مرکز تحقیقاتی ،آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

Prices for the services provided at the center(OR) For IPD
Average
Hospitalization
)(day
میانگین بستری (روز)

قیمت به تومان

جراحی عروق قلب

7-10

37,000,000

جراحی تک دریچه

8-14

46,000,000

8-14

53,000,000

8-14

57,000,000

10-16

62,000,000

10-16

67,000,000

پریکاردیال افیوژن(تخلیه مایع در اطراف قلب)

7-10

27,000,000

دهیسانس(بستن استرنوم باز شده)

7-10

27,000,000

بستن دیواره بین دو دهلیز -بستن دیواره بین دو بطن

7-10

35,000,000

بنتالBental

7-10

70,000,000

5-7

40,000,000

7-10

32,000,000

10-14

30,000,000

14

اجوف به شریان ریوی)

7-10

37,000,000

15

(Blalock-Taussig,Waterston,Glenn) SHUNT
اکسیزیون تومور داخل قلبی (میگزوما)Myxoid Tumor

7-10

16

اکسیزیون تومورهای قلبی (خارج قلبی)Tumor

7-14

32,000,000
30,000,000

17

ترمیم دریچه میترال

7-14

41,000,000

7-14

41,000,000

ردیف

Service

1
2
3

(نوع خدمت)

CABG
One Valve Replacement Surgery

جراحی دو دریچه
Two-Valve Replacement Surgery

4

جراحی سه دریچه
Three -Valve Replacement Surgery

5
6
7
8
9

10

11

جراحی عروق کرونر  +یک دریچه
One Valve Replacement& CABG

جراحی عروق کرونر  +دو دریچه
Two- Valve replacement& CABG
Pericardial Effusion
Dehiscence
ASD-VSD

(ترمیم ریشه آئورت و تعویض آئورت صعودی همراه باتعویض دریچه آئورت )CABG ،
دایسکشن آئورت(تعویض آئورت صعودی)
Dissection Aortic

12

مالفانکشن (ترمیم دیسفانکشن دریچه)
Malfunction of Valve

13

18

ترمیم کامل تترالوژی فالوت
TOF
اعمال شنت گذاری(شنت ساب کالوین به شریان ریوی -آئورت به شریان ریوی  -ورید

Mitral Valve Repair

ترمیم دریچه آئورت
Aortic Valve Repair

(Prices(Toman
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Prices for the services provided at the center( Cath Lab) For IPD

Prices(Toman(
قیمت به تومان

Average
Hospitalization(day)
)میانگین بستری (روز

7,000,000

2

32,000,000

2-4

استنت و بالون گذاری

32,000,000

2-4

تعبیه پیس دائم یک حفره

46,000,000

2-4

15,000,000

2-4

پیس موقت

35,000,000

2-4

تعبیه دستگاه ضربان ساز
)Cardiac Resynchronization Therapy(CRT

44,000,000

2-5

52,000,000

2-5

ردیف

)(نوع خدمت

آنژیوگرافی تشخیصی
Diagnostic Angiography
Angioplasty

)Permanent Pace Maker Single Chamber)PPM

تعبیه پیس دائم دو حفره
(Permanent Pace Maker Double Chamber) PPM
TPM

بازکردن تنگی دریچه میترال با بالن
)Percutaneous Trans Mitral Commissurotomies(PTMC
تعبیه دفیبریالتور کاشتنی قلبی
)Implantable Cardioverter-Defibrillator Automated( AICD

1
2
3
4
5
6
7
8

بازکردن تنگی دریچه پولمونر با بالن

35,000,000

2-5

10,000,000

2

28,000,000

2-5

28,000,000

2-5

42,000,000

2-4
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Service

Trans Pulmoner Percutaneous) PTPC
)Commissurotomies

9

مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
10
EPS
سوزاندن کانونهای ضربان ساز+ مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
11
EPS+Ablation
بستن مجرای بین شریان پولمونر و آئورت
12
PDA
)ترمیم شریان های محیطی (پریفرال
Peripheral Artery Angioplasty

13
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ردیف

)Prices for the services provided at the center( Medical
For IPD

1
2
3

(Prices(Toman

Average
)Hospitalization(day
میانگین بستری (روز)

قیمت به تومان

درمان طبی در بخش غیر ویژه همراه با فلورسکوپی

6-9

15,000,000

همراه با فلورسکوپیCCUدرمان طبی در بخش

6-9

21.000.000

فلورسکوپی تحت نظر

1-2

900,000

درمان مدیکال(آریتمی -ادم ریه و )....پنج روز بستری در ccu

5-7

Service
(نوع خدمت)

Fluoroscopy & Treatment Medical

Medical Treatment & Fluoroscopy & Admission

Fluoroscopy

10,000,000

Service

ردیف

4

Treatment of Arrhythmias admitted to CCU

1

(نوع خدمت)

بازتوانی قلبی به ازای  24جلسه
)Cardiac Rehabilitation(24 Session

به ازای هر  24ساعت بستری
بیش از  7روز 1.000.000
تومان اضافه  ،اخذ میگردد.

(Prices(Toman
قیمت به تومان

5,000,000

چنانچه مدت اقامت بیمار بیش از حداکثر تعیین شده روزهای مذکور باشد به ازای هر روز اقامت مبالغ زیر اضافه بر تعرفه ها  ،اخذ میگردد.
عنوان

هزینه تخت و خدمات پرستاری

هزینه همراه

اقامت روزانه در ICU

 2.300.000تومان

*

اقامت روزانه در بخش جراحی

 750.000تومان

 125.000تومان

اقامت در بخش CCU

 1.165.000تومان

*

اقامت روزانه در بخش های P.CCU

 910.000تومان

 125.000تومان

*الزم بذکر است در مدت زمان اقامت بیماردر بخش های  ICUو CCUچنانچه همراه بیمار در بیمارستان حضور داشته باشند به ازای هر
روز مازاد بر ایام فوق مبلغ  125.000تومان اخذ می گردد.
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