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 عمل جراحي نام رديف

واحد 
  عمل

 
جراحي
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 اقامت 
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بيهوشي
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 درجه  سه

بيمارستان 
 درجه  چهار

با) ناخن فرورفته درگوشت(اكسيزيون بسترناخن ناقص ياكامل   1   

ساده يامشكل(يا بدون بازسازي بسترناخن ) 
2,5 0,4 2,4 1،066،000 990،000 914،000 837،000 

 3،700،000 4،177،000 4،654،000 5،131،000 11,1 2,5 8 اكسيزيون سينوس پا يلونيدال با يا بدون ترميم  2

 8،599،000 9،667،000 10،736،000 11،804،000 16 5,6 19 ماستكتومي راديكال يا مديفيه با يا بدون برداشتن غدد لنفاوي  3

هاي پستان يا ماستكتومي ناقصبيوپسي وبرداشتن توده   4   5 1,5 6,8 3،245،000 2،959،000 2،672،000 2،386،000 

 2،029،000 2،258،000 2،487،000 2،716،000 7,7 1,2 5 جااندازي شكستگي بيني به روش بسته  5

  جااندازي شكستگي بيني بطوربازبا فيكساسيون استخواني داخل و  6

 2،932،000 3،237،000 3،543،000 3،848،000 10 1,6 9 يا خارج بدون شكستگي سپتوم

 درمان شكستگي بازبيني پيچيده بافيكساسيون همراه  7

 4،996،000 5،358،000 5،721،000 6،083،000 14,8 1,9 18 باجااندازي شكستگي بيني 

 1،737،000 2،004،000 2،271،000 2،538،000 7 1,4 3,9 جااندازي دررفتگي شانه با بيهوشي  8

 2،026،000 2،293،000 2،560،000 2،828،000 7 1,4 5,3 جااندازي شكستگي بسته سوپرا كنديلرو ترانس كنديلر  9

 6،363،000 7،165،000 7،966،000 8،768،000 12,1 4,2 13 شكستگي دوبل ساعد، جااندازي باز با ثابت كردن استخوان  10

بستهشكستگي ساعد ،ديستال راديوس ،جااندازي با دستكاري   11     

 ساده يا مشكل
5 1 4,3 2،314،000 2،123،000 1،932،000 1،742،000 
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دست يا پا،با يا)منفرد(آمپوتاسيون انگشت شست يا بتدانگشت  12 بدون 
 2،772،000 3،116،000 3،459،000 3،803،000 8,9 1,8 7 فالپ

جااندازي بسته)شامل سوپرا كونديل(شكستگي تنه فمور  13  7,5 7,6 8,7 10،406،000 8،956،000 7،506،000 6،056،000 

 9،615،000 11،122،000 12،629،000 14،137،000 13,8 7,9 20 استخوان شكستگي تنه فمور بسته يا بازجااندازي بازبا يا بدون تثبيت  14

 2،950،000 3،407،000 3،865،000 4،323،000 8 2,4 5,5 جااندازي شكستگي بسته تنه تيبيا وفيبوال  15

 4،767،000 5،473،000 6،179،000 6،885،000 10,4 3,7 9,5 جااندازي شكستگي بازتنه تيبيا وفيبوال  16

سپتوپالستي(ترميم تيغه بيني بايابدون كاشت غضروف  17 ) 10 2 11,5 4،903،000 4،522،000 4،140،000 3،758،000 

لوك با -انسيزيون سينوس راديكال يكطرفه كالد ول  18  

پوليپيا بدون برداشتن    
13,52 1,9 12,7 5،432،000 5،069،000 4،707،000 4،344،000 

 2،878،000 3،394،000 3،909،000 4،424،000 4,1 2,7 4,7  برونكوسكوپي تشخيصي  19

 8،658،000 9،860،000 11،062،000 12،264،000 18,5 6,3 16 اسپلنكتومي يا ترميم پارگي ان  20

سنيتانسيلكتومي و آدنوئيدكتومي در هر   21  5,5 1,6 10,5 3،589،000 3،284،000 2،978،000 2،673،000 

 2،042،000 2،328،000 2،614،000 2،900،000 9,5 1,5 2,9 آدنوئيدكتومي اوليه يا ثانويه در هر سني  22

 4،575،000 4،919،000 5،262،000 5،606،000 13,3 1,8 15,2 رزكسيون راديكال لوزه وپيالرها  23
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روده يادئودنوستومي يا ژژنوستومي ياآنتروليزيا انسداد   24   

 8،577،000 9،607،000 10،638،000 11،668،000 16,2 5,4 15 انتروتومي يا ولولوس

 5،805،000 6،416،000 7،027،000 7،637،000 12,8 3,2 11 آپاندكتومي يا پريتونيت ياهردوبا يا بدون درناژآبسه  25

پيچيده،با ياهموروئيد، هر نوع وهرروش،ساده يا   26   

 3،813،000 4،309،000 4،805،000 5،301،000 9,6 2,6 8,51 بدون فيستولكتومي ،با يابدون فيشركتومي

 اكسپلوريزاسيون كوله سيستكتومي با يا بدون كالنژيوگرافي يا  27
 8،447،000 9،573،000 10،699،000 11،824،000 17,6 5,9 15 مجاري صفراوي 

ازهرنوع با يا بدون اكسيزيونفتق اينگوينال يكطرفه   28   

    هيدروسل يا اسپرماتوسل بجز فتق اينگوينال مختنق
9,52 2,4 10,1 5،509،000 5،051،000 4،593،000 4،135،000 

 4،345،000 4،822،000 5،299،000 5،776،000 12,1 2,5 10 فتق اينگوينال مختنق يكطرفه  29

ستريك،اشپيگلنافي،اپيگا (فتق جدار قدامي شكم از هر نوع  30 ) 11,52 3 12,8 6،955،000 6،383،000 5،810،000 5،238،000 

 10،053،000 11،178،000 12،304،000 13،430،000 18,2 5,9 25 نفروليتوتومي،درآوردن هرنوع سنگ كليه به هرشكل  31

 11،076،000 12،355،000 13،633،000 14،911،000 18,1 6,7 25 نفركتومي،شامل اورتركتومي ناقص با هرروش شامل برداشت دنده  32

  سيستواورتروسكوپي با كاتتريزاسيون حالب در بيمارستان با  33

 2،222،000 2،528،000 2،833،000 3،138،000 5,4 1,6 3 يا بدون نمونه برداري

 8،221،000 9،098،000 9،976،000 10،854،000 14,6 4,6 20 آن رزكسيون پروستات از داخل مجرا با يا بدون سيستوسكوپي ونظاير  34
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  اوركيوپكسي از هر نوع با يا بدون  35
 4،122،000 4،561،000 5،000،000 5،438،000 10,6 2,3 11 فتق يكطرفه

  زايمان توسط پزشك به هر شكل   36
 )بدون محاسبه تخت روز نوزاد(

15 1,4   4،204،000 3،937،000 3،670،000 3،403،000 

37   

  .  اضافه خواهد شد36تخت روز نوزاد كه به رديف
در صورت چند قلويي هزينه به تعداد قل محاسبه خواهد شد و : 1تبصره      

در صورت بيمار :  2درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد  تبصره 
بودن نوزاد يا بستري نوزاد پس از ترخيص مادر، هزينه نوزاد جداگانه محاسبه 

 .                    واهد شدخ

  1,4   668،000 534،000 401،000 267،000 

 3،630،000 4،146،000 4،661،000 5،176،000 8,7 2,7 8 رزكسيون يا ترميم هيدروسل يكطرفه  38

 3،944،000 4،325،000 4،707،000 5،089،000 10,6 2 9,5 اكسيزيون واريكوسل ازراه شكم با يا بدون ترميم فتق  39

غدد(پروستاتكتومي راديكال با يا بدون نمونه برداري از غده  40  12،378،000 13،618،000 14،858،000 16،098،000 22,1 6,5 26 لنفاوي (

غير مامايي(كولپوپرينئورافي ،بخيه ضايعه واژن ويا پرينه  41 ) 6,5 1,4 7,2 3،378،000 3،111،000 2،844،000 2،577،000 

ركتوسلكولپورافي خلفي، ترميم   42  8 2,2 11,3 5،152،000 4،732،000 4،312،000 3،892،000 

 6،245،000 7،008،000 7،771،000 8،534،000 14,2 4 11 ترميم كولپورافي قدامي خلفي با يا بدون ترميم انتروسل  43

غير مامايي(ديالتاسيون وكورتاژ تشخيصي ويا درماني  44 ) 4 1,4 7 2،899،000 2،632،000 2،365،000 2،097،000 
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  هيستركتومي كامل بايا بدون برداشتن تخمدانها يا  45

 7،934،000 8،830،000 9،727،000 10،624،000 15,6 4,7 17 كولپواورتروسيستوسكوپي

 5،543،000 6،115،000 6،687،000 7،260،000 13,3 3 10,5 كيست بهر شكل  رزكسيون تخمدان يكطرفه يا دو طرفه با يا بدون  46

داخل لوله اي از راه شكم يا مهبل همراه با سالپنژكتوميحاملگي   47   

 6،767،000 7،511،000 8،255،000 8،999،000 13,8 3,9 14 با يا بدون اووفوركتومي

 6،180،000 6،714،000 7،249،000 7،783،000 14,4 2,8 17 )بدون محاسبه تخت روز نوزاد(سزارين به هر طريق   48

اضافه خواهد شد 47گلوبال رديف تخت روز نوزاد به تعرفه   49    2,8   1،336،000 1،068،000 801،000 534،000 

 2،255،000 2،542،000 2،828،000 3،114،000 7,2 1,5 6 سقط قانوني به روش جراحي با يا بدون ديال تا سيون وكورتاژ  50

 8،137،000 9،130،000 10،122،000 11،114،000 17 5,2 19 تيروئيدكتومي توتال  51

 7،960،000 8،818،000 9،677،000 10،536،000 18,2 4,5 17 تيروئيدكتومي ساب توتال  52

 24 شنت ونتريكول به صفاق يا پلور يا جاهاي ديگر  53
معمولي7,05  

   0,75 
ICU      

23,2 20،131،000 18،122،000 16،113،000 14،103،000 

 10،182،000 11،251،000 13،388،00012،319،000 22,5 5,6 30 اكسيزيون فتق بين مهره اي يك يا دو طرفه كمري  54
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 11،800،000 13،173،000 14،547،000 15،921،000 20,8 7,2 32 گردني،پشتي،كمري فاستكتومي يا فورامينوتومي يك طرفه يا دو طرفه  55

 3،246،000 3،590،000 3،933،000 4،277،000 7,6 1,8 9 يا بازو يا ساق پا ،يكطرفه  نوروليز هر عصب در مچ دست  56

غير ليزري(كراتوتومي شعاعي  57 ) 20 0,2 2,2 3،928،000 3،890،000 3،852،000 3،813،000 

 6،445،000 6،884،000 7،322،000 7،761،000 16,1 2,3 20 درآوردن عدسي،داخل يا خارج كپسولي با يا بدون آيريدكتومي  58

گذاشتن لنز+ درآوردن عدسي،داخل و خارج كپسولي  59  28 2,2 15 9،562،000 9،142،000 8،723،000 8،303،000 

 5،769،000 6،150،000 6،532،000 6،913،000 13,5 2 18 استرابيسم يك يا دو چشم بهر طريق  60

  تمپانوپالستي با يا بدون ماستوئيدكتومي با يا بدون بازسازي  61
 زنجيره استخواني

25 3,3 21 10،803،000 10،173،000 9،544،000 8،914،000 

 k( 13 0,6 7 1،362،000 1،248،000 1،133،000 1،019،000داخلي(معاينه چشم زير بيهوشي    62

ميخ، ميل يا پليت عميق در آوردن سيم، پين،  63  4 1,5 8,5 3،539،000 3،253،000 2،967،000 2،681،000 

 1،958،000 2،168،000 2،378،000 2،588،000 7,3 1,1 5,9  شكستگي تنه راديوس و اولنا بسته جا اندازي با دستكاري  64

باز تثبيت  شكستگي بسته يا باز انتهاي پروگزيمال يا گردن فمور، جا اندازي  65
  داخلي با پروتز

27 8,2 19,9 16،094،000 14،529،000 12،965،000 11،400،000 

 6،730،000 7،684،000 8،638،000 9،592،000 2,5 5 13 آناستوموز مستقيم شرياني و وريدي در هر محلي  66

 1،451،000 1،680،000 1،909،000 2،138،000 0,1 1,2 4,2  آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني، تشخيصي ، مستلزم بستري  67
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فيستولكتمومي انسيزيون و درناژ آبسه ايسكوركتال، داخل جداري، همراه با  68
  زير عضالني

10 2,5 10,1 5،273،000 4،796،000 4،319،000 3،842،000 

 2،365،000 2،651،000 2،937،000 3،223،000 8,5 1,5 4  فيشر كتومي با يا بدون اسفنكترتومي  69

 3،540،000 3،864،000 4،188،000 4،513،000 10,1 1,7 10  فيستولكتومي زير عضالني مشكل يا متعدد  70

 4،168،000 4،588،000 5،008،000 5،427،000 10 2,2 8,9  ترميم فتق فمورال با انسيزيون كشاله ران يك طرفه  71

 5،186،000 5،663،000 6،140،000 6،617،000 13,8 2,5 14,5  روشي ترميم فتق فمورال با انسيزيون كشاله ران دو طرفه راجعه با هر  72

 8،491،000 9،483،000 10،475،000 11،468،000 16,7 5,2 19,6  ارتروليتوتومي يك سوم فوقاني حالب  73

 8،309،000 9،282،000 10،255،000 11،229،000 16,8 5,1 20  اروتروليتوتومي يك سوم تحتاني حالب  74

 7،090،000 7،853،000 8،616،000 9،379،000 13,7 4 18  مثانه سيستواورتروسكوپي با فولگوراسيون و برداشتن تومورهاي بزرگ  75

 4،026،000 4،427،000 4،828،000 5،228،000 9,5 2,1 8  سيستواورتروسكوپي مستقيم ، اورتروتومي داخلي  76

 4،045،000 4،446،000 4،847،000 5،247،000 11,1 2,1 7,5  سيستواورتروسكوپي با برداشتن سنگ حالب  77

عمل ) اكسيزيون واريكوسل با بستن وريدهاي اسپرماتيك براي واريكوسل  78
 3،733،000 4،076،000 4،420،000 4،763،000 9,3 1,8 8  ( مستقل

 9،226،000 10،180،000 11،134،000 12،088،000 16,6 5 20  پروستاتكتومي سوپراپوبيك يك يا دو مرحله اي  79
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بستري  ديالتاسيون و كورتاژ براي خونريزي بعد از زايمان در همان نوبت  80
عمل مستقل(شدن براي زايمان   )  

4,2 1,6 4,1 2،938،000 2،633،000 2،328،000 2،022،000 

عمل شيرودكار يا لش( تراكلوپالستي   81  )  9,5 1,8 7,9 4،083،000 3،739،000 3،396،000 3،053،000 

(راه شكم ميومكتومي منفرد يا متعدد، اكسيزيون تومور فيبروئيد رحم از  82
 5،304،000 5،724،000 6،144،000 6،564،000 13,4 2,2 12  ( عمل مستقل

روش مارشال(واژن با كلپواورتروسيستوپكسيهيستركتومي از راه  83 مارچتي 
كرانتر -   )  

22 4 17 11،290،000 10،527،000 9،764،000 9،001،000 

يا بدون  الپاراسكوپي تشخيصي با يا بدون فولگوراسيون ضايعات تخمدان با  84
  رفع چسبندگي ها و نمونه برداري و آسپيراسيون منفرد يا متعدد

9 2,3 12 5،278،000 4،840،000 4،401،000 3،962،000 

يا بدون كرانيوتومي تجسسي باالي چادرينه اكسترادورال يا ساب دورال با  85
 15،014،000 16،445،000 17،876،000 19،307،000 22,2 7,5 36  تخليه هماتوم

خود قرار  ترميم پارگي قرنيه و يا اسكلرا سوراخ شده با رزكسيون يا درجاي  86
 دادن بافت يووآ

15 4,7 14,2 9،321،000 8،424،000 7،527،000 6،631،000 

 2،185،000 2،472،000 2،758،000 3،044،000 6 1,5 7  اكسيزيون يا تغيير محل پتريجيوم با يا بدون گرافت  87

 5،174،000 5،555،000 5،937،000 6،319،000 12,4 2 16  ترابكولكتومي خارجي  88

ثانويه به دنبال برداشتنگذاردن عدسي داخل چشمي بطور   89  6،263،000 6،721،000 7،179،000 7،637،000 12,6 2,4 20  عدسي 

 1،225،000 1،473،000 1،721،000 1،969،000 4 1,3 2بيش  اكسيزيون شاالزيون مستلزم بستري شدن منفرد يا متعدد در يك يا  90
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 عمل جراحي نام رديف

واحد 
  عمل

 
جراحي

  مدت
 اقامت 

 واحد 
بيهوشي

بيمارستان 
 درجه يك

بيمارستان 
 درجه دو

بيمارستان 
 درجه  سه

بيمارستان 
 درجه  چهار

  از يك پلك

بينيايجاد فيستول ملتحمه به ( داكريوسيستورينوستومي   91  )  15 2,2 12 6،265،000 5،845،000 5،425،000 5،005،000 

واردن كردن  ميل زدن مجراي نازوالكريمال با يا بدون شستشو با يا بدون  92
 1،512،000 1،626،000 1،741،000 1،855،000 9 0,6 4  لوله و يا استنت مستلزم بيهوشي عمومي

 


