تعرفه های خدمات درمانی شایع مطب و درمانگاههای خصوصی
4931
کد

عنوان خدمت

ارزش نسبی

خصوصی آزاد

خصوصی بیمه

خدمت
077100

پانسمان ساده تا  07سانتیمتر

5.0

ریال 077777

 07777ریال
درصورت اورژانسی
بیمه متقبل می
گردد.

077100

پانسمان ساده بیش از  07سانتیمتر

1

 077777ریال

 000777ریال
درصورت اورژانسی
بیمه متقبل می
گردد.

177887

واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه
(برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه
گیری ادرار باقیمانده) یا تعبیه کاتتر ساده
مثانه

1

 077777ریال

004877ریال

177881

خارج کردن سوند مثانه

5.0

ریال 077777

07777

177880

گذاشتن و برداشتن سوند نالتون

1

 077777ریال

004877ریال

077001

بخیه آماده با چسب بخیه به هر اندازه

1.0

 077777ریال

-

077171

کشیدن بخیه تا  07گره و یا تا  07سانتیمتر

1

 077777ریال

-

077170

کشیدن بخیه بیش از  07گره و یا بیش از 07
سانتیمتر

1.0

 077777ریال

-

077717

دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی تا  %07بدن

2

 877777ریال

 047777ریال

077701

دبریدمان پوست و بافت زیر جلدی شامل
ضخامت ناکامل یا تمام ضخامت

3

 177777ریال

 807777ریال

077001

برداشتن ،با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون
تخلیه هماتوم هر تعداد ناخن

2

 877777ریال

 047777ریال

077007

کوتاه کردن ناخن با اهداف درمانی

5.0

ریال 077777

07777

077071

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوشخیم درم
یا اپیدرم ،منفرد ،در تنه ،بازوها به قطر بیش از
 0سانتیمتر

7

 0877777ریال

 007777ریال

077077

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوشخیم درم
یا اپیدرم ،منفرد ،در تنه ،بازوها به قطر کمتر از
 0سانتیمتر

4

 477777ریال

 110777ریال

077741

تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخی خوشخیم
(مثل میخچه و پینه)؛ با هر تعداد

2

 877777ریال

 01477ریال

077101

تخریب ضایعات خوشخیم یا مستعد بدخیمی؛
تا  08ضایعه

3

 177777ریال

 801077ریال

077147

تخریب ضایعات خوشخیم یا مستعد بدخیمی؛
بیشتر از  08ضایعه

0

 0777777ریال

107777ریال

170101

تخریب ضایعات واژن؛ ساده یا وسیع

7.0

 0417777ریال

 0044777ریال

170001

کوتریزاسیون گردن رحم؛ الکتریکی یا حرارتی
یا کرایوکوتری یا لیزر ،برای بار اول یا تکراری

6

 0047777ریال

 0007777ریال

077701

انسیزیون و درناژ هماتوم ،سروما یا تجمع مایع
پونکسیون و آسپیراسیون آبسه ،هماتوم ،بول یا
کیست

2.2

 117777ریال

 040177ریال

077001

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست
سر ،گردن ،زیر بغل ،اعضای تناسلی خارجی،
تنه و یا اندام ها (شامل دست ها و پاها)؛ تا 07
سانتیمتر

0

 0777777ریال

107777ریال

077007

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه پوست
سر ،گردن ،زیر بغل ،اعضای تناسلی خارجی،
تنه و یا اندام ها (شامل دست ها و پاها)؛ بیشتر
از  07سانتیمتر

9

0477777

 0087777ریال

077001

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت،
گوش ها ،پلک ها ،بینی ،لب ها و یا پرده-های
مخاطی؛ تا  07سانتیمتر

6

0077777ریال

 407777ریال

077007

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت،
گوش ها ،پلک ها ،بینی ،لب ها و یا پرده-های
مخاطی؛ بیش از  07سانتیمتر

9.0

 0077777ریال

 0001777ریال

077017

ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا  0.1سانتیمتر

7

 0877777ریال

 007777ریال

077011

ترمیم مشکل پوست سر ،بازو و یا ساق پا؛ تا
 0.1سانتیمتر

9.0

 0077777ریال

 0001777ریال

077007

ترمیم مشکل ،ناحیه پیشانی ،گونه ،چانه،
دهان ،گردن ،زیر بغل ،اعضای تناسلی ،دست
ها و یا پاها؛ تا  0.1سانتیمتر

11.0

 0077777ریال

 0177777ریال

077001

ترمیم مشکل پلک ها ،بینی ،گوش ها و یا لب
ها؛ تا  0.1سانتیمتر

12.0

 0177777ریال

 0007777ریال

077047

ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 1
سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن

0

 0777777ریال

077707

انسزیون و درآوردن جسم خارجی از پوست

0

 0777777ریال

077701

انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر
مستقیم پزشک

5.2

 017777ریال

077707

ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی
)تشخیصی ،درمانی و
پیشگیرانه(

5.2

 87777ریال

077707

ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی

5.2

 87777ریال

177011

ختنه

2

 0787777ریال

 0187777ریال

170007

شستشوی گوش درآوردن سرومن سفت شده،
یک یا هر دو گوش (عمل مستقل)

1.2

 148777ریال

 108777ریال

170001

درناژآبسه یا هماتوم الله یا مجرای خارجی
گوش

3

 0087777ریال

 017777ریال

170011

درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش
خارجی

2.2

 0718777ریال

 407777ریال

170001

درآوردن جسم خارجی ،سطح خارجی چشم

2.0

 017777ریال

 001777ریال

077007

نوار قلب

1

 077777ریال

 004877ریال

078187

گچ شانه تا دست (بلند) ،آرنج تا انگشت
(کوتاه) ،دست و قسمت پایینی ساعد (به
صورت دستکش ساقه بلند)

3

 0087777ریال

 011077ریال

078101

بهکارگیری گچ بلند پا (ران تا انگشتان پا) یا از
نوع قابل راه رفتن (کف دار)؛ بهکارگیری بریس
گچی بلند پا یا بهکارگیری گچ سیلندری (ران
تا مچ پا)

4

 0107777ریال

 0000177ریال

078147

بهکارگیری گچ کوتاه پا (زیر زانو تا انگشتان پا)
و نوع قابل راه رفتن (کف دار با پاشنه
پالستیکی)

4

 0107777ریال

 0000177ریال

078107

گچ بلند بازو یا ساق

3

 0087777ریال

 011077ریال

078111

آتل بندی انگشت

1.4

 100777ریال

 881477ریال

078117

آتل بلند اندام فوقانی

2

 017777ریال

 101477ریال

107777ریال

توضیحات:
 -0هزینه های فوق در صورتی که توسط پزشک انجام شود قابل اخذ خواهد بود و درصورتی که مطابق با مقررات سایر پرسنل
مجاز  ،خدمت مربوطه را انجام دهند در صورت ارشد بودن  %41و درصورت کارشناس بودن % 07
 -0خدماتی که جنبه زیبایی داشته باشد از پوشش بیمه خارج می گردد.
 -0هزینه مواد و لوازم مصرفی به هزینه های فوق الذکر اضافه می گردد.
تعرفه ویزیت بخش خصوصی
تعرفه آزاد

تعرفه با بیمه

ردیف

عنوان

0

پزشک و دندان پزشک عمومی و  PHDپروانه دار  007777ریال

 001177ریال

0

پزشک و دندانپزشک متخصص

 077777ریال

 007777ریال

0

پزشکان فوق تخصص و متخصصین روان پزشکی

 047777ریال

 040877ریال

8

فوق تخصص روان پزشک

 801777ریال

 070477ریال

1

کارشناس ارشد پروانه دار

 017777ریال

 071877ریال

1

کارشناس پروانه دار

 087777ریال

 01077ریال

