
توسط دو نفر جراح)جراح قلب و جراح عمومی( و دو نفر کمک  اورژانسی و بصورت باشد می هیپوترمی دارای که ساله، یک بیماربرای 

جراح)شامل رزیدنت سال سوم قلب و رزیدنت سال دوم جراحی عمومی(، یک نفر متخصص بیهوشی و یک نفر متخصص داخلی قلب 

 به بخش سپس و ریکاوری ساعت در بخش 6مدت  و به ساعت طول می کشد 5عمل که  از پس زیر انجام و و عروق اعمال جراحی

 شود.  می جراحی منتقل

 ردیف
خصوصیت 

 کد
 شرح کد کد ملی

ارزش 

 نسبی

ارزش پایه 

 بیهوشی

 03 68 تعويض دريچه تريكوسپيد با باي پس قلبي ريوي 031103   1

 03 13001 ترميم كامل آنومالي برگشت وريدي 031033   2

0   032263 
ترميم فتق ديافراگمي در نوزاد با يا بدون گذاشتن چست تيوب 

 و با يا بدون ايجاد فتق جدار شكمي
133 2 

4 O 233063 مادرزاديهاي اكو كارديوگرافي كامل در بيماري 

1202 

601 

401 

3 

 

 می گردد: بمنظور محاسبه صورت حساب بیمار، با توجه به خدمات ارائه شده، مراحل زیر به ترتیب اجرا

 شوند.  می ای مرتببیشترین جزء حرفهبه دلیل انجام اعمال متعدد، ابتدا اعمال براساس  -1

 ردیف
خصوصیت 

 کد
 شرح کد کد ملی

ارزش 

 نسبی

ارزش پایه 

 بیهوشی

1   032263 
ترميم فتق ديافراگمي در نوزاد با يا بدون گذاشتن چست تيوب 

 جدار شكميو با يا بدون ايجاد فتق 
133 2 

 03 13001 ترميم كامل آنومالي برگشت وريدي 031033   2

 03 68 تعويض دريچه تريكوسپيد با باي پس قلبي ريوي 031103   0

4 O 233063 هاي مادرزادياكو كارديوگرافي كامل در بيماري 

1202 

601 

401 

3 

 

 قرار می گیرند)خدمات سه کده از این کد مستثنی می باشند(. 511. خدمات تک کده مشمول کد تعدیلی 2

                                                           
 اح:جردو سيله يك يا وبه  دحي متعداجرل عماا -15 كد1 

 یل میباشد:ذح به شره ئه شدت ارامحاسبه خدماه نحود، شوم نجاد امتعدل عمار ایک بیماای میکند که برا پیدورت لیل ضردکه به هر اردی مودر       

-I اح:جردو سيله يك يا وحي به اچند عمل جرم نجاا 

 بیهوشین هما یانجرن روز، در همادر  -لفا



 شرح کد کد ملی ردیف
ارزش 

 نسبی

ارزش پایه 

 بیهوشی

درصد 

قابل 

 محاسبه

ارزش 

نسبی 

متعادل 

 شده

 توضیحات

1 032263 

ترميم فتق ديافراگمي در نوزاد 

با يا بدون گذاشتن چست 

تيوب و با يا بدون ايجاد فتق 

 جدار شكمي

133 3 

    
عملي كه بيشترين كا را دارد عمل اول 

و بيشترين كاي بيهوشي كه مربوط به 

عمل دوم است به عنوان پايه بيهوشي 

 قرار ميگيرد

    

133%  133 

    

    

2 031033 
ترميم كامل آنومالي برگشت 

 وريدي
13001 03 133%  13001 

و در دوم به دليل انجام توسط جراح 

ارزش درصد  133شكاف جراحي ديگر 

نسبي عمل دوم مالک عمل قرار مي 

. اما چون داراي بيشترين پايه گيرد

بيهوشي بوده است پايه بيهوشي اين 

 عمل مالک قرار ميگيرد

3 031103 
تعويض دريچه تريكوسپيد با 

 باي پس قلبي ريوي
68 3 33%  40 

به دليل انجام عمل توسط جراح در 

 محاسبه مي شود %33همان شكاف 

 

4 233063 
اكو كارديوگرافي كامل در 

 هاي مادرزاديبيماري

1202 

601 

401 

3 133%  

1202 

601 

401 

به دليل ارائه خدمات در جريان همان 

بيهوشي بيهوشي صفر مي باشد و در انتها 

و جداگانه محاسبه مي  %133بصورت 

 شود

                                                           
 د(:گیر توجهی شودرحیاتی ی هاهستگااد دینکه به تعدون ا)بداح جردو توسط یک یا ك حی مشتراجرف یا شکاو ناحیه  1-

 % 111 صلیاعمل ان عنوبه ه ئه شدت اراخدمان میااز نسبی ارزش باالترین 

 %51 دومعمل  ایبر 

 %25 معمل سوای بر 

 %11 رم عمل چهاای بر 

 %5 و بیشترعمل پنجم ای بر . 

 اح:طرفه توسط یک جردو حی اجرل عماایا وت حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفای هاهستگادحی: اجرف شکادو ناحیه یا دو  2-

 از آن بعد ل عماز اام اهر کدو مین عمل ای دوبر01 اول %عمل ای بر %111

 اح:جردو حی توسط اطرفه جرل دو عماایا وت حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفای هاهستگادحی: اجرف شکادو ناحیه با دو  3-

 دوم عمل ای بر111 اول %عمل ای بر111 %

صورتی که در شرح کد به یک یا دو طرفه بودن عمل جراحی اشاره نشده باشد؛ ارزش نسبی درج شده برای عمل جراحی باشد، در قابل انجام می« یک یا دوطرفه»تبصره: در کلیه مواردی که یک عمل جراحی به صورت 

 ، خواهد بود.«یک طرفه»مذکور 

 ند(:ارندد بررپا کاروی حی بر اجرل عمارد امودر  4 تا 1ارد )مو (Foot) حی پااجر 4-

 :ارزش را داردعملی که بیشترین ای بر111 % یک پا:وت روی متفاف کاشو دو ناحیه دو یا ، حدف وایا شکاو : ناحیه الف -4

 بعدیل عماام از اهر کدای بر 25 دوم %عمل ای بر 55%

 :چپ(ی پای روی یگرو دست ی راپاروی پا )یک عمل روی حی اعمل جردو یا ، ست(و راچپ ی طرفه )پادو  حیاجرل عماا ب:-4
  برای عمل دوم  %01برای عمل اول و  111%

 :دد(میگرب عمل محسود خوارض که عواردی موی ستثنااند )به دمیگرم نجای ابستراز تی ومتفای هادر روزلی ی وبستررد یک مودی در متعدی حیهااجر -ب

 قابل محاسبه میباشد.ه ئه شداراحی اجرل عمام اتماای نسبی برارزش  111%

 



 

 . محاسبه ارزش نسبی تفکیک شده در خصوص خدمات تک کده، ضمن در نظر گرفتن ارزش کدهای تعدیلی3

 ارزش نسبی سرفصل هزینه

 133+13001+40=22801 حق العمل 

 (%3*133(+)%23*13001(+)%23*40= )22022 2کمک جراح

 بیهوشی

(+وضعيت اورژانسي)كد 023كاوري)كد تعديلي(+ارزش ري424+ارزش زمان)كد تعديلي(031033)كد خدمت: 0كل= ارزش پايه بيهوشي

 (000(+شرايط هيپوترمي)كد تعديلي088تعديلي

01=03+24+4+0+3 

 (%43*22801=)116044 8اتاق عمل)جزء فنی(

 

 

                                                           
 2

 اح:كمك جرده از ستفاا -08 كد

 خذ میباشد.و ایل قابل محاسبه ذیط اعایت شرربا ر، به بیماه ئه شدت ارامدنسبی نهایی خارزش به  21ارد، %ین مودر امیباشد. ارش قابل گز (-01) کد تعدیلی، شته باشداح دابه کمک جرز به هر علت نیار بیمال مسئواح که جراردی مودر       

 ند متخصص مرتبط باشد.افقط میتواح شی کمک جرزموآکز غیرامردر  -2د. تعلق میگیر باالترو  3ل سای یدنتهارزفقط به اح شی ضریب کمک جرزموآکز امردر  1-

 3
 پایه بیهوشی قابل محاسبه و اخذ می باشد(.در خصوص محاسبه ارزش بیهوشی بیشترین ارزش پایه بیهوشی بعنوان تنها ارزش پایه بیهوشی کلیه اعمال در نظر گرفته می شود)تنها یک ارزش 

 4
 ماني بيهوشي:زارزش  -24كد 
 د:یر محاسبه میشوروش زلزحمه بیهوشی به امحاسبه حقای مانی برارزش ز

  هر ازای حد به وا 1اول: ساعت  4ای قیقه بیهوشی برد 15هر ازای به 

 11 حد وا 1بیهوشی به بعد: اول ساعت  4از قیقه بیهوشی د 

 15 می گردد دقیقه قبل و بعد از عمل جراحی نیز به ارزش زمانی بیهوشی اضافه 

 با ختم ن آن پایازد و میساده ماآعمل ق تاء آن در القااجهت ر را عمال بیما، ست که متخصص بیهوشیامانی از زبیهوشی ن ماوع زشرد. نظر گرفته میشودربیهوشی ن تا پایاا بتداز اقیقه د 15هر ازای حد به وامامایی یک ل عماابیهوشی ای بر

 د(. میگیرار عمل قراز بعد ی قبتهااسالم تحت مرو صحیح ر مانی که بیماد )زتعیین میشووی مستمر ر حضو

 د.نظر گرفته میشودر «3»ن ما، ارزش زستاگرفته م نجان( امازحد واقیقه )سه د 40ف ظردر که ( )111655کد عمل )ن شکافی پستاداری نمونهبرل در مثاان به عنود. نظر گرفته میشودرقیقه د 15یا  11از قابل توجهی ء جزان قیقه یا بیشتر به عنود 5

 5
 وري:يكاربخش در بيهوشي  -93كد 

بخش ر در ساعت بیمااز دو قامت بیش ان احد )با هر میزوا «4»کثر تا سقف احدو حد وا »1«وری یکاربخش ر در بیمار هر نیم ساعت حضوازای به ، »لسپایناا«و  »الجنر«روش بیهوشی به وری، در یکاربخش ران در بیماارد از ستاندو اقبت منظم امرای بر      

منتقل ه یژی وقبتهاابه بخش مرر بیما، حیاعمل جرم تمااز اکه به هر علت پس اردی مو، در خذ نمیباشد. همچنینارش و اقابل گز »ایبیحسی ناحیه «و  »بیحسی موضعی«روش بیهوشی به ای ین کد تعدیلی بردد. اضافه میگرای بیهوشم تاارزش به وری(، یکار

وری یکاربخش ر در یک تکنسین بیهوشی یا پرستار، بیمادو هر ازای ماً میبایست به الزو است احیا است و ساکشن ی، کسیمتراپالس، سنجرفشا، ینگرقل شامل مانیتواحدوری یکاربخش ارد در ستاندات اتجهیزد. هد بوانخوارش قابل گز، (-33) کد تعدیلیدد، گر

 د.هند بوانخود سیاهه تعدیلی خودر تعدیلی  ین کدده از استفاابه ز مجا، هایی نیستنداردستانداجد چنین واعملی که ی هاقتااشته باشد. د داجوو

 6
 دد.ضافه میگرانسبی پایه بیهوشی ارزش حد به وا »3«، تهدید میکندر را بیماگ خطر مرن مکااتاخیر رت صودر ست که انسی ری و اورژافوت مااقدامند زنیادارد و مهلکی ری کسی که بیماای بر نس:اورژاضعيت ران در وبيمابيهوشي  -93كد 

 7
 دد.ضافه میگرانسبی پایه بیهوشی ارزش حد به وا »5« ارد،ین مودر ا اد:جه سانتيگردر 98ي باالن مشكل بيهوشي بدليل هيپوترمي بدم نجاا -99كد

 8
 (Technical Component):فني ء جز -42كد

ها )دارو، لوازم مصرفی پزشکی باشد و سایر هزینهمیئه هر خدمت ای ارابرهزینه استهالك و سود سرمایه  ،نسانی غیرپزشکوی انیر ،زمیط الاشرت و تسهیالدن هم نموافرت، تاسیسا، فیزیکیی فضا، پزشکیات تجهیزاری نگهدو تعمیر  هایهزینه شاملفنی ء جز      

و محاسبه ، یری زهااز روشخدمت به یکی ع فنی بسته به نوء جز ست.ت اخدماآن فنی ء جزه هنددننشام، نسبی سو، ارزش سته اشددرج نسبی ارزش سه ت خدماای بر »نسبیارزش حد وا«ن ستودر که  اردیکلیه مو. در شودجداگانه، محاسبه میو...( به صورت 

 خت میباشد:داقابل پر

به  »نسبیارزش حد وا«ن ستوه در شددرج نسبی از ارزش درصد  15 ،بخش خصوصیو در  درصد 41 ،لتیدوبخش د، در شومیئه اراعمل ق تااخل در داخدمت مربوطه و ست ه ادشدرج نسبی ارزش تنها یک « نسبیارزش حد وا»ن ستودر که اردی کلیه مودر 

ئه اراعمل ق تارج از اعمل یا خاق تادر اینکه خدمت مربوطه از اعم )است ه افنی( تعیین شدء جزای و حرفهء جز، کلیء بی )جزنسء ارزش هرسه جز »نسبیارزش حد وا«ن ستودر یک خدمت ای که براردی کلیه مودد. در خت میگرداپرو فنی محاسبه ء جزان عنو

و گانه قابل محاسبه اجدر به طو، ییگردفنی ء جزدد و خت میگرداپرو فنی محاسبه ء زجان خصوصی به عنوو لتی دوبخش دو هر در فنی( ء )جزم نسبی سوارزش درصد  111ارد، ین مودد. در امیگرب خدمت محسوآن فنی ء جزان به عنوم نسبی سود(، ارزش شو

ها قابل محاسبه ای آنفنی برء جزو توجهی نیست ل فنی قابء جزت دارای ین خدمااست که این معنی ابه د، ئه نمیشواراعمل ق تااخل در داخدمت مربوطه و ست ه اشددرج نسبی ارزش تنها یک  «نسبیارزش حد او»ن ستودر که اردی کلیه مودر یافت نمیباشد. در

 د. نظر گرفته میشودر خدمت ای حرفهء جزان به عنور، مذکون ستوه در شددرج نسبی ارزش  درصد 111ارد، ین مودر اخذ نمیباشد. و ا

 



 

 . تفکیک اجزای صورتحساب برای خدمت سه کده4

 ارزش نسبي سرفصل هزينه

 601 حق العمل 

 3 كمک جراح

 3 بيهوشي

 401 عمل)جزء فني(اتاق 

 

به آن تعلق می  633پس از آنکه همه تعدیلی ها تعلق گرفت و محاسبه شد، از آنجا که بیمار زیر یکسال بوده است، کد تعدیلی  .5

گیرد)علت اعمال این کد در مرحله آخر این است که این کد به ارزش نسبی نهایی تعلق می گیرد(. بر این اساس به خدمت شماره 

اضافه خواهد شد. الزم به ذکر است که به خدمت شماره سه به این علت که در شرح کد به نوزاد  %25یک و دو و بیهوشی پایه 

تعلق نمی گیرد. هم  63به علت سه کده بودن و تهاجمی نبودن خدمت، کد تعدیلی  4ت و به خدمت شماره بودن اشاره شده اس

 به جزء فنی تعلق نمی گیرد. 63چنین کد تعدیلی 

 محاسبه نهایی ارزش نسبی و پایه در صورتحساب برای خدمات تک کده و سه کده .6

 :حق العمل 

 ( +63 )تعدیلی %25( *51)تعدیلی %51کای خدمت اول *  -

 ( +63)تعدیلی  %25کای خدمت دوم * -

 به آن تعلق نمی گیرد( + 63)بعلت قید شدن واژه نوزاد در شرح خدمت، تعدیلی 1کای خدمت سوم *  -

 به آن تعلق نمی گیرد( = 63)بعلت سه کده بودن و تهاجمی نبودن خدمت، تعدیلی  1کای خدمت چهارم *  -

(06*1551*1525)+(11351*1525)+(151*1)+(0.1*1)= 341552 

 

                                                           
 اران:يا شيرخون كادكوروي حي يا بيهوشي بر اجرت مااقدا -39 كد9 

ه، شدم نجااخر کد آبه  (-63) کد تعدیلیدن ضافه کرابا ارد ین مود، اپذیررت صول سااز دو با سن کمتر ل طفاایا و ماهه یا کمتر  6اران شیرخوروی بیهوشی بر و حی اجرل عمااتی که رصودر       

ش پذیرم هنگار در تی که بیمارصوه و در ئه شدت ارانسبی نهایی خدماارزش به  51% ،ا کمتر باشدیم تماه ما 6با سن ار شیرخوش، پذیرم هنگار در تی که بیمارصوارد در ین مودد. در امشخص میگر

یا ران شیرخون، کادخدمت به کوح شردر ماتی که اقداکلیه ای تعدیلی بر ین کدد. امیشووده فزر، ابه بیماه ئه شدت ارانسبی نهایی خدماارزش به  25، %شته باشدم داتمال سادو تا ه ما 6سن بین 

محاسبه ی مبناه، شددرج نسبی ی هان ارزش هماو خذ نمیباشد ارش و اقابل گز، غیرتهاجمی(ل عما)اغیربیهوشی و حی اغیرجرت همچنین خدماو ست ه اشدره شاف اشفار به طول، سا 2یر زادان زنو

 ست.اخت داپرو 



 

 کمک جراح 

 (01)تعدیلی  %21( *51)تعدیلی %51کای خدمت اول *   -

 ( = 01کای خدمت دوم * % )تعدیلی  -

(06*1551*1521)+(11351*1521)=23522 

 بیهوشی 

 (63)تعدیلی  1525بیهوشی تام + 

51=35+24+4+3+5      

51*1525=00555 

 )اتاق عمل)جزء فنی 

110544(=23651*41%) + 451 = 122.54 

 

 

 

 




