
       

 

 

 

 

 روسای محترم تاش ها     
 سالم علیکم     

 حرفه ای به شرح ذیل اعالم می گردد. Kتعرفه های مصوب گروه تغذیه و رژیم درمانی براساس ابالغ تعرفه های گروه های پزشکی،  احتراماً، با عنایت به    

 فرمایند.مقتضی است ضمن ابالغ تعرفه های مذکور براساس کدهای کتاب ارزش نسبی به همکاران، در راستای تعامل سازنده با معاونت های درمان اقدام  

  1011و اعالم تعرفه های سال  ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت 512بر اساس صفحه (k   تومان مصوبه هيئت دولت  00011تومان و فني 57711حرفه ای

  است.

  ريال برای تامين هزينه اقالم حفاظتي مانند ماسك، سيستم های هواساز و  يكصد هزارطبق ابالغيه سازمان نظام پزشكي مراكز درماني، دفاتر كار و مطب ها مجازند مبلغ

  ضد عفوني به ازای هر بيمار دريافت نمايند.

 

 ويرايش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت ويژگی کد کد ملی

  شرح کد

 حرفه ای

07722 

 فنی  

60022 

 بخش خصوصی      0022تعرفه 

برای بيماران سرپايي  (nutritional Counselling )مشاوره و تدبير تغذيه ای *# 511712

شامل گرفتن شرح حال و بررسي تاريخچه سالمت ) ثبت اطالعات فردی، سوابق 

بيماری ها، سوابق مصرف داروها، شيوه زندگي و آلرژی ها و عدم تحمل های غذايي( 

و ثبت عالئم باليني مرتبط با تغذيه، بررسي و تفسير نتايج  درخواست، بررسي

امه تغذيه ) ثبت عادات غذايي( و انجام مداخالت و آزمايشگاهي و بررسي پرسشن

 توصيه های تغذيه ای

1.1 - 05101 

برای بيماران سرپايي (nutritional Counselling )مشاوره و تدبير تغذيه ای  *# 511751

نفر يا بيشتر ( برای  5شامل گرفتن شرح حال و بررسي تاريخچه سالمت گروهي )

 بي و يا مداخله های انجام شده( به ازی هر جلسهارزيابي درمان با رژيم های ط

1.2 - 01221 

( و آماده سازی PPNتدوين، نظارت و تهيه فرموالی حمايت های تغذيه ای روده ای ) # 511752

محلول های تزريقي تغذيه ای تحت المينرفلو يا اتاق تميز به ازای هر دوره درمان پنج 

پمپ( ) جهت دوره های بعدی درمان كمتر  روزه به روش های گوناگون ) پمپ و بدون

از سه روز ارزش جداگانه ای نخواهد داشت( ) مشاوره و ويزيت تغذيه به طور جداگانه 

 (قابل گزارش و اخذ نمي باشد(

2,3 5 552721 

( )مركزی يا محيطي( به TPNتدوين، نظارت و تهيه فرموالی حمايت های تغذيه ای وريدی ) # 511731

گوناگون ) پمپ و بدون پمپ( و آماده سازی محلول های تزريقي تغذيه ای تحت روش های 

المينرفلو يا اتاق تميز به يك دوره درمان ) جهت دوره های بعدی درمان كمتر از سه روز ارزش 

 (جداگانه ای نخواهد داشت( ) مشاوره و ويزيت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد

2,3 5 552721 

تدوين، نظارت و تهيه فرموالی و انجام حمايت های دهاني به يك دوره درمان ) مشاوره و ويزيت  # 511732

 به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد(
2,3 - 50521 

تدوين و تجويز رژيم درماني برای بيماران سرپايي برای يك دوره درمان ) مشاوره و ويزيت به  *# 511701

 قابل گزارش و اخذ نمي باشد ( طور جداگانه
5 - 22011 

تدوين و تجويز رژيم درماني برای بيماران بستری برای يك دوره درمان ) مشاوره و  # 511702

ويزيت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي باشد ( براساس استانداردهای ابالغي 

ديابتيك، فشار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) اين كد برای بيماران 

 511711را با كد  511702خوني، كليوی و قلبي تحت پوشش بيمه پايه مي باشد( ) كد

 گزارش نگردد(

5,5 - 01501 

( با استفاده از Tighteningكاهش سايز موضعي و سلوليت با سفت كردن بافت ) *# 511700

 جلسهدستگاه های كمك الغری موضعي غير تهاجمي به ازای هر ناحيه در هر 
5 3 501011 

به كارگيری ابزار و تجهيزات مناسب جهت ارزيابي وضعيت تغذيه ) به عنوان نمونه  **# 511727

وزن، قد، دور مچ دست، دور بازو، دور سر، دور كمر، دور باسن،  فشار خون و ضخامت 

چربي زير جلدی و يا درصد چربي كل بدن( و محاسبه و ثبت شاخص های تن سنجي و 

ه، مقايسه با استاندارد ) به عنوان نمون WHR, BMR, BMI,IBW ( و تفسير نتايج   

1.0 1.0 05311 

 با احترام

 دکتر جالل الدين ميرزای رزاز

 رييس انجمن تغذيه ايران)اتا(

88522 
82/1/1088  

 تومان تومان



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                            

 

 

 


