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سیستم پوست
آسپیراسیون سوزن ی پوست۱۰۰۰۰۵

دیاگ تحت –آسپیراسیییون سییوزن ی پوسییت  تحت گاییید۱۰۰۰۱۰

رادیولوژی و سونوگرافی

جراح ی آکنه۱۰۰۰۱۵

ساب سیژن یک ناحیه صورت۱۰۰۰۱۷

انسیزیون و درناژ آبسه جلدی۱۰۰۰۲۰

درناژ آبسه انگشت۲۰۲۲۶۵

انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال۱۰۰۰۲۵

تحت …انسیییزیون و درنییاژ آبسییه، همییاتوم و تحت۱۰۰۰۴۰

گاید رادیولوژی و سونوگرافی

انسیزیون و درناژ عفونت زخم جراحی۱۰۰۰۴۵

٪۱۰دبریدمان پوست اگزمایی یییا عفییونی )تییا ۱۰۰۰۵۰
سطح بدن(

٪۱۰ ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی )هر ۱۰۰۰۵۵
اضافه سطح بدن(

دبریدمان پوسییت، زیرجلیید، فاشیییای عضییله،۱۰۰۰۷۰
عضییله و اسییتخوان هم راه بییا درآوردن جسییم

خارجی در شکستگی های باز یا دررفتگی ها

دبریدمان پوست و زیرجلد۱۰۰۰۷۵

دبریدمان پوسییت، زیرجلیید، فاشیییای عضییله،۱۰۰۰۸۰
عضله و استخوان

تراشیدن و بریدن ضایعات شاخی خییوش خیم۱۰۰۰۸۵
)پینه و میخچه( تا دو ضایعه

تراشیدن و بریدن ضایعات شاخی خییوش خیم۱۰۰۰۸۷
)پینه و میخچه( بیش از دو ضایعه

نمونه برداری پوست، بخخافت زیرجلخخدی و مخخخاطی۱۰۰۰۹۰
 ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد +) ترمیم اول یه(

پانچ بیوپسی پوست۱۰۰۰۹۲

برداشتن تکمه های پوستی )فیبروکوتانئوس(۱۰۰۰۹۵

اکسیزیون و تراشیدن ضایعات خوش خیم درم۱۰۰۱۰۰
 سانتی متر۲یا اپیدرم تا قطر 

اکسیزیون و تراشیدن ضایعات خوش خیم درم۱۰۰۱۰۵
 سانتی متر۲یا اپیدرم با قطر بیش از  

اکسیزیون هیدرآدنیت زیربغل یا کشاله ران۱۰۰۱۱۰

کوتاه کردن ناخن دیستروفیک )هر تعداد(۱۰۰۱۳۰

برداشتن ناخن۱۰۰۱۳۵

برداشتن ناخن فرورفته در گوشت )اکسیزیون۱۰۰۱۴۰
ناخن و بستر ناخن(

اکسیزیون نخخاخن و بسخختر نخخاخن و آمپوتاسخخیون۱۰۰۱۴۵

قسمتی از بند دیستال انگشت

ترمیم بستر ناخن۱۰۰۱۵۵

اکسیزیون کیست پیلونیدال۱۰۰۱۶۰

تزریق داخل ضایعات )تا هفت ضایعه(۱۰۰۱۶۵

تزریق داخل ضایعات )بیش از هفت ضایعه(۱۰۰۱۶۶

خال کوبی )به ازای سانتی متر مربع(۱۰۰۱۷۰

تزریق فیلر پوستی۱۰۰۱۷۵

تزریق بوتاکس )هرناحیه(۱۰۰۱۷۶

هلضع بصع راون دیاگ تحت –تزریق بوتاکس  تحت گاید نوار عصب عضله۱۰۰۱۷۷

تعبیییه یییا خییارج نمییودن قییرص و کپسییول۱۰۰۱۹۵
جلوگیری از بارداری

تعبیه یا برداشت ابزار آزاد کننده دارو۱۰۰۲۰۰

برداشت و تعبیه مجدد ابزار آزاد کننده دارو۱۰۰۲۱۰

بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه۱۰۰۲۱۲

ترمیم ساده زخم های بدن )به جز صییورت( تییا۱۰۰۲۱۵
 سانتی متر۱۰

(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + ترمیم ساده زخم های بدن )به جییز صییورت(۱۰۰۲۲۰
 سانتی متر اضافه۵به ازای هر 

 سانتی متر۷ترمیم ساده زخم های صورت تا ۱۰۰۲۲۵

۳(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + ترمیم ساده زخم های صورت بییه ازای هییر ۱۰۰۲۳۰
سانتی متر اضافه

×× ترمیم ثانویه ساده ۱۰۰۲۳۵ ××

 ترمیم بینابینی زخم های بدن )به جز صییورت(۱۰۰۲۴۰
 سانتی متر۱۰تا 

(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + تییرمیم بینییابینی زخم هییای بییدن )بییه جییز۱۰۰۲۴۵
 سانتی متر اضافه۵صورت( به ازای هر 

 سانتی متر۷ترمیم بینابینی زخم های صورت تا ۱۰۰۲۵۰

۳(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + ترمیم بینابینی زخم هییای صییورت بییه ازای ۱۰۰۲۵۵
سانتی متر اضافه

(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + ترمیم ساده زخم های بدن )به جییز صییورت(۱۰۰۲۲۰
 سانتی متر اضافه۵به ازای هر 

 سانتی متر۷.۵ترمیم مشکل تنه تا ۱۰۰۲۶۰

۷.۵ترمیم مشکل اسکالپ، بییازو، سییاق پییا تییا ۱۰۰۲۶۵
سانتی متر

ترمیم مشکل صورت، گردن، زیربغییل، اعضییای۱۰۰۲۷۰
 سانتی متر۷.۵تناسلی، دست ها و پاها تا 

 سانتی متر۷.۵ترمیم مشکل پلک تا ۱۰۰۲۷۵

۵(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + ترمیم مشکل هییر ناحییه از بییدن بیه ازای ۱۰۰۲۸۰
سانتی متر اضافه
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×× ترمیم ثانویه مشکل یییا زخم بییاز شییده یییا۱۰۰۲۸۵
××عارضه دار شده 

تراش پوست ی )تمام صورت(۱۰۰۴۲۰

تراش پوست ی قسمت ی از صورت۱۰۰۴۲۵

اکسیزیون رینوفیما۳۰۰۰۲۵

الیه برداری شیمیایی اپیدرمال یا درمال۱۰۰۴۳۰

بلفاروپالستی۱۰۰۴۴۶

یناشیپ -ریتیدکتومی  پیشانی۱۰۰۴۵۰

هلضع بصع راون دیاگ تحت –ریتیدکتومی  خطوط چین بین دو ابرو یا گخخردن۱۰۰۴۵۵

با تقویت پالتیسما

هلضع بصع راون دیاگ تحت –ریتیدکتومی  گونه، چانه، گردن و گیج گاه )هخخر۱۰۰۴۶۰

ناحیه آناتومی(

هلضع بصع راون دیاگ تحت –ریتیدکتومی  فلپ عظالنی آپونوروز سطحی۱۰۰۴۶۵

لیپکتومی شکم، ران، ساق، هیپ یا باسخخن )هخخر۱۰۰۴۷۰
ناحیه آناتومی(

ابدومیوپالستی۱۰۰۴۷۱

لیپکتخخومی بخخازو، سخخاعد، دسخخت )هخخر ناحیخخه۱۰۰۴۷۵
آناتومی(

لیپکتومی غبغب۱۰۰۴۸۰

کشیدن بخیه زیر بی هوشی۱۰۰۵۰۵

 سانتی متر۱۰کشیدن بخیه تا ۱۰۰۵۰۶

 سانتی متر۱۰کشیدن بخیه بیش از ۱۰۰۵۰۷

کشیییدن اسییتاپلرهای پوسییتی )بییه ازای هییر۱۰۰۵۷۳ 
ناحیه(

تعیییویض پانسیییمان )غییییر سیییوختگی( زییییر۱۰۰۵۱۰
بی هوشی

 سانتی متر۲۰شست وشو و پانسمان زخم تا ۱۰۰۵۱۱

۲۰شست وشیییییو و پانسیییییمان زخم بیش از ۱۰۰۵۱۲
سانتی متر

درمان ابتدایی سوختگی درجه یک با پانسمان۱۰۰۵۵۵
ساده

٪۱۰درمان سوختگی درجه دو تا ۱۰۰۵۵۷

٪۱۰درمان سوختگی درجه دو بیش از ۱۰۰۵۶۰

٪۱۰درمان سوختگی درجه سه تا ۱۰۰۵۶۲

٪۱۰درمان سوختگی درجه سه بیش از ۱۰۰۵۶۳

اسکاروتومی انسیزیون اولیه۱۰۰۵۶۵

(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت + اسکاروتومی هر انسیزیون اضافه۱۰۰۵۷۰

تخریب ضایعات خوش خیم۱۰۰۵۷۵

تخریب زگیل و مولوسکوم۱۰۰۵۹۵

تخخخریب ضخخایعات بخخدخیم و زگیخخل تناسخخلی در۱۰۰۶۰۵
نخخواحی تناسخخلی، مقعخخد و کشخخاله ران بخخه روش

الکتروسرجری

کرایوتراپی۱۰۰۶۲۰

 با بخیه اولیهBed-Soreاکسیزیون ۱۰۰۵۳۰

 بدون بخیه اولیهBed-Soreاکسیزیون ۱۰۰۵۳۲

 بدنبالچه با پوشش فلپBed-Soreاکسیزیون ۱۰۰۵۳۵

لیییزر موهییای زائیید ناحیییه صییورت )هرجلسییه۱۰۰۶۲۳
نیم ساعت(

لیزر موهای زائد بدن )هرجلسه نیم ساعت(۱۰۰۶۲۵

 بییرای رینییودCapilaroscopyانجییام و تفسیییر ۱۰۰۶۲۷
ثانویه

انجام و تفسیر تست پاترژی بهجت۱۰۰۶۲۹

درآوردن جسم خارجی
بافت نرم۲۰۰۰۵۵

شانه )زیرجلدی(۲۰۱۳۴۰

ساعد و مچ دست۲۰۱۹۵۰

هیپ و ران۲۰۲۷۴۵

زانو۲۰۳۱۴۰

پا )زیرجلدی(۲۰۴۱۱۵

پا )عمقی(۲۰۴۱۲۰

بینی۳۰۰۰۵۵

حلق و حنجره )الرنگوسکوپی مستقیم(۳۰۰۳۶۵

حلق و حنجره )برونکوسکوپ(۳۰۰۳۶۵

دهان۴۰۰۰۳۰

دنتوآلوئوالر۴۰۰۱۵۵

رکتوم۴۰۱۴۶۰

اسکروتوم۵۰۱۲۵۵

واژن۵۰۱۷۱۰

قرنیه۶۰۱۹۲۵

پلک۶۰۲۵۶۵

گوش۶۰۲۷۶۵

درآوردن سرومن سفت شده گوش۶۰۲۷۷۰

عضالنی  -سیستم اسکلت

انسیزیون آبسه بافت نرم۲۰۰۰۰۵

 -اکسپلوراسیون زخم نافذ  گردن۲۰۰۰۱۰
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دیاگ تحت –اکسپلوراسیون زخم نافذ  قفسه سینه، شکم،۲۰۰۰۱۵

پهلو و پشت

 -اکسپلوراسیون زخم نافذ  اندام ها۲۰۰۰۲۰

تزریق تانخخدون، غالف سخخینوویوم و نقخخاط تریگخخر۲۰۰۰۶۰
عضالت

آسپیراسیون و تزریق مفاصل کوچک یا بورس۲۰۰۰۶۵

آسپیراسیون و تزریق مفاصخخل متوسخخط و بخخورس۲۰۰۰۶۶
اوله کرانون

آسپیراسیییون و تزریییق مفاصییل بییزرگ )زانییو،۲۰۰۰۶۷
شانه، لگن( و بورس ساب آکرومیون

آسپیراسیون و تزریق کیست گانگلیون۲۰۰۰۵۸

کنترل فشییار کمپارتمییان )مییانومتر سییوزنی یییا۲۰۰۱۹۰
(Wickکاتتر 

اصالح یا باز کردن گچ۲۰۴۶۲۵

دکمپرس انگشتان یخخا دسخخت ناشخخی از تزریخخق و۲۰۲۲۸۰
Grease Gun

فاشیوتومی ساعد و مچ دست۲۰۱۸۲۰

فاشیوتومی کف دست۲۰۲۲۸۵

فاشیوتومی هر انگشت دست۲۰۲۲۳۵

فاشیوتومی ایلیوتیبیال، اداکتور و همسترینگ۲۰۳۱۱۰

فاشیوتومی ران و زانو )هر کمپارتمان(۲۰۳۴۵۵

فاشیوتومی ساق و مچ پا۲۰۳۵۲۰

فاشیوتومی پا و انگشتان پا۲۰۳۹۳۰

جااندازی بسته شکسته گی و دررفته گی ها

صورت و تنه

گچ مینروا یا ژاکِت ریسر۲۰۴۵۳۰

گچ اسپایکا لگن۲۰۴۵۷۰

شکستگی استخوان نازال۲۰۰۶۳۵

Tripod Malarشکستگی استخوان گونه یا ۲۰۰۷۰۰

دررفتگی فک تحتانی۲۰۰۸۴0

شکستگی دنده یا استرنوم۲۰۰۹۵۰

 یییاTLSOشکستگی زائده یا جسییم مهییره بییا ۲۰۱۰۲۰
ابزار مشابه

مانیپیوالسیون سخختون فقخخرات تحت بی هوشخخی۲۰۱۰۴۵
)هر ناحیه(

اندام فوقانی

گچ بلند یا کوتاه دست۲۰۴۵۴۰

آتل بلند یا کوتاه دست۲۰۴۵۵۰

آتل آلومینیوم انگشت دست۲۰۴۵۵۵

بانداژ ولپو۲۰۴۵۶۵

شکستگی کالویکل۲۰۱۴۴۰

شکستگی توبروزیته هومروس۲۰۱۴۷۰

دررفتگی شانه۲۰۱۴۸۰

دررفتگی آرنج۲۰۱۶۱۰

شکستگی تنه هومروس و سوپراکوندیل۲۰۱۷۲۰

دیاگ تحت –شکستگی دررفتگی مونتژیا )شکستگی اولنییا ۲۰۱۷۲۵

دررفتگی سر رادیوس(

۲۰۱۷۷۵Pulled Elbow

شکستگی سر رادیوس۲۰۱۷۸۰

شکستگی اولنا۲۰۱۷۹۰

شکستگی تنه رادیوس و  اولنا۲۰۲۱۲۰

شکسییتگی دررفتگی گییالزی )شکسییتگی تنییه۲۰21۳0
دیاگ تحت –رادیییییوس  دررفتگی مفصییییل رادیواولنییییار

دیستال(

شکسیییتگی دیسیییتال رادییییوس )کیییالیس و۲۰۲۱۵۰
اسمیت(

شکستگی اسکافوئید۲۰۲۱۶۰

شکستگی استایلوئید اولنا۲۰۲۱۸۰

دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار۲۰۲۲۱۰

دررفتگی تیییییرانس اسیییییکافوپریلونار بیییییا۲۰۲۲۲۰
مانیپیوالسیون

دررفتگی لونیت با مانیپیوالسیون۲۰۲۲۳۰

دررفتگی متاکارپ ها۲۰۲۶۱۵ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

دررفتگی متاکارپوفالنژیییال شسییت۲۰۲۶۲۵ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

(MCP1دست )

دررفتگی هرکییییییییییدام از202650 اهپراکاتم یگتفررد/شکسییییییییییتگی

متاکارپوفالنژیال ها به جز شست

دررفتگی هرکیییدام از بنیییدهای۲۰۲۶۶۰ اهپراکاتم یگتفررد/شکسیییتگی

پروگزیمال و میانی انگشت ها

دررفتگی بندهای ۲۰۲۶۷۰ PIP - DIPاهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

دررفتگی بندهای دیستال دست۲۰۲۶۸۰ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

اندام تحتانی

گچ بلند پا۲۰۴۵۷۵

گچ کوتاه پا۲۰۴۵۸۰

آتل بلند یا کوتاه پا۲۰۴۶۰۰

بانداژ جونز )لگن، زانو، مچ پا(۲۰۴۶۰۵
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بادی تیپینگ انگشت های پا۲۰۴۶۱۰

کشش پوستی۲۰۳۵۵۵

کشش استخوانی۲۰۰۰۷۵

شکستگی حلقه لگن۲۰۲۹۵۰

شکستگی دنبالچه۲۰۲۹۵۵

شکستگی استابولوم۲۰۲۹۸۵

شکستگی فمور )پروگزیمال یا گردن(۲۰۳۰۰۵

 -دررفتگی هیپ  تروماتیک۲۰۳۰۴۰

شکستگی تنه فمور۲۰۳۴۶۰

شکستگی دیستال فمور۲۰۳۴۸۰

شکستگی کشکک۲۰۳۵۰۵

شکستگی پالتو تیبیا۲۰۳۵۱۵

دررفتگی زانو۲۰۳۵۳۵

دررفتگی کشکک۲۰۳۵۴۵

شکستگی تنه تیبیا۲۰۳۷۷۵

شکستگی تنه و پروگزیمال فیبوال۲۰۳۸۰۰

 -شکستگی قوزک  داخلی۲۰۳۷۹۰

 -شکستگی قوزک  خارجی۲۰۳۸۱۰

دیاگ تحت –شکستگی قوزک  دو قوزک۲۰۳۸۲۰

دیاگ تحت –شکستگی قوزک  سه قوزک۲۰۳۸۳۰

شکستگی دیستال تیبیا۲۰۳۸۴۵

Ankle Sprainدیاگ تحت –دررفتگی مچ پا  ۲۰۳۸۸۰

شکستگی کالکانئوس۲۰4345

شکستگی تالوس۲۰۴۳۶۰

شکستگی متاتارس ها )هرکدام(۲۰۴۳۸۵

شکستگی شست پا۲۰۴۴۰۰

شکستگی هرکدام از انگشت های پییا )بییه جییز۲۰۴۴۱۰
شست(

شکستگی سزاموئید شست۲۰۴۴۱۵

دررفتگی تالوتارسال۲۰۴۴۴۰

دررفتگی تارسومتاتارسال )لیسفرانک(۲۰۴۴۵۰

دررفتگی تارسوفالنژیال۲۰۴۴۶۰

انگشت هایPIP – DIPدررفتگی ۲۰۴۴۷۰ از  هرکدام   
پا

درآوردن ایمپلنت سطحی۲۰۰۱۰۰

خارج کردن پین عمقی۲۰۰۱۰۵

ترمیم تاندون یا غالف عضالت

اکستانسور ساعد یا مچ دست۲۰۱۹۸۰

اکستانسور دست و انگشتان دست۲۰۲۳۹۵

تاندون آشیل۲۰۳۶۳۵

اکستانسور ساق پا۲۰۳۶۴۵

اکستانسور یا فلکسور پا۲۰۴۱۲۵

بینی و سیستم تنفسی
درناژ آبسه یا هماتوم بینی۳۰۰۰۰۵

تامپون قدام بینی۳۰۰۱۳۰

تامپون خلفی بینی۳۰۰۱۳۵

انتوباسیون۳۰۰۳۳۵

RSIانتوباسیون ۳۰۰۳۳۶

سورفاکتانت داخل لوله تراشه۹۰۱۰۵۰

تعخخخخخویض لولخخخخخه تراکئوسخخخخختومی قبخخخخخل از300340
فیستولیزاسیون

الرنگوسکوپی تشخیصی3003۶0

هلضع بصع راون دیاگ تحت –الرنگوسکوپی تشخیصی  با برونکوسکوپ300۴۱0

کریکوتیروئیدوتومی300۴۷0

تراکئوستومی300۴۶۵

بخیه آسیب تراشه گردنی300۵۹۵

بستن سوراخ تراکئوستومی یا فیستول300۶۵0

اسپیرومتری ساده بزرگ سال۹۰۰۹۸۵

 سال۲اسپیرومتری ساده اطفال زیر ۹۰۰۹۹۰

اسپیرومتری مرکب۹۰۱۰۰۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –اسپیرومتری مرکب  با استفاده از برونکودیالتور۹۰۱۰۱۰

حجم باقی مانده عملی )هلیوم، نیتروژن یا سخخایر۹۰۱۰۱۵
روش ها(

۹۰۱۱۱۰DLCO

ارزیییابی مقییاومت مجییاری هییوایی بییه روش۹۰۱۰۳۰
اوسیالتوری

300۶۳۵Chest Tube

توراسنتز300۶۲0

توراکوتومی اورژانس و تروما300۶۵۵

پریکاردویوسنتز300۷۲0

تنظیم ونتیالتور )به ازای هرروز(۹۰۱۰۸۵

-BiPAPتنفس ممتیید فشییار مثبت )۹۰۱۰۹۰  CiPAP)
خارج از بخش مراقبت ویژه
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آموزش نحوه ی استفاده از ائروسول، نبوالیزر۹۰۱۰۹۰
و...

سیستم قلب و عروق
ریوی نوزاد۹۰۱۹۹۰  -احیای قلبی

ریوی بالغین۹۰۰۶۱۰  -احیای قلبی

پالس اکسی متری حین احیا۹۰۱۱۳۰

کاپنوگرافی۹۰۱۰۳۵

شوک قلبی انتخابی جهت آریتمی۹۰۰۶۲۰

ECGاخذ و گزارش ۹۰۰۷۱۰

مونیتورینگ قلییبی در خییارج از بخش مییراقیت۹۰۰۷۷۰
 ساعت۲۴ویژه به ازای هر 

 ساعت۲۴پالس اکسی متری مداوم طی ۹۰۱۱۳۵

پالس اکسی متری۹۰۱۱۲۵

پیس میکر موقت قلبی۳۰۰۸۹۵

 سال۳کات داون وریدی زیر ۳۰۲۳۳۵

 سال۳کات داون وریدی باالی ۳۰۲۳۳۶

کات داون وریدی نوزاد۳۰۲۳۳۷

کاتتر ورید مرکزی۳۰۲۴۳۰

شالدون گذاری جهت دیالیز۳۰۲۵۱۵

کاتتر داخل استخوانی۳۰۲۵۰۵

۹۰۰۸۱۰Swan Ganz

ترانسفوزیون )هرواحد(

اطفال۳۰۲۳۴۰

تاالسمی۳۰۲۳۴۵

هموفیلی )فاکتور انعقادی(۳۰۲۳۵۰

بالغین۳۰۲۳۵۵

یناشیپ -تعویض خون  نوزاد۳۰۲۳۶۰

هلضع بصع راون دیاگ تحت –تعویض خون  غیر نوزاد۳۰۲۳۶۱

گلبول قرمز۳۰۲۴۰۵ پالکت زمرق لوبلگ/آفرزیس گلبول سفید زمرق لوبلگ/

پرمیکت۳۰۲۴۳۵

۳۰۲۴۴۰PICC

پمپ انفوزیون۳۰۲۴۴۲

اصالح محل یا کارکرد کاتتر مرکییزی )بییازکردن۳۰۲۴۴۵
لخته(

درآوردن مکانیکی مواد انسییداد دهنییده خییارج۳۰۲۴۶۵
مجرا )بافت فیبرینی(

درآوردن مکانیکی مواد انسداد دهنییده داخییل۳۰۲۴۷۰
مجرا

تعویض در همان ورید۳۰۲۴۵۰

PICCدرآوردن پورت یا ۳۰۲۴۶۰

302485ABG

کاتتر شریانی جهت مونیتور۳۰۲۴۸۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –کاتتر شریانی  تحت کات داون۳۰۲۴۹۰

كاتتر شریان نافی نوزاد302500

rTPAتزریق ۳۰۰۲۶۱۰

تزریق هرنوع ترومبولیتیک داخل وریدی دیگر۹۰۰۶۴۵

انفوزیون پروکائین آمید۹۰۰۶۴۵

بیوپسی شریان تمپورال۳۰۲۷۵۰

 -بستن شریان اصلی تروما  گردن۳۰۲۷۱۰

دیاگ تحت –بستن شریان اصلی تروما  قفسه سینه۳۰۲۷۱۵

 -بستن شریان اصلی تروما  شکم۳۰۲۷۲۰

 -بستن شریان اصلی تروما  اندام ها۳۰۲۷۲۵

دیاگ تحت –بسییتن شییریان اصییلی ترومییا  ورییید ایلیییاک۳۰۲۷۴۰

مشترک

دهان و سیستم گوارش
ترمیم جراحت وستیبول دهان )هر سییانتی متر۴۰۰۰۶۰

مربع(

ترمیم پارگی کف دهان )هر سانتی متر(۴۰۰۱۳۵

درناژ کیست و آبسه دنتوآلوئوالر۴۰۰۱۵۰

درناژ کیست یا آبسه کام و زبان کوچک۴۰۰۲۰۰

آندوسکوپی جهت درناژ کیست ترانس مورال۴۰۰۵۷۵

آندوسکوپی جهت گذاشتن کاتتر داخل مجرا۴۰۰۵۸۰

آندوسکوپی جهت تزریق ماده اسکلروزان۴۰۰۵۹۰

لوله گاستروتومی۴۰۰۸۰۰

۴۰۰۸۰۵NGT

تعویض لوله گاستروستومی۴۰۰۸۱۰

جاانییییدازی انواژیناسیییییون، هییییرنی داخلی،۴۰۰۸۹۷
ولوولوس با انما

تجویز ایپکاک و القای استفراغ۹۰۱۹۱۰

شست وشوی معده900200

رکتال تیوب۹۰۰۲۲۱

۹۰۰۲۲۵Whole Bowel Irrigation (WBI)
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گذاشتن ستن مقعدی۴۰۱۴۶۵

برداشتن ستن مقعدی۴۰۱۴۷۰

انسیزیون هموروئید ترومبوزه خارج ی۴۰۱۵۰۰

هموروئیدکتومی به وسیله لیگاتور کشی۴۰۱۵۱۵

تزریق محلول اسکلروزان داخل هموروئید۴۰۱۵۳۵

بیوپسی کبد۴۰۱۶۵۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –بیوپسی کبد  تحت گاید۴۰۱۶۵۶

سیستم ادراری و تناسلی
گذاشتن و برداشتن سوند نالتون۵۰۰۴۴۷

گذاشتن سوند فولی۵۰۰۴۴۰

برداشتن سوند فولی۵۰۰۴۴۵

شست و شوی مثانه۵۰۰۴۳۵

دیالتاسییییون تنگی مجیییرای ادراری )سیییوند۵۰۰۸۸۵
کودی(

تعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخویض لخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوله ی۵۰۰۱۴۰
نفروستومی اوروستومی زمرق لوبلگ/سیستوستومی زمرق لوبلگ/

آسپیراسیون سوپراپوبیک۵۰۰۳۲۰

دیاگ تحت –آسپیراسیون سوپراپوبیک  تحت گاید۵۰۰۳۲۵

شکاف دادن پره پوس شیرخوار۵۰۰۹۰۰

ختنه کردن۵۰۰۹۵۵

شست وشوی اجسام غاری در پریاپیسم۵۰۰۹۷۵

تزریییق پاپییاورین یییا فنتل آمین درون اجسییام۵۰۰۹۹۰
غاری در پریاپیسم

درناژ آبسه دیواره اسکروتوم۵۰۱۲۵۰

وازکتومی۵۰۱۲۷۰

آزادسازی چسبندگی البیال واژن۵۰۱۴۱۰

پاپ اسمیر۵۰۱۷۹۵

دیالتاسیون و کورتاژ تشخیصی۵۰۱۷۹۵

IUDگذاشتن ۵۰۱۸۶۰

IUDبرىاشتن ۵۰۱۸۶۵

خدمات مامایی و زایمان

مراقبت روتین مامایی۵۰۲۱۵۵

دیاگ تحت –زایمان بی درد  بی حسی اسپینال۵۰۲۱۵۶

دیاگ تحت –زایمان بی درد  سایر روش ها۵۰۲۱۵۷

زایمان متعدد۵۰۲۱۶۰

دیاگ تحت –زایمان متعدد بی درد  بی حسی اسپینال۵۰۲۱۶۱

دیاگ تحت –زایمان متعدد بی درد  سایر روش ها۵۰۲۱۶۲

چرخش خارجی سر در زایمان واژینال۵۰۲۱۶۵

Post Mortemسزارین ۵۰۲۱۷۰

دیاگ تحت –سیستم عصبی  گوش و چشم

۶۰۰۱۰۰BurrHoleخونریزی مغزی 

کاهش فشار از عصب اپتیک )کانتومی لترال(۶۰۲۴۸۰

درنییاژ همییاتوم اللییه گییوش یییا مجییرای گییوش۶۰۲۷۲۰
خارجی

سوراخ کردن گوش۶۰۲۷۳۰

اتوپالستی۶۰۲۷۸۰

مانورهییای اصییالح سییرگیجه حییاد وضییعیتی )۹۰۰۴۱۷
BPPV)

تعیین وضعیت انکساری چشم۹۰۰۲۳۵

گونیوسکوپی۹۰۰۲۴۵

تونومتری چشم۹۰۰۲۸۰

بلوک های عصبی

اعصاب نواحی صورت و گردن۶۰۱۴۱۵

شبکه براکیال۶۰۱۴۲۰

اعصاب نواحی شانه و لگن۶۰۱۴۲۵

بین دنده ای منفرد )چست تیوب(۶۰۱۴۳۰

دیاگ تحت –بین دنده ای متعدد  بلوک منطقه ای۶۰۱۴۳۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –عصب سیاتیک  انفوزیون مداوم۶۰۱۴۴۰

عصب فمورال۶۰۱۴۴۵

انفوزیون مداوم شبکه های براکیال و فمورال۶۰۱۴۵۰

انفوزیون مداوم شبکه  ی لومبار۶۰۱۴۵۵

دیاگ تحت –اعصاب محیطی )بیربلوک  بلوک دیجیتال۶۰۱۴۶۰

و...(

ازن تراپی یا تجویز گلوکوز هیپرتونیک۹۰۱۹۱۷

سونوگرافی ها
(****PoCUS-RUSH-Exam)****

سونوگرافی هر چشم۷۰۱۵۱۵

سونوگرافی جست وجوی مایع در پلور و شکم۷۰۱۵۳۵

سونوگرافی توتال شکم و لگن۷۰۱۶۲۶

کالرداپلر اعضای شکم و لگن۷۰۱۷۸۵

****EFAST****سونوگرافی ۷۰۱۵۵۶
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سونوگرافی کبد کیسه صفرا و مجاری صفراوی۷۰۱۵۶۰

سونوگرافی کلیتین و مجاری ادراری۷۰۱۶۱۵

سونوگرافی کلیتین و مجخخاری ادراری مثانخخه پخخر و۷۰۱۶۲۵
خالی و تعیین رزیجوی ادراری

کالرداپلر کلیه پیوندی۷۰۱۷۹۵

کالرداپلر فیستول دیالیز۷۰۱۸۸۴

سونوگرافی پانکراس۷۰۱۵۹۵

سونوگرافی آپاندیس۷۰۱۶۱۰

****سونوگرافی آئورت شکم۷۰۱۶۰۵ ****

****اکوکاردیوگرافی  برون ده قلب۹۰۰۷۲۵ - ****

دیاگ تحت –اکوکییییاردیوگرافی  انییییدکس سییییفتی۹۰۰۷۳۰ ****

****شرایین

دیاگ تحت –اکوکیییییاردیوگرافی  حین پروسییییییجر۹۰۰۷۳۶ ****

****دیگر

سونوگرافی اسکروتوم۷۰۱۶۶۵

سونوگرافی داپلر کلیه ها و بیضتین۷۰۱۷۹۰

سونوگرافی بیضه ها۷۰۱۶۶۵

سونوگرافی بیضه ی پایین نیامده۷۰۱۶۷۰

سونوگرافی رحم و تخمدان ابدومینال۷۰۱۶۵۵

سونوگرافی جست وجوی حاملگی خارج رحم۷۰۱۶۶۰

سونوگرافی حاملگی۷۰۱۷۱۵

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل۷۰۱۷۲۰

NTماه اول و تعیین ۳سونوگرافی آنومالی ۷۰۱۷۳۱

سونوگرافی جفت از لحاظ کرتا۷۰۱۷۳۲

سونوگرافی مغز نوزادان۷۰۱۵۰۰

سونوگرافی هیپ نوزادان۷۰۱۷۰۰

سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد۷۰۱۷۲۷

سونوگرافی نسج نرم سطحی و عمقی۷۰۱۷۰۵

کالرداپلر توده های نسج نرم۷۰۱۸۲۶

سونوگرافی مفصل۷۰۱۷۰۶

سونوگرافی تاندون۷۰۱۷۰۷

کالرداپلر شرایین گردن )کاروتییید و ورتبرال هییا۷۰۱۷۴۰
و وریدهای ژوگوالر(

کالرداپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه۷۰۱۷۴۵

کالرداپلر شرایین اندام تحتانی دوطرفه۷۰۱۷۵۰

کالرداپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه۷۰۱۷۵۵

کالرداپلر شرایین اندام فوقانی دوطرفه۷۰۱۷۶۰

کالرداپلر وریدی انتهای یک طرفه۷۰۱۷۶۵

****کالرداپلر وریدی انتهای دوطرفه۷۰۱۷۷۰ ****

وریدی یک اندام۷۰۱۷۷۵  -کالرداپلر شریانی

وریدی دو اندام۷۰۱۷۸۰  -کالرداپلر شریانی

 -کیییالرداپلر ورییییدی واریس انیییدام تحتیییانی ۷۰۱۸۸۶

یک طرفه

 -کیییالرداپلر ورییییدی واریس انیییدام تحتیییانی ۷۰۱۸۸۷

دوطرفه

خدمات ویزیت، مشاوره و آموزش
ویزیت محدود اورژانس۹۰۱۹۴۸

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مشاوره بیماران بستری۹۰۱۹۴۰

آموزش بیمار و همراه۹۰۱۸۱۵

آموزش و فیتینگ ارتوز و پروتز۹۰۱۷۰6

مشاوره تلفنی۹۰۱۸۲۰

مشاوره آنالین۹۰۱۸۲۵

صدور جواز دفن۹۰۱۸۳۵

ارائه گزارش پزشکی در دادگییاه )بییه ازای هییر۹۰۱۹۰۰
ساعت(

ارائییه مشییاوره پزشییکی در کمیسیییون )هییر۹۰۱۹۰۵
جلسه . هر پزشک(

خدمت جامع ویزیت و مشاوره در کمیسیون۹۰۱۹۰۷

مشاوره فردی۹۰۱۹۷۵

مشاوره گروهی۹۰۱۹۸۰

ویزیت روز اول بستری۹۰۱۹۲۵

ویزیت روز دوم به بعد بستری۹۰۱۹۳۰

ویزیت روز ترخیص۹۰۱۹۳۵

یناشیپ -ویزیت پزشک عمومی مراکز سرپایی بخخا نسخخخه۹۷۰۰۰۰

الکترونیک

یناشیپ -ویخخزیت پزشخخک عمخخومی مراکخخز سخخرپایی بخخدون۹۷۰۰۰۱

نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک متخصخخص غیرتمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰۱۵
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

ویخخخزیت پزشخخخک متخصخخخص تمخخخام وقت مراکخخخز۹۷۰۰۱۶
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک متخصخخص غیرتمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰۱۷
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

ویخخخزیت پزشخخخک متخصخخخص تمخخخام وقت مراکخخخز۹۷۰۰۱۸
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یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

MDویخخزیت پزشخخک ۹۷۰۰۲۵  PhDغیرتمخخام وقت مراکخخز 
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

MDویخخزیت پزشخخک ۹۷۰۰۲۶  PhDتمخخام وقت مراکخخز 
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

MDویخخزیت پزشخخک ۹۷۰۰۲۷  PhDغیرتمخخام وقت مراکخخز 
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

MDویخخزیت پزشخخک ۹۷۰۰۲۸  PhDتمخخام وقت مراکخخز 
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فوق تخصص غیرتمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰30
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فوق تخصخخص تمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰31
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فوق تخصص غیرتمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰32
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فوق تخصخخص تمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰33
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ غخخیر تمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰35
یناشیپ -سرپایی با نسخه الکترونیک

یناشیپ -ویزیت پزشک فلوشیپ تمام وقت مراکز سرپایی۹۷۰۰36

با نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ غخخیر تمخخام وقت مراکخخز۹۷۰۰37
یناشیپ -سرپایی بدون نسخه الکترونیک

یناشیپ -ویزیت پزشک فلوشیپ تمام وقت مراکز سرپایی۹۷۰۰3۸

بدون نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فلوشیپ کودکخخان و نخخوزادان غخخیر۹۷۰۰۸۰
سخخال و۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکخخان 

یناشیپ -بیش تر  با نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ کودکخخان و نخخوزادان۹۷۰۰۸۱
سخخال و۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکخخان 

یناشیپ -بیش تر  با نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فلوشیپ کودکخخان و نخخوزادان غخخیر۹۷۰۰۸۲
سخخال و۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکخخان 

یناشیپ -بیش تر  بدون نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ کودکخخان و نخخوزادان۹۷۰۰۸۳
سخخال و۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکخخان 

یناشیپ -بیش تر  بدون نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فلوشیپ کودکخخان و نخخوزادان غخخیر۹۷۰۰۸۵
سال۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکان زیر 

یناشیپ - با نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ کودکخخان و نخخوزادان۹۷۰۰۸۶
سال۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکان زیر 

یناشیپ - با نسخه الکترونیک

ویزیت پزشک فلوشیپ کودکخخان و نخخوزادان غخخیر۹۷۰۰۸۷
سال۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکان زیر 

یناشیپ - بدون نسخه الکترونیک

ویخخزیت پزشخخک فلوشخخیپ کودکخخان و نخخوزادان۹۷۰۰۸۸
سال۷یناشیپ -تمام وقت مراکز سرپایی برای کودکان زیر 

یناشیپ - بدون نسخه الکترونیک

هلضع بصع راون دیاگ تحت –پزشخخک مقیم انخخواع بخش هخخای مخخراقبت ویخخژه ۹۸۰۳۲۰

۱بیمارستان درجه 

۱هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه NICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۲۱

۱هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه PICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۲۲

هلضع بصع راون دیاگ تحت –پزشخخک مقیم انخخواع بخش هخخای مخخراقبت ویخخژه ۹۸۰۳۳۰

۲بیمارستان درجه 

۲هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه NICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۳۱

۲هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه PICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۳۲

هلضع بصع راون دیاگ تحت –پزشخخک مقیم انخخواع بخش هخخای مخخراقبت ویخخژه ۹۸۰۳۴۰

۳بیمارستان درجه 

۳هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه NICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۴۱

۳هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه PICUپزشک مقیم۹۸۰۳۴۲

هلضع بصع راون دیاگ تحت –پزشخخک مقیم انخخواع بخش هخخای مخخراقبت ویخخژه ۹۸۰۳۵۰

۴بیمارستان درجه 

۴هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه NICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۵۱

۴هلضع بصع راون دیاگ تحت –  بیمارستان درجه PICUپزشک مقیم ۹۸۰۳۵۲

سایر خدمات داخلی و متفرقه
مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

مراقبت حیاتی حین انتقال بین مراکز درمییانی۹۰۱۹۶۰
دیاگ تحت – ساعت اول

هلضع بصع راون دیاگ تحت –مراقبت حیاتی حین انتقال بین مراکز درمخخانی ۹۰۱۹۶۵

هر  ساعت اضافه

ایمونوگلوبولین بوتولیسم۹۰۰۰۰۵

توکسوئید و ایمن سازی کزاز۹۰۰۰۱۰

انفوزیون داخل وریدی۹۰۰۰۱۵

دیاگ تحت –انفوزیون داخل وریدی  آنتی دوت مسموم یت۹۰۰۰۱۶

ساعت اول

دیاگ تحت –انفوزیون داخل وریدی  آنتی دوت مسموم یت۹۰۰۰۱۷

ساعت های بعد )به ازای هرساعت اضافه(

تزریق دسفرال۹۰۰۰۴۰

همودیالیز نارسایی حاد کلیه یا مسمومیت۹۰۰۱۴۰

تزریق عصالنی۹۰۰۰۲۰
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تزریق داخل شریانی۹۰۰۰۲۵

تزریق داخل وریدی۹۰۰۰۳۰

تزریق آنتی بیوتیک عصالنی۹۰۰۰۳۵

ATGتزریق ۹۰۰۰۳۶

IVIGتزریق داروهای حساس و بیولوژیک ۹۰۰۰۳۷

تزریق داروهای مهارکن نییده ی ایمیینی و پییالس۹۰۰۰۳۸
 در اورژانس(SCIمتیل پرنیزولون )

۹۰۰۱۵۳CRRTیا درمان های مداوم جای گزین کلیه 

قابییل۹۰۰۱۶۰ ××پرفوزیون خییونی )بییا زغییال فعییال( 

××گزارش با همودیالیز ن می باشد

تسییت های اینترادرمییال یییا مخییاطی تعیییین۹۰۱۱۴۵
حساسیت

تست تنسیلون میاستنی گراویس۹۰۱۲۴۵

۹۰۱۳۵۰EEG 16-Channel

۹۰۱۳۶۰EEG یناشیپ -16 بیش ازChannel

۹۰۱۹۱۵HBO2 Therapy

فیزیوتراپی قفسه سینه و اندام ها۹۰۱۶۳۵

ماساژ یا تمرین درمانی۹۰۱۶۶۲

۹۰۱۶۹۲Halo Vest

۹۰۱۶۹۳LSO

۹۰۱۶۹۴TLSO

۹۰۱۶۹۵Body Jacket

هلضع بصع راون دیاگ تحت –طب سوزنی  بدون تحریک الکتریکی۹۰۱۷۶۰

هلضع بصع راون دیاگ تحت –طب سوزنی  با تحریک الکتریکی۹۰۱۷۶۵

بخور یا انکباب۹۰۱۷۶۸

حجامت تر۹۰۱۷۷۰

حجامت خشک۹۰۱۷۷۵

حجامت خشک )با بادکش(۹۰۱۷۸۰

حقنه درمانی۹۰۱۷۸۰

فصد۹۰۱۷۹۰

زالو درمانی )دو زالو(۹۰۱۷۹۲

 ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + به ازای هر زالو اضافه۹۰۱۷۹۳

الرو درمانی۹۰۱۷۹۴

خدمات در منزل۹۰۱۹۹۵

فتوتراپی ساده۹۰۲۰۳۰

invasiveفتوتراپی ۹۰۲۰۳۲

هیپوترمی درمانی در نوزادان مبتال به آسفیکسی۹۰۲۰۳۳

بخخرای یخخک دوره درمخخان سخخه روزه یخخا بیشخختر تخخا
برگشت به حرارت طبیعی

 وسايل حفخخاظت فخخردي هماننخخدfittingتجويز و ۹۰۲۱۹۰
Respirator

مراقبت از مادر پس از زایمان در مخخنزل؛ بخخه ازای۹۰۳۰۳۰
هر ساعت

مخخراقبت دوران بخخارداری در مخخنزل؛ بخخه ازای هخخر۹۰۳۰۳۵
ساعت
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بلوک های کدخدمات گلوبال اورژانس
ویزیت جامع و مراقبت بحران

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

آرامبخشی و بی دردی اورژانس
ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

ترخیص بیمار از اورژانس
ویزیت محدود اورژانس۹۰۱۹۴۸

آموزش بیمار و همراه۹۰۱۸۱۵

آموزش و فیتینگ ارتوز و پروتز۹۰۱۷۰6

آموزش نحوه ی استفاده از ائروسول، نبوالیزر و...۹۰۱۰۹۰

اعزام بیمار
ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

دیاگ تحت –مییراقبت حیییاتی حین انتقییال بین مراکییز درمییانی ۹۰۱۹۶۰

ساعت اول

ریوی  -احیای قلبی

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

ریوی بالغین۹۰۰۶۱۰  -احیای قلبی

پالس اکسی متری حین احیا۹۰۱۱۳۰

کاپنوگرافی۹۰۱۰۳۵

شوک قلبی انتخابی جهت آریتمی۹۰۰۶۲۰

انتوباسیون۳۰۰۳۳۵

RSIانتوباسیون ۳۰۰۳۳۶

کریکوتیروئیدوتومی300۴۷0

تنظیم ونتیالتور )به ازای هرروز(۹۰۱۰۸۵

تزریق هرنوع ترومبولیتیک داخل وریدی دیگر۹۰۰۶۴۵

انفوزیون پروکائین آمید۹۰۰۶۴۵

صدور جواز دفن۹۰۱۸۳۵

RUSHسونوگرافی آزمون 

EFASTسونوگرافی ۷۰۱۵۵۶

سونوگرافی آئورت شکم۷۰۱۶۰۵

دیاگ تحت –اکوکاردیوگرافی  حین پروسیجر دیگر۹۰۰۷۳۶

یناشیپ -اکوکاردیوگرافی  برون ده قلب۹۰۰۷۲۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –اکوکاردیوگرافی  اندکس سفتی شرایین۹۰۰۷۳۰

کالرداپلر وریدی انتهای دوطرفه۷۰۱۷۷۰

High-Energyویزیت ترومای مولتیپل یا 

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

EFASTسونوگرافی ۷۰۱۵۵۶

انتوباسيون
ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

انتوباسیون۳۰۰۳۳۵

RSIانتوباسیون ۳۰۰۳۳۶

کریکوتیروئیدوتومی300۴۷0

تنظیم ونتیالتور )به ازای هرروز(۹۰۱۰۸۵

Chest Tubeتعبيه 

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

بین دنده ای منفرد )چست تیوب(۶۰۱۴۳۰

300۶۳۵Chest Tube

CV-Lineتعبيه 

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

کاتتر ورید مرکزی۳۰۲۴۳۰

شالدون گذاری جهت دیالیز۳۰۲۵۱۵

همودیالیز نارسایی حاد کلیه یا مسمومیت۹۰۰۱۴۰

۹۰۰۸۱۰Swan Ganz

CO-Poisoning

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹
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مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

انفوزیون داخل وریدی۹۰۰۰۱۵

۹۰۱۹۱۵HBO2 Therapy

Substance-Poisoning

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

دیاگ تحت –انفوزیییون داخییل وریییدی  آنییتی دوت مسییموم یت۹۰۰۰۱۶

ساعت اول

شست وشوی معده900200

۹۰۰۲۲۵Whole Bowel Irrigation (WBI)

انفوزیون داخل وریدی۹۰۰۰۱۵

ایمونوگلوبولین بوتولیسم۹۰۰۰۰۵

(تروص زج هب) ندب یاهمخز هداس میمرت +ترمیم و بخیه جلد  پانسمان )و سوختگی(

ویزیت محدود اورژانس۹۰۱۹۴۸

توکسوئید و ایمن سازی کزاز۹۰۰۰۱۰

انفوزیون داخل وریدی۹۰۰۰۱۵

تزریق داخل وریدی۹۰۰۰۳۰

تزریق آنتی بیوتیک عصالنی۹۰۰۰۳۵

بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه۱۰۰۲۱۲

۱۰ترمیم ساده زخم هخخای بخخدن )بخخه جخخز صخخورت( تخخا ۱۰۰۲۱۵
سانتی متر

 ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + ترمیم ساده زخم های بدن )به جز صورت( بخخه ازای۱۰۰۲۲۰
 سانتی متر اضافه۵هر 

 سانتی متر۷ترمیم ساده زخم های صورت تا ۱۰۰۲۲۵

۳ ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + تخخرمیم سخخاده زخم هخخای صخخورت بخخه ازای هخخر ۱۰۰۲۳۰
سانتی متر اضافه

×× ترمیم ثانویه ساده ۱۰۰۲۳۵ ××

۱۰ ترمیم بینابینی زخم های بدن )به جز صخخورت( تخخا ۱۰۰۲۴۰
سانتی متر

 ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + ترمیم بینابینی زخم های بدن )به جخخز صخخورت( بخخه۱۰۰۲۴۵
 سانتی متر اضافه۵ازای هر 

 سانتی متر۷ترمیم بینابینی زخم های صورت تا ۱۰۰۲۵۰

۳ ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + تخخخرمیم بینخخخابینی زخم هخخخای صخخخورت بخخخه ازای ۱۰۰۲۵۵
سانتی متر اضافه

 ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + ترمیم ساده زخم های بدن )به جز صورت( بخخه ازای۱۰۰۲۲۰
 سانتی متر اضافه۵هر 

 سانتی متر۷.۵ترمیم مشکل تنه تا ۱۰۰۲۶۰

۷.۵تخخرمیم مشخخکل اسخخکالپ، بخخازو، سخخاق پخخا تخخا ۱۰۰۲۶۵
سانتی متر

ترمیم مشکل صورت، گردن، زیربغل، اعضای تناسلی،۱۰۰۲۷۰

 سانتی متر۷.۵دست ها و پاها تا 

 سانتی متر۷.۵ترمیم مشکل پلک تا ۱۰۰۲۷۵

۵ ره) ینوفع ای ییامزگا تسوپ نامدیربد + تخخرمیم مشخخکل هخخر ناحیخخه از بخخدن بخخه ازای ۱۰۰۲۸۰
سانتی متر اضافه

×× ترمیم ثانویه مشکل یا زخم باز شده یا عارضه دار۱۰۰۲۸۵
××شده 

 سانتی متر۲۰شست وشو و پانسمان زخم تا ۱۰۰۵۱۱

 سانتی متر۲۰شست وشو و پانسمان زخم بیش از ۱۰۰۵۱۲

درمان ابتدایی سوختگی درجه یک با پانسمان ساده۱۰۰۵۵۵

٪۱۰درمان سوختگی درجه دو تا ۱۰۰۵۵۷

٪۱۰درمان سوختگی درجه دو بیش از ۱۰۰۵۶۰

٪۱۰درمان سوختگی درجه سه تا ۱۰۰۵۶۲

٪۱۰درمان سوختگی درجه سه بیش از ۱۰۰۵۶۳

در صورت نیاز به بی هوشی و آرامبخشی

ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

آموزش بیمار و همراه۹۰۱۸۱۵

جااندازی شکستگی و دررفتگی ها
ویزیت جامع اورژانس۹۰۱۹۴۹

مراقبت بحران اورژانس۹۰۱۹۷۰

۹۰۱۹۷۱PSA

فیزیوتراپی قفسه سینه و اندام ها۹۰۱۶۳۵

انفوزیون داخل وریدی۹۰۰۰۱۵

بلوک عصب فمورال۶۰۱۴۴۵

هلضع بصع راون دیاگ تحت –اعصاب محیطی )بیربلوک  بلوک دیجیتال و...(۶۰۱۴۶۰

کدهای مربوط به درمان شکستگی و نحوه ي ثابت سازی و بی حرکت سازی
عضالنی به شرح زیر  -از مجموعه سیستم اسکلتی

جااندازی بسته شکسته گی و دررفته گی ها

صورت و تنه

گچ مینروا یا ژاکِت ریسر۲۰۴۵۳۰

گچ اسپایکا لگن۲۰۴۵۷۰

۹۰۱۶۹۲Halo Vest

۹۰۱۶۹۳LSO

۹۰۱۶۹۴TLSO

۹۰۱۶۹۵Body Jacket

شکستگی استخوان نازال۲۰۰۶۳۵

Tripod Malarشکستگی استخوان گونه یا ۲۰۰۷۰۰
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دررفتگی فک تحتانی۲۰۰۸۴0

شکستگی دنده یا استرنوم۲۰۰۹۵۰

 یییا ابییزارTLSOشکستگی زائده یا جسم مهییره بییا ۲۰۱۰۲۰
مشابه

مانیپیوالسیون سخختون فقخخرات تحت بی هوشخخی )هخخر۲۰۱۰۴۵
ناحیه(

اندام فوقانی

گچ بلند یا کوتاه دست۲۰۴۵۴۰

آتل بلند یا کوتاه دست۲۰۴۵۵۰

آتل آلومینیوم انگشت دست۲۰۴۵۵۵

بانداژ ولپو۲۰۴۵۶۵

شکستگی کالویکل۲۰۱۴۴۰

شکستگی توبروزیته هومروس۲۰۱۴۷۰

دررفتگی شانه۲۰۱۴۸۰

دررفتگی آرنج۲۰۱۶۱۰

شکستگی تنه هومروس و سوپراکوندیل۲۰۱۷۲۰

دیاگ تحت –شکسییتگی دررفتگی مونتژیییا )شکسییتگی اولنییا ۲۰۱۷۲۵

دررفتگی سر رادیوس(

۲۰۱۷۷۵Pulled Elbow

شکستگی سر رادیوس۲۰۱۷۸۰

شکستگی اولنا۲۰۱۷۹۰

شکستگی تنه رادیوس و  اولنا۲۰۲۱۲۰

شکستگی دررفتگی گالزی )شکستگی تنه رادیییوس۲۰21۳0
دیاگ تحت – دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال(

شکستگی دیستال رادیوس )کالیس و اسمیت(۲۰۲۱۵۰

شکستگی اسکافوئید۲۰۲۱۶۰

شکستگی استایلوئید اولنا۲۰۲۱۸۰

دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار۲۰۲۲۱۰

دررفتگی ترانس اسکافوپریلونار با مانیپیوالسیون۲۰۲۲۲۰

دررفتگی لونیت با مانیپیوالسیون۲۰۲۲۳۰

دررفتگی متاکارپ ها۲۰۲۶۱۵ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

دررفتگی متاکارپوفالنژیال شست دسییت۲۰۲۶۲۵ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

(MCP1)

دررفتگی هرکییدام از متاکارپوفالنژیال هییا202650 اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

به جز شست

دررفتگی هرکدام از بنییدهای پروگزیمییال۲۰۲۶۶۰ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

و میانی انگشت ها

دررفتگی بندهای ۲۰۲۶۷۰ PIP - DIPاهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

دررفتگی بندهای دیستال دست۲۰۲۶۸۰ اهپراکاتم یگتفررد/شکستگی

اندام تحتانی

گچ بلند پا۲۰۴۵۷۵

گچ کوتاه پا۲۰۴۵۸۰

آتل بلند یا کوتاه پا۲۰۴۶۰۰

بانداژ جونز )لگن، زانو، مچ پا(۲۰۴۶۰۵

بادی تیپینگ انگشت های پا۲۰۴۶۱۰

کشش پوستی۲۰۳۵۵۵

کشش استخوانی۲۰۰۰۷۵

شکستگی حلقه لگن۲۰۲۹۵۰

شکستگی دنبالچه۲۰۲۹۵۵

شکستگی استابولوم۲۰۲۹۸۵

شکستگی فمور )پروگزیمال یا گردن(۲۰۳۰۰۵

 -دررفتگی هیپ  تروماتیک۲۰۳۰۴۰

شکستگی تنه فمور۲۰۳۴۶۰

شکستگی دیستال فمور۲۰۳۴۸۰

شکستگی کشکک۲۰۳۵۰۵

شکستگی پالتو تیبیا۲۰۳۵۱۵

دررفتگی زانو۲۰۳۵۳۵

دررفتگی کشکک۲۰۳۵۴۵

شکستگی تنه تیبیا۲۰۳۷۷۵

شکستگی تنه و پروگزیمال فیبوال۲۰۳۸۰۰

 -شکستگی قوزک  داخلی۲۰۳۷۹۰

 -شکستگی قوزک  خارجی۲۰۳۸۱۰

دیاگ تحت –شکستگی قوزک  دو قوزک۲۰۳۸۲۰

دیاگ تحت –شکستگی قوزک  سه قوزک۲۰۳۸۳۰

شکستگی دیستال تیبیا۲۰۳۸۴۵

Ankle Sprainدیاگ تحت –دررفتگی مچ پا  ۲۰۳۸۸۰

شکستگی کالکانئوس۲۰4345

شکستگی تالوس۲۰۴۳۶۰

شکستگی متاتارس ها )هرکدام(۲۰۴۳۸۵

شکستگی شست پا۲۰۴۴۰۰

شکسییتگی هرکییدام از انگشییت های پییا )بییه جییز۲۰۴۴۱۰
شست(

شکستگی سزاموئید شست۲۰۴۴۱۵

دررفتگی تالوتارسال۲۰۴۴۴۰

دررفتگی تارسومتاتارسال )لیسفرانک(۲۰۴۴۵۰

دررفتگی تارسوفالنژیال۲۰۴۴۶۰

 هرکدام از انگشت های پاPIP – DIPدررفتگی ۲۰۴۴۷۰
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