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درمان اسپوندیلولیزیس تا 2 گرید شامل المنیکتومی با فشار زادیی و دیسککتومی و فیوژن بین مهره اي و خلفی همراه وسیله گذاري براي یک سطح با یا بدون جا اندازي 5 Spondylolysthesis لیستزیس یا جابجایی مهره 28,120,000

آرتروپالستی، جاي گذاري پروتز استابولوم و پروگزیمال فمور (آرتروپالستی هیپ کامل) با یا بدون اتوگرافت یا آلوگرافت 6 Hip and Knee Arthroplasty آرتروپالستی هیپ و زانو 13,680,000

استئوتومی ایلیاك، استخوان استابولوم یا بی نام 6 Physical Deformity دفرمیتی اندام 9,424,000

آرترودز مچ پا، باز (براي آرترودز از طریق آرتروسکوپی از کد 204965 استفاده گردد) 4 Ankle arthrodesis آرترودز مچ پا 7,600,000

بازسازي، دفرمیتی زاویه اي انگشت، فقط بافت نرم (براي مثال روي هم افتادگی انگشت دوم، انگشت پنجم، انگشتان پیچ خورده) 3 Finger Deformity دفرمیتی انگشت 1,033,600

آرترودز میدتارسال یا تارسومتاتارسال، یک مفصل؛ آرترودز شست پا؛ مفصل متاتارسو فاالنژیال 3 Toe Arthrodesis آرترودز شست پا 2,675,200

آرتروسکوپی زانو،  تشخیصی، با یا بدون بیوپسی سینوویال 6 Knee Arthroscopy آرتروسکوپی زانو 2,584,000

ترمیم داخل عروقی آنوریسم یا دیسکسیون آئورت شکمی زیر عروق کلیوي؛ با استفاده از پروتز لوله اي آئورت به آئورت یا با استفاده از پروتز مادوالر دو شاخه (دو شاخه وصل 

شونده) یا با استفاده از پروتز یک تکه دو ش
7 Abdominal aortic aneurysm آنوریسم آئورت شکمی 10,032,000

جا انداختن ولوولوس، انواژیناسیون، هرنی داخلی، به وسیله انما 4 Hernioplasty هرنیوپالستی 2,280,000

الواژ الپاروسکوپیک کولون (به صورت مستقل عالوه بر کد عمل اصلی گزارش شود) 6 Laparoscopic Colon الپاروسکوپی کولون 1,337,600

اندوسکوپی مجاري صفراوي حین عمل (کلدوکوسکوپی) (به صورت مجزا عالوه بر کد عمل اصلی گزارش شود) 4 Gallbladder Surgery جراحی کیسه صفرا 2,842,400

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، با یا بدون هیدروسلکتومی؛ قابل جااندازي 5 Hernial surgery جراحی فتق 2,812,000

5  المینکتومی) با دکمپرسیون ریشه(هاي) عصبی شامل فاستکتومی ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره اي؛ یک فضاي بین مهره اي کمري (شامل دسترسی باز یا به کم  Cervical& Lumbar Laminectomy المینکتومی کمر و گردن 10,640,000

هر فضاي بین مهره اي اضافه، گردنی یا کمري  (به صورت مجزا به عالوه کد اصلی گزارش گردد) 4 Lumbar disc surgery دیسک گردن و کمر 1,520,000

دسترسی از طریق دنده اي-مهره اي با دکمپرسیون طناب نخاعی یا ریشه(هاي) عصبی (براي مثال فتق دیسک بین مهره اي)، توراسیک؛ یک سگمان 5 Thoracic disc surgery دیسک توراسیک 12,920,000

کورپکتومی مهره اي؛ گردنی 3 Corpectomy کورپکتومی 13,072,000

کورپکتومی مهره اي (رزکسیون جسم مهره)، ناقص یا کامل، با دسترسی از راه توراسیک، با دکمپرسیون طناب نخاعی و یا ریشه(هاي) عصبی؛ پشتی تحتانی یا کمري 7 Scoliosis کیفوز اسکولیوز 18,696,000

گرافت عصبی (شامل تهیه گرافت)، سر یا گردن؛ طول بیشتر از 4 سانتیمتر 7 Nerve graft ترمیم عصب محیطی 10,822,400

بسته خدمتی اعمال جراحی بیمارستان پورسینا رشت

https://www.sages.org/publications/patient-information/patient-information-for-laparoscopic-colon-resection-from-sages/
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