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 :اولیه تدوین و تنظیم

 جناب آقای دکتر نوحی 

 فوق تخصصی قلب و عروق و رییس انجمن علمی قلب و عروق ایراندبیر محترم بورد رشته تخصصی و 

 جناب آقای دکتر جاللی 

 دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیهوشی 

 جناب آقای دکتر احمدی 

 دبیر محترم بورد رشته فوق تخصصی جراحی قلب

 جناب آقای دکتر سلیمی 

 رییس انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 کتر میرزاآقاییان جناب آقای د

 رییس انجمن علمی رشته فوق تخصصی جراحان قلب ایران

 جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیری 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 جناب آقای دکتر سید حسین احمدی 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر ضیا توتونچی جناب آقای 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران استاد بیهوشی قلب

 جناب آقای دکتر محبی 

 ییرجا دیشهقلب  مارستانیب یعلم ئتیعضو ه

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 گروه تدوین استاندارد و راهنماهای سالمت

 دفتر ارزیابی فناوری،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

 دکتر سید موسی طباطبایی -دکتر ساناز بخشنده

 



 

 استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق: -60الف(تعریف و تشریح کد تعدیلی 

درصد 50ش دولتی اند(، در بخارزش پایه بیهوشی صفر تعیین شده برای استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق ) که با

درصد به متخصص  25لب و درصد از این ارزش نسبی به جراح ق25شود. ای خدمات ارایه شده اضافه میبه جز حرفه

 25بیهوشی تعلق میگیرد. برای استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی 

درصد به  5/12درصد از این ارزش نسبی به جراح قلب و  5/12درصد به جز حرفه ای خدمات ارایه شده اضافه می شود. 

الزم به ذکر است برای اینگونه اعمال؛ ارزش پایه، ارزش زمان، کدهای تعدیلی و کد متخصص بیهوشی تعلق می گیرد. 

 تعدیلی ریکاوری بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نیست.

 ب( لیست اعمال اینترونشنال قلب و عروق ) با ارزش پایه بیهوشی صفر( :

 شرح کد کد ملی

 یخارج ای یروش کمک به گردش خون داخل -یکمک قلب 900625

 از داخل پوست ایمختلف از داخل رگ  یکهایکرونر با تکن ای یطیمح یها انیترمبوساکشن شر 900630

 داخل عروق کرونر یتراپیبراک یکاتتر برا قیاز طر ویواکتیآزادکننده اشعه راد لهیوس یکارگذار 900635

 (جریپروس نیداخل کرونر )ح IIb IIIaمهارکننده  زیتجو ای یتراپ کیترومبولت 900640

 یدیداخل ور ونیانفوز قیتزریق پروکائین آمید از طر 900646

900650 OCT ای IVUS  نیاستنت حسب مورد به ا هیو تعب یوپالستیآنژ ،یوگرافیرگ )آنژ کیعروق کرونر 

 (گرددیخدمت اضافه م

 رگ کیگذاشتن استنت در عروق کرونر به هر روش  900660

 استنت دوم در همان رگ هیتعب 900665

 استنت سوم در همان رگ هیتعب 900666



بالون آنژیوپالستی، باز یا از طریق پوست، عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید،  900670

)در هر  پوپلیتئال بدون تعبیه استنت -کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال

 رگ فقط یکبار قابل گزارش می باشد(

بالون آنژیوپالستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید،  900672

پوپلیتئال با تعبیه یک استنت )در هر  -کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال

 ل گزارش می باشد(رگ فقط یکبار قاب

بالون آنژیوپالستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید،  900673

پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر  -کلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، ایلیاک، فمورال

 ر قابل گزارش می باشداز رگ اول با تعبیه استنت )در هر رگ فقط یکبا

 یطیپس شده و عروق مح یدر عروق با یوپالستیدر اعمال آنژ ریوا لتریاستفاده از ف 900674

بالون آنژیوپالستی، باز یا از طریق پوست عروق کرونر یا محیطی اعم از وریدی یا شریانی شامل کاروتید،  900675

پوپلیتئال هر رگ اضافی دیگری غیر  -ایلیاک، فمورالکلیوی یا عروق احشایی، اندامها، ریوی، آئورت، 

 از رگ اول بدون تعبیه استنت

استنت براساس استاندارد و  کی هیبه همراه تعب CTO ای Chronic Total Occlusion یوپالستیآنژ 900676

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یدستورالعمل ابالغ

استنت براساس  کی هیرتروگراد به همراه تعب CTO ای Chronic Total Occlusion یوپالستیآنژ 900677

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاستاندارد و دستورالعمل ابالغ

 استنت کی هیبه همراه تعب Unprotected Left Main یوپالستیآنژ 900678

 HCMدرمان  یالکل برا قیهمراه با تزر Ablationسپتال  900679

900680 Primary PCI  درCulprit Lession  درAcute STEMI استنت کی هیبا تعب کیوژنیشوک کارد ای 

 پوست قیآئورت؛ از طر چهیدر یوالولوپالست 900685



 پوست قیاز طر ؛یبه همراه سپتوستوم دیکوسپیتر ای ترالیم چهیدر یوالولوپالست 900690

 پوست قیاز طر ؛یویر چهیدر یوالولوپالست 900695

 ای یویکل د،یشامل کاروت یانیشر ای یدیاعم از ور یطیمح ایعروق کرونر  نترونشنالیا یاندارترکتوم 900700

 قیاز طر ایموارد مشابه باز  ریو سا تئالیپوپل-فمورال اک،یلیآئورت، ا ،یویها، راندام ،ییعروق احشا

 رگ کیپوست؛ 

 ای یویکل د،یشامل کاروت یانیشر ای یدیاعم از ور یطیمح ایعروق کرونر  نترونشنالیا یاندارترکتوم 900705

پوست؛  قیاز طر ایموارد مشابه  ریو سا تئالیپوپل -فمورال اک،یلیآئورت، ا ،یویها، راندام ،ییعروق احشا

 هر رگ اضافه یبه ازا

 یزیدهل ؛یدیداخل ور یبا الکترودها یدائم کریم سیپ ضیتعو ای یکارگذار 300880

)شامل کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید،  یاحفره کیدائم  کریم سیپ هیتعب 300885

 پروگرامینگ، فلوروسکپی و ...(

پیس میکر دائم دو حفره ای )شامل کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک و بررسی لید،  هیتعب 300890

 پروگرامینگ، فلوروسکپی و ...(

 میکر موقت یک یا دو حفره ای وریدیپیس  هیتعب 300895

 ای( یایا چند حفره کیبطنی )-دائمی دهلیزی کریم سیدرآوردن یا تعویض ژنراتور پ ایجایگذاری  300900

 .CRT ای ICDژنراتور  ضیتعو

( )شامل یبه دو حفره ا یحفره ا کی ستمیس لییا دفیبریالتور کارگذاشته )تبد کریم سیپ ستمیارتقا س 300905

 کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید، پروگرامینگ وفلوروسکپی و...(

 بطن راست( ایراست  زیشده از قبل )دهل یگذاریجا ICD ای کریم سیمحل الکترود پ رییتغ 300910

 ICD pocket ای Pacemaker pocketمجدد  یجا ساز ایاصالح  300920



اتصال به  ایبطن چپ  یکریم سیپ یقلب برا یدیور ستمیبه داخل س کریم سیالکترود پ یکارگذار 300925

 CRT-P ای CRT-Dبه  یدو حفره ا ای کی ICD ایساز ضربان ستمی)ارتقا س یقبل ICD ای کریم سیپ

و  یونوگراف نگ،یو پروگرام دیل یو بررس ولوژیکیزیالکتروف یگلوبال شامل همه موارد اعم از بررس

 یفلورسکوپ

)شامل کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید،  CRT-D یاحفره التورسهیبریدف 300930

 و فلوروسکپی و...( یپروگرامینگ، ونوگراف

)شامل کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید،  CRT-P یادائم سه حفره کریم سیپ 300935

 ...(فلوروسکپی و ،یپروگرامینگ، ونوگراف

کرونر  نوسیس ای یبطن ای یلزیتغییر مکان الکترود سیستم وریدی قلب جایگذاری شده ده 300940

(coronary sinus lead-cs lead) 

(، بطنی یا lead extractionداخل وریدی سیستم تک لیدی ) کریم سیدر آوردن الکترودهای پ 300950

 دهلیزی

(، بطنی یا lead extractionداخل وریدی سیستم تک لیدی ) کریم سیدر آوردن الکترودهای پ 300951

 کالیمکان ایدهلیزی از طریق لیزر 

 یدیدو ل ستمیس یدیداخل ور کریم سیپ یدرآوردن الکترودها 300955

)شامل کلیه موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید،  یادو حفره ایتک  ICD هیتعب 300975

 و فلوروسکپی و...( یونوگرافپروگرامینگ، 

 یدوحفره ا ایتک  التور،یبریدف Cardioverter کریم سیمولد پ یجلد ریخارج کردن ز 300980

 یدو حفره ا ای یتک حفره ا التوریبریدف Cardioverter کریم سیپ یدرآوردن الکترودها 300985

)شامل کلیه  کریم سیو کارگذاری ژنراتور پ تک یا دو حفرهای ICDتغییر مکان لیدهای الکترود برای  301000

 موارد اعم از بررسی الکتروفیزیولوژیک بررسی لید، پروگرامینگ، ونوگرافی وفلوروسکپی و .



 پوست قی؛ از طرPDAبستن  301395

 پوست قیمانده؛ از طر یباق یهاها و شانتکولترال ها،ستولیبستن ف 301396

 مرتبط به هر روش یجرهایپروس هیپوست شامل کل قیاز طر چه؛یبستن نشت در 301397

 آنژیوپالستی رتروگرید از طریق عروق پایی )پدال( یا دست، به غیر از عروق کرونر 302636

 و گزارش لمیو خواندن ف ریتفس ق،یچپ؛ هر کدام به همراه هر تعداد تزر ایراست  سمیکاتتر 900805

 هر چند نمونه ( ی)برا وکاردیم یوپسیب 900815

آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب با ریشه آئورت به همراه خواندن  900820

 فیلم و گزارش نهائی

اضافه و خواندن  قیبه همراه هر تعداد تزر nativeعروق  یوگرافیپس شده با آنژ یعروق با یوگرافیآنژ 900825

 یو گزارش نهائ لمیف

 و گزارش لمیو خواندن ف ریتفس ق،یبه همراه هر تعداد تزر یمادرزاد ریچپ و راست غ سمیکاتتر 900830

شامل  یرمادرزادیغ یهایماریعروق کرونر در ب یوگرافیقلب راست و چپ به همراه آنژ سمیکاتتر بیترک 900835

 و گزارش لمیو خواندن ف ریتفس ق،یهر تعداد تزر

و  ریتفس ق،یشامل هر تعداد تزر یمادرزاد مارانیب یبرا ؛ییچپ، هر کدام به تنها ایراست  سمیکاتتر 900840

 و گزارش لمیخواندن ف

و  ریتفس ق،یبه همراه هر تعداد تزر یبا مشکالت مادر زاد مارانیچپ و راست در ب سمیکاتتر بیترک 900845

 ازیدر صورت ن یمتریو گزارش و اکس لمیخواندن ف

 یبا مشکالت مادر زاد مارانیعروق کرونر در ب یوگرافیقلب راست و چپ به همراه آنژ سمیکاتتر بیترک 900850

 رگ اول (FFR) فشار داخل کرونر یریاندازه گ 900865

900870 FFR هر رگ اضافه 

 پوست قی؛ از طرPFO ای ASD بستن 900875



 پوست قی؛ از طرVSD بستن 900880

 چپ زیبه دهل یدسترس یبرا یلزیده یانجام سپتوستوم 900881

 

 :60مشمول کد تعدیلی  ج( افراد صاحب صالحیت

 متخصص بیهوشی 

 و عروق  جراح قلبفوق تخصص 

 از خدمات مذکور(  تعدادی*فوق تخصص جراحی عروق )در 

در حال حاضر کد تعدیلی مذکور  09/06/1396ه مورخ 54240ت  /70358تبصره* : طبق مصوبه هیات وزیران به شماره 

 گردد.شامل رشته بالینی فوق تخصص جراحی عروق نمی

 د( مکان ارایه خدمت:

 کت لب

EP LAB 

 اتاق های هیبرید

 قلب و عروق: د( تعریف شرایط استندبای حین انجام اعمال اینترونشنال

حاضر باشد و بتواند بالفاصله در همان مرکز درمانی (: الزم است پزشک در Direct supervisionتحت نظارت مستقیم) 

 لباس ارایه خدمت در دسترس قرار گیرد، اما الزم نیست در تماس مستقیم با بیمار باشد.

 

 



 بررسی الزام استقرار کت کب و اتاق عمل در یک بیمارستان:ه( 

، اتاق عمل با قابلیت جراحی قلب و  EP LABجهت اقدامات اینترونشنال قلب و عروق در کت لب یا اتاق هیبرید یا -1

 باید در همان مرکز درمانی )بیمارستان( وجود داشته باشد. ،عروق

 تبصره:

 باشد.میمنظور از اتاق عمل: اتاق عمل رزرو 

 )جراحی قلب باز(  ICU-OHوجود بخش  -2

 

 

 


