
 

 

 

تجمیعی پر هزینه ترین خدمات تشخیصی و درمانی و هرست ف

 ی سازمان های بیمه گر پایههادارو

 

 

 

 

 

 

 

 شورای عالی بیمه سالمت کشوردبیرخانه 

 7931اردیبهشت 

  



1 

 

 پرهزینه جراحی  و عملصد پروسیجر فهرست 

 (گر پایههای بیمهخدمات درمانی سازماندرصد کل هزینه  ۵۶)معادل 

 شرح خدمت ردیف

آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني شامل مري، معده، دئودنوم و یا ژژونوم تشخيصي، با یا   1

 بدون جمع آوري نمونه، به وسيله برس زدن یا شستشو با یا بدون بيوپسي منفرد یا متعدد

 هموروئيدكتومي داخلي و خارجي ساده یا مشكل وسيع با یا بدون فيشركتومي  ۲

 كوله سيستكتومي بدون كالنژیوگرافي  ۳

تجویز شيمي درماني داخل وریدي یا شریاني با تكنيك تجویز سریع و روش انفوزیون موارد   ۴

ساعت )صرفا در زمان حضور پزشك  8متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 

 در بخش قابل محاسبه و اخذ مي باشد(

خارج كردن پالك یا ميله داخل كانال همراه با پيچ با یا بدون استئوتومي)كد دیگري با این   ۵

 كد قابل محاسبه و اخذ نمي باشد(

دیسكتومي كمري با یا بدون المينوتومي و المينوكتومي با یا بدون فورامينوتومي در یك   ۶

 سطح

اكسيزیون یا تراشيدن ضایعات خوش خيم درم یا اپيدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق، در   ۷

پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناحيه تناسلي، در صورت، گوش ها، پلك ها، بيني، لب ها، 

سانتيمتر )در صورتي كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد  ۲پرده هاي مخاطي؛ به قطر كمتر از 

 * محسوب م

درمان ابتدایي سوختگي درجه یك زماني كه فقط درمان موضعي الزم باشد، پانسمان و یا   8

 دبریدمان، بدون بيهوشي، بار اول یا دفعات بعدي در اندازه كوچك

اكسيزیون واریكوسل یا بستن وریدهاي اسپرماتيك براي واریكوسل؛ از راه شكم با ترميم   ۹

 فتق

تونسيلكتومي با یا بدون آدنوئيدكتومي با كنترل خون ریزي در همان نوبت بستري یا   1۱

 رزكسيون رادیكال لوزه و پيالرها و یا مثلث رتروموالر؛ بدون بستن

ترميم ساده زخم هاي سطحي ناحيه صورت، گوش ها، پلك ها، بيني، لب ها و یا پرده هاي   11

 سانتيمتر ۲۱مخاطي؛ تا 

 دن پيچ یا پين عمقي به هر روش و به هر تعدادخارج كر  1۲

تزریق خون در بيماران تاالسمي به صورت گلوبال)شامل ویزیت، كراس مچ خون و اندازه   1۳

 گيري هموگلوبين خون و تزریق خون(



۲ 

 

 شرح خدمت ردیف

 درمان بسته شكستگي دیستال فيبوال )قوزك خارجي(؛ با یا بدون مانيپوالسيون  1۴

 ( به ازاي هر جلسهESWLليتوتریپسي، توسط موج ضربه اي خارج از بدن )  1۵

درمان بسته شكستگي دیستال رادیوس )مانند شكستگي كاليس یا اسميت( یا جداشدن   1۶

 اپي فيز با یا بدون شكستگي زائده استيلوئيد اولنا؛ با یا بدون مانيپوالسيون

 خارج كردن پيچ یا پين عمقي به هر روش و به هر تعداد  1۷

درمان سقط ناكامل؛ در هر تریمستر، به كمك جراحي یا درمان سقط فراموش شده، به   18

 كمك جراحي؛ سه ماهه اول یا سه ماهه دوم

ترميم مشكل، ناحيه پيشاني، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضاي تناسلي، دست ها و   1۹

 سانتيمتر )در صورتي كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد * محسوب مي گردد( ۷.۵یا پاها؛ تا 

به همراه هر تعداد تزریق  Nativeآنژیوگرافي عروق باي پس شده یا آنژیوگرافي عروق   ۲۱

 واندن فيلم و گزارش نهائياضافه و خ

آرتروپالستي با برداشتن منيسك )داخلي و خارجي شامل هرگونه تراشيدن منيسك( یا   ۲1

 )داخلي یا خارجي شامل هرگونه تراشيدن منيسك(

بازكردن سينوس، سه یا بيشتر از سه سينوس پارانازال )فرونتال، ماگزیالري، اتموئيد و   ۲۲

 اسفنوئيد(؛ یك یا دو طرفه

واردكردن كاتتر به صورت موقت به داخل مثانه )براي مثال كاتتریزاسيون مستقيم براي   ۲۳

 (Foleyاندازه گيري ادرار باقيمانده( یا تعبيه كاتتر ساده یا مشكل مثانه )

 نوروپالستي و یا جابجایي؛ عصب مدیان در تونل كارپ  ۲۴

 یا استنت دائمي DJخارج كردن   ۲۵

اكسيزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا كامل براي مثال ناخن در گوشت فرورفته   ۲۶

با یا بدون اكسيزیون گوه اي پوست كنار ناخن)در صورتي كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد 

 * محسوب مي گردد(

ته فاكسيزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا كامل براي مثال ناخن در گوشت فرور  ۲۷

با یا بدون اكسيزیون گوه اي پوست كنار ناخن با یا بدون ترميم بستر ناخن یا بازسازي بستر 

 ناخن با یا بدون گرافت )در صورتي كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد * محسوب مي گردد(

 اورتروليتوتومي، یك سوم فوقاني، مياني یا تحتاني؛ باز  ۲8

 درمان بسته شكستگي متاتارس؛ با یا بدون مانيپوالسيون، هر كدام  ۲۹

باي پس شریان كرونر، سه گرافت یا كمتر وریدي یا شریاني)این كد شامل كليه مراحل   ۳۱

 مي باشد( CABGانجام عمل 



۳ 

 

 شرح خدمت ردیف

 ترميم فتق اینگوئينال، اسالیدینگ  ۳1

قابل گزارش  ۶۱۲۲۵۱همراه كد كاتاراكت بدون كارگذاري عدسي به هر روش)این كد به   ۳۲

 نمي باشد(

گچ شانه تا دست )بلند(، آرنج تا انگشت )كوتاه(، دست و قسمت پایيني ساعد )به صورت   ۳۳

 دستكش ساقه بلند(

 نوروليز یا نوروپالستي هر عصب در مچ دست یا بازو یا ساق پا  ۳۴

تریاژ در  ۵تریاژ )ویزیت بيماران سطح  ۴و ۳ویزیت محدود اورژانس براي بيماران سطح   ۳۵

اورژانس برابر ویزیت سرپایي مي باشد( )ویزیت سایر گروه هاي تخصصي برابر ویزیت 

 سرپایي قابل محاسبه واخذ مي باشد(

 سانتيمتر مربع 1۱جابجایي یا انتقال بافت مجاور هر ناحيه از بدن؛ تا   ۳۶

 درمان بسته شكستگي بيني با مانيپوالسيون با یا بدون تثبيت  ۳۷

باي پس شریان كرونر، چهار گرافت یا بيشتر وریدي یا شریاني)این كد شامل كليه مراحل   ۳8

 مي باشد( CABGانجام عمل 

سيستواورتروسكوپي با اورتروسكوپي )حالب(؛ با درمان تنگي حالب یا با درمان تنگي   ۳۹

 اورتروپلویك یا داخل كليه )براي مثال دیالتاسيون با بالون، ليزر، الكتروكوتر و انسيزیون(

 اكسيزیون یا تغيير محل پتریجيوم با یا بدون گرافت ۴۱

)یك یا دو طرفه( با دكمپرسيون طناب نخاعي، دم  المينكتومي، فاستكتومي و فورامينوتومي  ۴1

اسب و یا ریشه)هاي( عصبي )براي مثال تنگي نخاعي یا تنگي بن بست جانبي(، یك سگمان 

 مهره اي؛ گردني، توراسيك، كمري

هيستروكتومي كامل یا ساب توتال از طریق شكم، با یا بدون دراوردن لوله ها و یا تخمدان   ۴۲

 ها؛ با یا بدون كولپواورتروسيستوپكسي

هيستروكتومي كامل یا ساب توتال از طریق شكم، با یا بدون دراوردن لوله ها و یا تخمدان   ۴۳

 ها؛ بدون كولپواورتروسيستوپكسي

گي متاكارپ، منفرد؛ با یا بدون مانيپوالسيون، هر استخوان بدون درمان بسته شكست  ۴۴

 فيكساسيون

 درمان بسته شكستگي دیستال رادیوس با پين یا اكسترنال فيكساتور  ۴۵

سيستواورتروسكوپي با یا بدون شستشو و تخليه لخته ها فراوان با یا با بدون كاتتریزاسيون   ۴۶

 حالب با یا بدون نمونه برداري با برس از حالب یا لگنچه كليه با یا بدون فولگوراسيون



۴ 

 

 شرح خدمت ردیف

كارگذاري كاتتر ورید مركزي قرار داده شده از طریق ورید مركزي، همراه با تونل زدن؛ با یا   ۴۷

 بدون پمپ یا ورودي زیر جلدي با هر تعداد كاتتر مورد نياز

تریاژ )ویزیت بيماران سطح  ۲و  1ویزیت جامع بيمار در بخش اورژانس براي بيماران سطح   ۴8

تریاژ در اورژانس برابر ویزیت سرپایي مي باشد( )در بيمارستانهاي تك تخصصي با توجه  ۵

وسط پزشكان متخصص مربوطه این كد قابل به سطح بندي بيماران در صورت ویزیت ت

 گزارش مي باشد(

 اكسپلوراسيون زخم نافذ؛ اندام ها )عمل مستقل(  ۴۹

 كامل( TURPجراحي پروستات از طریق مجرا )  ۵۱

 درمان بسته شكستگي اسكافوئيد )ناویكوالر( مچ؛ با یا بدون مانيپوالسيون  ۵1

درمان بسته دررفتگي مچ پا، با یا بدون بيهوشي، با یا بدون فيكساسيون استخواني از طریق   ۵۲

 پوست

 ترميم فتق شكمي یا انسيزیونال اوليه؛ قابل جااندازي  ۵۳

ها، پاها و یا ها، دستهاي ناحيه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندامبستن الیه به الیه زخم  ۵۴

 سانتيمتر ۲۱اعضاي تناسلي خارجي؛ تا 

پروستاتكتومي رادیكال؛ سوپراپوبيك، یك یا دو مرحله اي شامل كنترل خونریزي بعد از   ۵۵

ي،كاليبراسيون و یا دیالتاسيون عمل در طي مرتبه اول بستري،كامل)وازكتومي، مه آتوتوم

 مجراي ادرار و اورتروتومي داخلي را شامل مي شود( یا رتروپوبيك نيمه كامل

سيستواورتروسكوپي، با یا بدون شستشو و تخليه لخته هاي فراوان، با یا بدون كاتتریزاسيون   ۵۶

 حالب )عمل مستقل()هزینه رادیولوژي به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ مي باشد(

 اكسيزیون یا جابجایي پتریجيوم؛ با گرفت  ۵۷

بالون آنژیوپالستي، باز یا از طریق پوست، عروق كرونر یا محيطي اعم از وریدي یا شریاني   ۵8

ال پوپليتئ -شامل كاروتيد، كليوي یا عروق احشایي، اندامها، ریوي، آئورت، ایلياك، فمورال

 بدون تعبيه استنت )در هر رگ فقط یكبار قابل گزارش مي باشد(

 كلدوك با یا بدون كالنژیوگرافيكوله سيستكتومي با اكسپلور   ۵۹

هيستروسكوپي جراحي با نمونه گيري از اندومتر و یا پوليپكتومي با یا بدون دیالتاسيون و   ۶۱

 كورتاژ

استئوتومي، پروگزیمال تيبيا، شامل اكسيزیون یا استئوتومي فيبوال )شامل تصحيح   ۶1

 زژنوواروس یا ژنووالگوس(؛ قبل یا بعد از بسته شدن اپيفي

سيستواورتروسكوپي )شامل كاتتریزاسيون حالب(؛ با تزریق مواد زیر حالب یا با گذاشتن   ۶۲

 (double-Jیا  Gibbonsاستنت دائمي حالب )براي مثال نوع 



۵ 

 

 شرح خدمت ردیف

اكسيزیون كيست، فيبرآدنوم، یا هر تومور خوش خيم یا بدخيم دیگر، بافت نابجاي پستان،   ۶۳

 ضایعات داخل مجرا، ضایعات نوك پستان یا آرئول، باز، مرد یا زن، یك ضایعه یا بيشتر

 كارگذاري كاتتر ورید مركزي قرارداده شده از طریق ورید مركزي، بدون تونل زیر پوستي  ۶۴

 ن شامل پوست، بافت زیرجلدي، عضله و استخواندبریدما  ۶۵

 ویتركتومي عميق با دكولمان  ۶۶

 آندوسكوپي حالب با كاتتریزاسيون حالب، با یا بدون دیالتاسيون حالب  ۶۷

گرید شامل المنيكتومي با فشار زادیي و دیسككتومي و فيوژن  ۲درمان اسپوندیلوليزیس تا   ۶8

بين مهره اي و خلفي همراه با وسيله گذاري براي یك سطح با یا بدون جا اندازي)براي یك 

 سطح كد دیگري با این كد قابل گزارش و اخذ نمي باشد(

 اكسيزیون تومور، نسج نرم، پهلو یا پشت  ۶۹

 ویتركتومي مكانيكي)بدون دكولمان(، از راه پارس پالنا  ۷۱

زایمان بي درد با روش بيهوشي اپيدورال و اسپينال شامل مراقبت مامایي روتين، مراقبت   ۷1

قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال به هر روش )با یا بدون اپيزیوتومي و با یا بدون 

 فورسپس و واكيوم(

سانتيمتر)در صورت انجام در اورژانس  ۲۱مان ساده كوچك یا متوسط تا شستشو و پانس  ۷۲

 بيمارستان در تعهد بيمه پایه مي باشد(

 سيستكتومي تخمدان، یك یا دو طرفه  ۷۳

سيستواورتروسكوپي با كاليبراسيون و یا فراخ سازي تنگي مجرا، با یا بدون مه آتوتومي یا   ۷۴

 تزریق ماده براي سيستوگرافي، مرد یا زن

 درمان بسته دررفتگي شانه با مانيپوالسيون؛ با یا بدون بيهوشي  ۷۵

پلنت نوع پيچ ایم درمان شكستگي اینترتروكانتریك، پرتروكانتریك، یا ساب تروكانتریك؛ با  ۷۶

 ، با یا بدون سركالژPlateیا 

ترميم یا جلو آوردن تاندون فلكسور عمقي اوليه یا ثانویه با یا بدون گرافت آزاد، هر تاندون   ۷۷

 )منطقه ممنوعه(

 درمان بسته شكستگي بيني با مانيپوالسيون با یا بدون تثبيت  ۷8

درمان جراحي فيستول آنال )فيستولكتومي/فيستولوتومي(، زیر جلدي یا زیر عضالني: با یا   ۷۹

 بدون جایگذاري ستن

درمان جراحي فيستول آنال )فيستولكتومي/فيستولوتومي(، زیر جلدي یا زیر عضالني: با یا   8۱

 بدون جایگذاري ستن



۶ 

 

 شرح خدمت ردیف

 ا بدخيم دیگر، بافت نابجاي پستان،اكسيزیون كيست، فيبرآدنوم، یا هر تومور خوش خيم ی  81

ضایعات داخل مجرا، ضایعات نوك پستان یا آرئول، باز، مرد یا زن، یك ضایعه یا بيشتر یا 

 ماستكتومي ناقص

 )در صورتي كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد * محسوب مي گردد(

 (TURTبرداشتن تومور)هاي( مثانه با هر اندازه )  8۲

 آتل بندي انگشت  8۳

ترميم فتق شكمي یا انسيزیونال اوليه؛ قابل جااندازي / مختنق یا استرانگوله ، با یا بدون   8۴

 مش گذاري

 خلفي توام -كولپورافي قدامي   8۵

ترميم تاندون اكستانسور دست و انگشت اوليه یا ثانویه؛ با یا بدون گرافت آزاد، هر تاندون. یا   8۶

 سر به سر كردن تاندون اكستانسور، دست، هر تاندون

 اورتروليتوتومي،یك سوم فوقاني، مياني یا تحتاني حالب ؛ باز  8۷

الستي نجيره استخواني یا تمپانوپتمپانوپالستي بدون ماستوئيدكتومي با یا بدون بازسازي ز  88

 با ماستوئيدكتومي با حفط یا بازسازي دیواره مجرا بدون بازسازي زنجيره استخواني

هيستروكتومي كامل از طریق شكم، با یا بدون درآوردن لوله ها و یا تخمدان ها؛ با   8۹

 كولپواورتروسيستوپكسي

درمان باز شكستگي دیستال رادیوس با فيكساسيون داخلي )براي مثال نوع كاليس یا   ۹۱

 اسميت(

تراشيدن یا بریدن ضایعه شاخي خوش خيم )مثل ميخچه و پينه(؛ با هر تعداد)در صورتي   ۹1

 كه جنبه زیبایي داشته باشد، كد * محسوب مي گردد(

ضالني یا زیر مخاطي، ایسكيوركتال یا انسيزیون و درناژ آبسه داخل جداري، داخل ع  ۹۲

 اینترامورال و آبسه سوپرالواتور و لگني از راه ركتوم

 خلفي توام؛با یا بدون ترميم آنتروسل از راه شكم یا واژن -كولپورافي قدامي   ۹۳

۹۴  PCNL سوند حالب كامل شامل كار گذاشتن DJ  و نفرستومي )كد دیگري با این كد قابل

 (باشدمحاسبه نمي 

درمان باز شكستگي بيني همراه با فيكساسيون اسكلتال داخلي و یا خارجي، و با یا بدون   ۹۵

شكستگي سپتوم )كدهاي دیگر مرتبط با جراحي بيني، با این كد قابل گزارش و محاسبه 

 نميباشد(



۷ 

 

 شرح خدمت ردیف

المينوتومي )همي المينكتومي( با دكمپرسيون ریشه)هاي( عصبي، شامل فاستكتومي   ۹۶

ناقص، فورامينوتومي و یا اكسيزیون فتق دیسك بين مهره اي، اكسپلوراسيون مجدد، یك 

 فضاي بين مهره)اي(؛ گردني یا كمري

 اكسيزیون تومور؛ عمقي، زیر فاشيایي، داخل عضالني گردن یا توراكس  ۹۷

ارگذاشتن كانوال )لوله ارتباطي( براي همودیاليز)شالدون گذاري(؛ ورید به ورید )محيطي( ك  ۹8

 ( یا شریاني وریدي خارجي، اصالح یا بستنScribnerیا شریاني وریدي، خارجي، )نوع

 درمان بسته شكستگي تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانيپوالسيون  ۹۹

رادیوس )مانند شكستگي كاليس یا اسميت( یا جداشدن اپي  درمان بسته شكستگي دیستال 1۱۱

 فيز با یا بدون شكستگي زائده استيلوئيد اولنا؛ با یا بدون مانيپوالسيون
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 فهرست پنجاه خدمت آزمایشگاهی پرهزینه

 (گر پایههای بیمهدرصد کل هزینه آزمایشگاه سازمان ۵۶)معادل 

 نام آزمایش ردیف

1 TSH 

2 25-Hydroxy Vitamin D 

3 CBC (،شمارش گلبول قرمز و سفيد و پالكت، هموگلوبين، هماتوكریت 

4 (AST)SGPT 

 فریتين 5

 پذیرش بيمار براي انجام تست هاي آزمایشگاهي شامل ثبت نمونه اخذ 6

 آسيب شناسي تشریحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبيني  )ميكرو -۴سطح  7

 (HbA1Cهموگلوبين گليكوزیله )اندازه گيري  8

9 T۴ 

 تري گليسيرید خون 10

11 HBSAg  به روش االیزا 

 تعيين مقدار كراتينين خون یا ادرار هر كدام به تنهایي 12

 كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري یا قرصهاي دارویي براي ت 13

 تعيين مقدارگلوكز خون یا ادرار هركدام به تنهایي 14

 كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام 15

 خون HDL-Cاندازه گيري  16

 كلسترول خون 17

18 PSA (پروستات اسپسيفيك آنتي ژن) 

19 T3 

 تعيين مقدار اوره خون یا ادرار هر كدام به تنهایي 20

21 Anti-HCV بروش االیزا 

 (ALPفسفاتاز قليایي) 22

 خون LDL-Cاندازه گيري  23

 DQBI,DQALبراي تشخيص آللهاي  PCRتعيين پرایمرها با استفاده از  24

25 HIV-MIX به روش االیزا 

 تعيين ميزان كلسيم خون یا ادرار هر كدام به تنهائي 26

27 Beta-HCG 

 اسمير همراه ۳سيتوپاتولوژي، اسميرها، گردن رحم یاواژینال، تا  28

29 FT4 



۹ 

 

 نام آزمایش ردیف

 (IgGآنتي بادي هليكو باكتر ) 30

 بتا تاالسمي/ مرحله اول تعيين نوع موتاسيون 31

 اندازه گيري بيليروبين خون شامل)توتال و مستقيم( 32

33 Prolactin 

 آسيب شناسي تشریحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبيني )ميكروسك-۵سطح  34

 تعيين مقدار اسيد اوریك خون یا ادرار هركدام به تنهایي 35

 فسفرخون یا ادرار هر كدام به تنهایيتعيين ميزان  36

 اندازه گيري پتاسيم خون یا ادرار هر كدام به تنهائي 37

 آزمایش مدفوع از نظر انگل )با روش هاي مستقيم و تغليظي ( هر نو 38

 اندازه گيري سدیم خون یا ادرار هر كدام به تنهائي 39

 سدیمانتاسيون 40

 Hydroxy Vitamin D-۲۵و 1 41

42 CRP به روش كيفي 

 ایمونوهيستوشيمي )شامل ایمونوپراكسيد از بافتي(، هر آنتي بادي 43

44 PT  با تعيين ميزان I.N.R 

45 Beta-HCG رقت با تيتراژ حداقل با سه 

46 FSH 

47 Anti-HBs به روش االیزا 

48 (LD)LDH 

 كاریوتاسلول( یك 1۵بررسي سلول هاي مایع آمنيون و پرزهاي جفتي ) 49

 كشت سلولهاي مایع آمنيون ۵۱

 

 

 

 

 

 

 تصویربرداری پرهزینهفهرست پنجاه خدمت 



1۱ 

 

 (گر پایههای بیمهسازمانتصویربرداری درصد کل هزینه  ۰۶)معادل 

 شرح كد ردیف

 هاي قدامي صورت )نماي واترز یا كالدول(رادیوگرافي سينوس  1

 وینگ( رادیوگرافي دندان هر فيلم )پري اپيكال یا بایت  ۲

 لگن -سونوگرافي رحم و تخمدان ازراه شكم   ۳

 سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري )شامل مثانه پر(  ۴

 رادیوگرافي قفسه صدري نماي روبرو یا نيمرخ و یا هر نماي دیگر )یك فيلم(  ۵

 سونوگرافي پستان دوطرفه با پروپ مخصوص  ۶

 فيلم مخصوص ماموگرافي( ۴ماموگرافي دو طرفه )روي  ۷

 رادیوگرافي پانوركس  8

 سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين   ۹

1۱  MRI  مغز شاملBrainstem بدون ماده حاجب 

پر و خالي ) با تعيين رزیجوي  -سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري و پروستات و مثانه  11

 ادراري(

1۲  MRI  به عنوان مثالprotonكانال )spinal  و محتویات آن ناحيه سرویكال بدون

 ماده حاجب

 NBو یا  NTسونوگرافي   1۳

 سونوگرافي رحم و تخمدان ها )ترانس واژینال(  1۴

 فيلم مخصوص ماموگرافي( ۴ماموگرافي دو طرفه )روي  1۵

1۶  MRI مغز با و بدون ماده حاجب 

 و آنومالي سه ماهه اول NTسونوگرافي   1۷



11 

 

 شرح كد ردیف

18  MRI هر مفصل اندام تحتاني بدون ماده حاجب 

 رادیوگرافي دندان هر فيلم )پري اپيكال یا بایت وینگ(  1۹

۲۱  MRI  به عنوان مثالprotonاندام تحتاني بدون ماده حاجب ) 

 دو طرفه -سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزیالري با پروب مخصوص   ۲1

 كليتين، پانكراس(سونوگرافي شكم )كبد، كيسه صفرا، طحال،   ۲۲

 سونوگرافي لگن    ۲۳

 سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري )شامل مثانه پر( و كدهاي مشابه  ۲۴

پر و خالي ) با تعيين رزیجوي  -سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري و پروستات و مثانه  ۲۵

 ادراري(

 لگن  یا واژینال –سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم   ۲۶

 با و بدون تزریق -اسپيرال شكم و لگن  اسكنتيسي  ۲۷

 دو جهت -رادیوگرافي لومبوساكرال  ۲8

 سونوگرافي تعيين حاملگي، سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب  ۲۹

 سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين  ۳۱

 NBو یا  NTسونوگرافي   ۳1

 دو جهت -رادیوگرافي مچ دست  ۳۲

 مشابه با و بدون تزریقاسكن مغز و كدهاي تيسي  ۳۳

 اسكن اسپيرال شكم و لگن با تزریقتيسي  ۳۴

۳۵  MRI توراسيك بدون ماده حاجب 

 با و بدون تزریق -اسكن اسپيرال شكم و لگن تيسي  ۳۶



1۲ 

 

 شرح كد ردیف

۳۷  MRI سرویكال با و بدون ماده حاجب 

 روي یك فيلم( -رادیوگرافي ساق پا )دو اكسپوز   ۳8

 دوجهت–هاي كف دسترادیوگرافي استخوان  ۳۹

 اسكن اسپيرال شكم و لگن بدون تزریق و كدهاي مشابهتيسي  ۴۱

رادیوگرافي شانه یك جهت )استخوان اسكاپوال، ترقوه، مفصل آكروميوكالویكوالر با نماي   ۴1

 اگزیالر یا نيمرخ(؛ هر فيلم

۴۲  MRI  به عنوان مثالprotonلگن بدون ماده حاجب ) 

۴۳  MRI  مغز شاملBrainstem بدون ماده حاجب 

 رادیوگرافي لگن خاصره )هرفيلم(   ۴۴

۴۵  MRI  كانالspinal ) و محتویات آن ناحيه لومبر بدون كنتراست )بدون ماده حاجب 

 هاي قدامي صورت )نماي واترز یا كالدول(رادیوگرافي سينوس  ۴۶

 رادیوگرافي قفسه صدري نماي روبرو و نيمرخ به طور هم زمان  ۴۷

 اسپيرال ریه و مدیاستن بدون تزریقاسكن تيسي  ۴8

 دو جهت -رادیوگرافي انگشتان هر دست  ۴۹

 روي دو فيلم( -رادیوگرافي مفصل زانو ایستاده )روبرو و نيمرخ   ۵۱

 

 

 

 

 پرهزینه دارویفهرست پنجاه 



1۳ 

 

 (گر پایههای بیمهسازمان داروهای سرپاییدرصد کل هزینه  ۰۶)معادل 

No Name 

1 INTERFERON BETA - 1A 

2 INSULIN GLARGINE 

3 ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor VIII) 

4 INSULIN ASPART 

5 TRASTUZUMAB 

6 BEVASIZUMAB 

7 GLATIRAMER ACETATE 

8 SOMATROPIN 

9 ENOXAPARINE 

10 CEFIXIME 

11 CETUXIMAB 

12 INFILIXIMAB 

13 PEGFILGRASTIM 

14 CELLCEPT 

15 ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT Hu 

16 FINGOLIMOD HCL 

17 CO-AMOXICLAV 

18 METFORMIN  HCL 

19 RITUXIMAB 

20 ATORVASTATINE 

21 TRIPTORELIN 

22 AMOXICILLIN 

23 NATALIZUMAB 

24 ETANERCEPT 

25 DOCETAXEL 

26 BUDESONIDE/FORMOTEROL 

27 TERIPRATIDE 



1۴ 

 

No Name 

28 IMMUNE GLOBULIN 

29 INTERFERON BETA - 1b 

30 ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND 

31 SALMETEROL/FLUTICASONE 

32 FILGRASTIM 

33 TACROLIMUS 

34 MENOTROPIN(تفاهم نامه) 

35 AZITHROMYCIN 

36 CHORIONIC GONADOTROPHIN 

37 CEPHALEXIN 

38 ANTI HEMOPHILIC FACTOR  (Factor VII) 

39 ALGLUCOSIDASE 

40 FOLLITROPIN 

41 GALSULFASE 

42 SALBUTAMOL 

43 OMEPRAZOLE 

44 OCTREOTIDE 

45 DYDROGESTERONE 

46 BORTEZOMIB 

47 TAMSULOSIN 

48 CLOPIDOGREL 

49 PANTOPRAZOLE 

50 EVEROLIMUS 

51 ADALIMUMAB 

52 SODIUM HYALURONATE 

53 SORAFENIB 

54 VITAMIN B1 

55 DEFEROXAMINE  MESYLATE 

56 SUNITINIB MALAT 



1۵ 

 

No Name 

57 CAPECITABINE 

58 LOSARTAN POTASSIUM 

59 MYCOPHENOLIC ACID 

60 NILOTINIB 

61 GABAPENTIN 

 

 

 

 


