
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۱۱۳۰

دارد
۱۴۰۰/۱۱/۲۵

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان
موضوع : مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور - کدهای جراحی یورتروپالستی

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی بیمه 

سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٠ در خصوص کدهای جراحی یورتروپالستی (پیوست) به استناد تکالیف 

مندرج در ماده (٢) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ١٣٧٣ به شرح ذیل جهت استحضار، 

بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا تقدیم میگردد.
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«دستورالعمل رسیدگی به اسناد و شرح کدهای یورتروپالستی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
در خصوص اعمال جراحی مجرای ادراری، قسمت ترمیمی کتاب ارزش نسبی، موارد ذیل در رسیدگی به اسناد مربوطه 

لحاظ میگردد:
در صورت انجام خدمت «ترمیم تنگی طوالنی مجرا از بولبار تا نوک مجرا با ۲ برش ختنهگاه و پرینه و آوردن  .۱
آلت به داخل پرینه جهت کاربرد گرافت دهانی طوالنی روی مجرا به صورت یکپارچه»، در صورت احراز 

شرایط، کدهای ذیل قابل گزارش و پرداخت میباشد:
کد ۵۰۰۷۹۰ .۱

کد ۵۰۰۷۸۵ با کد تعدیلی ۵۱. .۲

کد ۱۰۰۲۹۵ با کد تعدیلی ۵۱. .۳
معادل کد ۵۰۰۶۲۰ با کد تعدیلی ۵۱ (در صورت استفاده از دستگاه سیستوسکوپ انعطاف پذیر). .۴

شرایط و ضوابط پرداخت این کدها به شکل همزمان به شرح ذیل است:
 خدمت مربوطه صرفا به فلوشیپ ترمیمی جراحی اورولوژی قابل پرداخت است.

اندیکاسیون تشخیصی این عمل جراحی: شرح حال بیمار و تصویر گرافی نشان دهنده تنگی طوالنی از  
مجرای آلتی تا مجرای ممبرانس میباشد.

در صورت انجام خدمت «ترمیم مجرای بولبوممبرانوس بیش از ۴ سانت از طریق برش پرینه به روش  .۲
آناستوموز انتها به انتها با آزادسازی اجسام غاری و آماده سازی و انتقال امنتوم به محل آناستوموز با آزادسازی 

گردن مثانه از استخوان پوبیس»، در صورت احراز شرایط، کدهای ذیل قابل گزارش و پرداخت میباشد:
کد ۵۰۰۷۹۰ .۱

کد ۱۰۰۲۹۵ با کد تعدیلی ۵۱  .۲
معادل کد ۵۰۰۶۲۰ با کد تعدیلی ۵۱ (در صورت استفاده از دستگاه سیستوسکوپ انعطاف پذیر). .۳

تبصره: در صورت استفاده از فلپ آزاد امنتوم با انسزیون جداگانه روی شکم کد  ۴۰۲۲۰۰ با اعمال کد 
تعدیلی ۵۱ قابل گزارش و پرداخت است. بدیهی است در صورت استفاده از کد ۴۰۲۲۰۰، کد ۱۰۰۲۹۵ به 

طور همزمان قابل گزارش و پرداخت نمیباشد.
شرایط و ضوابط پرداخت این کدها به شکل همزمان به شرح ذیل است:

خدمت مربوطه صرفا به فلوشیپ ترمیمی جراحی اورولوژی قابل پرداخت است. 
اندیکاسیون تشخیصی این عمل جراحی: شرح حال بیمار و گزارش تصویربرداری بیمار از گرافیهای  

RUG و VCUG و شرح سیستکوپی انجام شده میباشد.
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در صورت انجام خدمت «ترمیم مجرای بولبر از طریق برش پرینه و استفاده از گرافت دهان و ترمیم پوشش  .۳
اسفنجی» در صورت احراز شرایط، کدهای ذیل قابل گزارش و پرداخت می باشد:

کد ۵۰۰۷۹۰ .۱
کد ۱۰۰۲۹۵ با کد تعدیلی ۵۱ .۲

معادل کد ۵۰۰۶۲۰ با کد تعدیلی ۵۱ (در صورت استفاده از دستگاه سیستوسکوپ انعطاف پذیر). .۳
شرایط و ضوابط پرداخت این کدها به شکل همزمان به شرح ذیل است:

خدمت مربوطه صرفا به فلوشیپ ترمیمی جراحی اورولوژی قابل پرداخت است. 
اندیکاسیون تشخیصی این عمل جراحی: شرح حال بیمار و گزارش تصویربرداری بیمار از گرافیهای  

RUG و VCUG و شرح سیستکوپی انجام شده میباشد.
برای کلیه موارد فوق (بندهای یک، دو و سه) و سایر موارد اعمال جراحی ترمیم مجرای ادراری، در صورتی  .۴
که بیمار قبالً در همین ناحیه جراحی شده و عمل مشابه انجام داده باشد و عمل توسط فلوشیپ ترمیمی 

جراحی اورولوژی انجام شود،  برای این بیمار کد تعدیلی ۵۳ به کد اصلی خدمت اضافه میگردد.
بدیهی است در صورتی که پزشک جراح، فلوشیپ ترمیمی نباشد، کد تعدیلی اعمال جراحی مجدد قابل 

گزارش و اخذ نمیباشد.»

رونوشت :
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

جناب آقای یحیی ابراهیمی عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر ولی ا... فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت
جناب آقای امین بیگلرخانی سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات

جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت
جناب آقای یوسف وند رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت
جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی)

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی


