
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردمان معاونت 

سالمتدبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای 
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 کارگروه تدوین شناسنامه خدمات
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 مقدمه:
 است شده موجب جهان در یپزشک علوم گسترش نيز و اخير سده دو در ژهیو به سالمت، یها نظام گسترش و جوامع توسعه

، ها استيس ،راهکارهاراهنماهای بالينی ) تدوین به خود، محور سالمت ینيازها شدن برآورده منظور به كشورها تمام تقریباً كه

 چارچوب در كالن یها استيس نیتدو نيهمچن و خدمت ارائه یكم و یفيك سطح ارتقا یراستا در های بالينی(استانداردها و پروتکل

 یپزشک مختلف حرف آموختگان دانش اراتياخت ثغور و حدود نييتع ضرورت ییسو از. بردارند گام شواهد بر ینمبت یپزشک استقرار

 و یبخش اثر ،یمنیا شیافزا منظور به مرتبط یها شناسنامه تدوین تا شد سبب خدمات ارائه یندهایفرآ و یکیزيف یفضا استاندارد و

 . رديگ قرار  متبوع وزارت كار دستور در یبخش اثر نهیهز

 فمصر تیریمد و تامين عملکردها، زمينه در قضاوت جامعه، آحاد رضایت حصول و اطمينان جلب برای كيفيت گيری اندازه 

 مند، نظام طور به تا نمود خواهد كمك زين سياستگذاران به نيهمچن مهم نیا. باشد یم ییهانماراه نيچن تدوین ازمندين محدود، منابع

 نائل دارند، سالمت هایمراقبت و خدمات ارائه به نسبت كه یاهداف به را آنان ق،یطر نیا از و نموده اقدام خدمات شیپا و توسعه به

 تياهم حائز زين ها آن تیرعا بر نظارت ا،ــــهنماراه نیتدو بر عالوه. دهند پاسخ جامعه و مردم یازهاين به شکل نیبهتر به تا دینما

 و یطراح. گردد سالمت خدمات ارائه نظام یوربهره و تيفيك شیافزا و مارانيب یتمندیرضا شیافزا موجب تواندیم و باشدیم

 در اكنون. دیآ یم شمار به سالمت، بخش در نینو تیریمد ابعاد نیمهمتر زمره در سالمت، خدمات یبرا مناسب یهانماراه نیتدو

 نیبهتر بر یمبتن و مند نظام یکردیرو با و شده شناخته یخوب به سالمت، بخش در ملی هاینماراه رارقاست و وجود به نياز كشورمان،

 .است شده نیتدو شواهد،

 محترم معاون ،«یآقاجان یحاج محمد دكتر یآقا جناب» درمان محترم معاون غیدریب یهایهمکار از تا دارد جا انیپا در

 و ،ینيبال طبابت یهانماراه نیتدو تیریمد در ینيبال یراهنماها نیتدو یراهبرد یشورا و «یجانیالر باقر دكتر یآقا جناب» یآموزش

 یهماهنگ نيهمچن و ینيبال دانش تیریمد مراكز یعلم تئيه محترم اعضاء مربوطه، یتخصص یعلم یها انجمن و بورد یها اتيه زين

 در همکاران ریسا و گر مهيب یها سازمان و یاجتماع رفاه و تعاون ،كار وزارت ران،یا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان موثر

 . مینما تشکر و ریتقد یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مختلف یها معاونت

 سالمت تعرفه و استاندارد نیتدو ،یفناور یابیارز دفتر یفن نظارت تحت شده نیتدو ینيبال طبابت یهاانمراه رود یم انتظار

 محك و عملکرد اريمع عنوان به و گرفته قرار مخاطب مراجع و نهادها یتمام تیعنا مورد ،ینيبال یراهنماها نیتدو یفن تهيكم و

 . شود هشناخت سالمت خدمات ارائه نظام در آنان یها تيفعال

 .گردد محقق ستهیشا ینحو به ر،يمس نیا در نهادن گام پرتو در كشورمان سالمت نظام یمتعال اهداف است ديام

 

                 دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی 

 وزیر                  

 

 



 

 

 

 

 

 سونوگرافی بارداریکارگروه تدوین شناسنامه خدمات دوین: تنظیم وت

 

 دکتر اشرف آل یاسین -1

 دکتر صدیقه برنـا -2

 دکتر الله اسالمیـان -3

 دکتر وجیهـه مرصوصی -4

 دکتر معصومه گیتی -5

 دکتر مهشید حقیقی -6

 دکتر علیرضا رادپور -7

 دکتر حسین کرم پور -8

 

 تحت نظارت فنی:

 سالمتاستانداردسازی و تدوین راهنماهای   گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 

 

 فرانک ندرخانی، ، سید موسی طباطباییدکتر 

 دکتر مریم خیری، مرتضی سلمان ماهینیدکتر آرمین شیروانی، 

 



 

 

 

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

    رشد جنيناختالل بررسی جهت  رحم حامله )رحم، جفت و جنين(سونوگرافی كالرداپلر 

 701810 كد ملی:

 :ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

می باشد كه برخی از این جنين ها عالیمی به نفع نارسایی جفتی دارند كه با سونوگرافی داپلر  جنين و خونرسانیرشد اختالل بررسی 

 تشخيص داده می شود.رنگی 

-شریان مغزی ميانی-بر اساس مطالعات داپلر شریان نافی FGRدر برابر  SGAنين های كوچك و تقسيم بندی آنها بهتشخيص ج

-stageI-stageII-stageIIIمرحله 4تقسيم بندی آن به  FGR می و داكتوس ونوزوس می باشد.و بعد از تشخيصحشرائين ر

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

 موارد ضروری انجام مداخله تشخیصیج( 

هفته در موارد ذیل  26می شود و در بارداری های پر خطر از گزارش  IUGRهفته  در باردی های كم خطر كه  37تا  31از هفته های 

 قابل انجام است:

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

 دارنـد. IUGRدر خانم هایی كه سابقه  -2

 خطر دارند.در خانم هایی كه حاملگی پر  -3

 ی دارنـد.در خانم هایی كه بيماری های عروق -4

 ( تعداد دفعات مورد نیاز1-ج

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

 : FGRیها ني. در جن2

stageI داپلر و  ی: سونوگرافBPP کباری یهفته ا 

stageII داپلر و  ی: سونوگرافBPP دو بار در هفته 

stageIII داپلر و ی: سونوگرافBPP   کباریهر روز  

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

 باشد. یم 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

      يپ پریناتالوژی فلوش -رادیولوژیست 
 

 

 

 



 

 

 

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

در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی محاسباتی ) :تمکان ارائه خدم و فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

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

 اطاق انتظار بيماران و اطاق منشی و تایپ و وقت دهی،  16m2اطاق سونوگرافی حداقل

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 پرینتر -اینترنت-كامپيوتر - (ماد داشته باشد.تكه داپلر قابل اع) Pulse Doppler و داپلر رنگی و 2D سونوگرافی مجهز بهدستگاه 

 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
 ز بر حسب نيا

 خودكار-كاغذ-ژل سونوگرافی 2

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

 ای یعيو طب PI-S/Dانجام و گزارش داپلر ) -یسن حاملگ نييتع -و صدک آن نيوزن جن -نيجن یومتريشامل: ب یگزارش سونوگراف

 كيوتيآمن عیو ما CPR نييتع -داكتوس ونوزوس -یرحم نيشرائ -یانيم -یمغز انیشر -یناف انیبودن هر كدام( شر یغيطب ريغ

 :خدمت دقیقی اندیکاسیون هاکنتر شواهد علمی درخصوص  (گ

 ماژورهای هایی با آنومالیجنين

 هایی با آنوپلوئيدی تشخيص داده شدهجنين

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقه 30

 نابع:م

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

www.medianabarcelona.org

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

 ردیف
عنوان 

 تخصص

به طور تعداد موردنیاز 

استاندارد به ازای 

 ارائه هر خدمت

میزان تحصیالت 

 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/


 

 

 

 بسمه تعالی

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUکد 

افراد صاحب  کاربرد خدمت

صالحیت 

 جهت تجویز 

ارائه 

کنندگان 

 اصلی صاحب

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل ارائه 

 خدمت

مدت  تواتر خدمتی

زمان 

 ارائه 

 توضیحات 
 اندیکاسیونکنترا اندیکاسیون سرپایی بستری

تعداد دفعات 

  مورد نیاز
 فواصل انجام

سونوگرافی 

کالر داپلر 

رحم حامله 

)رحم، جفت 

 و جنین(

701810 * * 
متخصصین 

 زنان و زایمان

 ،رادیولوژیست

فلوشیپ 

 پریناتالوژی

هفته  در  37تا  31از هفته های 

 IUGRباردی های کم خطر که 

می شود و در بارداری گزارش 

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.

در خانم هایی که بیماری های  -4

 ی دارنـد.عروق

جنین هایی با . 1

 آنومالی های ماژور

 

. جنین هایی با  2

آنوپلوئیدی تشخیص 

 داده شده

 

بیمارستان، 

مطب و 

موسسه 

 رادیولوژی

که رشد  SGAدر جنین های . 1

سب دارند و کوچک هستند و نامنا

داپلر نرمال دارند هر دو هفته یکبار 

 سونو رشد و داپلر الزم است.

 : 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 انیتورینگ دائم و زایمان : م

)هر زمان،  هفته 26-28فی الفور 

 (بستری( انجام می شود

 

 stageIIIو  IVشایان ذکر است در * 

 مادر بستری می باشد.

 دقیقه 30

گزارش سونوگرافی شامل: 

وزن جنین و  ،بیومتری جنین

تعیین سن ، صدک آن

انجام و گزارش  ،حاملگی

و طبیعی یا  PI-S/Dداپلر )

بودن هر کدام(  غیر طبیغی

 ،شریان مغزی ،شریان نافی

 ،شرائین رحمی ،میانی

تعیین  ،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. 


