
 براساس ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی98نرخ برخی خدمات  سرپایی شایع بخش دولتی سال

0/219040تزریق درمانی دارو داخل عضله یا زیر جلدی و یا وریدی1

0/547600تزریق درمانی داروداخل شریانی2

0/876160(وصل سرم)انفوزیون وریدی 3

195200 سانتی متر20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از 4

0/547600 سانتی متر20شستشو و پانسمان ساده کوچک  و متوسط تا  5

سانتی متر و 10تا  (بخیه)ترمیم ساده زخمهای سطحی پوست سر، گردن، زیربغل، تنه ، دست و پا6

اعضای تناسلی خارجی
3285600

به ازای هر (بخیه)ترمیم ساده زخمهای سطحی پوست سر، گردن، زیربغل ، تنه،  دست و پا7

سانتی متر اضافه،و اعضای تناسلی خارجی5
1/5142800

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ 8

 سانتیمتر7تا 
4380800

ترمیم ساده زخم های سطحی ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ 9

 سانتیمتر اضافه3به ازای هر 
2190400

2190400گذاشتن آیودی10

195200خروج آیودی11

0/7571400پاپ اسمیر12

196880نوار قلب با تفسیر توسط پزشک13

0/768320نوارقلب  بدون تفسیرپزشک14

4380800درمان ابتدایی سوختگی درجه یک با پانسمان ساده15

درمان سوختگی درجه دو زمانی که فقط درمان موضعی الزم باشد، پانسمان و یا دبریدمان، 16

 درصد سطح بدن10بدون بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی تا 
6571200

، پانسمان و یا دبریدمان، با یا بدون ( درصد سطح بدن10بیش از )درمان سوختگی درجه دو17

بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی
8761600

درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا 18

 درصد سطح بدن10بدون بیهوشی، تا 
9856800

درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا 19

 درصد سطح بدن10بدون بیهوشی، بیش از 
111047200

0

3285600(کل دست)پانسمان و دبریدمان سوختگی درجه یک بیشتر از یک اندام کامل20

195200سوراخ کردن هردو گوش21

195200(هردو گوش)شستشوی گوش22

4380800(لوله گذاری و الواژ )شستشوی معده23

1/5142800سنداژ مثانه24

1/5142800بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه25

(ریال)تعرفه دولتی ارزش نسبینوع  خدمتردیف



3285600خارج کردن کاتتر درناژ به هر روش26

2/8266560خارج کردن جسم خارجی از گوش27

1/5142800گذاشتن رکتال تیوب28

2190400(شانه تا دست یا ساعد تا دست )آتل بلند اندام فوقانی 29

3285600درناژ آبسه یا هماتوم الله یا مجرای خارجی گوش30

0/547600خارج کردن سوند31

1/5142800 سانتی متر توسط پزشک دیگر10 گره یا بیش از 10کشیدن بخیه بیش از 32

195200 سانتی متر توسط پزشک دیگر10 گره یا تا 10کشیدن بخیه تا 33

195200گذاشتن و برداشتن سوند نالتون34

10952000ختنه35

95200ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات سالمت36

112600ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات سالمت37

6200ضریب ریالی خدمات دندانپزشکی38

. نرخ تزریق وریدی و فقط تا سقف یک آمپول را می توان دریافت نمود%50بابت تزریق کلیه  آمپول ها درداخل سرم حداکثر :1تبصره 

.نصب تعرفه ها درمعرض دید عموم مراجعین الزامی می باشد: 2تبصره 

.واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی نیز باید تعرفه دولتی دریافت نمایند

معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی لرستان


