
 

 

 

    

 

 

    
 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدماتدبیرخانه 

 

 رخید راهبردی بیمه ای شناسناهم و استاندارد

 سونورگافي كارلداپلر رحم حامله )رحم، جفت و جنين(

 

 



 :تدوین کنندگان

 و تعرفه سالمت  استاندارددفتر ارزیابی فن آوری ،تدوین 

 با همکاری : 

 سازمان بیمه تامین اجتماعی ،کمیته امداد امام خمینی ،نیروهای مسلح و بیمه سالمت ایران

 

 

 97خرداد 
 

   

ردمان معاونت 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 (:الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

    رشد جنيناختالل بررسي جهت  سونوگرافي كالرداپلر رحم حامله )رحم، جفت و جنين(

 701810 كد ملي:

 :ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

مي باشد كه برخي از این جنين ها عالیمي به نفع نارسایي جفتي دارند كه با سونوگرافي داپلر  جنين نيو خونرسارشد اختالل بررسي 

 تشخيص داده مي شود.رنگي 

-شریان مغزی مياني-بر اساس مطالعات داپلر شریان نافي FGRدر برابر  SGAتشخيص جنين های كوچک و تقسيم بندی آنها به

-stageI-stageII-stageIIIمرحله 4تقسيم بندی آن به  FGR باشد.و بعد از تشخيصمي و داكتوس ونوزوس مي حشرائين ر

stageIV  مي باشد.در جنين براساس شدت تغييرات در مطالعات داپلر عروق فوق 

 موارد ضروری انجام مداخله تشخیصیج( 

هفته در موارد ذیل  26ی های پر خطر از گزارش مي شود و در باردار IUGRهفته  در باردی های كم خطر كه  37تا  31از هفته های 

 قابل انجام است:

 در مواردی كه جنين دارای اختالل رشد مي باشد.-1

 دارنـد. IUGRدر خانم هایي كه سابقه  -2

 در خانم هایي كه حاملگي پر خطر دارند. -3

 در خانم هایي كه بيماری های عروقي دارنـد. -4

 ( تعداد دفعات مورد نیاز1-ج

 سونو رشد و داپلر الزم است. کباریكه رشد نامناسب دارند و كوچک هستند و داپلر نرمال دارند هر دو هفته  SGA یها ني. در جن1

 : FGRیها ني. در جن2

stageI داپلر و  ي: سونوگرافBPP کباری یهفته ا 

stageII داپلر و  ي: سونوگرافBPP دو بار در هفته 

stageIII داپلر و ي: سونوگرافBPP  کباریروز  هر  

stageIV شود. ي( انجام میهفته )هر زمان، بستر 26-28الفور  يف مانیدائم و زا نگیتوري: مان 

 باشد. يم یمادر بستر stageIIIو  IVذكر است در  انیشا* 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderفرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )ویژگی های د( 

  متخصصين زنان و زایمان

 :هـ( ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه

 پریناتولوژیست ،رادیولوژیست
 

 



 

 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایرو( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد

کر مبانی محاسباتی در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذ) :مکان ارائه خدمت و فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

 (:مربوط به جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار ذکر گردد

 اطاق انتظار بيمارانو  اطاق منشي و تایپ و وقت دهي،  16m2اطاق سونوگرافي حداقل

 محدود و موسس يدرمانگاه، مركز جراح مارستان،يب

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 پرینتر -اینترنت-كامپيوتر - (ماد داشته باشد.تكه داپلر قابل اع) Pulse Doppler و داپلر رنگي و 2D تگاه سونوگرافي مجهز بهدس

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز ردیف

 ميز تحریر-ملحفه–تخت  1
 ب نياز بر حس

 خودكار-كاغذ-ژل سونوگرافي 2

 (های ضروریگیریها و اندازهشامل مشاهده) :استانداردهای گزارش (ی

 ای يعيو طب PI-S/Dانجام و گزارش داپلر ) -يسن حاملگ نييتع -و صدک آن نيوزن جن -نيجن یومتريشامل: ب يگزارش سونوگراف

 کيوتيآمن عیو ما CPR نييتع -داكتوس ونوزوس -يرحم نيشرائ -يانيم -یغزم انیشر -يناف انیبودن هر كدام( شر يغيطب ريغ

 :خدمت دقیقی اندیکاسیون هاکنتر شواهد علمی درخصوص  (گ

 ماژورهای هایي با آنوماليجنين

 هایي با آنوپلوئيدی تشخيص داده شدهجنين

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقه 30

 نابع:م

Diagnostic Ultrasound/CM, Rumack 2018ACR  ،Fetal medicine center  بارسلون بخش طب جنین 

www.medianabarcelona.org

www.ISUOG.org 
  ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم ید از اتمام مهلت زمانباشد و بع یسال م 2راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار اتاریخ. 

 ردیف
عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای 

 ارائه هر خدمت

تحصیالت  میزان

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

آموزشی مصوب در 

 صورت لزوم

نقش در فرایند ارائه 

 خدمت

 -- دیپلم به باال نفر 1 تکنسين 1
آماده سازی بيمار، تایپ 

 گزارشات و ارائه گزارش

http://www.medianabarcelona.org/
http://www.medianabarcelona.org/
http://www.isuog.org/
http://www.isuog.org/


 

 

 

 

 سونوگرافی کالر داپلر رحم حامله )رحم، جفت و جنین(

عنوان 

 استاندارد
 RVUکد 

افراد  کاربرد خدمت

صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز 

ارائه کنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل ارائه 

 خدمت

مدت  تواتر خدمتی

زمان 

 ئه ارا

 توضیحات 
 کنترااندیکاسیون اندیکاسیون سرپایی بستری

تعداد دفعات 

  مورد نیاز
 فواصل انجام

سونوگرافی 

کالر داپلر 

رحم حامله 

)رحم، جفت 

 و جنین(

701810 * * 

متخصصین 

زنان و 

 زایمان

 رادیولوژیست،

 پریناتولوژیست*

هفته  در  37تا  31از هفته های 

 IUGR باردی های کم خطر که

گزارش می شود و در بارداری 

هفته در موارد  26های پر خطر از 

ذیل قابل انجام است:                            

در مواردی که جنین دارای -1

 اختالل رشد می باشد.
 

 IUGRدر خانم هایی که سابقه  -2

 دارنـد.
 

در خانم هایی که حاملگی پر  -3

 خطر دارند.

یماری های در خانم هایی که ب -4

 عروقی دارنـد.

. جنین هایی با 1

 آنومالی های ماژور

 

. جنین هایی با  2

آنوپلوئیدی تشخیص 

 داده شده

 

 مارستان،یب

درمانگاه، 

 یمرکز جراح

محدود و 

 موسس

که رشد  SGA. در جنین های 1

نامناسب دارند و کوچک هستند و 

داپلر نرمال دارند هر دو هفته یکبار 

 زم است.سونو رشد و داپلر ال

 : FGR. در جنین های2

stageI  سونوگرافی داپلر و :BPP 

 هفته ای یکبار

stageII  سونوگرافی داپلر و :BPP  دو

 بار در هفته

stageIII سونوگرافی داپلر و :BPP  

 هر روز یکبار 

stageIV  مانیتورینگ دائم و زایمان :

)هر زمان،  هفته 26-28فی الفور 

 بستری( انجام می شود(

 

 stageIIIو  IVشایان ذکر است در  *

 مادر بستری می باشد.

30 

 دقیقه

گزارش سونوگرافی شامل: 

وزن جنین و  ،بیومتری جنین

تعیین سن ، صدک آن

انجام و گزارش  ،حاملگی

و طبیعی یا  PI-S/Dداپلر )

غیر طبیغی بودن هر کدام( 

 ،شریان مغزی ،شریان نافی

 ،شرائین رحمی ،میانی

عیین ت ،داکتوس ونوزوس

CPR و مایع آمنیوتیک 

 

* همزمان با کد های 

قابل  701736و  701715

 گزارش و اخذ نمی باشد.

 

  ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 2راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار اتاریخ. 

  

 

  



 

 

 

از  دیکه خر باشندیم ستهایناتولوژیپر 10/9/94مورخ  400/23548ها و براساس بخشنامه معاونت درمان به شماره د ستیژولویکد راد نیدر خصوص ا تیصاحب صالح یارائه کنندگان اصل*

 .باشدیقابل اجرا م دییتا شیسامانه پ یپس از راه انداز متسال مهیسازمان ب یو برا رفتهیامداد صورت پذ تهیمسلح ، و کم یروهاین مهیتوسط سازمان ب ستهایناتولوژیپر


