
شرح کدکدهای گلوبالکد ملیردیف
جزء حرفه ای 

ارزش نسبی

ارزش تام 

بیهوشی
مدت

 اقامت

تعرفه گلوبال 

بیمارستان درجه 

یک

1511.12.516,314,740اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشكل1990005100160

2990010100715
با یا بدون  (Urbanعمل نوع )ماستكتومی رادیكال مدیفه شامل برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و پستانی داخل 

برداشتن عضله پكتورال مینور، بدون برداشتن عضالت پكتورال ماژور
45185.638,542,600

3114.83.225,912,520آپاندکتومی یا انسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس یا پریتونیت ناشی از آن3990120401175

1511.62.616,908,740هموروئیدکتومی  داخلی و خارجی ساده یا مشكل وسیع با یا بدون فیشرکتومی4990125401520

5990130

401815-

401820-

401816-

401821

5620.65.942,533,540کوله سیستكتومی با یا بدون کالنژیوگرافی با یا بدون اکسپلور کلدوك با یا بدون کولدوکوانتروستومی

6990135

-402125-

402115-

402176

28.513.12.520,296,890ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، اسالیدینگ، مختنق یا استرانگوله

7990145

402145-

402176-

4012.83.025,264,320مختنق یا استرانگوله ، با یا بدون مش گذاری/ ترمیم فتق شكمی یا انسیزیونال اولیه؛ قابل جااندازی 402177

8990147

402176-

402135-

402175

29.712.82.520,449,550مختنق یا استرانگوله/ ترمیم فتق اشپیگل یا فمورال اولیه ، قابل جا اندازی 

9990180502155

با یا بدون اپیزیوتومی و یا بدون )مراقبت مامایی روتین، شامل مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال 

5001.416,564,000به هر روش (فورسپس و واکیوم

10990181502156
زایمان بی درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از زایمان، 

(با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم)زایمان واژینال به هر روش 
50251.424,424,000

 تعرفه اعمال جراحی گلوبال در بخش بستری بر اساس پزشک معالج غیر تمام وقت و متخصص بیهوشی تمام وقت

تعرفه ستون ارزش نسبی جزء حرفه ای و ارزش تام بیهوشی در محاسبات مجموع تعرفه گلوبال لحاظ گردیده است
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11990182502157
زایمان بی درد با سایر روشهای بیهوشی مانند آنتونكس شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از زایمان، 

(با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم)زایمان واژینال به هر روش 
50101.419,708,000

5801.418,188,800(چند قلویی)زایمان متعدد 12990183502160

58251.426,048,800بی درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال (چند قلویی)زایمان متعدد 13990184502161

58101.421,332,800بی دردبا سایر روشهای بیهوشی مانند آنتونكس (چند قلویی)زایمان متعدد 14990185502162

15990205
501575-

501580
16.558.21.411,750,325(غیر مامایی)کولپورافی یا کولپوپرینئورافی ، بخیه جراحت واژن ویا پرینه

16990210

501590-

501595-

501610

19.9313.32.217,724,907کولپورافی قدامی یا خلفی شامل ترمیم رکتوسل با یا بدون پرینورافی  یا ترمیم پالستیک اورتروسل

17990215
501615-

501620
33.616.24.029,373,520خلفی توام؛با یا بدون ترمیم آنتروسل  از راه شكم یا واژن- کولپورافی قدامی 

1091.410,656,300دیالتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی18990220501795

19990225
501810-

501815

هیستروکتومی کامل یا ساب توتال از طریق شكم، با یا بدون دراوردن لوله ها و یا تخمدان ها؛  با یا بدون 

کولپواورتروسیستوپكسی
5117.64.736,845,940

20990230

502020-

502025-

502030-

502035-

بیوپسی یا رزکسیون گوه ای یا برش دو قطعه ای یا سیستكتومی تخمدان یا اوفورکتومی ناقص یا کامل، یک یا دو 

طرفه برای موارد خوش خیمی
26.114.33.023,911,310

4015.83.930,678,120درمان حاملگی نابجا لوله ای، تخمدانی، شكمی با یا بدون سالپنژکتومی، با یا بدون اوفارکتومی21990240502125

4017.42.827,038,660مراقبت روتین مامایی، شامل قبل از زایمان، زایمان سزارین و مراقبت بعد از سزارین22990250502170

23990260
502185-

502190
169.21.511,575,780درمان سقط عفونی یا ناکامل به کمک جراحی در سه ماهه اول یا دوم

24990350401185
انسیزیون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضالنی یا زیر مخاطی، ایسكیورکتال یا اینترامورال و آبسه 

سوپرالواتور و لگنی از راه رکتوم
1111.12.515,304,540

1110.51.511,788,800فیشرکتومی با یا بدون اسفنكروتومی کورتاژ کوتر فیشر شامل دیالتاسیون بار اول و دفعات بعدی25990355401505

2012.11.715,208,840با یا بدون جایگذاری ستن: ، زیر جلدی یا زیر عضالنی(فیستولوتومی/فیستولكتومی)درمان جراحی فیستول آنال 26990360401525

116.11.610,196,540(مامایی)سقط القایی به وسیله دیالتاسیون و کورتاژ 27990410502195

109.91.811,860,060(عمل شیرودکار یا لش )سرکالژ گردن رحم در طی حاملگی؛ از راه واژن و یا شكم 28990415502145
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3815.42.224,169,760میومكتومی اکسیزیون تومور فیبروئید رحم، با هر تعداد میوم داخل جداری، با هر وزنی از راه شكم29990420501800

30990425
501835-

501820

هیسترکتومی کامل یا ناقص از طریق واژن یا شكم،  با نمونه برداری غدد لنفاوی پاراآئورتیک و لگنی با یا بدون 

برای مثال )دراوردن لوله ها و یا تخمدان ها با یا بدون ترمیم آنتروسل با یا بدون کولپواورتروسیستوپكسی 

Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti) با یا بدون کنترل اندوسكوپیک

60194.038,854,200

25142.319,559,200(عمل مستقل)الپاراسكوپی تشخیصی 31990430402053
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