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پزشك خانواده 
 ساير بيمه هانيروهاي مسلحبيمه روستاييشهري(در ساعات 

١٢٧،٠٠٠٥،٠٠٠٣٨،١٠٠٣٨،١٠٠-ويزيت پزشك عمومي١
٩٠٠،٧١٠١/٠٠٠/٣٠٠/٧٠١٠٧،٣٨٠٣٢،٢١٤٣٢،٢١٤١٠،٧٣٨٣٢،٢١٤نوار قلب (E.K.G )با تفسير و گزارش ٢
٥٠٠،٩٥٥٨/٠٠٨/٠٠٧٦١،٦٠٠٢٢٨،٤٨٠٢٢٨،٤٨٠٧٦،١٦٠٢٢٨،٤٨٠ختنه با استفاده از كالمپ يا وسايل ديگر يا اكسيزيون جراحي بجز نوزادان٣
٩٠٠،٦١٠١٠/٠٠٧/٠٠٣/٠٠١،٠٠٤،٢٠٠٣٠١،٢٦٠٣٠١،٢٦٠١٠٠،٤٢٠٣٠١،٢٦٠احياء قلبي ريوي ٤
٩٠٠،٦٢٠١٠/٠٠٧/٠٠٣/٠٠١،٠٠٤،٢٠٠٣٠١،٢٦٠٣٠١،٢٦٠١٠٠،٤٢٠٣٠١،٢٦٠شوك قلبي انتخابي براي آريتمي٥
٩٠٠،٢٠٠٤/٤٠٤/٤٠٤١٨،٨٨٠١٢٥،٦٦٤١٢٥،٦٦٤٤١،٨٨٨١٢٥،٦٦٤لوله گذاري معده و آسپيراسيون يا الواژ براي درمان (مثال براي سموم خورده شده)٦

واردكردن كاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (براي مثال كاتتريزاسيون مستقيم براي اندازه گيري #٧
(Foley) ٥٠٠،٤٤٠١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٢٨،٥٦٠٢٨،٥٦٠٩،٥٢٠٢٨،٥٦٠ادرار باقيمانده) يا تعبيه كاتتر ساده مثانه

٥٠٠،٤٤٥٠/٥٠٠/٥٠٤٧،٦٠٠١٤،٢٨٠١٤،٢٨٠٤،٧٦٠١٤،٢٨٠خارج كردن سوند(foley) مثانه، ساده يا مشكل#٨
٣٠٠،٣٣٥٦/٠٠٦/٠٠٥٧١،٢٠٠١٧١،٣٦٠١٧١،٣٦٠٥٧،١٢٠١٧١،٣٦٠لوله گذاري داخل تراشه به طور اورژانس(براي تزريق ماده حاجب داخل تراشه براي برونكوگرافي به كد ٣٠٠٥٠٥ و ٣٠٠٥٤٥#٩
٣٠٠،٤٦٥١٦/٠٠١٦/٠٠١،٥٢٣،٢٠٠٤٥٦،٩٦٠٤٥٦،٩٦٠١٥٢،٣٢٠٤٥٦،٩٦٠تراكئوستومي، اورژانسي و غير اورژانسي در هر سني١٠
٦٠٢،٧٧٠١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٢٨،٥٦٠٢٨،٥٦٠٩،٥٢٠٢٨،٥٦٠درآوردن سرومن سفت شده،هر گوش به هر روش(شستشوي گوش، ساكشن و...)١١
٦٠٢،٧٦٥٢/٨٠٢/٨٠٢٦٦،٥٦٠٧٩،٩٦٨٧٩،٩٦٨٢٦،٦٥٦٧٩،٩٦٨درآوردن جسم خارجي از مجراي گوش خارجي؛ با يا بدون بيهوشي عمومي١٢
٣٠٠،٠٥٥٣/٠٠٣/٠٠٢٨٥،٦٠٠٨٥،٦٨٠٨٥،٦٨٠٢٨،٥٦٠٨٥،٦٨٠درآوردن جسم خارجي از بيني ١٣
درآوردن جسم خارجي، سطح خارجي چشم؛ ملتحمه سطحي؛ جسم خارجي فرورفته در ملتحمه ١٤

٦٠١،٩٢٥٣/٠٠٣/٠٠٢٨٥،٦٠٠٨٥،٦٨٠٨٥،٦٨٠٢٨،٥٦٠٨٥،٦٨٠(شامل كانكريشن)، زير ملتحمه يا اسكلرا (غير نافذ) قرنيه اي، با يا بدون اسليت المپ
٦٠٢،٧٣٠١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠سوراخ كردن هرگوش#*١٥
٢٠٠،٠٥٥٥/٦٠٥/٦٠٥٣٣،١٢٠١٥٩،٩٣٦١٥٩،٩٣٦٥٣،٣١٢١٥٩،٩٣٦درآوردن جسم خارجي از بافت نرم#١٦
تراشيدن يا بريدن ضايعه شاخي خوشخيم (مثل ميخچه و پينه)با هر تعداد (در صورتي كه جنبه #١٧

١٠٠،٠٨٥٢/٠٠٢/٠٠١٩٠،٤٠٠٥٧،١٢٠٥٧،١٢٠١٩،٠٤٠٥٧،١٢٠زيبايي داشته باشد، آزاد محسوب ميگردد)
انسيزيون و درناژ آبسه (براي مثال كاربانكل، هيدرآدنيت چركي، آبسه جلدي يا زيرجلدي، كيست، ١٨

١٠٠،٠٢٠٤/٠٠٤/٠٠٣٨٠،٨٠٠١١٤،٢٤٠١١٤،٢٤٠٣٨،٠٨٠١١٤،٢٤٠فرونكل، پارونشيا)

( بسمه تعالي )
تعرفه ارايه خدمات تشخيصي، درماني در مراكز بهداشتي درماني دولتي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه(سال ١٣٩٨)
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اكسيزيون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل براي مثال ناخن در گوشت فرورفته با يا بدون ١٩
١٠٠،١٤٠٥/١٠٥/١٠٤٨٥،٥٢٠١٤٥،٦٥٦١٤٥،٦٥٦٤٨،٥٥٢١٤٥،٦٥٦اكسيزيون گوه اي پوست كنار ناخن

ترميم ساده زخمهاي سطحي ناحيه پوست سر، گردن، زير بغل، اعضاي تناسلي خارجي، تنه و يا #٢٠
١٠٠،٢١٥٣/٠٠٣/٠٠٢٨٥،٦٠٠٨٥،٦٨٠٨٥،٦٨٠٢٨،٥٦٠٨٥،٦٨٠اندامها (شامل دستها و پاها)؛ تا ١٠ سانتيمتر

ترميم ساده زخمهاي سطحي ناحيه پوست سر، گردن، زير بغل، اعضاي تناسلي خارجي،تنه و يا #+٢١
١٠٠،٢٢٠١/٥٠١/٥٠١٤٢،٨٠٠٤٢،٨٤٠٤٢،٨٤٠١٤،٢٨٠٤٢،٨٤٠اندامها (شامل دستها و پاها)؛تا١٠ سانتيمتر

ترميم ساده زخمهاي سطحي ناحيه صورت، گوشها، پلكها، بيني، لبها و يا پرده هاي مخاطي؛ تا ٧ ٢٢
١٠٠،٢٢٥٤/٠٠٤/٠٠٣٨٠،٨٠٠١١٤،٢٤٠١١٤،٢٤٠٣٨،٠٨٠١١٤،٢٤٠سانتيمتر

ترميم ساده زخمهاي سطحي ناحيه صورت، گوشها، پلكها، بيني، لبها و يا پرده هاي مخاطي؛  به ازاي ٢٣
١٠٠،٢٣٠٢/٠٠٢/٠٠١٩٠،٤٠٠٥٧،١٢٠٥٧،١٢٠١٩،٠٤٠٥٧،١٢٠هر ٣ سانتيمتر

١٠٠،٢٣٥٣/٠٠٣/٠٠٢٨٥،٦٠٠٨٥،٦٨٠٨٥،٦٨٠٢٨،٥٦٠٨٥،٦٨٠بستن ثانويه زخم جراحي سطحي با ترميم ساده ثانويه٢٤
١٠٠،٠٥٠٢/٠٠٢/٠٠١٩٠،٤٠٠٥٧،١٢٠٥٧،١٢٠١٩،٠٤٠٥٧،١٢٠دبريدمان پوست اگزمايي يا عفوني؛ تا ١٠ % از سطح بدن٢٥
١٠٠،٠٥٥٠/٩٠٠/٩٠٨٥،٦٨٠٢٥،٧٠٤٢٥،٧٠٤٨،٥٦٨٢٥،٧٠٤هر ١٠ % اضافه از سطح بدن٢٦
٧،٦١٦٧٦،١٦٠٧٦،١٦٠رايگان٩٠٠،٠١٥٠/٨٠٠/٨٠٧٦،١٦٠انفوزيون داخل وريدي توسط پزشك يا زير نظر مستقيم پزشك*٢٧
١،٩٠٤١٩،٠٤٠١٩،٠٤٠رايگان٩٠٠،٠٣٥٠/٢٠٠/٢٠١٩،٠٤٠تزريق عضالني آنتي بيوتيك#*٢٨
١،٩٠٤١٩،٠٤٠١٩،٠٤٠رايگان٩٠٠،٠٢٠٠/٢٠٠/٢٠١٩،٠٤٠ترزيق هر نوع داروي داخل عضله يا زير جلدي (تشخيصي، درماني وپيشگيرانه)#*٢٩
١،٩٠٤١٩،٠٤٠١٩،٠٤٠رايگان٩٠٠،٠٣٠٠/٢٠٠/٢٠١٩،٠٤٠ترزيق هر نوع داروي داخل وريدي#*٣٠
٤،٧٦٠٤٧،٦٠٠٤٧،٦٠٠رايگان٩٠٠،٠٢٥٠/٥٠٠/٥٠٤٧،٦٠٠ترزيق هر نوع داروي داخل شرياني#*٣١
٥٠١،٧٩٠١/٥٠١/٥٠١٤٢،٨٠٠٤٢،٨٤٠٠١٤٢،٨٠٠٤٢،٨٤٠نمونه برداري اندومتر با يا بدون نمونه برداري اندوسرويكال (پاپ اسمير)٣٢
٥٠١،٨٦٠٢/٠٠٢/٠٠١٩٠،٤٠٠١٩٠،٤٠٠١٩٠،٤٠٠١٩٠،٤٠٠١٩٠،٤٠٠كارگذاري وسيله داخل رحمي (مثل آي-يو-دي)#*٣٣
٥٠١،٨٦٥١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٢٨،٥٦٠٢٨،٥٦٠٩،٥٢٠٢٨،٥٦٠خارج كردن وسيله داخل رحمي (مثل آي-يو-دي)٣٤
١٠٠،٥١١٠/٥٠٠/٥٠٤٧،٦٠٠٤٧،٦٠٠٤،٧٦٠٤٧،٦٠٠٤٧،٦٠٠شستشو و پانسمان ساده كوچك يا متوسط تا ٢٠ سانتيمتر*٣٥
١٠٠،٥١٢١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠٩،٥٢٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠شستشو و پانسمان ساده بزرگ بيش از ٢٠ سانتيمتر*٣٦
١٠٠،٥٠٦١/٠٠١/٠٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠٢٨،٥٦٠٩٥،٢٠٠٩٥،٢٠٠كشيدن بخيه تا ١٠ گره يا تا ١٠ سانتيمتر توسط پزشك ديگر*٣٧
١٠٠،٥٠٧١/٥٠١/٥٠١٤٢،٨٠٠١٤٢،٨٠٠٤٢،٨٤٠١٤٢،٨٠٠١٤٢،٨٠٠كشيدن بخيه بيش از١٠ گره يا بيش از ١٠ سانتيمتر توسط پزشك ديگر*٣٨
٩٠٠،٠١٠٠/٢٥٠٠٠٠٠تزريق توكسوئيد گزاز و يا ايمن سازي گزاز يا واكسيناسيون داخل عضالني#*٣٩

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان فارس،مديريت شبكه و ارتقاء سالمت،اقتصاد بهداشت      
  تعرفه ساير خدمات (پاراكلينيك و ...) از كتاب ارزش نسبي خدمات استخراج و محاسبه گردد. 

  ارائه خدمات پاراكلينيك جهت دارندگان دفترچه بيمه روستايي با تعرفه ١٥ درصد،جهت دارندگان دفترچه نيروهاي مسلح ١٠ درصد  و جهت ساير صندوقهاي بيمه ٣٠ درصد اخذ شود     
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