
 

 
 

                                                                                                                                      کد های پیشنهادی:

 برای ویزیت ها

 

 سنجیدرصد چربی و بدن 

 

Cuff squeeze test , Calf endurance test, Ankle Dorsiflexion lunge 

 

SCAT 

 

Foot Pronation Index 

 

 کینماتیک

 

 بیوفیدبک

 

VO2max 

 

 

 قلب

 

 

901907
ارائه خدمات جامع ویزیت و مشاوره در قالب کلینیک مشترک بین 

تخصصی)Joint Clinic( به ازای هر پزشک حاضر در جلسه
3.73.70 )براساس استاندارد ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(

+*#901757

به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی وضعیت تغذیه )به 

عنوان نمونه وزن، قد، دور مچ دست، دور بازو، دور سر، دور کمر، 

دور باسن، فشارخون و ضخامت چربی زیرجلدی و/یا درصد چربی 

کل بدن( و محاسبه و ثبت شاخص های تن سنجی و مقایسه با 

استاندارد )به عنوان نمونه: IBW، BMI، BMR، WHR( و تفسیر نتایج

10.60.40

*#901655
به کارگیری روشها و تکنیکهای کاردرمانی شامل استفاده از یک یا چند 

مورد از فعالیتهای کاردرمانی برای یک جلسه حداقل 45 دقیقه ای

 )شامل روشهای درمانی برای بهبود قدرت عضالنی، تحمل عضالنی، دامنه 

حرکتی و انعطاف پذیری به طور فعال و غیرفعال در اندام ها و تنه، 

بازآموزی عصبی عضالنی در فعالیتهای نشسته/ویا ایستاده مشتمل بر بهبود 

حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن و اصالح پاسچر، حس عمقی و/یا 

افزایش هماهنگی حرکتی، به کارگیری گروه درمانی در کاردرمانی، آماده 

سازی برای وضعیت و سختی در کار )توانبخشی حرفه ای( - مطابق با 

استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2.820.80

#901505

آزمون وضعیت رفتاری عصبی )ارزیابی بالینی تفکر، استدالل و 

قضاوت، برای مثال دانش اکتسابی، توجه، حافظه، توانمندیهای بینایی 

فضایی، عملکردهای زبانی، برنامه ریزی( با تفسیر و گزارش

42.51.50

*#901675
اسکن استاتیک کف پا )Foot Scan( برای تعیین نقاط فشاری کف پا 

و تجویز کفی و یا اورتز مناسب
2.51.510

*#901455
تحلیل جامع حرکات به کمک کامپیوتر با ثبت ویدئویی یا کینماتیک سه 

بعدی؛ با یا بدون با اندازه گیری فشار ناحیه پالنتار در حین راه رفتن
106.53.50

5320آموزش بیوفیدبک، با هر روشی#900130*

#901065
استرس تست قلب ریوی با اندازه گیری مصرف اکسیژن و گاز 

کربنیک در گازهای بازدمی
15.510.550

5.73.81.90تست ورزش#900800

85.52.50اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیرمادرزادی#900785

ECG10.30.70 با تفسیر و گزارش#900710


