
 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 1 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

1 990000 
100140 

100155 

اكسيزيون  ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل 

فرورفته با يا بدون برای مثال ناخن در گوشت 

اكسيزيون گوه ای پوست كنار ناخن   با يا بدون ترميم 

بستر ناخن يا بازسازی بستر ناخن با يا بدون گرافت 

)در صورتی كه جنبه زيبايی داشته باشد، كد * محسوب 

 می گردد(

6.5 2.25 0.4 2،282،200 2،127،400 1،972،500 1،817،700 

2 990005 100160 
ت يا سينوس پيلونيدال؛ ساده، وسيع يا اكسيزيون كيس

 مشكل
15 8.33 2.5 9،635،900 8،668،100 7،700،400 6،732،600 

3 990010 100715 

ماستكتومی راديكال مديفه شامل برداشتن غدد لنفاوی 

( با يا بدون Urbanزير بغل و پستانی داخل )عمل نوع 

برداشتن عضله پكتورال مينور، بدون برداشتن عضالت 

 تورال ماژورپك

45 13.50 5.6 23،902،000 21،734،100 19،566،300 17،398،500 

4 990015 
100705-

100685 

اكسيزيون كيست، فيبرآدنوم، يا هر تومور خوش خيم  

يا بدخيم ديگر، بافت نابجای پستان، ضايعات داخل مجرا، 

ضايعات نوك پستان يا آرئول، باز، مرد يا زن، يك ضايعه 

ماستكتومی ناقص )در صورتی كه جنبه يا بيشتر يا 

 زيبايی داشته باشد، كد * محسوب می گردد(

17 5.10 1.5 7،134،200 6،553،500 5،972،800 5،392،200 

5 990020 200635 
درمان بسته شكستگی بينی با مانيپوالسيون با يا بدون 

 تثبيت
10 3.75 1.2 4،929،000 4،464،400 3،999،900 3،535،400 

6 990030 200645 

درمان باز شكستگی بينی همراه با فيكساسيون اسكلتال 

داخلی و يا خارجی، و با يا بدون شكستگی سپتوم 

)كدهای ديگر مرتبط با جراحی بينی، با اين كد قابل 

 باشد(گزارش و محاسبه نمی

25 11.10 1.9 10،002،500 9،267،000 8،531،400 7،795،900 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 2 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

7 990035 201480 
در رفتگی شانه با مانيپوالسيون؛ با يا بدون  درمان بسته

 بيهوشی
8 4.50 1.4 4،801،300 4،259،400 3،717،400 3،175،500 

8 990040 201720 

درمان بسته شكستگی تنه هومروس؛ سوپراكنديالر يا 

ترانس كنديالر استخوان هومروس با يا بدون گسترش 

وس، به ناحيه اينتركونديالر/ اپيكنديل يا كنديل هومر

 داخلی يا خارجی؛ با يا بدون مانيپوالسيون

7.2 5.25 1.4 4،925،000 4،383،100 3،841،100 3،299،100 

9 990045 202145 
درمان باز شكستگی تنه راديوس و اولنا شامل 

 فيكساسيون داخلی در صورت انجام
45 10.58 4.2 19،438،800 17،813،000 16،187،100 14،561،200 

10 990050 150202  

درمان بسته شكستگی ديستال راديوس )مانند شكستگی 

كاليس يا اسميت( يا جداشدن اپی فيز با يا بدون 

 شكستگی زائده استيلوئيد اولنا؛ با يا بدون مانيپوالسيون

8 3.23 1.0 4،141،900 3،754،800 3،367،700 2،980،600 

11 990055 
202715 -

204520 

شست )آمپوتاسيون  آمپوتاسيون متاكارپ با انگشت يا

Ray منفرد، با يا بدون انتقال بين استخوانی با يا بدون ،)

فلپ  يا آمپوتاسيون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، يا 

آمپوتاسيون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفاالنژيال يا از 

 مفصل اينترفاالنژيال

12 7.50 1.8 7،005،900 6،309،100 5،612،300 4،915،500 

12 990060 
203480 -

203460 

درمان بسته شكستگی تنه فمور يا  انتهای ديستال فمور، 

كنديل داخلی يا خارجی با مانيپوالسيون؛ يا فيكساسيون 

استخوانی شكستگی فمور از طريق پوست، انتهای 

ديستال، كنديل داخلی يا خارجی يا سوپراكنديالر يا 

ترانس كنديالر، با يا بدون گسترش به ناحيه 

 فيزديستال فمورتركونديالر يا جداشدن اپیاين

15 5.78 7.6 20،259،800 17،317،800 14،375،700 11،433،700 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 3 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

 20،744،500 23،802،700 26،860،900 29،919،100 7.9 11.10 58 درمان باز شكستگی تنه فمور با ميله داخل كانال 203470 990065 13

14 990070 203775 

تيبيا )با يا بدون شكستگی درمان بسته شكستگی تنه 

فيبوال(، با يا بدون مانيپوالسيون؛ يا فيكساسيون اسكلتی 

شكستگی تنه تيبيا )با يا بدون شكستگی فيبوال( از طريق 

 پوست )برای مثال پين يا پيچ(

9 6.00 2.4 7،910،500 6،981،400 6،052،300 5،123،300 

15 990075 203780 
با يا بدون شكستگی فيبوال( درمان باز شكستگی تنه تيبيا )

 با پليت/پيچ، با يا بدون سركالژ
41 9.30 3.7 16،436،000 15،003،700 13،571،400 12،139،100 

16 990080 300095 

ترميم تيغه بينی يا رزكسيون زير مخاطی سپتوم با يا 

بدون تراشيدن، حالت دادن غضروف يا جايگزينی با 

 گرافت )سپتوپالستی(

22 10.13 2.0 9،670،200 8،896،000 8،121،800 7،347،600 

17 990085 300160 
( با يا بدون Caldwell-Lucانسيزيون سينوس راديكال )

 خارج كردن پوليپهای آنتروكوآنال
24 11.03 1.9 10،013،500 9،277،900 8،542،400 7،806،900 

18 990090 300500 

برونكوسكوپی،  قابل انعطاف تشخيصی، با يا بدون 

راهنمايی فلئوروسكوپ؛ شامل بررسی طناب های 

صوتی ،تراشه ،برونش های اصلی راست و چپ و 

 برونش های سگمانته 

12 6.00 2.7 9،719،800 8،674،600 7،629،400 6،584،200 

19 990095 302800 
اسپلنكتومی كامل يا ناقص يا ترميم طحال پاره شده با 

 يا بدون اسپلنكتومی ناقص
46 16.13 6.3 25،725،200 23،286،400 20،847،600 18،408،800 

20 990100 400400 

تونسيلكتومی با يا بدون آدنوئيدكتومی با كنترل 

ريزی در همان نوبت بستری يا رزكسيون راديكال خون

 لوزه و پيالرها و/يا مثلث رتروموالر؛ بدون بستن

23 9.38 1.6 8،508،000 7،888،600 7،269،300 6،649،900 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 4 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

 4،995،300 5،576،000 6،156،700 6،737،300 1.5 8.63 14.5 آدنوئيدكتومی با كنترل خون ريزی 400405 990105 21

22 990115 

400870-

400875-

400880-

400885 

400890-

400895-

400900 

آنتروليز )آزادسازی چسبندگی روده( يا دئودنوتومی 

يا يا آنتروتومی  يا كولوتومی برای اكسپلوراسيون ، يك 

چند بيوپسی يا در آوردن جسم خارجی يا جا انداختن 

ولوولوس ، انواژيژيناسيون هرنی داخلی  يا 

مالروتاسيون يا جا انداختن ولوولوس ميدگات با يا 

بدون ژژنوستومی ،كاتتر سوزن دار برای 

 هايپراليمانتاسيون )روده ای(

50 13.65 5.4 24،979،100 22،888،700 20،798،300 18،707،900 

23 990120 401175 
آپاندكتومی يا انسيزيون و درناژ آبسه آپانديس يا 

 پريتونيت ناشی از آن
31 11.10 3.2 15،731،800 14،493،100 13،254،300 12،015،600 

24 990125 401520 
هموروئيدكتومی  داخلی و خارجی ساده يا مشكل وسيع 

 با يا بدون فيشركتومی
15 8.70 2.6 9،978،300 8،971،800 7،965،300 6،958،800 

25 990130 

401815-

401820-

401816-

401821 

كوله سيستكتومی با يا بدون كالنژيوگرافی با يا بدون 

 اكسپلور كلدوك با يا بدون كولدوكوانتروستومی
56 15.45 5.9 26،367،500 24،083،500 21،799،600 19،515،600 

26 990135 

-402125-

402115-

402176 

ق اينگوئينال اوليه، اساليدينگ، مختنق يا ترميم فت

 استرانگوله 
28.5 9.83 2.5 12،067،700 11،119،300 10،170،900 9،222،500 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 5 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

27 990145 

402145-

402176-

402177 

ترميم فتق شكمی يا انسيزيونال اوليه؛ قابل جااندازی / 

 مختنق يا استرانگوله ، با يا بدون مش گذاری
40 9.60 3.0 15،526،100 14،364،700 13،203،400 12،042،000 

28 990147 

402176-

402135-

402175 

ترميم فتق اشپيگل يا فمورال اوليه ، قابل جا اندازی / 

 مختنق يا استرانگوله
29.7 9.60 2.5 12،216،900 11،268،500 10،320،000 9،371،600 

29 990150 

402155 

402160 

402176 

 9،199،200 10،360،500 11،521،800 12،683،200 3.0 9.60 20 ختنق يا استرانگولهفتق نافی يا اپی گا ستريك / م

30 990155 500030 

نفروليتوتومی، درآوردن سنگ يا عمل جراحی ثانويه 

برای سنگ يا عارضه دار شده بدليل ناهنجاری 

مادرزادی كليه يا درآوردن سنگ بزرگ )شاخ گوزنی( 

 كه لگن و لگنچه كليه پر كند

54 15.90 5.9 26،417،900 24،133،900 21،850،000 19،566،000 

31 990160 

500060-

500065-

500070 

نفركتومی با اورتركتومی ناقص يا كامل ، شامل 

برداشت دنده يا برداشت كاف مثانه/ مشكل)بدليل 

جراحی قبلی بر روی همان كليه يا نفروكتومی راديكال  

وكتومی وناكاوا( ، با ای ويا ترومببا لنف آدنكتومی ناحيه

 هر روشی

61 15.83 6.7 30،592،800 27،999،200 25،405،500 22،811،900 

32 990165 

500580-

500575-

500590 

سيستواورتروسكوپی با يا بدون شستشو و تخليه لخته 

ها فراوان  با يا با بدون كاتتريزاسيون حالب با يا بدون 

كليه با يا بدون نمونه برداری با برس از حالب يا لگنچه 

 فولگوراسيون

7.6 5.55 1.6 6،247،700 5،628،300 5،008،900 4،389،500 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 6 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

33 990170 500690 

رزكسيون پروستات از داخل مجرا، مرحله اول )ناقص(، 

مرحله دوم از رزكسيون دو مرحله ای يا برداشت 

رشد مجدد بافت انسدادی، بيش از يكسال بعد از عمل 

 TURPمثانه متعاقب اين عمل ) يا برداشت تنگی گردن

 ناقص(

25 13.95 4.6 18،642،900 16،862،200 15،081،500 13،300،700 

 17،259،100 19،039،800 20،820،500 22،601،300 4.6 15.45 55 كامل( TURPجراحی پروستات از طريق مجرا ) 501351 990172 34

 7،796،300 8،686،700 9،577،000 10،467،400 2.3 9.45 22 ون ترميم فتقاوركيوپكسی از راه اينگوينال، بد 501175 990175 35

36 990180 502155 

مراقبت مامايی روتين، شامل مراقبت قبل و بعد از 

زايمان، زايمان واژينال )با يا بدون اپيزيوتومی و يا 

 بدون فورسپس و واكيوم( به هر روش

50 0.00 1.4 11،441،500 10،899،600 10،357،600 9،815،700 

37 990181 502156 

زايمان بی درد با روش بيهوشی اپيدورال و اسپينال 

شامل مراقبت مامايی روتين، مراقبت قبل و بعد از 

زايمان، زايمان واژينال به هر روش )با يا بدون 

 اپيزيوتومی و با يا بدون فورسپس و واكيوم( 

50 17.00 1.4 13،059،900 12،518،000 11،976،000 11،434،100 

38 990182 502157 

زايمان بی درد با ساير روشهای بيهوشی مانند 

آنتونكس شامل مراقبت مامايی روتين، مراقبت قبل و 

بعد از زايمان، زايمان واژينال به هر روش )با يا بدون 

 اپيزيوتومی و با يا بدون فورسپس و واكيوم(

50 7.00 1.4 12،107،900 11،566،000 11،024،000 10،482،100 

 10،937،600 11،479،500 12،021،500 12،563،500 1.4 0.00 58 زايمان متعدد )چند قلويی( 502160 990183 39



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 7 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

40 990184 502161 
زايمان متعدد )چند قلويی( بی درد با روش بيهوشی 

 اپيدورال و اسپينال
58 19.00 1.4 14،372،300 13،830،300 13،288،300 12،746،400 

41 990185 502162 
زايمان متعدد )چند قلويی( بی دردبا ساير روشهای 

 بيهوشی مانند آنتونكس
58 10.00 1.4 13،515،500 12،973،500 12،431،500 11،889،600 

  990186   

اضافه خواهد   41تا  36های تخت روز نوزاد به رديف

 شد.   

: در صورت چند قلويی تخت روز نوزاد به 1تبصره      

د قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد تعدا

: در صورت 2تبصره  مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.

بيمار بودن نوزاد يا بستری نوزاد پس از ترخيص مادر، 

 هزينه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد.

  0.00 1.4 1،354،900 1،083،900 812،900 542،000 

  990187   

تا  36های ( به رديف901925ويزيت اوليه نوزاد )كد 

 اضافه خواهد شد.   41

: در صورت چند قلويی ويزيت اوليه نوزاد  به 1تبصره 

تعداد قل محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد 

 مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.

      666،400 666،400 666،400 666،400 

42 990190 
501235-

501245 

ميم هيدروسل تونيكا اكسيزيون هيدروسل  يا تر 

 (، يكطرفه Bottleواژيناليس)عمل 
17.6 8.03 2.7 10،272،500 9،227،300 8،182،100 7،136،900 

43 990195 501305 
اكسيزيون واريكوسل يا بستن وريدهای اسپرماتيك 

 برای واريكوسل؛ از راه شكم با ترميم فتق
24 9.45 2.0 10،389،000 9،614،700 8،840،500 8،066،300 

44 990200 
501340-

501345 

پروستاتكتومی راديكال؛ از راه پرينه با يا بدون نمونه 

برداری از غده )غدد( لنفاوی يا با لنف آدنكتومی دو 

 طرفه لگن

74.7 18.08 6.5 34،312،800 31،796،600 29،280،400 26،764،100 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 8 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

45 990205 
501575-

501580 

كولپورافی يا كولپوپرينئورافی ، بخيه جراحت واژن ويا 

 پرينه)غير مامايی(
16.55 6.15 1.4 6،917،700 6،375،700 5،833،800 5،291،800 

46 990210 

501590-

501595-

501610 

كولپورافی قدامی يا خلفی شامل ترميم ركتوسل با يا 

 بدون پرينورافی  يا ترميم پالستيك اورتروسل
19.93 9.98 2.2 10،295،900 9،444،200 8،592،600 7،740،900 

47 990215 
501615-

501620 

خلفی توام؛با يا بدون ترميم  -كولپورافی قدامی 

 آنتروسل  از راه شكم يا واژن
33.6 12.15 4.0 17،881،000 16،332،600 14،784،100 13،235،700 

 4،427،200 4،969،200 5،511،100 6،053،100 1.4 6.75 10 نی، غيرمامايیديالتاسيون و كورتاژ، تشخيصی يا درما 501795 990220 48

49 990225 
501810-

501815 

هيستروكتومی كامل يا ساب توتال از طريق شكم، با يا 

بدون دراوردن لوله ها و يا تخمدان ها؛  با يا بدون 

 كولپواورتروسيستوپكسی

51 13.20 4.7 22،758،800 20،939،400 19،120،000 17،300،500 

50 990230 

502020-

502025-

502030-

502035-  

بيوپسی يا رزكسيون گوه ای يا برش دو قطعه ای يا 

سيستكتومی تخمدان يا اوفوركتومی ناقص يا كامل، يك 

 يا دو طرفه برای موارد خوش خيمی

26.1 10.73 3.0 14،314،800 13،153،500 11،992،200 10،830،800 

51 990240 502125 
ای، تخمدانی، شكمی با يا بدون ان حاملگی نابجا لولهدرم

 سالپنژكتومی، با يا بدون اوفاركتومی
40 11.85 3.9 18،821،400 17،311،600 15،801،900 14،292،200 

52 990250 502170 
مراقبت روتين مامايی، شامل قبل از زايمان، زايمان 

 سزارين و مراقبت بعد از سزارين
40 13.05 2.8 16،028،200 14،944،300 13،860،400 12،776،500 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 9 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

  990255   

اضافه  52تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال رديف 

 خواهد شد. 

: در صورت چند قلويی تخت روز نوزاد به 1تبصره 

تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد 

: در صورت 2تبصره  مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.

يا بستری نوزاد پس از ترخيص مادر، بيمار بودن نوزاد 

 هزينه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد.

  0.00 2.8 2،709،800 2،167،800 1،625،900 1،083،900 

  990256   

 52( به تعرفه گلوبال رديف 901925ويزيت اوليه )

 اضافه خواهد شد.

: در صورت چند قلويی ويزيت اوليه نوزاد  به 1تبصره 

به خواهد شد و درصورت فوت نوزاد تعداد قل محاس

 مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.

      666،400 666،400 666،400 666،400 

53 990260 
502185-

502190 

درمان سقط عفونی يا ناكامل به كمك جراحی در سه 

 ماهه اول يا دوم 
16 6.90 1.5 6،662،700 6،082،000 5،501،400 4،920،700 

54 990265 600030 

ئيدكتومی كامل يا ساب توتال برای بدخيمی؛ با تيرو

ديسكسيون محدود گردن/ با ديسكسيون راديكال 

 گردن

85 14.25 5.2 28،211،100 26،198،100 24،185،200 22،172،200 

55 990270 
600035-

600025 

تيروئيدكتومی  توتال، ساب توتال از جمله زير جناغی 

آوردن تيروئيدكتومی، در -برای موارد خوش خيم

همه بافت باقيمانده تيروئيد بدنبال درآوردن قبلی 

 يك قسمت از تيروئيد

67.5 15.15 4.5 25،052،200 23،310،200 21،568،200 19،826،200 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 10 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

56 990275 600885 

ايجاد شنت؛ بطنی به دهليزی، يا به ژوگوالر يا اوريكوالر 

يا بطن به پريتوئن، يا به پلور يا جاهای ديگر يا 

 (Torkildsenولوسيسترنوستومی )عمل نوع ونتريك

48 20.40 

 معمولی

7.05، 

 آی.سی.يو

0.75 

38،353،900 34،300،400 30،246،900 26،193،500 

57 990280 601055 

المينوتومی )همی المينكتومی( و يا المينكتومی و يا 

فاستكتومی و فورامينوتومی )يك يا دو طرفه( با 

ا ريشه)های( دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و ي

عصبی )برای مثال تنگی نخاعی يا تنگی بن بست جانبی(، 

 ای؛ گردنی، توراسيك، كمری يك سگمان مهره

57 18.38 5.6 25،527،300 23،359،500 21،191،700 19،023،900 

58 990285 601060 

المينوتومی )همی المينكتومی( و يا المينكتومی و يا 

ا دو طرفه( با فاستكتومی و فورامينوتومی )يك ي

دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و يا ريشه)های( 

عصبی همراه با ديسكتومی )برای مثال تنگی نخاعی يا 

ای؛ گردنی، تنگی بن بست جانبی(، يك سگمان مهره

 توراسيك، كمری 

70 17.85 7.2 32،057،800 29،270،600 26،483،300 23،696،100 

59 990290 

601650-

601655-

601660 

وروليز  يا نوروپالستی هر عصب در مچ دست  يا بازو ن

 يا ساق پا
18.7 7.20 1.8 8،468،500 7،771،700 7،074،900 6،378،100 

 10،930،300 11،820،700 12،711،000 13،601،400 2.3 10.58 32.9 انجام عمل كاتاراكت با كارگذاری لنز؛ به هر روش 602235 990300 60



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 11 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

61 990302 
602225-

230602  

درآوردن محتويات عدسی؛ تكنيك آسپيراسيون، يك يا 

چند مرحله  يا برداشتن كاتاراكت غشائی ثانويه 

)كپسول كدر شده خلفی عدسی و يا هيالوئيد قدامی( 

با بخش كورنئواسكلرا، با يا بدون ايريدكتومی 

 )ايريدوكپسولوتومی، ايريدوكپسولكتومی( 

31.3 9.75 2.2 14،166،800 13،315،100 12،463،500 11،611،800 

62 990305 602245 
كاتاراكت بدون كارگذاری عدسی به هر روش )اين 

 باشد(قابل گزارش نمی 602250كد به همراه كد 
28 9.00 2.2 13،626،300 12،774،700 11،923،000 11،071،400 

63 990310 

602395-

602400-

602405-

602410-

602415-

602430 

 12،055،800 12،830،000 13،604،300 14،378،500 2.0 10.50 45 يك چشم يا دو چشم استرابيسم به هر طريق

64 990315 

602875-

602880-

602895 

تمپانوپالستی بدون ماستوئيدكتومی با يا بدون 

بازسازی زنجيره استخوانی  يا تمپانوپالستی  با 

ماستوئيدكتومی با حفط  يا بازسازی ديواره مجرا  

 جيره استخوانی بدون بازسازی زن

50.7 17.25 3.3 20،507،600 19،230،100 17،952،700 16،675،200 

65 990320 901946 

معاينه و ارزيابی چشم پزشكی زير بيهوشی عمومی، با يا 

بدون دستكاری كره چشم برای تعيين محدوده حركات 

پاسيو چشم، يا ساير دستكاری های الزم برای تسهيل 

 يا محدودمعاينات تشخيصی؛ كامل 

8 5.25 0.6 3،194،100 2،961،800 2،729،500 2،497،300 

66 990325 200105 
خارج كردن پيچ يا پين عمقی به هر روش و به هر 

 تعداد
8 7.13 1.5 6،571،900 5،991،200 5،410،500 4،829،900 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 12 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

67 990330 202120 
درمان بسته شكستگی تنه راديوس و يا اولنا؛ با يا بدون 

 سيونمانيپوال
13 5.48 1.1 5،110،100 4،684،200 4،258،400 3،832،600 

68 990335 203010 

فيكساسيون استخوانی شكستگی فمور، انتهای 

پروگزيمال، گردن، از طريق پوست يا درمان باز 

شكستگی فمور، انتهای پروگزيمال، گردن، فيكساسيون 

 داخلی يا جايگزينی با پروتز

60 14.93 8.2 32،074،500 28،900،200 25،725،900 22،551،600 

69 990340 302535 
آناستوموز شريانی وريدی، باز؛ مستقيم در هر جا، مثل 

 ( )عمل مستقل(Ciminoنوع )
35 5.25 5.0 20،371،200 18،435،700 16،500،100 14،564،500 

70 990345 400565 

آندوسكوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده، 

يا ژژونوم تشخيصی، با يا بدون جمع آوری دئودنوم و 

نمونه، بوسيله برس زدن يا شستشو با يا بدون بيوپسی 

 منفرد يا متعدد،مستلزم بستری

10.5 4.00 1.2 5،244،500 4،779،900 4،315،400 3،850،900 

71 990350 401185 

انسيزيون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضالنی يا 

ال يا اينترامورال و آبسه زير مخاطی، ايسكيوركت

 سوپرالواتور و لگنی از راه ركتوم

11 8.33 2.5 8،969،000 8،001،300 7،033،500 6،065،700 

72 990355 401505 
فيشركتومی با يا بدون اسفنكروتومی كورتاژ كوتر 

 فيشر شامل ديالتاسيون بار اول و دفعات بعدی
11 7.88 1.5 6،607،300 6،026،600 5،446،000 4،865،300 

73 990360 401525 

درمان جراحی فيستول آنال 

)فيستولكتومی/فيستولوتومی(، زير جلدی يا زير 

 عضالنی: با يا بدون جايگذاری ستن

20 9.08 1.7 8،726،000 8،067،900 7،409،800 6،751،700 

74 990375 500185 
اورتروليتوتومی،يك سوم فوقانی، ميانی يا تحتانی 

 حالب،باز
45 14.03 5.2 22،764،800 20،751،800 18،738،800 16،725،800 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 13 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

 22 13.28 4.0 16،305،500 14،757،100 13،208،600 11،660،200 (TURTبرداشتن تومور)های( مثانه با هر اندازه ) 500595 990385 75

76 990390 500591 
سيستواورتروسكوپی، با اورتروتومی داخلی؛ مونث يا 

 ممذكر زير ديد مستقي
13 8.63 2.1 9،374،400 8،561،500 7،748،500 6،935،600 

77 990400 501300 
اكسيزيون واريكوسل يا بستن وريدهای اسپرماتيك 

 برای واريكوسل؛  از راه شكم بدون ترميم فتق
18 9.23 1.8 9،319،200 8،622،400 7،925،600 7،228،800 

78 990405 501350 

تروپوبيك كامل يا نيمه پروستاتكتومی سوپراپوبيك يا ر

كامل ، يك يا دو مرحله ای شامل كنترل خونريزی بعد 

از عمل در طی مرتبه اول بستری،)وازكتومی، 

آتوتومی،كاليبراسيون و يا ديالتاسيون مجرای ادرار مه

 و اورتروتومی داخلی را شامل می شود(.

42 13.95 5.0 23،331،700 21،396،100 19،460،600 17،525،000 

 4،325،200 4،944،600 5،563،900 6،183،300 1.6 4.58 11 سقط القايی به وسيله ديالتاسيون و كورتاژ )مامايی( 502195 990410 79

80 990415 502145 
سركالژ گردن رحم در طی حاملگی؛ از راه واژن و يا 

 شكم )عمل شيرودكار يا لش (
10 7.43 1.8 6،746،000 6،049،200 5،352،400 4،655،600 

81 990420 501800 
ميومكتومی اكسيزيون تومور فيبروئيد رحم، با هر 

 تعداد ميوم داخل جداری، با هر وزنی از راه شكم
38 11.55 2.2 14،409،300 13،557،600 12،706،000 11،854،300 

82 990425 
501835-

501820 

هيستركتومی كامل يا ناقص از طريق واژن يا شكم،  با 

غدد لنفاوی پاراآئورتيك و لگنی با يا برداری نمونه

بدون دراوردن لوله ها و يا تخمدان ها با يا بدون 

ترميم آنتروسل با يا بدون كولپواورتروسيستوپكسی 

( با يا Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti)برای مثال 

 بدون كنترل اندوسكوپيك

60 14.25 4.0 23،913،800 22،365،400 20،816،900 19،268،500 



 1398 سال گلوبال جراحی اعمال و خدمات تعرفه

 14 از 14 صفحه

 کد ملی ردیف
کدهای 

 گلوبال
 شرح کد 

ای حرفهجزء

 ارزش نسبی

تام ارزش

 بیهوشی

 مدت

 اقامت 

 بر اساس درجه اعتباربخشی بیمارستان خدمت تعرفه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

 8،685،000 9،575،300 10،465،700 11،356،100 2.3 10.50 25 الپاراسكوپی تشخيصی )عمل مستقل( 402053 990430 83

84 990435 600145 
كرانيكتومی يا كرانيوتومی برای تخليه هماتوم، باالی 

 چادرينه؛ اكسترادورال يا ساب دورال، داخل مغزی
83 21.15 7.5 38،505،700 35،602،400 32،699،000 29،795،700 

85 990440 601960 
ترميم پارگی؛ قرنيه و يا اسكلرا، سوراخ شده، با 

 رزكسيون يا تغيير محل دادن بافت يووا
52.5 11.40 4.7 21،123،300 19،303،900 17،484،500 15،665،100 

86 990445 
601985-

601990 
 5،250،500 5،831،200 6،411،900 6،992،500 1.5 5.25 21 اكسيزيون يا تغيير محل پتريجيوم با يا بدون گرافت

 12،497،600 13،271،900 14،046،100 14،820،300 2.0 10.05 51 عمل گلوكوم )ترابكولكتومی( در هر سنی 602125 990450 87

88 990455 602250 
كارگذاشتن پروتز عدسی داخل چشمی )كاشت ثانويه(، 

 بدون درآوردن كاتاراكت همزمان
28 7.95 2.4 12،647،300 11،718،200 10،789،100 9،860،100 

89 990460 602495 
اكسيزيون شاالزيون نيازمند بيهوشی عمومی يا بستری 

 در بيمارستان؛ منفرد يا متعدد
10 3.75 1.3 4،811،000 4،307،800 3،804،500 3،301،300 

90 990465 602685 
ول از ( )ايجاد فيستDCRداكريوسيستورينوستومی)

 كيسه اشكی به حفره بينی (
35.6 14.25 2.2 13،218،500 12،366،900 11،515،200 10،663،600 

91 990470 
602705-

602710 

ميل زدن مجرای نازوالكريمال با يا بدون شستشو با يا 

بدون واردن كردن لوله و يا استنت مستلزم بيهوشی 

 عمومی

10.25 7.50 0.6 3،824،500 3،592،200 3،360،000 3،127،700 

 


