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هیات وزیران در خصوص تعرفه خدمات درمانی 19/01/8139مورخه  ه56403/ت2893شماره  نامه  

PICU NICU تختی و بیشتر سه هزینه همراه  تخت روز نوزادان ایزوله تخت دو تختی   نوع تخت 

5,931,100 5,931,100 1,279,000 

390,450 

 مبلغ کل 3,652,000 2,740,000 1,826,000

 سهم بیمه 3,286,800 1,643,400 1,643,400 1,151,100 5,337,990 5,337,990

 سهم بیمار 365,200 1,096,600 182,600 127,900 593,110 593,110

 شرح فارسی جراحی به ریال-مبلغ سال 3باالی  سال3ماه تا 6 ماه 6اطفال زیر   جراحیشرح فارسی  به ریال-مبلغ سال 3باالی  سال3ماه تا 6 ماه 6اطفال زیر 

 ای مرحله یک ترمیم مبلغ کل 9,329,600 11,671,520 13,994,400

 با دیستال هیپوسپادیاس

 اورتروپالستی

 

با احتساب دوکای پزشک 

 7,425,600جراح
 مبلغ کل 4,950,400 6,188,000

اولیه اینگوئینال فتق ترمیم  مبلغ آزاد سهم بیمار 2,475,200 3,094,000 3,712,800 مبلغ آزاد سهم بیمار 4,664,800 5,835,760 6,997,200 

 مورد تعهد بیمه پایه 4,455,360 5,569,200 6,683,040 مورد تعهد بیمه پایه 8,396,640 10,504,368 12,594,960

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 247,520 309,400 371,280 تحت پوشش بیمه پایهپرداختی بیمار  466,480 583,576 699,720

 مبلغ کل 15,232,000 19,040,000 22,848,000

 هیپوسپادیاس ترمیم

 قدیمی
 

 مبلغ کل 4,188,800 5,236,000 6,283,200

 اینگوئینال راه از اورکیوپکسی

فتق ترمیم بدون  

 مبلغ آزاد سهم بیمار 2,094,400 2,618,000 3,141,600 مبلغ آزاد سهم بیمار 7,616,000 9,520,000 11,424,000

 مورد تعهد بیمه پایه 3,769,920 4,712,400 5,654,880 مورد تعهد بیمه پایه 13,708,800 17,136,000 20,563,200

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 209,440 261,800 314,160 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 761,600 952,000 1,142,400

 مبلغ کل 3,808,000 4,760,000 5,712,000

  پورت گذاری

 مبلغ کل 2,856,000 3,570,000 4,284,000

 هموروئید
 بیمارمبلغ آزاد سهم  1,428,000 1,785,000 2,142,000 مبلغ آزاد سهم بیمار 1,904,000 2,380,000 2,856,000

 مورد تعهد بیمه پایه 2,570,400 3,213,000 3,855,600 مورد تعهد بیمه پایه 3,427,200 4,284,000 5,140,800

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 142,800 178,500 214,200 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 190,400 238,000 285,600

 مبلغ کل 1,142,400 1,523,200 2,284,800

وریدی داون کت   

 مبلغ کل 7,425,600 9,291,520 11,138,400

 ای مرحله یک ترمیم

دیستال هیپوسپادیاس  

 مبلغ آزاد سهم بیمار 3,712,800 4,645,760 5,569,200 مبلغ آزاد سهم بیمار 571,200 761,600 1,142,400

 مورد تعهد بیمه پایه 6,683,040 8,362,368 10,024,560 پایهمورد تعهد بیمه  1,028,160 1,370,880 2,056,320

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 371,280 464,576 556,920 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 57,120 76,160 114,240

کا 2 کا 1  کا 2  شرح فارسی جراحی به ریال-مبلغ   شرح فارسی جراحی به ریال-مبلغ کا 1 

 مبلغ کل 1,818,000 2,960,400

جنین گرافی کاردیو اکو   

 مبلغ کل 107,380 135,940

قلب نوار  
 مبلغ آزاد سهم بیمار 107,380 107,380 مبلغ آزاد سهم بیمار 1,818,000 1,818,000

 پایهمورد تعهد بیمه  75,166 95,158 مورد تعهد بیمه پایه 1,272,600 2,072,280

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 32,214 32,214 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 545,400 545,400

 مبلغ کل 1,411,100 2,315,500

مادرزادی گرافی کاردیو اکو   

 مبلغ کل 887,500 1,268,300

مغز نوار  
 مبلغ آزاد سهم بیمار 887,500 887,500 مبلغ آزاد سهم بیمار 1,411,100 1,411,100

 مورد تعهد بیمه پایه 621,250 887,810 مورد تعهد بیمه پایه 987,770 1,620,850

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 266,250 266,250 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 423,330 423,330

 مبلغ کل 952,000 1,904,000

  ختنه

 کل مبلغ 805,100 1,328,700

 غیر  گرافی کاردیو اکو

 مادرزادی

 مبلغ آزاد سهم بیمار 805,100 805,100 مبلغ آزاد سهم بیمار 952,000 952,000

 مورد تعهد بیمه پایه 563,570 930,090 مورد تعهد بیمه پایه 856,800 1,713,600

 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 241,530 241,530 پرداختی بیمار تحت پوشش بیمه پایه 285,600 285,600

 نوع عمل جراحی بلفاروپالستی یک پلک ماموپالستی پروتز سینه سپتورینوپالستی آبدومینوپالستی

 مبلغ کل 4,284,000 17,136,000 12,566,400 11,404,960 15,708,000

آزاد سهم بیمار مبلغ 4,284,000 17,136,000 12,566,400 11,404,960 15,708,000  

ریال می باشد 112600و کای فنی  95200ضرایب ریالی کای حرفه ای   

 قیمت ها به ریال -(98سال )بیمارستان درجه یک انواع تختتعرفه 

قیمت ها به ریال –مرکزجراحی های شایع  و اعمال طبی کد های تعرفه  

05/02/98:تدوین تاریخ   

واحد درآمد  -خشیبدفتر بهبود کیفیت و اعتبار  


