
 ليست خدمات واعمال جراحي 

)ريال(قيمت )ريال(قيمت نام فعاليت /عمل    نام فعاليت / عمل  

 آپاندكتومي 55000000 آپاندكتومي باالپاراسكوپوپي  62000000

تخمدان وكيست آپاندكتومي 82000000  125000000 PCl)زانو)پارگي رباط متقاطع پشتي در مفصل زانو 

 ACLزانو)پارگي رباط صليبي قدامي درمفصل زانو( 85000000 اوركيكتومي  45000000

دوزانو آرتروپالستي 150000000  آدنوتونسيلكتومي 46000000 

باالپاراسكوپي  اسليومعده 450000000  اوركيوپكسي 55000000 

( بيني  انحراف)سپتوپالستي 50000000الي40000000  استئوتومي تبيا 100000000 

آشيل تاندون پارگي 31000000 الگوس واصالح دفرميتي انگشتان واصالح هالوس      130000000   

 بستن كولوستومي 95000000 مكدونالد  40000000

 آبسه پري آنال 2500000الي20000000 نفروستومي كليه 60000000



 ماموپالستي وابدومينوپالستي وليپوماتيك 160000000 هرنيورافي اينگوئينال باالپاراسكوپي 72000000

45000000الي25000000 كيست تخمدان به طريقه ي جراحي باز 40000000الي30000000 مش وگذاشتن دوطرفه اينگوئينال هرنيورافي   

 هموروئيدكتومي 42000000 ماستوئيدكتومي باتمپانوپالستي 55000000

 كولكتومي  80000000الي50000000 هيستركتومي  70000000

 كيست پستان 45000000الي30000000 سزارين 50000000الي30000000

 كيست تخمدان باالپاراسكوپي 72000000 جراحي سنگ كليه 60000000الي35000000

 ميومكتومي 45000000 جراحي سنگ حالب  55000000الي35000000

 هرنيورافي  به طريقه ي جراحي باز  40000000الي30000000 شكستگي بازو 55000000

 هرنيورافي باالپراسكوپي وابدومينوپالستي  150000000الي120000000 شكستگي گردن فمور  55000000

20000000 گذاشتن ديسك كمرCDعمل 150000000 الي35000000  هرنيورافي نافي باالپاراسكوپي 

30000000 الي45000000  هرنيورافي نافي باجراحي باز 30000000الي20000000 ترميم فتق شكمي به طريقه الپاراسكوپي   

الپاراسكوپي طريقه به نافي فتق ترميم 40000000الي25000000  هيدروسل يك طرفه 25000000الي20000000 



 واريكوسل يك طرفه  40000000 كورتاژ  40000000

سيستكتومي كوله 55000000الي35000000  كيست بيكرزانو 25000000 

 سينوس پيلونيدال  25000000الي20000000 ليپوماتيك 90000000الي30000000

 سپتورينوپالستي 90000000 پروتزسينه  200000000الي160000000

 شكستگي بيني  23000000 پروالپس آنال 60000000الي35000000

دست  22000000 تعليق مثانه 50000000 CTS 

 شكستگي آرنج 21000000 توتال هيپ  135000000

مجرا( )عمل جراحي پروستات از طريق 51000000 Turp 42000000 شكستگي تي بيا 

 شكستگي مچ پا TUL 43000000)سنگ شكني از طريق مجرا(  37000000

 فيستول آنال  30000000 ختنه )رينگ(  6000000

 كولپورافي 30000000 ديسك كمر 77000000

 الپاراتومي 70000000الي40000000 ژنوواروم 54000000



 ليفتينگ صورت  150000000الي100000000 پروتزباسن  250000000الي200000000

 ماموپالستي 150000000الي50000000 پروستاتكتومي  45000000

45000000 80000000الي ايلنوستومي بستن  مينيسك  پارگي 30000000   

ي مثانه ازطريق مجرا(عمل جراح) 30000000 TURT 22000000 تنگي مجرا 

 تومورمثانه 74000000 تيروئيدكتومي 60000000الي40000000

تعرفه  طبق  ديسك گردن  37000000 تزريق عضالني  

تعرفه  طبق  زايمان طبيعي)درجهت  ترويج زايمان تخفيف داده مي شود(   45000000 تزرق وريدي  

تعرفه  طبق  ژنيكوماستي 60000000الي40000000 تزريق زير جلدي 

تعرفه  طبق  آبدومينوپالستي به طريقه جراحي باز 150000000الي100000000 سرم تراپي 

تعرفه  طبق شرياني()اندازه گيري گازهاي خون  631500 اعمال جراحي سرپايي   ABG 

تعرفه  طبق مانيتورينگ جنين  1233300  انجام تست گلوكومتر 

تعرفه  طبق هزينه انتقال/ارجاع بيمار باآمبوالنس  1800000  EKG)اكوكارديوگرافي( 



تعرفه  طبق تشكيل پرونده  150000  فصدخون   

تعرفه  طبق سردخانه  550000  سوراخ كردن الله گوش)هردوگوش(  

تعرفه  طبق تعرفه  طبق راديولوژي پرتابل    كنترل فشارخون  

تعرفه  طبق سنجش شنوائي 140000  مانيتورينگ وپالس اكسي متري 

280000 ABR تعرفه  طبق  برداشتن بخيه  

تعرفه  طبق همراه  1931200  اكسيژن تراپي    

پزشك معالج وخدمات دريافتي شده  ثبت  تقريبي بوده وبسته به نوع عمل وكد:قيمت ثبت شده براي اعمال جراحي 1تذكر

 وتعدادروزهاي بستري تغيير خواهد كرد. 

:فاكتور تجهيزات تخصصي خاص برخي اعمال مانند آرتروپالستي جداگانه محاسبه مي شود.       2تذكر  

   برابرمحاسبه مي گردد.2:تعرفه بيماران خارجي براساس تصميم ودستور پزشك معالج تا3تذكر  

 

1398تبريز-بيمارستان شفا – ي مديريت،دفتراعتباربخش  


