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 شْذا سیٌا رازي السّرا)س(اسذآبادي اهام رضا)ع(  رئیس هحترم هركس آهَزشي  درهاًي -

 باباباغي ًیكَكاري علَي كَدكاى طالقاًي شْیذهذًي

تخصصي داًشگاُ )كلیٌیک شیخ الرئیس ، پردیس، قائن ، هذیر عاهل هحترم كلیٌیكْاي تخصصي ٍفَق  -

 ٍآباى(بسرگوْر،آتیِ،آزادي،گلگشت ، ًَر

 رئیس  هحترم ادارُ اهَرآزهایشگاّْاي استاى  -

 رئیس  هحترم داًشكذُ دًذاًپسشكي  -

 رئیس  هحترم داًشكذُ تَاًبخشي -

 رئیس  هحترم شعبِ بیي الوللي داًشگاُ علَم پسشكي تبریس )ارس( -

 هعاًٍت هحترم بْذاشتي ٍدرهاًي داًشكذُ هراغِ -

  چاراٍیواقجلفابٌاب  بستاى آباد  اّر اسكَ آررشْر هذیر هحترم شبكِ بْذاشت ٍدرهاى  -

 ٍرزقاى ّشترٍد  ّریس هیاًِ هلكاى هرًذ  كلیبر عجبشیرشبسترسرابخذاآفریي 

 ارتش 633شْیذ هحالتي  هحترم بیوارستاى  رئیس -

 رئیس هحترم هركس بْذاشت شْرستاى تبریس   -

 24:3شایع درسال : تعرفِ ّاي هحاسبِ شذُ برخي از خذهات درهاًي  هَضَع
 

 ثبسالم ٍاحتشام؛ 
        

، ثذیٌَسیلِ تعشفِ ّبی هحبسجِ ضذُ ثشخی اص خذهبت دسهبًی ضبیع  39/3/24:3 – 6/ 25491ضوبسُ پیشٍ ًوبثش      

 کتبة تعشفِ ّبی دسهبًیثشاسبس ضشایت تعشفِ ای هشثَطِ دس )هطوَل تعشفِ دٍلتی ( دٍلتیهشاکضدس  24:3دسسبل 

 : شًیب ثطشح ریل خْت استفبدُ ٍثْشُ ثشداسی اسسبل هی گشددٍتطخیصی کبلیف

 ؛الف : ّوَدیبلیض ثیوبساى 

 سیبل( 884611ٍپبًصذ )ّفتصذٍّفتبدٍسِ ّضاس     k 96ّوَدیبلیض ثیوبساى دچبس ًبسسبئی هضهي کلیِ ّش خلسِ  -2

 (سیبل66611:) پبًصذضاسًٍِ صذ ٍپٌدبُ ٍپٌح ّ                    ّوَدیب لیضثیوبساى دچبسًبسسبئی حبد کلیِ -3

  k 216ّشخلسِ   )ثشای ضص خلسِ  اٍل( 

 ؛: ختٌِ  ة

6/:29:6شماره:   

22/14/24:3تاريخ:   

 پيوست: ندارد
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هلضٍهبت هصشفی ٍ خذهبت وَهی تَسط پضضک ّوشاُ ثب ٍسبیل ٍاًدبم ختٌِ ثب ثی حسی هَضعی یب ثیَْضی ع -4

ّضاس چْبسصذٍچْل               ٍاحذ خشاحی  6سٌی ثطَس گلَثبل  خبًجی دس توبهی سطَح

 (سیبل551111)

 خَاّذ ثَد.  24:3تعشفِ  چِتضسیقبت ؛   ثش اسبس کتبث : ج

  ؛ : سبیش تعشفِ ّبی سایحذ

   ل(سیب63911صذ )پٌدبُ ٍدٍ ّضاسٍ ّطت    /. ٍاحذ خشاحی 7تخلیِ سشٍهي سفت ضذُ اص یک یب ّش دٍ گَش  -5

 (سیبل81511) چْبسصذٍ ّضاس ّفتبد   /. ٍاحذ خشاحی  9دسآٍسدى خسن خبسخی اص گَش  -6

 (سیبل81511) چْبسصذٍ ّضاس ّفتبد                  /. ٍاحذ خشاحی 9گَش  سَساخ کشدى -7

 سیبل( 55111)ّضاس  چْل ٍ چْبس  ٍاحذ خشاحی   1/ 6اى ثبس اٍل ( سًَذاط )گزاضتي سًَذ دس هشد -8

 (سیبل216711)یکصذٍ پٌح ّضاسٍضص صذ               ٍاحذ خشاحی 3/2تبهپَى ثیٌی تَسط پضضک یک طشفِ  -9

 (سیبل278311) ٍدٍیستّضاس یکصذٍضصت ٍّفت    ٍاحذ خشاحی   2/:تبهپَى ثیٌی تَسط پضضک دٍ طشفِ  -:

 (سیبل2111:) ّضاس ٍیکًَد                ٍاحذ داخلی  25ضستطَی هعذُ  تَسط پضضک  -21

 خَاّذ ثَد.  24:3تعشفِ  چِتعشفِ سشم تشاپی ؛  ثش اسبس کتبث -22

 ( سیبل 61811)ّضاسٍّفتصذ پٌدبُ                           خلیٍاحذ دا 9/8 (  ECG)تعشفِ ًَاسقلجی  -23

 سیبل (397111ّضاس ) دٍیست ٍّطتبد ٍ ضص                       ٍاحذ داخلی  55 ( EEG) تعشفِ ًَاس هغضی -24

 خَاّذ ثَد.  24:3ثش اسبس کتبة تعشفِ تشهین ّب:  -25

 (سیبل216711)یکصذٍ پٌح ّضاسٍضص صذ          ٍاحذ خشاحی  3/2(  I.U.Dٍسیلِ داخل سحوی ) کبس گزاسدى  -26

  سیبل( 55111)ّضاس  چْل ٍ چْبس                         ٍاحذ خشاحی   6/1(   I.U.Dخبسج  کشدى )   -27

 سیبل (99111) ّضاس ّطتبد ٍّطت                         ٍاحذ خشاحی  2کشایَکَتشی ثبس اٍل  یب تکشاسی   -28

 (سیبل 79361)ٍّطت ّضاس ٍدٍیست ٍپٌدبُ  ضصت      اخلی ٍاحذ د 6/21اسپیشٍهتشی  -29

 ( ط51:- 81- 71- 21کذّبی ضوبسُ ) سبیشهَاسد هشتجط ثب اسپیشٍهتشی 

 خَاّذ ثَد.  24:3تعشفِ  چِثش اسبس کتبثپبًسوبى  ؛   -:2

کتبة ( دس ج ٍ.... 244-11ج تبکذ 231-12اصکذ 43تب صفحِ  36صفحِ دسکذ ّبی هشثَطِ )  قیِضبیبى رکشاست ث -31

)ضشایت  K هیضاى سیبلی اثالغی هطخص ضذُ است ٍالصم است ثبلحبظ ٍتطخیصی کبلیفشًیب تعشفِ ّبی دسهبًی

 ، داخلی ٍ...( دس ًبهِ صذسالزکش هحبسجِ ٍاقذام گشدد . تعشفِ خشاحی

شفِ ّبی سا اصسبیت ایٌتشًتی ایي حَصُ )قسوت تع فبیل سایبًِ ای کتبة کبلیفشًیبّوچٌیي کلیِ هشاکض هیتَاًٌذ  -32

 (http://treatment.tbzmed.ac.ir ) خذهبت تطخیصی دسهبًی( داًلَد ًوبیٌذ.
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 رًٍَشت بِ : 
 .هحتشم کویسیَى پضضکی خْت اقذام  سئیس -2

  . ٍ دستَسًظبستًظبست ٍاسصضیبثی خْت اقذام هحتشم اداسُ اهَسدسهبى،  سئیس -3

 هسئَل هحتشم ٍاحذ تکثیشداًطگبُ خْت اقذام. -4

 ٍاحذسایبًِ هعبًٍت دسهبى خْت دسج دسسبیت ایٌتشًتی هعبًٍت دسهبى.هسئَل هحتشم  -5

 

 


