاري داخل تراشه به طور اورژانس(براي تزریق ماده حاجب داخل تراشه براي برونکوگرافی به کد 300505 و 300545 مراجعه کنید) 9#

300،46516,0016,001،782،400534،720534،720178،240534،720تراکئوستومی، اورژانسی و غیر اورژانسی در هر سنی10

602،7701,001,00111،40033،42033،42011،14033،420درآوردن سرومن سفت شده،هر گوش به هر روش(شستشوي گوش، ساکشن و...)11

602،7652,802,80311،92093،57693،57631،19293،576درآوردن جسم خارجی از مجراي گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی12

300،0553,003,00334،200100،260100،26033،420100،260درآوردن جسم خارجی از بینی 13

14
درآوردن جسم خارجی، سطح خارجی چشم؛ ملتحمه سطحی؛ جسم خارجی فرورفته در ملتحمه (شامل کانکریشن)، زیر ملتحمه یا اسکلرا 

(غیر نافذ) قرنیه اي، با یا بدون اسلیت المپ
601،9253,003,00334،200100،260100،26033،420100،260

602،7301,001,00111،400111،400111،400111،400111،400سوراخ کردن هرگوش#*15

200،0555,605,60623،840187،152187،15262،384187،152درآوردن جسم خارجی از بافت نرم16#

100،0852,002,00222،80066،84066،84022،28066،840تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوشخیم (مثل میخچه و پینه)با هر تعداد (در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، آزاد محسوب میگردد)17#

100،0204,004,00445،600133،680133،68044،560133،680انسیزیون و درناژ آبسه (براي مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدي یا زیرجلدي، کیست، فرونکل، پارونشیا)18

100،1405,105,10568،140170،442170،44256،814170،442اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل براي مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون اکسیزیون گوه اي پوست کنار ناخن19

100،2153,003,00334،200100،260100،26033،420100،260ترمیم ساده زخمهاي سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضاي تناسلی خارجی، تنه و یا اندامها (شامل دستها و پاها)؛ تا 10 سانتیمتر20#

100،2201,501,50167،10050،13050،13016،71050،130ترمیم ساده زخمهاي سطحی ناحیه پوست سر، گردن، زیر بغل، اعضاي تناسلی خارجی،تنه و یا اندامها (شامل دستها و پاها)؛تا10 سانتیمتر#+21

100،2254,004,00445،600133،680133،68044،560133،680ترمیم ساده زخمهاي سطحی ناحیه صورت، گوشها، پلکها، بینی، لبها و یا پرده هاي مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر22

100،2302,002,00222،80066،84066،84022،28066،840ترمیم ساده زخمهاي سطحی ناحیه صورت، گوشها، پلکها، بینی، لبها و یا پرده هاي مخاطی؛  به ازاي هر 3 سانتیمتر23

100،2353,003,00334،200100،260100،26033،420100،260بستن ثانویه زخم جراحی سطحی با ترمیم ساده ثانویه24

100،0502,002,00222،80066،84066،84022،28066،840دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی؛ تا 10 % از سطح بدن25

100،0550,900,90100،26030،07830،07810،02630،078هر 10 % اضافه از سطح بدن26

8،91289،12089،120رایگان900،0150,800,8089،120انفوزیون داخل وریدي توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک*27

2،22822،28022،280رایگان900،0350,200,2022،280تزریق عضالنی آنتی بیوتیک#*28

2،22822،28022،280رایگان900،0200,200,2022،280ترزیق هر نوع داروي داخل عضله یا زیر جلدي (تشخیصی، درمانی وپیشگیرانه)#*29

2،22822،28022،280رایگان900،0300,200,2022،280ترزیق هر نوع داروي داخل وریدي#*30

5،57055،70055،700رایگان900،0250,500,5055،700ترزیق هر نوع داروي داخل شریانی#*31

501،7901,501,50167،10050،1300167،10050،130نمونه برداري اندومتر با یا بدون نمونه برداري اندوسرویکال (پاپ اسمیر)32

501،8602,002,00222،800222،800222،800222،800222،800کارگذاري وسیله داخل رحمی (مثل آي-یو-دي)#*33

501،8651,001,00111،40033،42033،42011،14033،420خارج کردن وسیله داخل رحمی (مثل آي-یو-دي)34

100،5110,500,5055،70055،7005،57055،70055،700شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 20 سانتیمتر*35

100،5121,001,00111،400111،40011،140111،400111،400شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از 20 سانتیمتر*36

100،5061,001,00111،400111،40033،420111،400111،400کشیدن بخیه تا 10 گره یا تا 10 سانتیمتر توسط پزشک دیگر*37

100،5071,501,50167،100167،10050،130167،100167،100کشیدن بخیه بیش از10 گره یا بیش از 10 سانتیمتر توسط پزشک دیگر*38

900،0100,2500000تزریق توکسوئید گزاز و یا ایمن سازي گزاز یا واکسیناسیون داخل عضالنی#*39

( بسمه تعالی )

تعرفه ارایه خدمات تشخیصی، درمانی در مراکز بهداشتی درمانی دولتی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه(سال 1399)

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس،مدیریت شبکه و ارتقاء سالمت،اقتصاد بهداشت      

  تعرفه سایر خدمات (پاراکلینیک و ...) از کتاب ارزش نسبی خدمات استخراج و محاسبه گردد. 

  ارائه خدمات پاراکلینیک جهت دارندگان دفترچه بیمه روستایی با تعرفه 15 درصد،جهت دارندگان دفترچه نیروهاي مسلح 10 درصد  و جهت سایر صندوقهاي بیمه 30 درصد اخذ شود     


