
 شکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پز

 رم مخصوص خدمات ارائه شده در بخش اورژانسف

 :تاریخ  پزشک معالج  شماره پرونده  نام ونام خانوادگی

 کد K نام خدمت ردیف کد K نام خدمت ردیف

   ترمیم ساده  091040 4.5  2و1سطح  اورژانس بخش در بیمار جامع ویزیت 1

 cm19 3 199215تا  ترمیم ساده پوست سر،گردن،زیربغل، تناسلی 59 091048 2.8 4و  3محدود بیمار در بخش اورژانس سطح ویزیت  2

 199229 5,1 اضافه cm5به ازای هر ترمیم ساده پوست سر،گردن و...  51 091019 8 مراقبت بحرانی دربیمار بدحال 3

 cm1 4 199225تا گوش،پلک ،بینی،لب  ترمیم ساده پوست صورت، 52 091009 12 حین انتقال به مراکز درمانیمراقبت بحرانی  4

 199239 2 اضافه cm2بازای هر ،گوش و..ترمیم ساده پوست صورت 53   پایش ها 

   ترمیم بینا بینی  099119 3,9 نوار قلب با تفسیر 5

 54 099119 5,2 ساعته 24مونیتورینگ قلبی  0
 تاتناسلي خارجی  اندام، تنه، زیربغل، سر، الیه به الیه ترمیم

cm19 
5 199249 

 091139 1 اکسیمتری هنگام احیا قلبی 1
55 

 cm5به ازای هر  تنه، اندام، ... زیربغل، سر، الیه به الیه ترمیم

 اضافه
5,1 199245 

 091125 3,9 چندبار  یا اكسیژنیک اشباع براي نبض اكسیمتري 8

 091135 8,1 روز شبانه یک ممتد اكسیمتري و خون اكسیمتری 0
50 

یا پرده های  و لب بیني، پلک، گوش، صورت، الیه به ترمیم الیه

 cm1تا   مخاطي؛
0 199259 

   اقدامات احیا 

 099019 1 احیا قلبی عروقی 19
51 

یا پرده های  و لب بیني، پلک، گوش، صورت، الیه به ترمیم الیه

 اضافه cm2به ازای هر  مخاطي؛
2 199255 

 091009 15 احیا نوزاد 11

   ترمیم مشکل  099029 1  شوک قلبی جهت رفع دیس ریتمی 12

 cm5/1 1 199209 تا تنه؛ ناحیه مشکل ترمیم 58 399805 14 پیس میکر قلبی از راه جلد 13

 cm5/1 5,0 199205 تا پا؛ ساق یا و بازو سر، پوست مشکل ترمیم 50 399335 0 لوله داخل تراشه 14

 50 399405 10 تراکستومی اورژانس 15
 بغل، زیر گردن، دهان، چانه، گونه، پیشاني، ناحیه مشکل، ترمیم

  cm5/1 تا  پاها؛ یا دستها و تناسلي، اعضاي
5,11 199219 

 cm5/1 5,12 199215 تا لبها؛ یا و گوشها بیني، پلکها، مشکل ترمیم 09 399419 2,19 کریکوتیروییدوتومی اورژانس 10

 399059 5,40 توراکوتومی با ماساژ قلبی 11
01 

 از كمتر یا اضافي cm5هر  ازاي به بدن از ناحیه هر مشکل ترمیم

 گردد( گزارش اصلي كد بر آن )عالوه
5 199289 

   تزریقات و انفوزیونها 

 dehiscence 19 199285 زخم بازشدگي یا جراحي زخم ثانویه بستن 02 099939 2,9 تزریق درمانی وریدی  18

 499135 5,4 زبان یا و دهان كف پارگي ترمیم 03 099929 2,9 تزریق درمانی عضالنی یا زیر جلدی 10

 499249 0 ترمیم بریدگی کام  099925 5,9  شریاني داخل داروي نوع هر ترزیق 29

 499445 18 بخیه زدن حلق برای زخم یا صدمه 04 099915 8,9  پزشک مستقیم نظر زیر وریدي داخل انفوزیون 21

 092509 10 ترمیم زخم پلک با درگیری لبه پلک 05 099045 5,1 تزریق استرپتوکیناز 22

 cm29 5,9 199511شستشو وپانسمان کوچک یا متوسط تا  00 392019 0,11 ترومبولیز عروق مغری 23

 cm29 1 199512شستشو وپانسمان بزرگ بیشتر از  01 392349 4 بازای هر واحد ترانسفوزیون خون یا محصوالت خونی 24

 199590 1 بخیه 19کشیدن بخیه کمتر از  08 392345 1 در تاالسمی ترانسفوزیون خون یا محصوالت خونی 25

 199591 5,1 بخیه 19کشیدن بخیه بیشتر از  00 392359 3 فاکتور در هموفیلی تزریق 20

   ترمیم تاندون و عضله  099919 25,9 ایمن سازی کزاز* تزریق توکسوئید یا  21

 291085 4,18 مچ یا و ساعد اكستنسور عضله یا تاندون ترمیم 19 392259 1 بدن جاي هر ورید داخل به كاتتر یا سوزن واردكردن 28

 293035 20 ترمیم پارگی تاندون آشیل 11   تهویه 

 293045 2,11 پا ساق اكستنسور تاندون ترمیم 12 091199 1,9 یا نبوالیزرآئروسل  ی بااستنشاقدرمان  20

 294125 4,19 پا اكستنسور فلکسور، تاندون ترمیم 13 091985 1 روز  به ازای هر نتیالتورو 39

   انسزیون و اکسپلوراسیون  091909 1 درمان تنفسی با فشار مثبت 31

 299995 0,5 عارضه دار عمقي یا یا سطحي نرم؛ بافت آبسه انسیزیون 14 099085 1 ساده اسپیرومتري 32

 299919 31 گردن نافذ؛ زخم اكسپلوراسیون 15 399345 3 الرنگوسکوپی غیرمستقیم 33

 299915 8,11 پشت یا پهلو شکم، سینه، قفسه نافذ؛ زخم اكسپلوراسیون 10   تب مایعات 

34 ABG 2 392489 11 299929 4,18 اندامها نافذ؛ زخم اكسپلوراسیون 

   سوختگی  399029 0,0 توراسنتز 35

 199555 4 در اندازه کوچک درمان ابتدایی سوختگی 18 399829 1,0 پریکاردیوسنتز 30

 199509 8 در اندازه متوسط یا بزرگ  درمان ابتدایی سوختگی 10 492915 8 پاراسنتز شکم  31

 199505 29 سوختگي دچار اولیه بیماران انسیزیون اسکاروتومي، LP 5 099035 89پونکسیون نخاع  38

   مثانه  299900 3 بورس یا متوسط مفصل تزریق؛ یا و آسپیراسیون 30

 599329 2 آسپیراسیون مثانه با سوزن 81 299901 4 بورس یا بزرگ مفصل تزریق؛ یا و آسپیراسیون 

 599449 1 سونداژ مثانه 82   کاتترها 

 599445 5,9 مثانهاز  سوندخارج کردن  chest tube  1 399049 83 گذاشتن لوله سینه 41

 599435 1 شستشوی مثانه NGT 4,4 099299 84  الواژ یا آسپیراسیون و معده لوله گذاري 42

 599325 0 کاتتر سوپراپوبیک 85 392335 0 سال 3باالی  کات دان 43

 599885 5.5 دیالتاسیون تنگی مجرا یا گردن مثانه با سونداژ 80 392595 0,3 قراردادن سوزن برای انفوزیون داخل استخوان 44

   گوش و بینی  1 392439 (CVL) مركزي ورید كاتتر تعبیه 45

 399139 3.3 قدامیبینی  تامپون  81 392449 0 شالدون گذاری 40

 399135 12.5 خلفی بینی  تامپون  88 392419 0,2 بازکردن شالدون مسدود 41

 399995 5 یا تیغه بینی بینی درناژ آبسه یا هماتوم  80 392445 1 در آوردن یا تغییر محل کاتتر ورید مرکزی 48

 092125 3 گوش درناژ هماتوم الله  09 392425 5,1 لخته زدایی کاتتر به وسیله ترمبولیتیک 40



 

 کد K نام خدمت ردیف کد K نام خدمت ردیف

   هادررفتگی    هاشکستگی 

 299849 0,3 جاندازی دررفتگی فک  141 299149 0,0  ؛Blow out بجز اوربیت شکستگي 01

 299845 2,11 پیچیده جاندازی دررفتگی فک 148 299035 19 عارضه بدون تثبیت، بدون یا با بیني شکستگي 02

   اندام فوقانی  299899 0,3 مانیپوالسیون با یا بدون مندیبل؛ شکستگي 03

 291489 8 جاندازی دررفتگی  شانه 140 299199 19.4 زایگوما  شکستگی 04

 291449 1 استرنوکالویکوالر دررفتگی 159 299809 2,15 مانیپوالسیون با شکستگی هیویید 05

 291019 19 جاندازی دررفتگی آرنج 151 299059 4 یا جناغشکستگی دنده  00

 291115 8,3 جاندازی سر رادیوس در کودکان 152 291929 8,8 مانیپوالسیون بدون مهره، جسم مهره؛ زائده شکستگي 01

 292219 2,1 دررفتگی رادیو اولنار تحتانی 153 291925 8,10 با کشش مهره، جسم مهره؛ زائده شکستگي 08

 292025 8,0  کارپومتاکارپال شستو شکستگی دررفتگی  154 291449 1 اسکاپوال  – شکستگی ترقوه 00

 292035 0,4 دررفتگی کارپومتاکارپ بجز شست، هر مفصل 155   فوقانیهای اندام شکستگی 

 292105 8,0 دررفتگی اینترکارپال یا رادیوکارپال 150 291455 19 شکستگی گردن جراحی بازو 199

 292239 2,11 دررفتگی لونیت با مانیپوالسیون 151 291419 0 شکستگی توبروزیته هومروس 191

 MCP  0,4 292059جاندازی مفصل  158 291129 2,1 سوپراکندیل بازو اپی کندیل بازو، شکستگی تنه بازو 192

 292009 8,2 جاندازی مفاصل انگشتان 150 291105 0,13  آرنج در Monteggia نوع دررفتگي شکستگي 193

   اندام تحتانی  292139 0,29 شکستگی تنه رادیوس همراه با دررفتگی )گالزی( 194

 293949 0.0 جاندازی دررفتگی مفصل ران 109 291189 4,0 رادیوس یا گردن سرشکستگی  195

 293535 0.4 جاندازی دررفتگی زانو 101 291109 2,1 شکستگی تنه اولنا 190

 293545 0.4 کشککجاندازی دررفتگی  102 292129 13 اولنا یا شکستگی تنه رادیوس و 191

 293889 5.2 جاندازی دررفتگی مچ پا 103 292159 8 جااندازیبدون با یا شکستگی دیستال رادیوس  198

 MTP 4 294409جاندازی دررفتگی  104 292189 19.8 شکستگی استیلوئید اولنا 190

 294419 8,2 پا جاندازی دررفتگی اینتر فاالنژیال 105 292109 8.4 شکستگی اسکافوئید 119

   بانداژ  292119 8 شکستگی کارپ 111

 294505 2  بانداژانگشت دست -  مچ دست آرنج   -  بانداژ ولپو شانه 100 292015 4 شکستگی متاکارپ 112

 294095 1.8 پا – مچ پا - بانداژ زانو 101 292009 4 شکستگی بند میانی یا پروگزیمال انگشت دست 113

 294019 2 بانداژ انگشتان پا 108 292019 8,0 متاكارپوفاالنژیال  یا اینترفاالنژیال مفصل شکستگي 114

   آتل گیری  292089 2 شکستگی بند دیستال انگشت دست 115

 294555 1.4 انگشت آتل آلومینیومی 100   شکستگیهای اندام تحتانی 

 294559 2 کوتاه دست – آتل بلند دست 119 292059 15 شکستگی لگن 110

 294099 2 بلند پا – آتل کوتاه پا 111 292055 3.0 شکستگی کوکسیس 111

   گچ گیری  292085 15 با یا بدون کشش شکستگی استابولوم 118

 294549 3 دستیا بلند گچ کوتاه  112 293995 8 شکستگی گردن یا پروگزیمال فمور با کشش 110

 294535 4 ولپو گچ شانه، براي گچ اسپایکا 113 293915 8 با کششیا ساب تروکانتر فمورشکستگی اینترتروکانتر  129

 294589 4 گچ کوتاه پا 114 293939 0,4 بزرگ تروكانتر شکستگي 121

 294515 4 بلند پاگچ  115 293409 14 با یا بدون کشششکستگی تنه فمور  122

   جسم خارجی  293489 10  با مانیپوالسیون؛ خارجي یا داخلي كندیل شکستگي 123

 199939 5 بافت زیر جلدخارج کردن جسم خارجی  110 293405 4,18 مانیپوالسیون  -+ ، فمور؛ دیستال اپي فیز جداشدن 124

 299955 5.0 بافت نرمخارج کردن جسم خارجی  111 293595 0 شکستگی کشکک 125

 291349 0.4 شانه  خارج کردن جسم خارجی  سطحی 118 293515 8.8 شکستگی پالتوی تیبیا 120

 291099 0.8 بازو و آرنج عمقی خارجی جسم کردن خارج 110 293115 0 و فیبوالتنه تیبیا  –شکستگی تنه تیبیا  121

 291059 11.2 ساعد و مچ خارج کردن جسم خارجی عمقی 189 293899 5.0 پروگزیمال فیبوالتنه یا شکستگی  128

 293105 14.4 فمور و زانو خارج کردن جسم خارجی عمقی 181 293819 8 شکستگی مالئول خارجی 120

 294115 3 زیرجلدی پاخارج کردن جسم خارجی  182 293109 0.8  شکستگی مالئول داخلی 139

 294129 1.2 پا خارج کردن جسم خارجی عمقی 183 293829 8 شکستگی هر دو مالئول 131

 399955 3 خارج کردن جسم خارجی بینی 184 293839 8,8 مانیپوالسیون -+، پا؛ مچ قوزک سه شکستگي 132

 499939 4.8 فرورفته دهان  خارج کردن جسم خارجی 2,15 293845 185 ( pilonشکستگی سطح تحمل کننده وزن تیبیا ) 133

 499309 8,5 خارج کردن جسم خارجی از حلق 180 294345 1.2  شکستگی کالکانئوس 134

 091025 3 خارج کردن جسم خارجی چشم از قرنیه 181 294309 1.2 شکستگی تالوس 135

 092505 8,2 خارج کردن جسم خارجی پلک 188 294319 0.4 شکستگی استخوانهای تارسال هر کدام 130

 092105 2.8 خارج کردن جسم خارجی گوش 180 294385 5.0 شکستگی متاتارس 131

 491409 1  خارجي جسم یا مدفوعي توده درآوردن 109 294499 2.4 شکستگی انگشت بزرگ پا  138

   متفرقه  294419 2 شکستگی سایر انگشتان پا 130

 091011 2 آرام بخشی و بی دردی در اورژانس 101 294415 2.4 زاموییدشکستگی س 149

 199915 3 دبریدمان پوست و بافت زیرجلدی 102   بلوک عصبی 

 199149 1,5 ناقص یا کامل برداشتن ناخن و بستر ناخن 103 091415 5,1 تریژمینال، صورتی، اکسیپیتال، گردنی * 141

 199145 11 برداشتن ناخن با آمپوتاسیون بند دیستال انگشت 104 091425 5,0 ایلیواینگوئینال آگزیالري، عصب * 142

 292205 4 درناژ آبسه انگشت وهماتوم ناخن 105 091439 0,0 منفرد دنده اي، بین عصب * 143

 392125 18 تروما( از بعد مثال اصلي اندامها )براي شریان بستن 100 091435 14 منطقه اي بلوک متعدد، دنده اي بین اعصاب * 144

 491445 0 جااندازی پروالپس رکتوم 101 091445 2,4 بلوک عصبی؛ فمورال * 145

 491599 0 انسزیون همورویید ترومبوزه خارجی 108 091409 5 بلوک عصبی؛ اعصاب محیطی یا شاخه های آن * 140

 امضاء متخصص طب اورژانس

 باشدمسولیت اقدامات فوق با پزشک متخصص طب اورژانس می

 292525 0,11 ترمیم و بازسازی انگشت صفحه کفی مفصل اینترفاالنژیال 100

   سونوگرافی 

 
 FAST  2.5 191550سونو  

   

    

 

                                                                                                


