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  مقدمه

آیـین   39و در اجـرای مـاده   1316پیرو ابالغ آیین نامه تاسیس مراكز جراحی محدود و سرپایی  بازنگری سال     

نامه مزبور و بدنبال انجام مطالعات  گسترده توسط حـوزه اـای مختلـف وزارت متبـوی ونیـز انجمـن اـای علمـی و         

. مراكـز جراحـی محـدود تـدوین گردیـد      تخصصی، شرایط عمومی پذیرش بیماران و فهرست اعمال جراحی مجاز  در

بدیهی است تعیین شرایط پذیرش بیماران، اقدامات تشخیصی و اعمال جراحی مجاز  با ادف به روز رسانی و ارتقـای   

ایمنی بیماران با بهره گیری از آخرین متون علمی  و نوین دانشگاای و با امت و امكـاری اسـاتید، پیشكسـوتان  و    

ذینفعان در حوزه درمان و آموزش در دانشگاه اای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمـانی  تمامی صاحب نظران  و 

از مدتها قبـل در دسـتور كـار دفتـر نظـارت و اعتبـار       .... كشور، سازمان نظام پزشكی، انجمن  اای علمی تخصصی و

 .  ائه گردیده استبخشی حوزه معاونت درمان قرارگرفت كه ماحصل آن به صورت متن  نهایی حاضر تدوین و ار
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بيماران  شرايط عمومی پذيرش                                در مراکز جراحی محدودراحی مجاز جاعمال 

  بيماران بيماران

 در مراكز جراحي محدود شرایط عمومي پذیرش بیماران 

بیماران با شرایط عمومی منـدر   ذیرش پبه منظور رعایت استاندارداای ایمنی بیمار و الزامات قانونی مرتبط*                         
.     غیر مجاز می باشددر مراكز جراحی محدود در جدول ذیل 

 

 .دارند CCUو  ICUاای  كه نیاز به مراقبت یبیماران .1

 .تعریف می شوند  2و  1غیر از   ASA در كالسی كه بیماران .2

 .دارنداعمال جراحی كه نیاز به تزریق خون  .3

 .شوداختالل امودینامیک  كه منجر به ساعت 4از  اعمال جراحی بیش .4

كه نیاز به انتوباسیون  Post Conceptual افته 62با سن كمتر از   Extreme prematureیرخواران ش .5

  .دارند  یعموم یو بیهوش

 .فنی و تخصصی مورد نیاز تجهیزات و كادر  بدونپذیرش نوزادان و اطفال  .6

اسـتننای  ، بعلت بیماریهای زمینه ای تحت درمان با انوای ضدانعقاداای خونی استنده یمارانی كه بب .7

 .جراحی اای اتاق قدامی چشم

گذشته و در زمـان  بیماران با سابقه ترومبوآمبولی باستننای مواردی كه بیش از یک سال از وقوی آن  .1

  .پذیرش تحت درمان نیستند

 . گذشته ماه  6طی یسكته قلب ی یاسابقه جراحی قلببا بیماران  .9

 .روز بگذرد 32 كمتر از ماریب تیاز ثبات وضعكه  یسابقه سكته مغزبا بیماران   .12

 .  میبدخ یپرترمیفامیلی  اا بروز  و یا  سابقه سابقهدارای بیماران  .11

 .اا  MAO Inhibitorا دارواای ضدایمنی و بیماران تحت درمان ب .12

 . Multiple Trauma بیماران .13

  .كه اوشیاری كامل ندارند بیمارانی .14

 . احشائی پیوند عضوارگونه  .15

 .انجام پیونداای غیر احشایی با رعایت موازین مربوطه بالمانع است -تبصره 

 . جراحی  غیراقدامات درمانی  جهت  پذیرش و بستری بیماران .16

 .ساعت دارد 24جراحی كه نیاز به بستری بیمار بیش از اعمال  .17

 انجام ارگونه اعمال جراحی خار  از لیست مجاز در مراكز جراحی محدود .11
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 دستگاه عصبی                                       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 
 

 اعمال جراحي مجاز در دستگاه عصبي
 

 یک طرفه یا دو طرفه( شیرخوار)سوزن زدن در فضای ساب دورال از راه فونتانل .1

قبلی، فونتانل یا كاتتر مخزن داخل ونتریكول با یـا   Burr Holeپونكسیون ونتریكول از راه  .2
 بدون تزریق دارو و یا سایر موارد برای تشخیص و درمان

 یا بدون تزریق دارو و یا سایر موارد برای تشخیص یا درمانپونكسیون سیسترن با  .3

 پونكسیون پمپ مخزن شانت برای آسپیراسیون یا تزریق .4

 خار  نمودن تحریک كننده اای عصبی .5

 ینخاع عیما  کیتزریق خون لخته در ناحیه كمری اپیدورال جهت بند آوردن ل .6

 زدن برای تزریق، درناژ یا آسپیراسیون اپیدورال یا كودال ساده سوزن .7

 جهت میلوگرافی نخای تزریق .1

    اكودالیماده بی حسی و ماده حاجب یا محلول نورولیتیک در فضای اپیدورال  تزریق .9

 برای دیسكوگرافی یک سطح یا سطوح مختلف كمری یا گردنی   تزریق .12

 عصبی اعصاب سوماتیک سمپاتیک بلوك .11

 
 

 اعمال جراحي مجاز در سیستم اعصاب محیطي
 

 نورولیز اعصاب انگشتی   .1

 نورولیز عصب اولنار در آرنج .2

 ینورولیز عصب مدیان در تونل كارپ .3

یا تخریب اعصاب فوق حدقه ای، زیر حدقه ای، چانـه ای، صـورتی، پـس سـری بـزر ،       قطع .4
 اوپتراتور، خار  لگنی با یا بدون تنوتومی اداكتور یكطرفه یا دو طرفه 

 نوروما، عصب پوستی انگشت، دست یا پا اكسیزیون .5

 اعصاب انگشت واعصاب محیطی زیر آرنج و زانو ترمیم .6

 یدرمان ای یصیتشخ ،(یبلوك عصب) یحسیمواد ب قیتزر/كردن وارد .7

 .به فلپ نباشد ازیكه ن یدر صورت یعصب صورت میترم .1

 
 

 

 



، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانمعاونت درمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   

 

 

ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه ادراری تناسلی                                     مراکز جراحی محدودراحی مجاز در جاعمال 

 ادراری تناسليدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

 

، نفروتومی (PCN)پركوتانئوسنفروستومی  .1

 با تخلیه 

ــه   .2 ــک از راه لولـ ــای مانومتریـ ــی اـ بررسـ

 نفروستومی یا پیلوستومی یا كاتتر حالبی

 تغییر لوله نفروستومی یا پیلوستومی .3

4. TULیو تحتان یانیسنگ حالب م 

5. ESWL 

 منانه از راه پیشابراه  تخلیه .6

بـدون   ورتروسكوپییبا سیستو سیستوسكوپی .7

 جراحی

ــكوپی .1 ــیون  سیستویورتروسـ ــا كاتتریزاسـ بـ

 پیشابراه

 برش مه آ مئاتومی، .9

 یادرار یمجرا یتنگ اصالح .12

 آندوسكوپیک ریفالكس ادراری درمان .11

 فیموز، پارافیموز ختنه، .12

 اركیوپسكی اركیكتومی، .13

 ایدروسل اكسیزیون .14

 پروستات بیوپسی .15

 وازواپیدیدیموستومی .16

 اسپرماتوسل رزكسیون .17

 بیضه بیوپسی .11

 پنیس شكستگی .19

 پركوتانئوس وكالسیک سیستوستومی .22

  كوسلیوار .21

ــنگ .22 ــه س ــ)منان ــكوپ یجراح ( کیآندوس

 ( یتوالپكسیل)

 ایدروسل .23

 دوطرفه–طرفه  کی یوپكسیارك .24

 ضهیب یاكتوپ .25

 سیازیپوسپادیاا .26
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 شنوايیسيستم                                                   راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 سیستم شنوایيدر  ل جراحي مجازاعما
 

 

 (مجرای گوش خارجی  -گوش خارجی)درناژ آبسه و اماتوم  .1

 سوراخ كردن گوش .2

 نمونه برداری گوش خارجی و مجرای گوش خارجی .3

 اكسیزیون ، آمپوتاسیون كامل گوش خارجی .4

 اكسیزیون اگزوستوز ضایعه نسج نرم مجرای خارجی گوش .5

 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی .6

 كلوئید گوش .7

 گوش خارجي و میانيدر  مجازاعمال جراحي 

 ، استاپدكتومیتمپاتوماستوئیدكتومی .1

 اتوپالستی  .2

 كردن شیپور استاش با یا بدون كاتتر باد .3

 Phase Controlبافل، كار گذاشتن موضعی در گوش میانی برای  روشهای .4

 و برداشتن لوله تهویه گذاشتن .5

 میرنگوتومی .6

 تمپانوستومی .7

 میانی از طریق برش كانال از خلف گوش  اكسپلورگوش .1

 از راه ماستوئید آنتروتومی .9

 پولیپ گوش اكسیزیون .12

 پرده صماخ وصله .11

 پرده صماخ با گرافت نسجی ترمیم .12

 میرنگوپالستی .13

 غضروف گوش به بینی یا گوش پیوند .14
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 دستگاه گوارش                                                       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 گوارشدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

 ( حرارتی، كرایو یا شیمیایی)تخریب ضایعه كام یا زبان كوچک .1

 ترمیم بریدگی كام .2

 ترمیم فیستول نازوالبیال ، فیستول بزاقی .3

 ساده یا با پروتز( رانوال)ایجاد فیستول برای كیست بزاقی زیرزبانی .4

 سیالولیتوتومی غده تحت فكی، تحت زبانی یا بناگوشی داخل و خار  داانی .5

 نمونه برداری سوزنی و انسیزیونال غده بزاقی .6

 بستن مجرای بزاقی از داخل داان .7

 ( رانوال)اكسیزیون یا مارسوپیالیزاسیون كیست بزاقی زیر زبانی  .1

 اكسیزیون تومور یا غده بناگوشی در لوب سطحی با یا بدون دیسكسیون عصب .9

 نگوالیو ساب ل برداشتن غدد ساب مندیبل و ساب موكوس .12

 و كاتتریزاسیون مجرای بزاقی التاسیونید .11

 اگوشیآبسه بن درناژ .12

 حلقی ساده -خونریزی داانی كنترل .13

 برداری لب نمونه .14

 ورمیلیون با جلو كشیدن مخاط برداشتن .15

 لب، ورمیلیون لب میو ترم بازسازی .16

 بدون بازسازی -لب كمتر از یک چهارم رزكسیون .17

 یک طرفه یا دو طرفه، اولیه یا ثانویه  -پالستیک لب شكری ترمیم .11

 ااناماتوم وستیبول د -كیست -آبسه درناژ .19

 جسم خارجی فرورفته در وستیبول داان برداشتن .22

 فرنولوم لب  انسیزیون .21

 برداری از وستیبول داان، زبان، كف داان نمونه .22

 (زیر مخاطی، عضالنی -مخاطی)ضایعه در داان اكسیزیون .23

 مخاط به عنوان دانده پیوند اكسیزیون .24

 جراحات داان ترمیم .25

كیست یا اماتوم كف داـان، زیـر چانـه، تحـت فكـی،       -و درناژ آبسه خار  داانی انسیزیون .26
 ماستر

 اگزوستوز كام سخت برداشتن .27



، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانمعاونت درمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   

 

 

ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه گوارش                                                       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 فک فوقانی -فیستول داانی ترمیم .21

 اورونازال ترمیم .29

 اعمال جراحی دندان كلیه .32

 یآلوئولوپالست .31

 اعمال جراحی داخل داانی كلیه .32

  بایمكس .33

 ژینوپالستی .34

 ضایعه زبانی بدون ترمیم  اكسیزیون .35

 (عمل دوگالس)ایكردن زبان به لب برای میكروگناس بخیه .36

 فرنولوپالستی .37

 اكسیزیون ضایعه كام-برداری  نمونه .31

 اكسیزیون ضایعه زبان كوچک -یوولكتومی .39

 یپاالتوفارنگوپالست .42

 (فقط درمواردی كه به فضااای گردن نفوذ نكرده باشد) آبسه پری تونسیالر درناژ .41

 جسم خارجی از حلق برداشت .42

 تكمه اای لوزه ای  اكسیزیون .43

 حلق برای زخم یا صدمه بخیه .44

 خارجی برای تغذیه فارنگوستومی .45

 و تعویض لوله گاستروستومی ازراه پوست هیتعب .46

 كندیلوما و غیره.ضایعات اطراف آنوس برداشتن .47

 آندوسكوپی .41

 یكولونوسكوپ .49

 پولیپ كولون ازطریق كولونوسكوپی برداشتن .52

 :پروكتوسیگموئیدوسكوپی .51

 نمونه برداری با  -

 درآوردن جسم خارجی با  -

 درآوردن پولیپ یا پاپیلوما با  -
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 مقعد

 جا اندازی پروالپس مقعد .1

 ركتوم یوپسیب .2

 مقعد و اسفنكتر آن زیر بیهوشی عمومی یا بی حسی دیالتاسیون .3

 تجمع مدفوی یا جسم خارجی زیر بیهوشی درآوردن .4

 نییاز نوی پا یانوپالست .5

 :فیستول درمان .6

 آنال فیستول  -

 زیر جلدی فیستولوتومی  -

 ستون، امراه جدا كردن لبه اای بافتی برداشت  -

 و درناژ آبسه ایسكیوركتال و یا پری ركتال انسیزیون .7

 بیهوشی و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضالنی و یا زیر مخاطی ازراه مقعد، زیر انسیزیون .1

 و درناژ آبسه پری آنال سطحی انسیزیون .9

 آنال، قطع اسنفنكتر آنال اسفنكتروتومی .12

 :فیشر درمان .11

 با یا بدون اسفنكتروتومی فیشركتومی  -

 مقعد كریپتكتومی  -

 یا اكسیزیون تكمه منفرد پاپیلكتومی  -

 :اموروئید .12

 متعدد پایلهایخارجی و یا (حلقه كشی) ازطریق لیگاتور ساده امورئیدكتومی،  -

 وروئید ترومبوزه خارجیام انسیزیون  -

 داخل و خارجی، ساده اموروئیدكتومی  -

 :داخلی  كردن اموروئید ـ لیگاتور .13

 با فیشركتومی امراه  -

 ترومبوزه اموروئید  -

 محلولهای اسكلروزان به داخل اموروئید تزریق  -
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 اطراف آنوس ضایعات .14

 با یا بدون ایدروسلكتومی نال،ینگویا فتق .15

 فمورال، با انسیزیون كشاله ران فتق .16

 اپی گاستریک ساده فتق .17

 فتق نافی ترمیم .11

 وك یا آنترستومی یا بازكردن آنترومول لكالد عمل .19

  >BMI 32ابدومینوپالستی به شرط  .22

 تریل 5حداكنر  پوساكشنیل .21
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 تنفسيدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

 :اعمال جراحی میكروسرجری حنجرهكلیه  .1

 جراحی اای روی طنابهای صوتی  -

 پولیپ حنجره  -

 حنجره یوپسیب  -

 حنجره ندول  -

 حنجره لیزر  -

 نازوفارنكس  -ایپوفارنكس -برداری اوروفارنكس نمونه .2

 كیست یا زائده چین برونشیال اكسیزیون .3

 و آدنوئیدكتومی  تونسیلكتومی .4

 یلوزه ا یتكمه اا ژنیاكس .5

 خونریزی نازوفارنكس كنترل .6

 : اسفنوئید آندوسكوپی .7

 یتشخیص  -

 اسفنوئیدوتومی با  -

 برداشتن مخاط با  -

 :غیر مستقیم الرنگوسكوپی .1

 بیوپسی با  -

 برداشتن جسم خارجی با  -

 اكسیزیون ضایعه با  -

 تزریق طنابهای صوتی با  -

 میكروسرجری متد  -

 (فیبراپتیک انعطافی)استروبوسكوپی با  -

  ناقص یا كامل رینكتومی .9

 رینوپالستی .12

 سپتوپالستی .11
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 ینوسپتوپالستیر .12

 آترزی كوان از داخل بینی ترمیم .13

 توربینت اای بینی یشكستگ .14

 پولیپ ساده بینی برداشتن .15

 سینوس رتومورالیغ اعمال .16

 بصورت باز یا آندوسكوپیک آنتروستومی .17

 شكستگی باز یا بسته ایوئید درمان .11

 (سپتوم یا سایر درموپالستی اای داخل بینی)عملكردی داخل بینی بازسازی .19

 توربینت اا یک طرفه یا دو طرفه، سطحی یا اینترامورال كوتریزاسیون .22

 توربینت اا یک طرفه یا دوطرفه كرایوسرجری .21

 خونریزی قدامی بینی، یک طرفه یا دوطرفه كنترل .22

، زیـر فاشـیا یـا داخـل عضـله      اكسیزیون تومور خوش خیم زیرجلـدی، عمقـی   -برداری نمونه .23

 درگردن

 تیغه بینی -آبسه یا اماتوم بینی درناژ .24

 برداری بافت نرم داخل بینی نمونه .25

 ضایعه داخل بینی از داخل و خار  اكسیزیون .26

 شكل پوستی و زیرپوستی، زیر استخوان یا غضروف -كیست درموئید ساده اكسیزیون .27

 توربینتها، ناقص یا كامل  اكسیزیون .21

 رمخاطی توربینتها، ناقص یا كاملزی رزكسیون .29

 به توربینت اا تزریق .32

 (كارگذاری تكمه)تیغه بینی  پروتز .31

 جسم خارجی داخل بینی با یا بدون بیهوشی عمومی با یا بدون رینوتومی جانبی برداشتن .32

 كردن چسبندگی اای داخل بینی آزاد .33

 سینوس ماگزیال از طریق كانوالسیون یک طرفه یا دو طرفه شستشوی .34

 از داخل بینی، یک طرفه یا دوطرفه( آنتروتومی)كردن سینوس ماگزیلر باز .35

 خار  بینی قدامی یا كامل  ایاز داخل ( تومورال ریغ)اتموئید برداشتن .36



، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانمعاونت درمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   

 

 

ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه تنفسی                                                       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 نازوفارنگوسكوپی .37

 :بینی آندوسكوپی .31

 بینی پولیپكتومی  -

 اتموئیدكتومی ناقص یا كامل با  -

 آنتروستومی ماگزیلر با  -

 خار  كردن اجسام خارجی با  -

 :سینوس ماگزیالر آندوسكوپی .39

 تشخیصی  -

 خار  كردن جسم خارجی با  -

 برداشتن مخاط یا پولیپ با  -

 خار  كردن توده با  -

 اسفنوئیدوتومی با  -

بـا یـا بـدون    ، سـاده یـا پیچیـده   ، با یا بدون جا اندازی ،باز یا بسته ،بینی شكستگی  -

 فیكساسیون استخوانی داخلی و یا خارجی

 د بدون فیكساسیون خارجیشكستگی نازواتموئی درمان .42

 ماندیبل با جا اندازی بسته شكستگی .41

 بصورت آندوسكوپی -كردن سینوس فرونتال سوراخ .42
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 استخواني عضالنيدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

 نصب پروتز صورت .1

 و غضروفی یمحدود استخوان یاا وندیانوای پ .2

3. Facelift      

وصـدمات وراه اـای   ( جمجمه)شكستگی اای باز و بسته صورت بدون عارضه كرانیال اصالح .4
 .اوائی كه نیاز به تراكئوستومی دارد

 :، به شرطی كهاای محدود  فک و صورت شكستگی .5

 .نباشد ریكه قاعده جمجمه درگ یشرط به -الف
 .نباشد Multiple Trauma -ب

 اندازی بسته قوس زایگوما جا .6

 TMJاندازی بسته ساده یا پیچیده و یا جااندازی باز دررفتگی  جا .7

 تاندون میترم .1

 :، به شرطی كهفک بدون دیسكسیون گردنی تومور .9

 .دانده نباشد یزیو خونر یعروق یتوموراا جزو -الف

 .باشد ییبدون تهاجم به راه اوا تومور - ب

 انسیزیون و اكسیزیون

 نمونه برداری عضالنی، سطحی  .1

 نمونه برداری سوزنی ازعضله ازطریق جلد .2

 (مانند ایلیوم، زوائد شوكی)نمونه برداری سوزنی ازاستخوان با تروكار، سطحی .3

 (سینوگرام)تزریق داخلی مجرای سینوس، درمانی یا تشخیصی .4

 C-ARMخار  كردن جسم خارجی ازعضله به شرط داشتن  .5

 درآوردن اجسام خارجی از مچ یا آرنج بصورت باز .6

 Triggerتزریق داخل غالف تاندون، لیگامان یا نقاط  .7

 آرتروسنتز، آسپیراسیون یا تزریق مفاصل كوچک مانند انگشتان دست و پا .1

ـ اكرومماندن مفصل فكی گیجگـاای،  ) مفصل یا بورس متوسط قیتزر .9 مـچ   كـل، یكالو ون،ی
 (دست یا پا، آرنج یا بورس اولكرانون

 (مانند شانه، لگن، زانو، بورس ساب آكرومیال)یا بورس بزر  مفصل .12

 كیست استخوان، تزریق وآسپیراسیون درمان .11

 به منظور تركشن استخوانی Pin یاكردن سیم  وارد .12

 ا پلیت سطحی یا عمیق، پیچ و پالك یا نوارفلزی ،میله، میخ ی Pinسیم یا  درآوردن .13
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 یكردن فشار مایع مفصل مانیتور .14

 آبسه درناژ .15

 شكستگي یا در رفتگي

 :شكستگی اا بطور كلی .1

 بدون جااندازی یا جااندازی بادست كلیشكستگی بسته یا باز كالو  -

 استرنوكالویكوالر بسته بدون جاانداختن یا جااندازی بادست دررفتگی  -

 اكرومیوكالویكوالر بسته بدون جاانداختن، جااندازی با دستكاری دررفتگی -

 بسته جااندازی  -

 :بسته استخوان شانه بدون جااندازی شكستگی .2

 (با یا بدون شكستگی مفصل شانه)اندازی با دست جا  -

 با بخیه بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دست باز،  -

 ا جااندازی با دستبسته توبروزیته بزر  بدون جااندازی ی شكستگی  -

 :رفتگی بسته شانه، جااندازی با دست با یا بدون بیهوشی در .3

 با بخیه بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دست باز،  -

 شكستگی بسته توبروزیته بزر ، جااندازی با دست با  -

 بسته یبسته، جاانداز یحیتشر ای یگردن جراح یشكستگ  -

 ( مواردی غیراز دررفتگی)شامل استفاده از وسایل تنبیت كننده : زیر بیهوشی دستكاری .4

 ثانویه زخم پس از برداشت اسكار بستن .5

   شانه

 نمونه برداری سطحی و عمقی ،بافت نرم -1

 اكسیزیون تومور، خوش خیم عمقی ،زیر فاشیا یا داخل عضالنی -2

 گلنواومورالبرای نمونه برداری ، ( كپسولوتومی )آرتروتومی  -3

 برداشتن جسم خارجی ، زیر جلدی و عمیق -4

 آرتروسكپی شانه یا عمل باز شانه به شرط تاییدیه بیهوشی -5

 تزریق برای آرتروگرافی مفصل شانه  -6

 آكرومیوپالستی شانه -7

 اكسیزیون دیستال كالویكل  -1
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 كشیدگی روتاتور كاف مزمن شانه  -9

 شانه   ترمیم ضایعات حاد روتاتور كاف شانه و كشیدگی كپسول -12

 آرنجو( اندام فوقاني)بازو

 انسیزیون و درناژ آبسه یا اماتوم عمقی با بورس عفونی .1

 نمونه برداری سطحی و عمقی بافتهای نرم .2

 اكسیزیون تومورخوش خیم، عمقی، زیرفاشیا یا بین عضالنی.3

 آرنج، فقط برای نمونه برداری سینوویوم(كپسولوتومی)آرتروتوم  -

 نمونه برداری ایاكسپلوراسیون مفصل جهت خار  كردن جسم خارجی   -

 سر رادیوس اكسیزیون .3

 Tenis Elbow سندرم .4

5. Elongation  یک تاندون 

 تاندون پاره شده عضله دوسر بازویی در آرنج دوختن .6

 (یا اپی كوندیلیت Tenis Elbowمانند )خارجی یا داخلی فاشیوتومی .7

 جداكردن مبداء اكستانسور با

 كسیون لیگامان حلقویرز با

 استریپینگ

 

 

 آمپوتاسیون
 

 بستن ثانویه یا اصالح اسكار .1

 قطع انگشتان دست یا پا .2
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 ساعد و مچ 

  De Quervain’s یماریانسیزیون غالف تاندون در محل زائده استیلوئیدرادیوس  ب .1

 و درناژ آبسه یا اماتوم عمقی انسیزیون .2

مفصـل رادیوكارپـال یـا    )با اكسپلوراسیون و درناژ با برداشت جسم آزاد یـا خـارجی   آرتروتومی .3

 عفونت یبرا( مدیوكارپال

 تومورخوش خیم عمقی، زیرفاشیا یا داخل عضله اكسیزیون .4

 ضایعه غالف تاندون اكسیزیون .5

 (قدام یا خلف)گانگلیون مچ اكسیزیون .6

ماننـد  )د یـا متعـدد، سـاعد یـا مـچ     رادیكال بورس، غالف تاندون فلكسـوراا، منفـر   اكسیزیون .7

 (تنوسینوویت، قارچ، سل یا ضایعه گرانولوماتوز دیگر، آرتریت روماتوئید

 (یک كمپارتمان)مچ، غالف تاندون اكستانسور سینووكتومی .1

 قسمت دیستال اولنا رزكسیون .9

 عصب اولنار ترانسفر .12

 یا كورتاژ كیست استخوان یا تومور خوش خیم استخوان كارپ اكسیزیون .11

 كارپال تونل درومسن .12

 تاندون كیست .13

 كیست بیكر برداشتن .14

 یک استخوان كارپكتومی، .15

 (عمل مستقل)رادیوس استایلوئیدكتومی .16

 ( Darrach’s procedureمانند )دیستال اولنا اكسیزیون .17

 به منظور آرتروگرافی مفصل رادیواولنار دیستال یا مچ تزریق .11

 برای خار  نمودن جسم خارجی عمقی اكسپلوراسیون .19
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 ترمیم، اصالح یا بازسازی
 

 :ترمیم تاندون .1

 ترمیم تاندونها یا عضالت فلكسور ساعد یا مچ، اولیه منفرد -

 ترمیم تاندون یا عضله اكستانسور ساعد یا مچ، اولیه یا ثانویه -

 (عمل مستقل)طول تاندون فلكسور یا اكستانسور رییتغ -

 لیگامان  ضایعات .2

 باز، یک تاندون اكستانسور یا فلكسور تنوتومی .3

 اكستانسور یا فلكسور تنولیزتاندون .4

 یک یا چند اكستانسور انگشتان ایفلكسور یا فلكسوراای انگشتان در مچ و  تنودز .5

 یا جابه جایی تاندون، منفرد، اكستانسور یا فلكسور پیوند .6

 Trigger انگشت .7

  Hallux Valgus،  یانگشت چكش اصالح .1

 باز –حاد لیگامان زانو ضایعه  ترمیم .9

 شكستگي یا در رفتگي

 Manipulationشكستگی بسته تنه رادیوس، بدون جااندازی یا جااندازی با  .1

 Manipulationشكستگی باز تنه رادیوس، بدون عارضه نسج نرم، جااندازی با  .2

 Manipulationشكستگی بسته یا باز تنه اولنا، بدون جااندازی یا جااندازی با  .3

یا جدا شدن اپی فیز، بـا یـا   ( مانند شكستگی كالیس یا اسمیت)شكستگی دیستال رادیوس .4

 بدون شكستگی            

 :زائده استیلوئید اولنا  .5

 به جااندازی بسته ازیبدون ن ایبسته  Manipulationجااندازی با  -

 تنبیت خارجی استخوان یا كارگذاری پین از راه پوست بدون -

 :وان یا پین گذاری از راه پوستتنبیت خارجی استخ با -

 با بخیه بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستكاری باز، -الف

 یا باز جا اندازی باز، با یا بدون تنبیت داخلی یا خارجی استخوان بسته -ب
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 Manipulation، بسته، بدون جااندازی، جااندازی با (ناویكولر)اسكافوئید شكستگی .6

 Manipulationجااندازی با : استخوان اای كارپ شكستگی .7

 بسته زائد استیلوئید اولنا شكستگی .1

 Manipulationبسته منفرد یا متعدد اینتركارپال یا رادیوكارپال، جااندازی با  دررفتگی .9

   وكارپالیراد ای نتركارپالیبسته یا باز ا یاندازی باز دررفتگ جا .12

 یا ترمیم باز  Manipulation، بسته یا باز با دررفتگی رادیواولنار دیستال جااندازی .11

 Manipulationبسته شكستگی دررفتگی ترانس اسكافوپوی لونار، با  جااندازی .12

 Manipulationدررفتگی لونیت با  جااندازی .13

 ثانویه یا تصحیح اسكار بستن .14

 

 دست

 .باشدجراحی اندام فوقانی كه در زیر آرنج و با تورنیكه قابل انجام می كلیه اعمال  .1

 جراحی اای میكروسرجری .2

 درمان آسیب تاندون اای دست .3

 ترمیم اعصاب محیطی .4

 یگامانیل یهایاا و آس یدررفتگ ،یدرمان شكستگ .5

 دست یهایماریب درمان .6

 دست کیتیپارال یهایماریب .7

1. C.P دست 

 دست تیآرتر درمان .9

12. Contracture Volkmann 

11. Dupuytren’s Contracture 

12. CTS  

13. PT  

14. Ulnar Tunnel 

15. Tenosynovitis Stenosing  

 ( T.B ،یعفون تیآرتر ت،یلیاستئوم) دست یعفونتها .16

 دست  توموراای .17

 یمفاصل انگشتان دست و اندام فوقان آرترودز .11
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 دست یآرتروسكوپ .19

 دست ونیبعداز آمپوتاس اصالح .22

 و اپی فیزیت استئوكندروز .21

 دست كودكان یدررفتگ ،یشكستگ .22

 مكرر  یاا یدررفتگ .23

 مزمن یاا یدررفتگ .24

 یاندام فوقان یآرتروسكوپ یجراح .25

 اجسام خارجی درمان .26

27. Nonunion 

21. Malunion 

 سینوزیو تند تینیتاند .29

 پوست و ناخن دست یهایجراح .32

31. Trigger Finger 

 .(است رمجازیمفاصل غ ریسا ضیتعو) مفاصل انگشتان تعویض .32

 آمپوتاسیون متاكارپال با انگشت منفرد .33

 آمپوتاسیون متاكارپال .34

 لگن و مفاصل ران
 

 نمونه برداری سطحی، بافت نرم  .1

 اكسیزیون بورس ایسكیال .2

 بورس یا كلسیفیكاسیون تروكانتر .3

 درآوردن جسم خارجی، زیر جلدی، سطحی یا عمقی .4

 عمل تزریق برای آرتروگرافی مفصل ران با یا بدون بیهوشی .5

 
 

 شكستگي و یا در رفتگي

 شكستگی كوكسیكس باز یا بسته .1

    شكستگی ایسكیوم بسته .2
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 و مفصل زانوفمور 

 باز  (تنوتومی)فاشیوتومی ایلیوتیبیال .1

 (عمل مستقل)اداكتور یا اامسترینگ دیستال، منفرد( بسته)تنوتومی زیرجلدی .2

 (عمل مستقل)اامسترینگهای دیستال، متعدد با یا بدون اداكتور .3

 نوركتومی عضله اامسترینگ .4

 نمونه برداری سطحی، بافت نرم .5

 تومور، خوش خیم، زیرجلد .6

 (منیسكتومی)باز -انومنیسک ز .7

 پشتی خلف پا -آزادسازی  فلكسور یا اداكتور ایپ  .1

 زانو، تنها برای نمونه برداری سینوویال(كپسولوتومی)آرترتومی .9

 با اكسپلوراسیون با یا بدون خرو  اجسام آزاد و یا نمونه برداری .12

 اكسیزیون بورس پره پاتالر .11

 ساب لوكاسیون پاتال  .12

 نامه اای مصوب آرتروسكوپی زانو مطابق آئین .13

 (منل كیست بیكر)اكسیزیون كیست سینوویال فضای پوپلیته .14

 تزریق به منظور آرتروگرافی زانو .15

 در آوردن جسم خارجی، عمقی .16

 بخیه زدن تاندون تحت كشككی، اولیه .17

 بخیه زدن پارگی عضله یا تاندون چهارسر، اولیه .11

19. Elongation تاندون اامسترینگ، منفرد 

 یخارج ناكولومیرت یآزادساز .22
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 شكستگي و یا دررفتگي

 Manipulationكندیل داخلی یا خارجی، بسته، بدون جااندازی با : انتهای دیستال .1

 شكستگی بسته كشكک .2

ــال  .3 ــمت پروگزیم ــتگی قس ــو)شكس ــا    ( پالت ــدازی ب ــا جاان ــدازی، ی ــته، جاان ــا، بس تیبی

Manipulation 

 بین كندیلی، بسته، بدون جااندازی(اای)خار .4

 ، با یا بدون بیهوشی Manipulationدررفتگی بسته كشكک، جااندازی با  .5

ـ تزر یبرا یبه بستر ازیكه ن یدرصورت پیشستشو برای عفونت مفاصل بجز ا .6  یآنتـ  قی

 .نباشد کیوتیب

شامل استفاده از كشش یـا دسـتگاه اـای    )مفصل زانو تحت بیهوشی عمومی دستكاری .7

 (ثابت كننده دیگر

 ثانویه یا اصالح اسكار بستن .1
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 پا و مچ( تیبیا ـ فیبوال)ساق پا 

 انسیزیون و درناژ آبسه یا اماتوم عمقی و بورس عفونی .1

 (عمل مستقل)تنوتومی تاندون آشیل ازطریق پوست تحت بی حسی موضعی .2

 خارجیمچ امراه با اكسپلوراسیون، درناژ یا درآوردن جسم ( كپسولوتومی)آرتروتومی .3

 تاندون آشیل Elongationآزاد كردن كپسول خلفی، با یا بدون   .4

 نمونه برداری سطحی وعمقی نسج نرم .5

 تومورخوش خیم، زیرجلدی، تومورعمقی در زیرفاشیا یا داخل عضله .6

مچ پا با یا بدون نمونه برداری و یا درآوردن جسـم خـارجی یـا    ( كپسولوتومی)آرتروتومی .7

 ن تانسیلكتومیبرای سینووكتومی با یا بدو

 (منل كیست یا گانگلیون)اكسیزیون ضایعه درغالف یا كپسول تاندون .1

 اكسیزیون یا كورتاژكیست یا تومورخوش خیم استخوان تیبیا یا فیبوال .9

 عمل تزریق برای آرتروگرافی .12

 ترمیم اولیه یا ثانویه پارگی تاندون آشیل با تاندونهای دیگر با یا بدون گرافت .11

 اصالح دیفكت فاشیای ساق پا  .12

 ترمیم برای دررفتگی تاندونهای پرونئال، با یا بدون استئوتومی فیبوال .13

 (ازطریق امان انسیزیون)تنولیز، باز، منفرد یا متعدد .14

 طول تاندون، منفرد یا متعدد ازطریق امان انسیزیون رییتغ .15

 Strayer Surgery)  مانند) نمودن گاستروكنمیوس كوتاه .16

منل تیبیال قـدامی  )، منفرد، سطحی(با تغییرجهت مسیر عضله) ا پیوند تاندونی جابجایی .17

 ( یا اكستانسوراا به قسمت میانی پا

 قدامی یا خلفی ازمیان فضای بین استخوانی تیبیال .11

 تاندون ار .19

 اولیه یا ثانویه پارگی، بریدگی یا پیچش شدید لیگامان اای كولترال مچ پا ترمیم .22

 با اپی فیزیودز با استاپلینگ دیستال فیبوال و تیبیا از رشد اپی فیز جلوگیری .21
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 شكستگي یا در رفتگي

 Manipulationبدون   ایجا اندازی شكستگی بسته شفت تیبیا  با  .1

 (:مالئول خارجی)استخوان  انتهای .2

 Manipulationبدون جااندازی با  بسته، .3

 مالئول مچ پا بسته، جا اندازی با تنبیت استخوان کی یشكستگ .4

 Manipulationشفت تیبیا و فیبوال، بسته با  شكستگی .5

 ثانویه یا اصالح اسكار دوختن .6

 پا
 

 انسیزیون و درناژ بورس عفونی شده، آبسه یا اماتوم سطحی .1

عفونت زیرفاشیا، نیازمند دیسكسیون عمقی، با یا بدون گرفتاری غالف تانـدون یـک یـا     .2
 چند ناحیه

 یفاشیوتومی كف پا و یا انگشت پا زیر جلد .3

 پا لی كفداخعضالت   یعصب كش .4

 زیر جلدی انگشت پا، منفرد یا متعدد تنوتومی .5

با اكسپلوراسیون، درناژ یا برداشتن جسم خارجی، نمونه سینوویال، ( كپسولوتومی)آرترومی .6
 مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال، متاتارسوفاالنژیال، اینتر فاالنژیال

 (رفع فشار ازروی عصب تیبیال خلفی)كردن تونل تارسال آزاد .7

 تومور خوش خیم زیرجلدی، عمقی، زیر فاشیا، داخل عضله اكسیزیون .1

 برداشتن فاشیای كف پایی، ناقص یا رادیكال فاشیكتومی، .9

 مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال، متاتارسوفاالنژیال سینووكتومی، .12

 نورومای مورتون، منفرد برداشتن .11

 غالف تاندون فلكسور یا اكستانسور سینووكتومی، .12

منـل كیسـت یـا    )ضایعه تاندون یا كپسول یا غالف فیبـرو در پایـا انگشـتان    اكسیزیون .13
 (گانگلیون

 یا كورتاژكیست یا تومورخوش خیم استخوان تالوس یا پاشنه پا اكسیزیون .14

 استخوان اای تارسال یا متاتارسال یا بند انگشتان با یا بدون گرافت  دیگر .15

 كامل ایناقص  استكتومی .16

 خارپاشنه، با یا بدون آزاد كردن فاشیای كف پا و اعمال جراحی پا درآوردن .17



، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانمعاونت درمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   

 

 

ه |  ح ف  ص

    

 یعضالن یدستگاه استخوان                                       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 انگشتان آرترودز .11

 :استخوان اا اصالح .19

 یا متاتارسال تارسال -

 فالنكس -

 پایه فالنكس، ار انگشت پا كندیلكتومی، -

 تاتارسكتومیم -

 منفرد فالنژكتومی، -

 سر استخوان مفصل انترفالنژیال، منفرد رزكسیون .22

 متاتارسال -

 فالنكس -

 كردن جسم خارجی، زیرجلدی یا عمقی خار  .21

 تاندون فلكسور یا اكستانسور، منفرد، اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت آزاد ترمیم .22

 فلكسور یا اكستانسور، منفرد یا متعدد تنولیز، .23

 (عمل مستقل)باز فلكسور پا، منفرد یا متعدد تنوتومی .24

 (عمل مستقل)پا، منفرد انگشت .25

 پا یا انگشت پا برای تنوتومی زیرجلدی اكستنسور .26

 (لومن ـ یانگ)تاندون عضله تیبیال قدامی به استخوان تارسال انتقال .27

 Kinderمنل ) بردن تاندون تیبیال خلفی یا برداشتن استخوان اسكافوئید فرعی پیش .82

Procedure ) 

 (Macaulayمانند ) یا آزاد كردن عضله ابداكتور االوسیس النگوس تنوتومی .29

 فقط آزاد كردن نواحی مدیال میدفوت با افزایش طول تاندون  كپسولوتومی، .32

 Haymanمنـل  ) شامل كپسـولوتومی تالوتیبیـال خلفـی میدتارسـال     وسیع، -

surgery) 

رتارسـوفالنژیال، بـا یـا بـدون تنـورافی،      برای كنتراكتور مفصل متا كپسولوتومی -
 (عمل مستقل)منفرد

منـل عمـل   )برای میخچه نـرم ( منالً ایجاد سین داكتیلی انگشتان پا)پره گذاری اعمال .31
 ( كلی كیان

 عمل مستقل( منالً فیوژن اینترفالنژیال)چكشی، یک انگشت انگشت .32

ــرای  عمــل .33 ــا cock-upپالســتیک ب  Ruiz-Moraمنــل) پنجمــین انگشــت پ

Procedure ) 
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برداشتن ناقص اگزوستوزیاكندیلكتومی سرمتاتارس، منفرد از دوم تـا پـنجم    استكتومی، .34
 سرمتاتارس اضافه

تصــحیح بــه وســیله برداشــت اگزوســتوز ( Bunionectomy) والگــوس اــالوكس .35
(Keller procedure، Mcbride، Silver ، Mayo ) 

 رزكسیون مفصل و گذاشتن پروتز با -

 پیوند تاندون   با -

 (   Michael Surgery،Lapidus ) استئوتومی متاتارس با -

 Lapidusمشابه  عمل -

 استئوتومی فالنژیال با -

 روشها سایر -

 یا سایر استخوانهای میدتارسال( تالوس) استراگالوس .36

 پایه یا تنه، منفرد، برای كوتاه كردن یا تصحیح زاویه، متاتارس اولی: اا  متاتارس .37

عمـل  )پروگزیمال، اولین انگشت پا برای كوتاه كردن تصحیح چرخشی یا زاویه فالنكس .31
 ( مستقل

 (مربوط به اركدام از انگشتان پا) فالنكس اا سایر .39

منل انحنا داشـتن انگشـت پـا یـا رو قـرار      ) دفرمیتی انگشت پا، فقط نسج نرم بازسازی .42
 (گرفتن انگشت دوم

 (عمل مستقل)انگشت اول سزامیوئیدكتومی .41

انگشت پا، ماكروداكتیلی، برداشت نسو  نـرم بـا یـا بـدون نیـاز بـه برداشـتن         بازسازی .42
 استخوان

 داكتیلی پلی .43

 (اای پوستی)داكتیلی با یا بدون گرفت سین .44

 فوت كالب .45

 

 شكستگي یا در رفتگي
 

 (Bohlerیا  Katonمنل روش ) جااندازی با دستكاری .1

 (تالوس)شكستگی آستراگالوس، بسته بدون جااندازی .2

 بسته ( اای)، شكستگی(بجز آستراگالوس واستخوان پاشنه)تارسال( اای)ستخوانا .3

 جااندازی بدون دستكاری یا با دستكاری .4
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 جااندازی با دستكاری و پین گذاری ازطریق پوست  -

 باز، یا بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دستكاری -

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان -

 جااندازی با یا بدون دستكاری ( ساده)بسته( اا)شكستگی( اا)متاتارس .5

 با دستكاری و پین گذاری از طریق پوست .6

 باز، یا بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دستكاری -

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان -

 ا یا بدون دستكاری انگشت، شكستگی انگشت بزر  پا بسته جااندازی ب(اای)بند .7

 با دستكاری و پین گذاری ازطریق پوست .1

 باز، بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دستكاری .9

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان .12

 غیراز انگشت بزر  پا، شكستگی بسته جااندازی بدون دستكاری .11

 جااندازی با دستكاری  -

 بافت نرم، جااندازی با دستكاری  باز، یا بستن بدون عارضه -

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان -

 درمان شكستگی بسته استخوان سزاموئید .12

 دررفتگی بسته استخوان تارسال، جااندازی یا دستكاری با یا بدون بیهوشی .13

 با تنبیت استخوان ازطریق پوست  -

 زی با دستكاریباز، یا بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندا -

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان -

 دررفتگی بسته مفصل تارسو متاتارسال، جااندازی بادستكاری با یابدون بیهوشی .14

 با تنبیت استخوان ازطریق پوست

 باز، بسته بدون عارضه بافت نرم ،جااندازی با دستكاری

 استخوانبسته یا باز، جااندازی با یا بدون تنبیت 

 دررفتگی بسته مفصل متاتارسوفالنژیال، جااندازی بادستكاری با یا بدون بیهوشی  .15

 باز یا بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دستكاری
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 بسته یا باز جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان

 دررفتگی بسته مفصل اینترفالنژیال جااندازی بادستكاری با یا بدون بیهوشی .16

 از یا بستن بدون عارضه بافت نرم، جااندازی با دستكاریب

 بسته یا باز، جااندازی باز، با یا بدون تنبیت استخوان

ــا مفصــل    .17 ــرودز مفصــل متاتارســوفالنژیال ی ــا، آرت ــزر  پ ــرودز مفصــل انگشــت ب آرت

 اینترفاالنژیال

 آرترودز انگشتان دست وپا .11

 

 آمپوتاسیون

 ترانس متاتارسال  .1

 ت پا منفرد متاتارسال، با انگش .2

 مفصل متاتارسوفالنژیال انگشت پا مفصل اینترفالنژیال .3

 سایر    

 اعمال جراحی آرتورسكوپیک -

 برداشتن بونیون -

 CRMدرآوردن جسم خارجی از اندام درصورت فراام بودن  -

 

 گچ گیری و باندپیچي اندام فوقاني و تنه

 گچ گیری بدن .1

 ژاكت ریسر، محدود، تنه .2

 اردو ران اییک ران  یریگچ گ .3

 (مانند شكستگی ترقوه) 8 پیچی به شكل باند .4

 شانه اسپایكای .5

 لپو گیری و گچ .6

 (بلند)تا دست شانه .7

 (كوتاه)تا انگشتان آرنج .1

 (بصورت دستكش)و پایین ساعد دست .9
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 آتل و باندپیچي

 (شانه تا دست) آتل بلند بازو .1

 ، استاتیک وغیراستاتیک(ساعد تا دست) آتل كوتاه .2

 و غیراستاتیکآتل انگشت، استاتیک  .3

 باندپیچی، قفسه صدری، قسمت تحتانی پشت .4

 (ولپو)شانه -

 آرنج، مچ -

 دست، انگشتان -

 اندام تحتاني گچ

 اسپایكای لگن، یک طرفه  .1

 دوطرفه، یا یک اسپایكا -

 (:ران تا انگشتان پا)گچ بلند .2

 (كف دار)قابل راه رفتن -

 كست، بریس بلند پا -

 ( زیر زانو تا انگشتان پا)گچ كوتاه پا .3

 (كف دار)راه رفتن گچ قابل .4

 (PTB) گچ دربرگیرنده تاندون كشكک .5

 اضافه كردن كفی، به گچ قبلی .6

 گچ پای چماقی، با دستكاری، بلند یا كوتاه یک طرفه یا دوطرفه .7

 آتل و باندپیچي

 (از ران تا مچ انگشتان)آتل بلند پا .1

 (از ساق تا كف پا)آتل كوتاه پا .2

 لگن .3

 زانو .4

 مچ پا وانگشتان پا .5

 دنیس براونباند پیچی آتل  .6

 برداشتن یا سوراخ كردن گچ گانت لت، بدن، تمام بازو یا تمام ساق .7
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 مربوط به چشم ل جراحي مجازاعما

 كارگذاری پروتزتخلیه محتویات چشم با  .1

 در آوردن جسم خارجی ازملتحمه، سطحی، فرورفته زیرملتحمه یا اسكلرا .2

 درآوردن جسم خارجی از قرنیه .3

 در آوردن جسم خارجی اطاقک قدامی .4

 در آوردن جسم خارجی از عدسی .5

 ترمیم پارگی ملتحمه .6

 ترمیم پارگی قرنیه بدون سوراخ یا سوراخ شده بدون گرفتاری نسج یووآ .7

 ه عضله یا تاندون خار  چشمی یا كپسول تنونترمیم ضایع .1

 كراتوتومی .9

 اكسیزیون، نمونه برداری قرنیه، اكسیزیون یا تغییر محل پتریژیوم با یا بدون گرافت .12

 خراشیدن روی قرنیه، تشخیصی برای اسمیر یا كشت .11

 برداشتن اپی تلیوم قرنیه با یا بدون كموكوتریزاسیون، یا با بكار بردن مواد باند شونده .12

 ترموكوتریزاسیون، كرایوتراپی ضایعه قرنیه .13

 مكانیكی یا شیمیایی«  قرنیه» خالكوبی روی .14

 انوای كراتوپالستی .15

 « انكساری»كراتوملیوسیس، كراتوپالستی .16

 كراتوفاكیا .17

 اپی كراتوفاكیا .11

 انسیزیون شل كننده روی قرنیه برای تصحیح آستیگماتیسم ناشی از جراحی .19

 تصحیح آستیگماتیسم منتج از جراحیرزكسیون گوه ای قرنیه، برای  .22

 كراتوتومی شعاعی   .21

 پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با آسپیراسیون تشخیصی مایع زاللیه .22

 پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با آزادسازی مایع زاللیه .23

 گونیوتومی با یا بدون سوراخ كردن گونیو .24

 سوراخ كردن گونیو .25



، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمانمعاونت درمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   

 

 

ه |  ح ف  ص

    

 چشم                                          راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 ترابكولوتومی خارجی .26

 ترابكولوپالستی .27

آزاد كردن چسبندگی اا، قسمت قدامی چشم، با یا بدون تزریـق اـوا یـا مـایع شـامل       .21

 چسبندگی اای گونیو 

 آزاد كردن چسبندگی اای خلفی .29

 آزاد كردن چسبندگی اای قرنیه به ویتره .32

 برداشتن رشد اپی تلیوم اتاقک قدامی .31

 برداشتن ایمپلنت از قسمت قدامی چشم .32

 چشم خار  كردن لخته خون از قسمت قدامی  .33

 تزریق اوا یا مایع یا دارو بداخل اتاقک قدامی .34

 اكسیزیون ضایعات صلبیه .35

 فیستولیزاسیون صلبیه برای گلوكوم با ترفین به امراه ایریدكتومی .36

 فیستولیزاسیون صلبیه برای گلوكوم با ترموكوتر به امراه ایریدكتومی  .37

 ریدكتومیفیستولیزاسیون صلبیه برای گلوكوم با پانچ یا قیچی به امراه ای .31

 ایریدنكالیزیس یا ایریدوتازیس .39

 ترابكولكتومی خارجی  .42

 اصالح زخم عمل قسمت قدامی .41

 ایریدوتومی توسط انسیزیون شكافی با یا بدون ترانس فیكساسیون .42

 بریدن قرنیه و صلبیه  دكتومی،یایر .43

 بریدن قرنیه و صلبیه امراه سیكلكتومی ایریدكتومی، .44

 یطی برای گلوكومبریدن قرنیه و صلبیه مح ایریدكتومی، .45

 بریدن قرنیه و صلبیه قطاعی ایریدكتومی، .46

 بریدن قرنیه و صلبیه نوری ایریدكتومی، .47

 عنبیه، جسم مژگانی ترمیم .41

 عنبیه، جسم مژگانی  بخیه .49

 سیكلودیاترمی .52
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 سیكلوكرایوتراپی .51

 سیكلودیالیز .52

 (ECP) ونیكلوفوتوكواگوالسیاندوس .53

 در گلوكوم Shunting اعمال .54

 گلوكوم ینفوذ ریغ یجراح اعمال .55

 گلوكوم مانند ترابكتوم و استنت دیجد یجراح اعمال .56

 دیسوپراكوروئ یوخون از فضا عیما هیتخل .57

 Bleb  یبازساز .51

 توسط فتوكواگوالسیون ایریدوتومی .59

 توسط فتوكواگوالسیون كورنئوپالستی .62

 برداشتن كیست یا ضایعه عنبیه یا جسم مژگانی تخریب، .61

 كپسول عدسی شكافتن .62

 درآوردن كاتاراكت ثانویه كپسول عدسی با لیزر شكافتن .63

 محتویات عدسی با آسپیراسیون   درآوردن .64

 فراگمانتاسیون وآسپیراسیون فاكو .65

 عدسی با یا بدون ایریدكتومی داخل یا خار  كپسولی درآوردن .66

 عدسی داخل چشمی بطور ثانویه به دنبال برداشتن عدسی گذاردن .67

 را با یا بدون پروتزاای خارجیكلینگ اسكل بامایع زیر رتین  تخلیه .61

 دكولمان رتین یک یا چند مرحله بدون درناژ با دیاترمی یا كرایوتراپی پروفیالكسی .69

ضایعه موضعی رتین یا كوروئید، در یک مرحلـه یـا چنـد مرحلـه، دیـاترمی یـا        تخریب .72

 كرایوتراپی، فتوكواگوالسیون 

 اسكلرا با یا بدون گرافت تحكیم .71

 ویتركتومی .72

 ا با یا بدون گرافتاسكلر تحكیم .73

 داخل كپسول تنون  تزریق .74

 انسیزیون و درناژ پلک بلفاروتومی، .75
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 برشی تارسورافی .76

  كانتوتومی .77

 شاالزیون و ضایعات دیگر اكسیزیون .71

 برداری پلک نمونه .79

 تریكیازیس درآوردن با فورسپس، با الكترولیز اصالح .12

 لبه پلک با یا بدون گرافت مخاطی آزاد انسیزیون .11

 تارسورافی .12

 بلفاروپتوز ترمیم .13

 لواتور رزكسیون .14

 ملتحمه، تارس ولواتور رزكسیون .15

 اصالح پتوز ترمیم .16

 رتراكسیون پلک تصحیح .17

 پلک اا یبلفاروپالست .11

 صورت یانیو م یدر قسمت فوقان یجوان ساز اعمال .19

 تیارب ونیدكمپرس .92

 یتوتومیارب .91

 ملتحمه قیاز طر یتوتومیارب .92

 محل آن  میو ترم یپلك یتوموراا برداشتن .93

 اكتروپیون ترمیم .94

 انتروپیون ترمیم .95

 زخم تازه پلک ترمیم .96

 جسم خارجی فروروفته در پلک  درآوردن .97

 میانی كانتوپالستی .91

 و ترمیم پلک اكسیزیون .99

 ملتحمه ای از پلک دیگر -امه ضخامت پلک با جابجا كردن فلپ پلكی بازسازی .122

 ملتحمه و تخلیه كیست ملتحمه انسیزیون .121
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فولیكولهای ملتحمه و ضایعات ملتحمه با یا بدون اسكلرای مجـاور، نمونـه    اكسیزیون .122

 برداری ملتحمه     

 ضایعه ملتحمه  تخریب .123

 زیرملتحمه تزریق .124

 كنژنكتیوپالستی .125

سیمبلفارون با یا بدون كارگذاری كانفورمر یا كنتاكت لنز، فلپ ملتحمه ناقص یـا   قطع .126

 كامل 

 توستومیدرناژ غده اشكی، داكریوسیس انسیزیون، .127

 چیدن پونكتوم اشكی انسیزیون، .121

 غده اشكی كامل یا ناقص  اكسیزیون .129

 برداری غده اشكی نمونه .112

 داكریوسیستكتومی .111

 جسم خارجی یا سنگ در مجاری اشكی  برداشتن .112

 تومور غده اشكی از طریق پیشانی با یا بدون استئوتومی درآوردن .113

 پالستیک كانالیكولینا ترمیم .114

 پونكتوم برگشته با كوتر  تصحیح .115

 داكریوسیستورینوستومی .116

 بدون لوله كژنكتیوورینوستومی .117

 پونكتوم اشكی با كوتر  بستن .111

 فیستول كیسه اشكی بستن .119

 پونكتوم اشكی با یا بدون شستشو دیالتاسیون .122

زدن مجرای نازوالكریمال با یا بدون شستشو بـا یـا بـدون وارد كـردن لولـه یـا        میل .121

 استنت

 یكولهای اشكی با یا بدون شستشوزدن كانال میل .122

 به داخل سیستم اشكی برای رادیوگرافی تزریق .123

 چشم با یا بدون جایگذاری پروتز چشمی و اربیتال تخلیه .124
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 یا برداشتن كپسول كپسولتومی .125

 شاالزیون برداشتن .126

 مجرای غدد اشكی بازكردن .127

 آنتروپیون یا اكتروپیون بازسازی .121

 كردن آیریس سوراخ .129

 جراحی لنز اعمال .132

 پارگی شبكیه ترمیم .131

 هیشبك یمامبران رو برداشتن .132

 ینوتومیو انجام رت هیو زجاج هیاز شبك بروزیف یبافتها یآزادساز .133

 هیزجاج نیگزیجا قیتزر .134

 ترهیداخل و قاتیتزر .135

 كاتاراكت .136

 گلوكوم .137

 قرنیه .131

 رتین جراحی .139

 كردن شبكیه   سوراخ .142

 یا اندازه گیری فشار چشم تونومتری .141

 لیزری و غیر لیزری عیوب انكساری اصالح .142

 یا هیداخل قرن یاا نگیر .143

 کیفاك یداخل چشم یلنزاا یكارگذار .144
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ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه تناسلی مونث                          راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 دستگاه تناسلي مونثدر  ل جراحي مجازاعما

 مارسوپیالیزاسیون كیست بارتولن  .1

 كولپوسنتز  .2

 بیوپسی مخاط واژن، شامل كیستهائی كه نیازمند بخیه ام باشند .3

 اكسیزیون سپتوم واژن .4

 دیالتاسیون واژن در بیهوشی .5

 واژینوپالستی .6

 معاینه لگن زیر بیهوشی .7

 كولپوسكوپی تشخیصی .1

 كونیزاسیون سرویكس .9

 واژنتراكلورافی، ترمیم پالستیک سرویكس، ازراه  .12

 دیالتاسیون وكورتاژ باقیمانده سرویكس .11

 (غیر از حاملگی) دیالتاسیون و كورتاژ .12

13. IVF  وGIFT 

 جراحی كیست تخمدان ساده .14

 و ركتوسل ستوسلیس .15

 ولو واژینال كندیلوماتا .16

 تخمدان بیوپسی .17

 تشخیصی كورتاژ .11

 كیست ساده تخمدان با الپاراسكوپ برداشتن .19

 رحم و لوله اا دیدن .22

 ضایعات گردن رحم با لیزر برداشتن .21

 با لیزر Conizationبرداری ضایعات  نمونه .22

 ماكدونالد -شیرودكار .23
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ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه تناسلی مونث                          راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 پوست مربوط به بافت ل جراحي مجازاعما

 تبدخیم پوسو  برداشتن ضایعات خوش خیم .1

 اسكاراای پوست ترمیم .2

 یا برداشتن چین و چروك پوست رینكلكتومی .3

 و گرافت ساده پوست فلپ .4

 مو كاشت .5

 لیزر پوست انوای .6

 بوتولینوم توكسین تزریق .7

2. Soft Tissue Augmentation 

 شیمیایی و مكانیكی Resurfacing انوای .9

  PDTو  فتوتراپی .12

 كرایوتراپی .11

12. MOHS 

31. Electro Surgery 

 اسكلروتراپی .14

با برداشت كامل  یرعفونیعفونی وغ(كیست سباسه)و درناژ كیست اپی تلیالی انسیزیون .15

 ساك وترمیم حفره 

 و درناژ فورانكل انسیزیون .16

برای منال كریانكل، ایدرآدنیت چركی وآبسه اای دیگر جلدی )و درناژ آبسه انسیزیون .17

 (و زیر جلدی

 و برداشت جسم خارجی، بافت زیرجلدی انسیزیون .11

 اماتوم درناژ .19

 یا آسپیراسیون آبسه، اماتوم یا كیست  پونكسیون .22

 و درناژ عفونت شدید محل عمل انسیزیون .21

 اكسیژن كیست پیلونیدال .22

 برداری پوست یا بافت زیر جلدی نمونه .23
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ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه تناسلی مونث                          راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

ی، برای منـال سیكاتریسـی، فیبـرو، التهـاب    )ضایعه پوستی و بافت زیرجلدی  اكسیزیون .24

 (مادرزادی، كیستیک

منالً ناخن درگوشت رفته یـا تغییرشـكل   )بستر ناخن بصورت ناقص یا كامل اكسیزیون .25

 ( داده

 وآسپیراسیون كیست پستان پونكسیون .26

 یا اكسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی ماستوتومی .27

 برداری پستان، سوزنی نمونه .21

كیست، فیبرآدنوم یا ار تومورخوش خیم بافـت نابجـای پسـتانی، ضـایعات      اكسیزیون .29

 مجرا یا ضایعات نوك سینه، مرد یا زن، یک ضایعه یا بیشتر

 پستان با فلپ اا بازسازی .32

 ماموپالستی .31

 ماستكتومی .32

 ماستوپكسی .33

 اكسپلوراسیون نوك سینه .34

 آوردن وخار  سازی ضایعات پستان در .35

 هژنیكوماستی یک یا دو طرف تخلیه .36

 ...پروتز سینه، چانه، باسن، لب، پا و  گذاشتن .37

 (بازو و ران)پوست لیفت .31

 چربی تزریق .39

 ابریژن درم .42

 صورت لیفت .41

 یپوست گرافت .42

 ،صورت،گرد ینی،پلک ،ب یشانیاسكالپ ،پ یاا فكتید میترم .43
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ه |  ح ف  ص

    

 دستگاه خون و لنف، قلب و عروق، غدد درون ريز و جراحی درون بين       راحی مجاز در مراکز جراحی محدودجاعمال 

 
 

 خون و لنفدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

 

1. Lumpectomy بغل جهت كانسر پستان ریز یغدد لنفاو یو نمونه بردار 

 بغل ،كشاله ران ری،گردن ،ز یغدد لنفاو یوپسیب .2

 
 

 قلب و عروقدستگاه در  ل جراحي مجازاعما

  یاندام تحتان سیوار .1

 كاتتر پورت گذاشتن .2

 

 غدد درون ریزدستگاه در  ل جراحي مجازاعما
 

 انسیزیون و درناژ كیست تیروگلوس عفونی .1

 از تیروئیدبرداری سوزنی نمونه  .2

 الیتیروئیدكتومی پارش .3

 
 

 اعمال جراحي مجاز در جراحي درون بین

اخذ موافقت از كمیسـیون قـانونی مـاده    ، كیسه صفرا و تشخیصی منوط به شامل فتقالپاراسكوپی پایه 
 .و فراام آوردن شرایط و استاندارد اای الزم 22
 
 



 

 

 


