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 روسای محترم تاش ها

در  9911 موضوع: اعالم مبلغ تعرفه های مشاوره و رژیم درمانی تغذیه برای بیماران سرپایی در سال 

  بخش خصوصی

  

با سالم و احترام   

مربوط به اعالم تعرفه  99/2/9911 ه مورخه 93691 ت /99199 با توجه به مصوبه هیات دولت به شماره 

که ضریب کا حرفه ای خدمات  9911 های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال
تشخیصی درمانی کلیه رشته ها از جمله دانش آموختگان تغذیه را اعالم نموده است و نیز به استناد نامه 

دبیرخانه عالی شورای سالمت، جناب  اسبق محترمدبیر و رییس  9/93/9913 د مورخ/923/9229 شماره
آقای دکتر اولیایی منش به پیوست شرح کدهای مربوطه از کتاب مذکور جهت استحضار اعالم می گردد. 
بدیهی است تعرفه های ویزیت اعالم شده از سوی هیات محترم وزیران مشمول رشته هایی است که در 

  ختص به خود نمی باشد.کتاب ارزش نسبی واجد کد م

 

 با احترام                                                                                                                 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز                                                                                            

  رئیس انجمن تغذیه ایران )اتا(                                                                                            
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 ( شامل ویزیت، مشاوره، رژیم نویسی و توصیه ها می باشد.097109ی )دوره رژیم درمانی موضوع کد می خدمات فوق جهت یک جلسه می باشد. ضمنا یک جلسه رژیم درمانالزم به ذکر است که مبلغ اع*ال

 

 

 

 كد ملي

 ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت
 حرفه ايجزء 

 ريال

 جزء فني

 ريال

 9911تعرفه 

 بخش خصوصي

 )ريال(
 شرح كد

090109 

 شرح حال و بررسی تاریخچه سالمتارزیابی و مشاوره تغذیه ای برای بیماران بستری شامل گرفتن 

شیوه زندگی و آلرژیهای و عدم  سوابق مصرف داروها، سوابق بیماری ها، )ثبت اطالعات فردی،

بررسی و تفسیر نتایج  در خواست بررسی و ثبت عالیم  بالینی مرتبط با تغذیه، تحمل غذایی(

ای تغذیه ای در بیماران آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه )ثبت عادات غذایی(و توصیه ه

 ,ICUپیوندی ،گوارشی ،سرطانی ، کلیوی، بستری )این کد برای بیماران دیابتی فشار خونی،

PICU ،سوء تغذیه، جراحی شکمی، زخم بستر، سکته، بیماریهای نورولوژی، ضربه به  ، سوختگی

تر مدیریت دف09/06/0606د مورخ 62062/990مطابق  با بخشنامه شماره   .سر، قلبی و ریوی

 بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 

5/6  

521،999 
9 521،999 

090105 

برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سالمت   مشاوره و تدبیر تغذیه ای

)ثبت اطالعات فردی، سوابق بیماری ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی ها و عدم 

و ثبت عالئم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج  تحمل های غذایی( درخواست، بررسی

پرسشنامه تغذیه )ثبت عادات غذایی( و انجام مداخالت و توصیه های تغذیه آزمایشگاهی و بررسی 

 ای

8/0  

998،699 
9 998،699 

090169 
مشاوره و تدبیر تغذیه ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سالمت گروهی 

 های انجام شده( به ازای هر جلسهنفر یا بیشتر( برای ارزیابی درمان با رژیم های طبی و یا مداخله  6)

5/0  

699،699 
9 699،699 

090165 

( و آماده سازی محلول های تزریقی PPNتدوین، نظارت و تهیه فرموالی حمایت های تغذیه ای روده ای )

تغذیه ای تحت المینرفلو یا اتاق تمیز به ازای هر دوره درمان پنج روزه به روش های گوناگون ) پمپ و بدون 

)جهت دوره های بعدی درمان کمتر از سه روز ارزش جداگانه ای نخواهد داشت( )مشاوره و ویزیت پمپ( 

 تغذیه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد(

5/6  

106،899 

6 

206،299 
0،982،999 

090169 

های ( )مرکزی یا محیطی( به روش TPNتدوین، نظارت و تهیه فرموالی حمایت های تغذیه ای وریدی )

گوناگون )پمپ و بدون پمپ( و آماده سازی محلول های تزریقی تغذیه ای تحت المینرفلو یا اتاق تمیز به 

یک دوره درمان )جهت دوره های بعدی درمان کمتر از سه روز ارزش جداگانه ای نخواهد داشت( ) مشاوره 

 و ویزیت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد(

5/6  

106،899 

6 

6،29920  
0،982،999 

090165 
تدوین، نظارت و تهیه فرموالی و انجام حمایت های دهانی به یک دوره درمان )مشاوره و ویزیت به طور 

 جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد(

5/6  

106،899 
9 106،899 

090199 
ویزیت به طور جداگانه تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درمان )مشاوره و 

 قابل گزارش و اخذ نمی باشد(

6 

956،299 
9 956،299 

090195 

تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران بستری برای یک دوره درمان ) مشاوره و ویزیت به طور جداگانه 

پزشکی ) این قابل گزارش و اخذ نمی باشد ( براساس استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

را با  090195کد برای بیماران دیابتیک، فشار خونی، کلیوی و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می باشد( ) کد

 گزارش نگردد( 090109کد 

6/6  

908،029 
9 908،029 

090192 
( با استفاده از دستگاه های کمک الغری Tighteningکاهش سایز موضعی و سلولیت با سفت کردن بافت )

 غیر تهاجمی به ازای هر ناحیه در هر جلسهموضعی 

6 

956،299 

6 

0،968،099 
0،906،599 

090151 

به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه ) به عنوان نمونه وزن، قد، دور مچ دست، 

دور بازو، دور سر، دور کمر، دور باسن،  فشار خون و ضخامت چربی زیر جلدی و یا درصد چربی کل بدن( و 

 ,WHR, BMRه، محاسبه و ثبت شاخص های تن سنجی و مقایسه با استاندارد ) به عنوان نمون

BMI,IBWو تفسیر نتایج ) 

2/9  

062،989 

9/9  

068،569 
619،299 


