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What Is CPT?

CPT امريكا پزشكي انجمن توسط كه است اصطالحات از ديكشنري يكAMA منظور به  

  پزشكي علوم تخصص هاي و جراحي در درماني  و تشخيصي اقدامات يكسان و صحيح معرفي

  .مي رود كار به

از پس است گرديده منتشر 1970 سال در ويرايش دومين و 1966 سال در آن ويرايش اولين  

ساليانه صورت به تا گرديد مقرر ، 1991 سال در )CPT( )CPT-۴( ويرايش چهارمين انتشار

 CPT-۶ ويرايش آخرين.گيرد قرار ويرايش مورد آن در درپزشكي جاري تغييرات آخرين

.می باشد

آن از و گرفته قرار عمل مالك 1363 سال از سالمت خدمات نسبي ارزش كتاب ايران در  

.است شده استفاده



What Is CPT-۴?

ليست نظام مند از روش ها و خدمات انجام شده توسط پزشكان
كدهاي پنج رقمي براي روش ها يا خدمات
 مورد استفاده براي توصيف خدمات پزشك به بيمار جهت تشخيص و درمان

وضعيت پزشكي
محفوظ هيئت نويسندگانكدها و اصطالحات توصيفي توسعه يافته و كليه حقوق

 .گريده است
 AMA (American Medical Association)  CPT



Linkage Between ICD & CPT

 CPT-۴ represents the “WHAT” was done to the patient
Procedure------------------- ۹۳۰۱۰ (EKG)

 ICD represents the “WHY” it was done
Medical Necessity--------- ۷۸۶.۵۰

(Chest Pain)



:CPTساختار

راهنما۱.

فهرست شماره اي  ۲.

ايندكس الفبايي۳.

) HCPCSسطح دوم و سوم كدهاي ( بخش ضميمه بعد از فهرست شماره اي ۴.

  راهنماي استفاده از كتاب، دستورالعمل ها، ساختار كدهاي كتاب، عالمت هاي استفاده شده، فهرست
.كدهاي تعديلي كه براي همه بخش ها استفاده مي شود

اين قسمت بر اساس بخش ها و در  . بخش دوم و قسمت عمده كتاب را فهرست شماره اي تشكيل مي دهد
.  هر بخش بر اساس فصل هاي آن بخش و ترتيب كدها ليست شده است

ايندكس الفبايي:
در قسمت آخر كتاب  –
براساس حروف الفبا–
فهرست الفبايي تابع قواعد الفبايي است كه شامل اصطالحات اصلي و تقسيمات بيشتر توسط  –

.اصطالحات فرعي مي باشد 



Organization of CPT Manual (۶ major 
sections):

 Evaluation and Management  (۹۹۲۰۱ - ارزيابی و                           (۹۹۴۹۹
مديريت

 Anesthesiology   (۰۰۱۰۰ – ۰۱۹۹۹, ۹۹۱۰۰ - بيهوشی              (۹۹۱۴۰  
 Surgery (۱۰۰۴۰ – جراحی                                               (۶۹۹۹۰

  
 Radiology (۷۰۰۱۰ - ۷۹۹۹۹) راديولوژی                                           
 Pathology and Laboratory      (۸۰۰۴۹ - آسيب شناسی و آزمايشگاه                   (۸۹۳۹۹
 Medicine (۹۰۲۸۱ - ۹۹۱۹۹)                              طب                  



آخر فهرست  قسمت در HCPCSسطح دوم و سوم كدهاي 
.شماره اي ليست شده اند

  كدهاي هر قسمت شامل يك حرف  و چهار رقم مي باشد
:شامل –
خدمات آمبوالنس–
تزريقات –
ويزيت بيماران–
جراحي هاي سرپايي–
ميكروب –شيمايي  و سم شناسي (تست هاي آزمايشگاهي –

)شناسي 



Guidelines       ها دستورالعمل

ارائه شده در ابتداي هر يك از شش بخش

  ارائه اطالعات الزم براي تفسير مناسب و گزارش روش ها و خدمات

موجود در آن بخش

  خواندن دستورالعمل ها و يادداشت ها براي استفاده  صحيح

حياتي استCPTاز



 Modifiers:
◦ Are two-character codes added to CPT codes to supply 

specific information about services provided.
 Cross References:
◦ between Index Entries. These are listed as links to the 

right of an entry term and begin with the text "see" or 
"see also".

 CPT Symbols



• New Code

+ Add - on code Plus symbol identifies add-on codes usually performed at the 
same time and by the same provider as the primary procedure.

Ø modifier - ۵۱ exempt circle with line through it - Means modifier -۵۱ is not assigned 
to the code and are not add-on procedures

Δ revised code Located to the left of the code indicates the code description 
has been revised in the current edition of the CPT

ϟ FDA approval (pending) Lightning Bolt - Indicates product is pending FDA approval

O reinstated code or recycled

►◄ appear at the beginning and 
at the end of a section of 
new or revised text

Two Horizontal Triangles - These are around notes that have 
been revised



[ ] encloses synonyms, alternative terminology or explanatory 
phrases.

( ) enclose supplementary words, called nonessential modifiers, that 
may be present in the narrative description of a disease w/ out 
affecting the code assignment.

There are usually notes in parenthesis to 
indicate the primary code(s) that these 
apply to.

: Used in the tabular list after an incomplete term that needs one or 
more of the modifiers that follow in order to make it assignable 
to a given category.

NEC Not elsewhere classifiable

NOS Not other wise specified

; a part of, or clarify a main term Semi-colon in a CPT description 
denotes that everything to the left of the 
semi-colon is applicable to the indented 
shorter descriptions following

} a term after the brace indicates that it is a required modifier of 
the term before the brace

* Asterisk or star shows after minor surgery codes to show 
preoperative and postoperative services are included and means 
the package or global surgery is not applicable. These procedures 
are usually paid as fee-for-service

Dot surrounded by Circle - Denotes moderate sedation.

•



CPT Appendix 
.Appendix A= Modifiers
• Appendix B= Summary of Additions, Deletions and Revisions
• Appendix C= Clinical Examples
• Appendix D= Summary of Add-on Codes
• Appendix E= Summary of Modifier -۵۱ exempt
• Appendix F= Summary of Modifier -۶۳ exempt. -۶۳ identifies procedures that are performed on 

infants <۴kg or ۸.۸ pounds & represents a significant increase in physician's work & 
complexity of service/procedure

• Appendix G= Summary of codes that include moderate sedation
• • Appendix K= Products pending FDA approval



Format of the    CPT-۴

 برخي از اقدامات به طور كامل چاپ نشده اند اما به قسمتي از توضيحات قبل كه بطور كامل
**گزارش شده اند ارجاع ميشوند 

Example:   
۲۵۱۰۰ arthrotomy, wrist joint; for biopsy
۲۵۱۰۵ for synovectomy

۲۵۱۰۵ arthrotomy, wrist joint; for 
synovectomy

**Commonly referred to as “Indented Codes”



فهرست الفبايي 

 انديكسCPT  بصورت الفبايي و در آخر آن قرار گرفته است عنوان و
استفاده  . سر فصل در گوشه هاي راست و چپ باالي صفحه آمده است 

از عنوان و سر فصل باعث مي شود كه به سرعت محل مورد نظر را پيدا 
.  كنيم 

 شماره كدها در فهرست الفباييCPT  روش ذيل قابل  3به يكي از
.  بازيابي مي باشد 

 *range code : ۲۲۲۱۰ -۲۲۲۳۰
 * single  code : ۳۸۱۱۵
 * multiple  codes  : ۵۴۴۲۰ , ۵۴۴۳۰



The Index-The Starting Point

  روش هاي ذكر شده به ترتيب حروف الفبا در آخر كتاب
ليست شده اند

ايندكس بر اساس واژه هاي اصلي سازماندهي شده است
 اصلي فهرست شده اند) كالس(طبقه  4مطالب در:

– Procedure or service
– Organ or anatomic site
– Condition
– Synonyms, eponyms, abbreviation



CPT Index

 Procedure or service
– Appendectomy

 Organ or anatomic site
– Knee

 Condition
– Renal Abscess

 Synonyms, eponyms or common abbreviation
– Bucca (cheek)
– Whipple Procedure
– BAER (Brainstem Auditory Evoked Potential)



Use of CPT-۴ Manual

  تقسيمات و اصلي اصطالحات شامل كه است الفبايي قواعد تابع الفبايي فهرست    
  در اصطالح اصلي هويت تعيين براي ميباشد فرعي اصطالحات توسط بيشتر

.كنيد پيدا ايندكس در را عبارات ميتوانيد شما ها روش يا خدمات

– Example:

 Surgery: operations and minor procedures
 Medicine: diagnostic or therapeutic procedure
 Radiology: radiographic study



 اگر نتوانستيد اصطالح اصلي را پيدا كنيد در مورد خدمات ارائه شده و
.و اين كلمات را در ايندكس جستجو كنيد.روش هاي آن فكر كنيد

 Service procedure
 Anatomic site
 Condition or disease
 Synonym
 Eponyms
 Abbrivations

Important!!!!! :
In short…NEVER CODE FROM THE INDEX@!@!



کتاب ارزش های نسبی خدمات سالمت

شده، كدگذاري تناسب به مجموعه يك در كه است اقداماتي بهاي دهنده ارائه مجموعه ينا  
.مي سازد مشخص ريز به را روش ها كاربرد نحوه و كننده تعديل عوامل نامه ها، آئين الزم، دستورالعمل هاي

نوين تحقيقات از ناشي يافته هاي به عنايت و پزشكي سوابق در موجود اطالعات به توجه با نسبي ارزشهاي 
:اند بوده نظر مد مرحله پنج آنها تهيه در .شده اند تنظيم

اطالعات تحليل و آوري جمع پژوهش، -1
.اند شده تنظيم درصدي صد تا يك مقياس روي نظر مورد ارزش هاي -2
  بر را خود  نظرات كه شده دعوت مي كردند، كار تخصصي رشته چندين در كه پزشكي مشاورين از -3

  از(پزشك براي خطر احتمال و بيمار براي خطر احتمال بيمار، بدحالي مهارت، زمان، اصل پنج اساس
.كنند ابراز )قانوني پزشكي نظر

.اند گرفته قرار بررسي مورد و شده جمع آوري داوري پيش از جلوگيري بمنظور پزشكان نظرات -4
 اي مجموعه چنين كارآيي ميزان بررسي جهت اندركار دست و شاغل افراد توسط فورمت ها بازنگري -5

.عمل در



 ارزشهاي نسبي خدمات پزشكي و تغييرات جديد ساليانه آن اگر چه
:مهم پيروي مي كنداصل  6متكي به اطالعات قبلي است ولي از 

زمان الزم براي ارائه خدمات۱.

مهارت الزم براي ارائه خدمات ۲.

وخامت حال بيماري كه خدمت به وي داده مي شود۳.

خطراتي كه انجام خدمت به بيمار تحميل مي كند ۴.

)از نظر پزشكي قانوني(خطراتي كه من باب خدمت، پزشك را تهديد مي كند۵.

مقايسه بين تخصصهاي مختلف در تبادل و مباحثات انجام شده صورت مي ۶.
گيرد و پزشكان مطلع هر رشته براي تهيه اين مجموعه همكاري داشته و 

.دارند



فهرست الفبايي در كتاب تعرفه جديد
Neroplasty-6016۶۰۱۶-نوروپالستي 



، كتاب تعرفه قديم و جديد CPTمقايسه فهرست شماره اي

در چاپ قبلي اين كتاب، فهرست شماره اي كامال منطبق بر كتاب اصليCPT  و
:بخش مي باشد اما فهرست شماره اي كتاب جديد شامل 6شامل همان 

    سيزده فصل( 603035-100005بخش جراحي(

 709105-700005خدمات تصوير برداري پزشكي  

809195-800005طبي  -آزمايشات تشخيصي

 901815-900005خدمات داخلي

 902025 -901820خدمات غير حضوري پزشكي
  



فصل 16): كتاب تعرفه قديم(، CPTفهرست جراحي

 جراحي دو جنسي
 دستگاه تناسلي مونث
 مراقبت هاي مامائي و زايمان
دستگاه غدد درون ريز
 دستگاه عصبي
چشم و ضمائم
گوش

 پوست و ضمائم
 عضالني –دستگاه استخواني
دستگاه تنفس
 دستگاه قلب و عروق
دستگاه خون و لنف
ميان سينه و حجاب حاجز
 دستگاه گوارش
 دستگاه ادراري
دستگاه تناسلي مذكر



فصل 13): كتاب جديد(فهرست جراحي

 100810-100005پوست و ضمائم  

 200005  عضالني–دستگاه استخواني-
205000

 300815-300005دستگاه تنفس  

  302795-300820دستگاه قلب و عروق  

 302990- 302800دستگاه خون و لنف  
 زير مجموعه دستگاه خون و لنف(ميان سينه و حجاب حاجز(

  402205-400005دستگاه گوارش 

  500900-500005دستگاه ادراري  

  501395-500905دستگاه تناسلي مذكر  
 زير مجموعه تناسي مذكر شده است(جراحي دو جنسي(

 502215 -501400دستگاه تناسلي مونث
 زير مجموعه دستگاه تناسي مونث (مراقبت هاي مامائي و زايمان

)شده است

 600085-600005دستگاه غدد درون ريز  

 601890-600090دستگاه عصبي  

 602720-601895چشم و ضمائم 

 603035-602725سيستم شنوايي



ساختار فهرست شماره ای کتاب تعرفه قديم

است شده تهيه هستند هم مكمل كه ستون دو صورت به بخش اين.
اند شده ذكر آن كدهاي رنج و اقدام نوع بخش هر عنوان در.



ساختار فهرست شماره اي كتاب تعرفه جديد



) فهرست شماره اي(راهنماي جراحي 

5ستون  4ستون  3ستون  2ستون  1ستون 

واحد پايه 
بيهوشي

ارزش نسبي 
خدمت

شرح كد كد ملي خصوصيات كد

:توصيف ستون ها

۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 واحد
بيهوشي
ANES

روزهاي 
پيگيري
FUD

واحد جراحي
UNITS

توصيف نوع  كد 



يك كد ممكن است . با عالمت مشخص مي شود. ويژگي هايي كه كد دارد را مشخص مي كند: خصوصيات كد
.يا اينكه عالمتي نداشته باشد. يك يا چند عالمت داشته باشد

 كدهاي ضميمه يا (+): عالمت(add-on) را نشان مي دهد .
هرگز نبايد به تنهايي . بر كارهاي اضافي  و يا مكملي داللت دارد كه در حين يك خدمت اصلي انجام مي شوند

گزارش شوند

 مشخص مي شوند) اقدام جداگانه عالوه بر اقدام اصلي(و يا ) هر مورد اضافه(اين كدها به همراه توصيفاتي مانند  .

 100  شامل آن نمي شود) -51(درصد ارزش نسبي مربوط به كد اصلي اضافه مي گردد و كد تعديلي  .

۲۹



):o(عالمت 
 نشان مي دهد كه اين خدمات مي توانند در بخش سرپايي و در قالب مطب، درمانگاه و مركز جراحي

ارزش ريالي اين دسته از خدمات اعم از . محدود و هم در قالب بيمارستان و عرصه بستري ارائه شوند

.  اينكه در بخش سرپايي يا بستري ارائه شوند يكسان خواهد بود

۳۰



 عالمت)* :(

اين عالمت بر مستثني شدن اين خدمت از پوشش بيمه پايه داللت دارد .

 به اين معني است كه هيچ ستون خصوصيت كد خالي باشد در صورتي كه

.خصوصيت ويژه اي براي اين كد منظور نشده است

۳۱



شماره اي شش رقمي كه توسط وزارت بهداشت براي هر خدمت تعيين شده است: كد ملي.

توضيحات در مورد اقدام، مواردي كه در اين كد قرار مي گيرند، مواردي . توصيف كد مي باشد: شرح كد
معادل توصيفات . (كه از اين كد مستثني مي شوند و كدهاي آنها در اين قسمت توضيح داده شده است

. مي باشد CPTذكر شده در 

ارزش هاي نسبي هر كد را نشان مي دهد. يا همان كا جراحي است: ارزش نسبي خدمت.

  اين ارزش يا جزء . ناميده مي شودجزء حرفه اي نشان دهنده سختي ارائه هر خدمت است كه معموال
زمان ارائه خدمت، ريسك ارائه خدمت براي پزشك و بيمار، حرفه اي بر اساس شاخص هايي مانند 

دانش، تجربه، مهارت، تالش فيزيكي، تالش ذهني و فكري و در نهايت مخاطرات قانوني ارائه خدمت 
جزء ذكر شده است به ترتيب سه ارزش نسبي در برخي از موارد كه براي يك خدمت . تعيين شده است

كلي، جزء حرفه اي و جزء فني 

.  را نشان مي دهد

۳۲



واحد پايه بيهوشي

 يا كاK محاسبه حق الزحمه بيهوشي بيمار است: بيهوشي.

  ارزش نسبي پايه خدمات بيهوشي براي هر يك از اعمال، در اين ستون ذكر

ويزيت عمل، تجويز داروي بيهوشي، تجويز مايعات و ياخون به علت . شده است

.  شامل اين ارزش بوده و جداگانه محاسبه نمي گرددبيهوشي يا عمل جراحي 

۳۳



:كدهاي تعديلي
  در شرايط خاصي الزم مي شود كه ارزشي نسبي برخي خدمات تعديل شود؛ براي

و بايد ارزش نسبي را به  .  چنين مواردي مي بايست از كد تعديلي استفاده نمود

. صورت يك ارزش نسبي تعديل شده در پرونده بيمار با ذكر نوع تعديل درج نمود

هر گونه واحد تعديلي مي تواند همراه با هر كدام از كدهاي اصلي عمل بكار رود.

كدهاي تعديلي كه در بخش مقدمه ارائه شده اند براي تمام بخش ها كاربرد دارد .

۳۴



:كدهاي تعديلي
   هستند و ارزش جداگانه اي ندارند به عنوان جزئي از فرايند كل برخي از اعمال جراحي در اين طبقه بندي : -20كد

و جهت آنها ارز ش جداگانه اي تعلق صورت اجراي مستقل تحت عنوان عمل مستقل شناخته مي شوند و تنها در 
در صورت كه عمل مستقل به عنوان جزئي از عمل اصلي شناخته نشود، به طور جداگانه قابل پرداخت  . مي گيرد

.  است

 ارزش نسبي برخي از خدمات به ويژه در مواردي كه خدمت وابسته به فناوري هاي تشخيصي  :  جزء كلي: -25كد
هر جزء كلي از  . است از سه جزء تشكيل شده است كه جزء اول نشان دهنده ارزش نسبي كل خدمت مي باشد

مجموع دو جزء حرفه اي و فني تشكيل شده است و در صورتي كه جزء فني و حرفه اي جمع شوند، جزء كلي حاصل  
.  مي شود

 كه تحت عنوان كار تالش، مهارت و ريسك ارائه خدمت براي پزشك مي باشد نشان دهنده :  جزء حرفه اي -26كد
براي خدماتي كه در اين مجموعه تنها يك ارزش نسبي قيد شده  . ناميده مي شود  physician workپزشكي 

، نشان دهنده  ارزش نسبي ميانيبراي خدماتي كه سه ارزش نسبي درج شده است، . است، جزء حرفه اي مي باشد
.  جزء حرفه اي مي باشد
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 تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي، فضاي فيزيكي، تاسيسات، فراهم شامل هزينه هاي : جزء فني -27كد
براي هر خدمت نمودن تسهيالت و شرايط، نيروي انساني غيرپزشك، هزينه استهالك و سود سرمايه 

.  مي شودبه صورت جداگانه محاسبه ...) دارو، لوازم مصرفي پزشكي و ( ساير هزينه ها مي باشد و 

 نسبي سوم نشان دهنده جزء در ستون ارزش نسبي خدمات براي كدهايي كه سه ارزش نسبي دارند، ارزش
.  خدمت مي باشد حرفه اي

جزء فني بسته به نوع خدمت به يكي از روش هاي زير، محاسبه و پرداخت مي گردد  .
 ارائه در اتاق عمل و خدمت مربوطه تنها يك ارزش نسبي درج شده است در كليه مواردي كه در ستون واحد ارزش نسبي

محاسبه و جزء فني از ارزش نسبي درج شده به عنوان درصد  15خصوصي و در بخش درصد  40دولتي مي شود، در بخش 
. پردخت مي گردد

 تعيين شده ) كل، حرفه اي و فني (هر سه جزء ارزش نسبي در مواردي كه براي يك خدمت در ستون واحد ارزش نسبي
درصد  100در اين موارد .  ارزش سوم جزء فني است) اعم از اينكه خدمت در اتاق عمل و يا خارج از اتاق عمل ارائه شود(است

در هر دو بخش دولتي و خصوصي به عنوان جزء فني  محاسبه مي گردد و جزء فني جداگانه محاسبه ) فني(ارزش نسبي سوم 
. نمي گردد

 خدمت مربوطه در اتاق عمل ارائه نشده در تمام مواردي كه در ستون ارزش نسبي تنها يك ارزش نسبي درج شده است و
در اين . و جزء فني براي آن محاسبه نمي گرددخدمت داراي جزء فني قابل توجهي نيست ، به اين معني است كه اين است

.  در نظر گرفته مي شود  درصد ارزش نسبي درج شده به عنوان جزء حرفه اي 100موارد 

۳۶



۳۷



۳۸



۳۹



 درج شده است، در صورتي پايه بيهوشي صفر براي تمام خدماتي كه در اين طبقه بندي ارزش : -31كد

.  در نظر گرفته مي شود 3ارزش پايه بيهوشي بيمار وجود داشته باشد، نياز به بيهوشي كه به هر دليلي 

اضافه و ارزش تام بيهوشي محاسبه  3به ارزش پايه  -42ارزش زمان بيهوشي بر اساس كد تعديلي 

.   و بقيه تعديل كننده هاي بيهوشي نيز اضافه مي شوند. مي گردد

 بيهوشي براي وضعيت قرار گيري بيمار: -32كد:

 بيهوشي به وضعيت دمر يا به پهلو يا به دليل دوري از موضع جراحي، در صورتي كه در اثر قرارگيري بيمار در

.  بيهوشي به ارزش پايه اضافه مي گرددواحد  1 سادگي انجام نباشد

 درجه سانتيگراد 30انجام مشكل بيهوشي به دليل هيپوترمي بدن باالي : -33كد.

 به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي گرددواحد 5در اين مورد  .
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اكسيژناتور قلب يا پمپ پمپ (انجام مشكل بيهوشي به دليل استفاده از جريان خون برون پيكري : -34 كد

. به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي گرددواحد  10در اين موارد ). كمكي

 در معرض مخاطرات زماني كه بيمار غيراورژانسي به دليل وجود زمينه اي مستعد و خطرناك : -35كد

به ارزش پايه اضافه واحد  2...) ديابت، فشارخون تحت كنترل، هيپوتيروئيدي و (جانبي تهديد كننده حيات باشد 

. مي گردد

 كه در صورت تاخير امكان  و نيازمند اقدامات فوري است براي شخصي كه بيماري اورژانسي دارد : -36كد

. به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي گرددواحد  3مرگ بيمار وجود دارد، 

 به ارزش پايه بيهوشي اضافه واحد  2در چنين مواردي : سال و بيشتر 70بيهوشي براي بيمار با سن : -37كد

. مي گردد

۴۱



 به واحد  3در چنين مواردي : بيهوشي پيچيده به وسيله استفاده از هيپوتانسيون كنترل شده:  -38كد

.ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي گردد

 در بيهوشي جنرال و اسپاينال به ازاي هر نيم ساعت ، براي مراقبت از بيماران در بخش ريكاوري: -39كد

با هر ميزان اقامت بيش از دو ساعت (واحد  4واحد و حداكثر تا سقف  1حضور بيمار در بخش ريكاوري 

. به ارزش تام بيهوشي اضافه مي گردد) بيمار در ريكاوري

اين كد براي بيحسي موضعي و بيحسي ناحيه اي قابل گزارش نمي باشد  .

 ،قابل ) -39(بيمار به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل گردد اين كد در مواردي كه به هر علت پس از اتمام عمل جراحي

.  گزارش نمي باشد

 به ازاي هر و الزاما مانيتورينگ، فشار سنج، ساكشن و ست احيا است تجهيزات استاندارد در بخش ريكاوري حداقل شامل

اتاق هاي عملي كه واجد چنين  . دو بيمار يك تكنسين بيهوشي يا پرستار در بخش ريكاوري بايد وجود داشته باشد

.  استانداردهايي نيستند، مجاز به استفاده از اين كد نيستند
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 گاهي نياز هست كه براي بيهوشي يك بيمار از چندين كد تعديلي به طور  : اعمال كدهاي متعدد بيهوشي: -40كد

در  . در چنين مواردي بايد علت استفاده از كدهاي تعديلي مختلف در پرونده درج گردد. همزمان استفاده گردد

.  درصد هر يك از تعديل كننده ها به ارزش نسبي پايه بيهوشي اضافه مي گردد 100شرايطي چنين 

تعديل  با در نظر گرفتن  ريكاوريو ارزش  زماني، ارزش ارزش هاي پايه بيهوشيبيهوشي از جمع ارزش تام :  -41كد

.  مختلف محاسبه مي گردد كننده هاي

 همه خدمات اين كتاب در صورت لزوم داراي ارزش پايه اي است كه تمام خدمات بيهوشي به غير از ارزش زماني و

.  تعديل كننده ها را شامل مي گردد

 ،باالترين ارزش پايه مربوط به مهمترين اعمال ارائه شده  اگر در جريان بيهوشي اعمال جراحي متنوعي انجام گردد

تا ارزش .  مي گرددارزش زماني محاسبه و به ارزش پايه اضافه و به عنوان ارزش پايه بيهوشي در نظر گرفته مي شود 

ساير كدهاي تعديلي نيز بسته به شرايط بيهوشي مي بايست در محاسبات ارزش تام بيهوشي در  . تام محاسبه گردد

.نظر گرفته شوند

با رعايت شرايط ريكاوري(ارزش ريكاوري + ارزش زمان+ تعديل كننده ها+ واحد پايه بيهوشي= ارزش تام بيهوشي(
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 ارزش زمان به روش زير محاسبه مي گردد:  -42كد  .

 واحد 1ساعت اول،  4بيهوشي براي دقيقه  15به ازاي هر

 واحد 1ساعت اول بيهوشي به بعد  4بيهوشي از دقيقه  10به ازاي هر

 دقيقه از ابتدا تا پايان بيهوشي در  15واحد به ازاي هر  1يك اعمال مامايي براي بيهوشي

. نظر گرفته مي شود

5 دقيقه در نظر گرفته مي شود 15يا  10دقيقه يا بيشتر به عنوان جزء قابل توجهي از .

  واحد زمان و براي عملي   3دقيقه انجام مي گيرد  48مثال براي عملي كه در مدت زمان

. واحد  زمان در نظر گرفته مي شود 4دقيقه انجام مي شود  50كه در مدت 
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 مديريت درد بعد از عمل يا دردهاي مزمن: -43كد.

 سرطاني و غير سرطاني(يا دردهاي مزمن تزريق داروي مسكن براي كنترل درد بعد از عمل مديريت( ،
واحد و  10به طور گلوبال از طريق پمپ يا كاتترهاي مركزي به صورت مداوم يا منقطع در بيمارستان 

براي تزريق هاي محيطي غيرقابل گزارش  و اخذ . قابل پرداخت مي باشديك بار در طور دوره بستري 
. مي باشد

 متخصص بيهوشي بدون توجه . پوشش همزمان بيش از دو اتاق عمل براي متخصص بيهوشي:  -44كد
در صورت پوشش . را به طور همزمان پوشش دهدتنها مي تواند دو اتاق عمل به نوع بيهوشي بيماران، 

. بيش از دو اتاق عمل، حق الزحمه اتاق سوم و بيشتر قابل پرداخت نمي باشد

 به علت ضرورت حضور : و نخاعي توسط پزشك معالج) رژيونال(انجام بيحسي ناحيه اي :  -45كد
.  متخصص بيهوشي در اين موارد، حق الزحمه اي به جراح پرداخت نمي گردد
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 انجام بيحسي موضعي توسط پزشك معالج: -46كد
شخصا عملي كه معموال تحت بيهوشي عمومي پزشك معالج در صورتي كه  

درصد  20يا نخاعي انجام نمي گردد، از بيحسي موضعي استفاده نمايد، 

.  مربوطه به پزشك پرداخت مي گرددارزشي نسبي اقدام 

در صورتي كه جراح به . در اين مورد از ارزش پايه بيهوشي استفاده نمي گردد

هر دليلي بيهوشي عمومي يا نخاعي انجام دهد، حق الزحمه بيهوشي قابل 

)  45كد . (پرداخت نمي باشد
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تعديل هاي جراحي

 در مواردي كه به هر دليل ضرورت : اعمال جراحي متعدد به وسيله يك يا دو جراح -51كد

پيدا كند كه براي يك بيمار اعمال متعدد انجام شود، نحوه ارائه خدمات به شرح ذيل 

.  مي باشد

1- انجام چند عمل جراحي به وسيله يك يا دو جراح:

در همان روز، در جريان همان بيهوشي◦

ناحيه و يا شكاف جراحي مشترك توسط يك يا دو جراح ◦
100   %باالترين ارزش نسبي از ميان خدمات ارائه شده به عنوان عمل اصلي
50  %براي عمل دوم
25  %براي عمل سوم
10  %براي عمل چهارم
5  %براي عمل پنجم و بيشتر
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2- دستگاه هاي حياتي مستقل يا مناطق تشريحي متفاوت يا اعمال : دو ناحيه يا دو شكاف جراحي
:جراحي دوطرفه توسط يك جراح

براي عمل اول%  100◦
براي دومين عمل و هر كدام از اعمال بعد از آن% 80◦

3- دستگاه هاي حياتي مستقل يا مناطق تشريحي متفاوت يا اعمال دو : دو ناحيه يا دو شكاف جراحي
طرفه جراحي توسط دو جراح

براي عمل دوم% 100براي عمل اول، % 100◦

در تمام مواردي كه يك عمل جراحي به صورت يك يا دو طرفه قابل انجام باشد، : تبصره◦

در صورتي كه در شرح كد به يك با دو طرفه بودن عمل جراحي اشاره نشده باشد، ارزش 

.نسبي درج شده براي عمل جراحي يك طرفه خواهد بود

۴۸



4-  در مورد اعمال جراحي بر روي پا كاربرد ندارد 4موارد يك تا : جراحي پا  .
: ناحيه و يا شكاف واحد، يا دوناحيه و دو شكاف متفاوت روي يك پا -الف 4◦

براي % 25براي عمل دوم و % 75. براي عملي كه بيشترين ارزش را دارد% 100
هر كدام از اعمال بعدي

يا دو عمل جراحي روي دو پا ) پاي چپ و راست(اعمال جراحي دو طرفه : ب 4◦
براي عمل % 80براي عمل اول و % 100): يك عمل پاي چپ و ديگري پاي راست(

دوم

جراحي هاي متعددي كه در يك مورد بستري ولي در روزهاي متفاوتي از : ب◦
به استتثناي مواردي كه عوارض خود عمل محسبوب (بستري انجام مي گردند

ارزش نسبي براي تمام اعمال جراحي ارائه شده قابل محاسبه % 100). مي گردد
.  مي باشد
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 اقدامات جراحي يا بيهوشي بر روي كودكان و شيرخواران: -63كد:

 صورت پذيرد، با اضافه  اطفال با سن كمتر از دو ساليا ماهه يا كمتر  6شيرخواران در صورتي كه اعمال جراحي بر روي

به ارزش % 50ماه تمام يا كمتر باشد،  6در اين موارد در هنگام پذيرش شير خوار با سن . مشخص مي گردد 63كردن كد 

به ارزش نهايي % 25داشته باشد، ماه تا دو سال  6بين و در صورتي كه بيمار در هنگام پذيرش سن نهايي خدمات ارائه شده 

.  ارائه شده افزوده مي شودخدمات 

 استفاده از كمك جراح:  -80كد  :

در مواردي كه جراح مسئول بيمار به هر علت نياز به كمك جراح داشته باشد، اين كد گزارش مي شود .

ارائه شده به بيمار با رعايت شرايط ذيل قابل محاسبه و  به ارزش نهايي خدمت % 20در اين مورد 

.  مي باشد

 و باالتر تعلق مي گيرد 3رزيدنت هاي سال ضريب كمك جراح فقط به  آموزشيدر مراكز.

در مراكز غير آموزشي كمك جراح فقط مي تواند متخصص مرتبط باشد  .
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 براي كليه خدماتي كه در اين كتاب : استفاده از فناوري هاي نيمه تهاجمي براي ارائه خدمت:  -85كد

منتشر شده است، در صورتي كه از تجهيزات دقيق و نيمه تهاجمي شامل آندوسكوپ، ميكروسكوپ، 

.  خدمات مربوطه اضافه مي گرددبه ارزش نسبي % 20الپارسكوپ، آتروسكوپ و ليزر استفاده گردد، 

 اين كد براي خدماتي كه در شرح كد به استفاده از اين فناوري ها به طور شفاف ذكر شده است و

جزئي از فرايند (از اين تجهيزات استفاده گردد براي اعمالي كه به طور روتين مي بايست همچنين 

.قابل گزارش و محاسبه نمي باشند) خدمت هستند

 مذكور در هنگام ارائه خدمت بيش از يك مورد از فناوري هاي غير تهاجمي در صورتي كه به هر دليلي

.بار قابل گزارش استتنها يك  85استفاده گردد، كد 
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 پرداخت به پزشكان تمام وقت جغرافيايي:  -90كد:

 درماني، تشخيصي، پاراكلينكي و توانبخشي(بستري و سرپايي براي كليه خدمات  (
ارائه  دولتيدر بخش پزشكان و اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي كه توسط 
  برابر ارزش نسبي 2جزء حرفه اي خدمات تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر مي شود، 

.  درج شده در ستون واحد ارزش نسبي قابل محاسبه و اخذ مي باشد

 اين مابه التفاوت تنها به سهم سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي تعلق مي گيرد و
اعم از اينكه بيمار داراي بيمه و يا فاقد بيمه (مبناي پرداخت بيمار براي كليه خدمات

.مي باشد) بدون اعمال ضرايب تمام وقتي(، ارزش نسبي پايه هر خدمت  )باشد
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 پرداخت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور:  -95كد:

 براي تمام خدمات بستري كه توسط پزشكان درماني و اعضاي هيئت علمي تمام وقت

 2جزء حرفه اي خدمات تا حداكثر جغرافيايي و غير تمام وقت در مناطق محروم ارائه مي شوند، 

اين تفاوت سهم . ، حسب درجه محروميت شهر قابل محاسبه مي باشدبرابر ارزش نسبي

.سازمان هاي بيمه گر مي باشد

 دوره پيگيري درمان بيماران تصادفي:  -99كد:

در طول دوره . دوره پيگيري بيماران تصادفي كه منجر به بستري بيمار مي گردد، دو ماه مي باشد

.  پيگيري، كليه هزينه ها از محل اعتبارات قانوني مربوطه پرداخت خواهد شد


۵۳



روش كد گذاري
۱. Read the source document. Never assume!

۲. Using information in the record, analyze procedure 

statement provided by physician. Identify main term 

and modifying terms

۳. Locate main term in the CPT index

۴. Look for sub-terms indented below the main term

۵. Jot down the tentative code range for each procedure.

۶. Locate each tentative code in the book

۷. Read any instructional notes and watch for diagnoses 

or specific procedures within code descriptions

۸. Verify that the code matches the procedure statement 

provided in the record

۹. Assign a modifier if necessary

۱۰. Assign the code

.هرگز فرض نكنيد. مطالعه كامل پرونده�.

استفاده از اطالعات پرونده، تحليل اقدامات انجام شده توسط پزشك، �.

modifying termsو   main termشناسايي 

در فهرست الفبايي  main termپيدا كردن �.

 main termجستجو براي زير عنوان ها زير �.

نوشتن محدوده كد به صورت موقت براي هر اقدام�.

.аپيدا كردن كد موقتي در فهرست شماره اي

خواندن دستورالعمل ها و مشاهده توصيف ها براي هر اقدام خاص يا �.

تشخيص

بررسي كنيد كه كد اختصاص داده شده با اقدام پرونده يكسان باشد�.

اختصاص دهيد) تعديل ها( modifierاگر الزم هست �.

اختصاص كد نهايي��.



 ساله اي به دليل افتادن از تاب به بخش اورژانس مراجعه   4كودك
كرده است،  

اين كودك دچار خراشيدگي بازوي چپ شده است و پزشك پس از  
براي بازوي  سانتيمتر  4.3ترميم ساده زخم به طول معاينه دستور 

.كد اقدام  كدام است. چپ داده است

100215 .الف  
 100220ب
 100230ج  
 10235د

◦

CPT
a. ۱۲۰۰۱
b.. ۱۲۰۰۲
b. ۱۲۰۱۳
c. ۱۲۰۱۴





يك مامور پليس هنگام ماموريت در اثر چاقو دچار زخم قفسه سينه شده است، بعد از مراجعه به اورژانس و 
سانتيمتر  3.7سانتيمتر متوسط،  5.2، )بينابيني(سانتيمتر متوسط  2.6بررسي توسط پزشك ترميم زخم،  

سانتيمتر ساده را انجام داده است 8.4پيچيده و 
.  كدها  به ترتيب كدام مي باشند

◦ A )۱۰۰۲۱۵, ۱۰۰۲۴۰-۵۱, ۱۰۰۲۴۰-۵۱, ۱۰۰۲۶۰-۵۱
◦ B) ۱۰۰۲۱۵, ۱۰۰۲۴۰-۵۱, ۱۰۰۲۶۰-۵۱
◦ C). ۱۰۰۲۴۰, ۱۰۰۲۶۰-۵۱, ۱۰۰۲۱۵-۵۱
◦ D)۱۰۰۲۴۰, ۱۰۰۲۶۰, ۱۰۰۲۱۵

◦
CPT
a. ۱۳۱۰۰,۱۳۱۰۱-۵۱,۱۲۰۳۳-۵۱,۱۲۰۳۴-۵۱

b. ۱۲۰۳۲,۱۲۰۳۴-۵۱, ۱۳۱۰۰-۵۱
c. ۱۳۱۰۱,۱۲۰۳۴,۱۲۰۰۴

d.. ۱۳۱۰۱, ۱۲۰۳۴-۵۱,۱۲۰۰۴-۵۱







:مثال

۶۰

ساله اي دچار عفونت پوست اگزمايي شده است،  72آقاي : مثال

 درصد از سطح بدن  30به اتمام رسيد و   10:15صبح شروع و در ساعت9عمل جراحي ساعت

.دبريدمان گرديد
كد گذاري و محاسبه ارزش جراحي و بيهوشي:



 47صفحه ( 100050كد جراحي(
 براي ده درصد( 2برابر 100050ارزش نسبي جراحي با كد (
  2* 0/9(براي هر ده درصد اضافه تر  100055كد(
 334400=88000*  3/8=  1/8+2:  جمع

3=ارزش پايه : براي بيهوشي  
 5)= 10:15تا  9از ساعت (زمان 
 2) = 37كد تعديلي (سال  70سن بيمار باالي
880000= 88000* 10= 2+5+3:  جمع

۶۱



:  تمرين

 براي . ساله اي به علت آپانديسيت پرفوره و پريتونيت بستري گرديد 27شخص
. دقيقه انجام گرديد 40ايشان عمل جراحي آپاندكتومي در مدت 

كد گذاري و هزينه بيهوشي و جراحي را تعيين نماييد  .

۶۲



 222ص
 8و بيهوشي   31با ضريب جراحي  401175كد آپاندكتومي    
 88000* كا31جراحي  =
 كا 8= بيهوشي پايه
 3= زمان  
 88000* 11=  3+8: جمع =

۶۳



تمرين  :

 ساله با سابقه ديابت، به دليل ديورتيكول مكل تحت عمل جراحي قرار   52شخصي

.  براي اين شخص اكسيزيون ديورتيكول مكل يا ديورتيكولكتومي انجام شد. گرفت

همچنين عمل جراحي آپاندكتومي نيز انجام گرفت مدت زمان عمل يك ساعت و 

عمل توسط يك جراح، در يك زمان و يك دوره بستري و با يك  . (دقيقه بود 17

.)برش  انجام شد

كد و ضريب جراحي و بيهوشي را محاسبه نماييد

۶۴
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 دوعمل مستقل نبودند و کای جداگانه داشتند(  ۲۲۱ص(

  ۸و بيهوشی  ۳۵/۸جراحی :  ۴۰۱۱۶۰ديورتيکول مکل به عنوان عمل اصلی با کد 
 صفر۰و بيهوشی  ۳جراحی :  ۴۰۱۱۸۰آپاندکتومی همراه با عمل اصل ديگر با کد
۸۸۰۰۰* ۳۸/۸)= ۳+(۳۵/۸: جمع جراحی  =

 ۸=بيهوشی ارزش پايه  
 ۵)= دقيقه ۱۷يک ساعت و (زمان
 ۲) = ۳۵کد (بيماری ديابت    
 ۸۸۰۰۰* ۱۵= ۲+۵+۸: جمع  =

۶۶



تمرين  :

 همچنين تنگي ديچه پيلور نيز . ساله زخم معده همراه با خونريزي داشته 45شخصي

.داشته است

 عمل جراحي گاستروتومي براي ترميم زخم خونريزي دهنده معده و پيلوروميوتومي

.براي ديالتاسيون دريچه پيلور انجام شد

 اين شخص تحت بيهوشي عمومي، توسط يك جراح، و يك برش در مدت زمان يك ساعت

.  و پنجاه دقيقه عمل شد

كدها را گزارش و هزينه ها را محاسبه نماييد  .

۶۷



 ۲۱۴صفحه 

 كا بيهوشي 10كا جراحي و  50با  400750كد جراحي براي گاستروتومي
 كا بيهوشي 10كا جراحي و  32/5با  400755كد جراحي براي پيلوروتومي
 4400000= 88000* 50) صد درصد عملي كه بيشترين ارزش را دارد( 50:هزينه جراحي
32/5  درصد اين عمل 50( 2860000= 88000* 32/5) : درصد عمل دوم  50( كا(
4400000 +1430000 =3830000  

كا 10=  بيهوشي پايه
 كا 8) = دقيقه 50يك ساعت و (زمان
10+8 =18 *88000=1584000 

۶۸



تمرين  :

  شخصي در اثر افتادن از بلندي دچار شكستگي تنه استخوان فمور پاي چپ و تيبياي پاي

.  راست شده است

  تحت بيهوشي عمومي، در مدت دو ساعت و ده دقيقه توسط يك جراح جااندازي باز با

. تثبيت داخلي فمور و تيبيا انجام شد

۶۹
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جراحي
 8و ارزش  بيهوشي  45/6با ارزش نسبي  203470جااندازي باز شكستگي تنه فمور كد جراحي
 5و ارزش بيهوشي  33/6با ارزش نسبي  203780جااندازي باز شكستگي تنه تيبيا كد جراحي
100 % 4012800= 88000* 45/6ارزش براي عمل اول 
80 %  2365440)= درصد 80( 2956800= 88000* 33/6براي عمل دوم
6378240= 2365440+ 4012800: جمع
بيهوشي
 واحد براي فمور 8(ارزش پايه عملي كه بيشترين مقدار را دارد(
 واحد  9زمان
1496000= 88000* 17= 9+8: جمع

اين محاسبه را براي همين اعمال در دو روز متفاوت انجام شود؟؟؟؟؟؟؟؟/

۷۱



تمرين:

 ساله با سابقه فشارخون و ديابت دچار نارسايي قلب به دليل نقص دريچه  56شخصي

.  آئورت  مي باشد

 عمل جراحي قلب باز براي تعويض دريچه و قرار دادن دريچه مصنوعي و باي پس قلبي

اكسيژناتور پمپ درجه و  35در مدت سه ساعت و سي و پنج دقيقه با استفاده از هيپوترمي 

.  قلب در يك بيمارستان خصوصي انجام شد

كدها را گزارش و هزينه ها را محاسبه كنيد  .

۷۲



:جراحي
واحد  115/5با  301065عمل تعويض دريچه آئورت با باي پس قلبي ريوي، با دريچه مصنوعي كد 

واحد پايه بيهوشي 35جراحي و 
43890000=  380000* 115/5: هزينه جراحي 

:بيهوشي
واحد بيماري زمينه  2+واحد 10جريان خون برون پيكري + واحد هيپوترمي  5+   15زمان + واحد پايه  35
=   380000* واحد 67=  اي 

۷۳



روش  هاي ارزيابي كدگذاري
 Self- assessment

ارزيابي توسط شخص كدگذار. خود ارزيابي

 Peer review
ارزيابي همكار از همكار

 Audit
ارزيابي توسط گروه ارزيابي يا مميزي



نحوه ارزيابي

 تعداد پرونده هاي درست كدگذاري شده، نسبت به تمام
پرونده ها

تعداد کدهای درست، نسبت به تمام کدها



.درصد مي باشد 95حداقل سطح قابل قبول 

 درCPT ارزيابي مي تواند براي

كد، يا كدها

 ضرايب جراحي

 كدهاي تعديلي، و

توصيفگرها نيز انجام گيرد



709105 -700005خدمات تصوير برداري پزشكي 

 راديوگرافي

  700130 -700005سر و گردن ◦

  700215–700135قفسه سينه ◦

  700405–700220لگن و شكم ◦

  700495–700410ستون فقرات ◦

  700560–700500اندام فوقاني ◦

  700660–700565اندام تحتاني ◦

 700925 -700900سنجش تراكم استخوان 
۷۷



)...ادامه( 709105 -700005خدمات تصوير برداري پزشكي 

 701225–701000آنژيوگرافي 

 701380–701235آنژيوگرافي ديجيتال  

 701870–701500سونوگرافي 

 703035–702000سي تي اسكن  

 704305 -704005ام ار آي 

 705090 -704600پزشكي هسته اي  

 705555  - 705300راديوتراپي  

 706020–706000خدمات تشخيصي چشم  

  709105 -709005ساير خدمات تشخيصي درماني

۷۸
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طبي -آزمايشگاه تشخيصي
 800050–800005پذيرش و نمونه گيري  

 800320 -800200تجزيه ادرار  

 800680 -800400شيمي باليني  

 801280 -800700شيمي باليني اختصاصي 

 801855 -801400هورمون شناسي  

 802095 -802000خون شناسي  

 802370 -802200انعقاد  

 802650 -802500بانك خون  

 803680 -802800سرولوژي و ايمنولوژي  

 804180 -804000ميكروب شناسي  

 804430 -804400آزمايشات متفرقه  

 804640 -804600سيتوژنيك  

۸۰



 804855 -804800بررسي كروموزومي  

 805085 -805000آزمايشات ژنتيك مولكولي  

 806100 -806000پزشكي قانوني  

 806210–806200تست هاي غربال گري

 806575 -806500تشخيص پيش از تولد بيماري هاي ژنتيك  

 809010–807000سيتوپاتولوژي 

 809195 -809015خدمات آزمايشگاه ناباروري

۸۱



خدمات داخلي
 900010–900005ايمونوگلوبولين ها 

 900015) بجز شيمي درماني(انفوزيون هاي درماني يا تشخيصي  

900040 -900020پيشگيرانه يا تشخيصي  -تزريقات درماني 

 900045اقدامات تشخيصي و ارزيابي رواني از طريق مصاحبه 

 900055–900050اقدامات درماني روانپزشكي  

 900075-900065روان درماني عملي  

 900135 -900080روش هاي ديگر روان درماني  

 900160 -900140دياليز و همو دياليز 

 900230 -900165گاستروانترولوژي

 900410 -900235خدمات چشم پزشكي خاص  

۸۲



)...ادامه(خدمات داخلي 

 900605 900415خدمات اختصاصي گوش، حلق و بيني 

 900970–900610قلبي و عروقي  

 901140 -900980بررسي هاي ريوي 

 901205 -901145تست آلرژي  

 901460 -901210اقدامات نورولوژِيك 

 901530–901475خدمات مشاوره ژنتيك  

 901570–901535تجويز شيمي درماني 

 901705 -901620طب فيزيكي و توانبخشي 

 901757 -901710درمان تغذيه اي طبي 

 901810 -901760طب سوزني و طب جايگزين  

 ۸۳  901815آموزش و تعليم بيمار به منظور انجام مراقبتهاي شخصي



۸۴



خدمات غير حضوري پزشكي

۸۵



۸۶



۸۷



۸۸
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