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  جناب آقاي دکتر نوربخش 

  مدیر  عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 

  جناب آقاي مهندس موهبتی

  مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت 

  سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر

  )ره(معاون محترم حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی 

  منش جناب آقاي دکتر اولیایی

  وراي عالی بیمه سالمتدبیر و رئیس محترم دبیرخانه ش

  جناب آقاي دکتر غفاري

  مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح 

  ابالغ استانداردهاي خرید راهبردي بیمه اي سونوگرافی هاي حاملگی : موضوع

  

ع�ی�م
 سالم 

 17تبصره  "ب"د قانون برنامه ششم توسعه کشور و بن 74ماده  "ث و ج"احتراما در راستاي اجراي بند    

کل کشور مبنی بر انجام خرید راهبردي سازمان هاي بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها  1397قانون بودجه سال 

و راهنما هاي بالینی تدوین  شده  توسط وزارت بهداشت،  به استحضار میرساند  استانداردهاي خرید راهبردي 

مکاري معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمانهاي بیمه گر سند که با ه 8خدمات سونوگرافی بارداري به تعداد 

  .تهیه و تدوین گردیده است به پیوست با ذکر نکات اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ میگردد

 11در هفته )  701715کد ( اولین سونوگرافی حاملگی شامل سن، وضعیت جفت و جنین و ضربان قلب  - 1

م مجدد سونوگرافی مذکور مشروط به رعایت بارداري انجام شده و در صورت ضرورت انجا

 . اندیکاسیون هاي ذیل میباشد

  نوع  )هفته بارداري(زمان احتمالی   اندیکاسیون

  آنومالی جنین  24تا  22  آبله مرغان

  بررسی سالمت جنین  هفته یکبار 4تا  3هر  25از هفته   آنمی داسی شکل
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  بررسی سالمت جنین  نیمه دوم بارداري  پره اکالمپسی

  بررسی سالمت جنین  هفته یکبار 3تا  2بارداري هر  28از هفته   فشارخون مزمن

  بررسی سالمت جنین  هفته اي یک بار 34تا  25سن   پارگی کیسه آب

      پلی هیدرآمنیوس

 POST(بارداري پس از موعد 

TERM(  
  بررسی سالمت جنین  بارداري 41از هفته 

  به محض تشخیص  چند قلویی
ینی و تشخیص پرده هاي جن

  تعداد قل

  تشخیص بارداري  نیمه اول بارداري  مول/ حاملگی خارج از رحم

    نیمه اول و دوم بارداري  خونریزي در بارداري

  بررسی سالمت جنین  نیمه دوم بارداري  بیماري دیابت

رحم کوچکتر از سن بارداري 

)IUGR ،SGA ،

  )الیگوهیدرآمنیوس

  بررسی سالمت جنین  نیمه دوم بارداري

  بررسی سالمت جنین  بارداري به بعد 28از هفته   ش حرکت جنینکاه

      تایید مرگ جنین

      کیست تخمدان

 NTو سونوگرافی )  701725کد (  براي تشخیص مالفورماسیون هاي مادرزادي جنینسونوگرافی  – 2

م و هر کدام بر اساس زمان مشخص شده در استاندارد قابلیت انجا)  701730کد (  NB با یا بدون

  . پرداخت دارد

، ) 701715کد ( سونوگرافی حاملگی (عدد  3شایان ذکر است تعداد کل سونوگرافی هاي بارداري شامل 

))  701730کد (  NB با یا بدون NTو سونوگرافی )  701725کد ( تشخیص مالفورماسیون سونوگرافی 
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)  701715کد ( فی حاملگی می باشد و در صورت وجود اندیکاسیون ذکر شده در جدول فوق، سونوگرا

 .مجددا قابل تکرار می باشد

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  


