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 مقدمه:
 كه است شده موجب جهان در یپزشک علوم گسترش نيز و اخير سده دو در ژهیو به سالمت، یها نظام گسترش و جوامع توسعه

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

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

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

 دستور در یبخش اثر نهیهز و یبخش اثر ،یمنیا شیافزا منظور به مرتبط یها شناسنامه تدوین تا شد سبب خدمات ارائه یندهایفرآ و یکیزيف

 . رديگ قرار  متبوع وزارت كار

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

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

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

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

 یبرا مناسب یهانماراه نیتدو و یطراح. گردد سالمت خدمات ارائه نظام یوربهره و تيفيك شیافزا و مارانيب یتمندیرضا شیافزا موجب

 رارقاست و وجود به نياز كشورمان، در اكنون. دیآ یم شمار به سالمت، بخش در نینو تیریمد ابعاد نیمهمتر زمره در مت،سال خدمات

 .است شده نیتدو شواهد، نیبهتر بر یمبتن و مند نظام یکردیرو با و شده شناخته یخوب به سالمت، بخش در ملی هاینماراه

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

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

 نظام سازمان موثر یهماهنگ نيهمچن و ینيبال دانش تیریمد مراكز یعلم ئتيه محترم اعضاء مربوطه، یتخصص یعلم یها انجمن و بورد

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

 . مینما تشکر و ریتقد یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

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

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

 . شود شناخته سالمت خدمات ارائه نظام در آنان

 .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 و استاندارد 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

 فرهاد نیاقیدکتر  -7

 دکتر وحید گریمی -8

 

 

 تحت نظارت فنی:

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 

 

 فرانک ندرخانی، ، سید موسی طباطباییدکتر 

 دکتر مریم خیری، مرتضی سلمان ماهینیدکتر آرمین شیروانی، 

 



                                                                                                                                                          

 (:ق خدمت مورد بررسی )فارسی و التینـالف( عنوان دقی

  NB بدون یابا  NTسونوگرافی 

 701730كد ملی : 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

 و آنومالی سه ماهه اول NTسونوگرافی 

 موارد ضروری انجام مداخله تشخیصیج( 

 .نظر به اهميت تشخيص آنومالی در مراحل اوليه بارداری این سونوگرافی می تواند برای كليه بارداری ها درخواست شود

 باشدیكد لحاظ شده است و به صورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نم نیدر ا یحاملگ نييبه تعمربوط  یكدها. 

 یك بار :( تعداد دفعات مورد نیاز1-ج

 

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

دوره ذکر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی های آموزشی ی رکاسوابق  نیاز ذکرو در صورت  )با ذکر عنوان دقیق تخصص 

 (: قید گردد مدت اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجددآموزشی باید 

   مانیمـامـا در قالب نظام ارجاع، متخصص زنان و زا

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

دقیق تخصص و در صورت نیاز ذکر سوابق کاری و یا گواهی های آموزشی مورد نیاز. در صورت ذکر دوره آموزشی با ذکر عنوان ) 

 (: باید مدت اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجدد قید گردد

 وزارت بهداشتابالغی طبق ضوابط پری ناتولوژیست ، رادیولوژیست
 

 

 ارائه کننده خدمت: اندارد( برای سایر اعضای تیمو( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )است

 ردیف
عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

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
مار، تایپ آماده سازی بي

 گزارشات و ارائه گزارش

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

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



                                                                                                                                                          

 وزارت بهداشت  ایالغی ضوابط بر اساس 

  :پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت ح( تجهیزات

 بدومينال و پروپ واژینالايك باال مجهز به داپلر و پروپ فکدستگاه سونوگرافی با قدرت ت -1

  Printerكامپيوتـر و نرم افزار ثبت اطالعات و  -2

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

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

 ملحفه یك بار مصرف -لژ 1

 بر حسب نياز 
2 

 ،دستکش ،گزیلوكائين ،هپارین ،نرمال سالين ،لوازم التحریر ،دستمال كاغذی

 بتادین ،اسپری ضدعفونی كننده ،CVSسوزن انجام  ،سرنگ

 (شامل مشاهده ها و  اندازه گیری های ضروری) استانداردهای گزارش (ی

    یمحل حاملگ قيدق نيي. تع1

 Fetal viability نيزنده بودن جن نيي. تع2

 CRL یريبا اندازه گ یسن حاملگ نيي. تع2

 یتيسيونیكور نييو تع ییچند قلو یحاملگ صي. تشخ3

 ( NBبدون ایبا  NTها ) یديآنوپلوئ ی. غربالگر4

 محل جفت نيي. تع5

 ني. تعداد ضربان قلب جن6

 :خدمت دقیقی رااندیکاسیون هاکنتشواهد علمی در خصوص  (گ 

 ندارد

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقـه 30متوسط 

 منابع: 

Diagnostic Ultrasound/CM, Rumack 2018 
 Collen- RCOG - FMF  ACOG -ACR- 

 

  رایش صورت پذیرد.سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست وی 2تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت



                                                                                                                                                          

 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

 

 

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

عنوان 

 دارداستان
 RVUکد 

افراد  کاربرد خدمت

صاحب 

صالحیت 

جهت 

 تجویز 

ارائه کنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز

محل ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی

مدت 

زمان 

 ارائه 

 توضیحات 
 ندیکاسیوناکنترا اندیکاسیون سرپایی بستری

تعداد 

دفعات 

  مورد نیاز

فواصل 

 انجام

سونوگرافی 

NT  با یا

  NBبدون 
701730 * * 

مـامـا در 

قالب 

نظام 

ارجاع، 

متخصص 

زنان و 

 زایمان

رادیولوژیست، 

 پریناتولوژیست 

نظر به اهمیت 

تشخیص آنومالی 

در مراحل اولیه 

بارداری، این 

سونوگرافی  

برای کلیه 

بارداری ها 

 .درخواست شود

 ندارد

بیمارستان، 

مطب و 

موسسه 

 رادیولوژی

 13هفته تا  11از 

روز، یکبار  6هفته و 

 انجام می شود.

متوسط 

10 

 دقیقـه

 . تعیین دقیق محل حاملگی   1

. تعیین زنده بودن جنین 2

Fetal viability 
. تعیین سن حاملگی با اندازه 2

 CRLگیری 

. تشخیص حاملگی چند قلویی 3

 و تعیین کوریونیسیتی

. غربالگری آنوپلوئیدی ها 4

(NT  بدونبا یاNB ) 

 . تعیین محل جفت5

 . تعداد ضربان قلب جنین6



                                                                                                                                                          


