قیـمت

لیست خدمات قابل ارائه در این مرکز

با بیمه(ریال)

آزاد(ریال)

1

زایمان طبیعی

رایگان

12000000

2

زایمان سزارین

3000000

18000000

3

زایمان سزارین به همراه بستن لوله های رحم

4500000

20000000

4

کورتاژ

1500000

7500000

5

هیستروسکوپی – سقط قانونی به کمک دیالتاسیون وکورتاژ

3500000

14000000

6

هیستروسکوپی –دیالتاسیون وکورتاژتشخیصی – نمونه برداری

3500000

14000000

7

الپاراسکوپی با رفع چسبند گی ها – هیسترو سکوپی هیستروپالستی –ترمیم آنورمال رحم

4500000

27000000

4000000

25000000

4000000

24000000

10

سیستو اورتروسکوپی –عمل مستقل در بیمارستان –هیستروسکوپی – نمونه برداری یا اکسیزیون

3500000

13000000

11

الپاراسکوپی با رفع چسبندگی ها –الپاراسکوپی با نمونه برداری منفرد یا متعدد –هیستروسکوپی

4500000

20000000

12

تخلیه به کمک واکیوم –در سه ماهه دوم گلوبال

2000000

12000000

13

هیستروسکوپی –کولپورافی قدامی وخلفی توام –دیالتاسیون وکورتا از راه واژن

4000000

19000000

نـام جراحی

8
9

الپاراسکوپی با رفع چسبندگی ها –اوفورکتومی یکطرفه یا دوطرفه –سیستکتومی تخمدان –یک
طرفه یا دو
الپاراسکوپی با رفع چپسبندگی ها –میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم –
سیستکتومی تخمدان یک یا دو طرفه

قـیمت

لیست خدمات قابل ارائه در این مرکز
با بیمه(ریال)

نـام جراحــی
 14هیستروکتومی کامل – جسم گردن وگردن رحم – با یا بدون لوله ها ویا تخمدان ها

یک یا دو

آزاد(ریال)

28000000 4500000

طرف
 15هیستروکتومی از راه واژن با الپاراسکوپ

30000000 8000000

 16هیستروکتومی از راه واژن –کولورافی رقدامی –ترمیم سیستوسل با یا بدون ترمیم اورتروسل –عمل

33000000 5000000

مستقل
 17الپاراسکوپی با رفع چسبندگی ها –هیستروسکوپی

22000000 4000000

 18هیستروسکوپی از راه واژن –سیستو اورتروسکوپی –در بیمارستان با کاتتریزا سیون حالب با یا

33000000 6000000

بدون شستشو وارد کردن مایع
 19هیستروکتومی کامل
20

12000000 5000000
1500000

9000000

تراکلو پالسی  -عمل شیرودکا (سرکالژ )

 21سیستکتومی تخمدان  -یک یا دوطرفه

12000000 4000000

 22الپاراسکوپی سیستکتومی تخمدان یک یا دوطرفه

20000000 4000000

 23میومکنومی اکسیزیون تومور فیبروئید رحم از راه شکم –عمل مستقل –آنترولیز در انسداد حاد

20000000 4000000

روده
 24میومکتومی اکسیزو یون تومور فیبرویید رحم از راه شکم

15000000 3000000

 25میموکتومی اکسیزیون تومور فیبدویید رحم از راه شکم ترمیم فتق ناف زیر سن  5سالگی یا بیشتر

22000000 5000000

لیست خدمات قابل ارائه در این مرکز
نـام جراحـی
26

سیستکتومی تخمدان –یک یا دوطرفه (عمل باز –الپاراتومی) بستن ویا قطع لوله های فالوپ در

قـیمت
با بیمه(ریال)

آزاد(ریال)

20000000 4000000

زمان سزارین یا جراحی داخل شکمی
27

الپاراسکوپی با فولگوراسیون ضایعات تخمدان یا صفاق – سیستکتومی تخمدان –نمونه برداری

22000000 4000000

اندومتریوز بصورت ساکشن (بیوبسی پرتیون )
22000000 4000000

28

میومکتومی اکسیزیون تومور فیبرویید رحم از راه شکم –ترمیم فتق ناف،زیرسن  5سالگی یابیشتر

29

درناژ هماتوم مشکل دبریدمان با ذخامت ناقص

1500000

30

برداشتن پمپ انفوزیون کار گذاشته شده

75000000 1500000

31

آپاندکتومی

32

فتق جدار قدامی شکم از هر نوع –نافی –اپیگا ستریک –اشپیگل

21000000 2000000

33

اکسیزیون تومور یا کسیت واژن –سیستوار تروسکوپی با نمونه برداری

12000000 2000000

 34اکسیزیون کیست فیبروادنوم یا هر تومور خوش خیم دیگر بافت نابجای پستانی ضایعات مجرای

8500000

15000000 15000000

15000000 2000000

نوک سینه (توده برست )یک طرفه
 35نمونه برداری انسیزیونال پستان –ماستوتومی با اکسپولور اسیون یا درناژ آبسه عمقی
 36کولپورافی قدامی وخلفی توام

18000000 25000000
18000000 2000000

 37کولونوسکوپی

1500000

4000000

 38آندوسکوپی

1500000

4000000

لیست خدمات قابل ارائه در این مرکز
نـام جراحــی
 39اکسیزیون پوست و بافت زیر جلدی اضافی در شکم –لیپوکتومی

قــیمت
با بیمه(ریال)

آزاد(ریال)

15000000 15000000

 40اکسیزیون واریکوسل یا بستن ورید های اسپرماتیک برای واریکوسل از راه شکم گلوبال

3000000

5000000

 41کسیت بارتولن

3000000

8000000

 42تورشن

12000000 2000000
3600000

6180000

932000

5025000

 45همورویید کتومی خارجی کامل

2500000

2000000

 46هزینه ی هر شب بستری در ان آی سی یو

3600000

6180000

 47تخلیه به کمک واکیوم –در سه ماهه دوم گلوبال

12000000 2000000

 48هیستروسکوپی –کولپورافی قدامی وخلفی توام –دیالتاسیون وکورتا از راه واژن

19000000 4000000

 43هزینه شب تخت آ سی یو
 44هزینه شب تخت پست ان آی سی یو

 49وولوکتومی یکطرفه یا دوطرفه (لبکتومی )
 50ترمیم پرده بکارت هایمنو پالستی

19000000 19000000
2000000

2000000

