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مقدمه:

توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت، به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است 

سياست ها،  كه تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محور خود، به تدوین راهنماهای بالينی )راهکارها،

های بالينی( در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچنين تدوین سياست های كالن در چارچوب استانداردها و پروتکل

استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بردارند. از سویی ضرورت تعيين حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان حرف مختلف پزشکی 

فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزایش ایمنی، اثر بخشی و و استاندارد فضای 

 هزینه اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع  قرار گيرد. 

رف اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه، قضاوت در زمينه عملکردها، تامين و مدیریت مص 

منابع محدود، نيازمند تدوین چنين راهنماهایی می باشد. این مهم همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور نظام مند، 

های سالمت دارند، نائل به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق، آنان را به اهدافی كه نسبت به ارائه خدمات و مراقبت

بهترین شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. عالوه بر تدوین راهنماهــــا، نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت  نماید تا به

وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد. طراحی و تواند موجب افزایش رضایتمندی بيماران و افزایش كيفيت و بهرهباشد و میمی

سالمت، در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش سالمت، به شمار می آید. اكنون در  تدوین راهنماهای مناسب برای خدمات

كشورمان، نياز به وجود و استقرار راهنماهای ملی در بخش سالمت، به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین 

 شواهد، تدوین شده است.

، معاون محترم «جناب آقای دكتر محمد حاجی آقاجانی»دریغ معاون محترم درمان بیهای در پایان جا دارد تا از همکاری

و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالينی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابت بالينی، و « جناب آقای دكتر باقر الریجانی»آموزشی 

ئت علمی مراكز مدیریت دانش بالينی و همچنين هماهنگی نيز هيات های بورد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه، اعضاء محترم هي

، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بيمه گر و سایر همکاران در موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، وزارت كار

 معاونت های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم. 

ماهای طبابت بالينی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت انتظار می رود راهن

و كميته فنی تدوین راهنماهای بالينی، مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکرد و محك 

 ته شود. شناخ فعاليت های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت

اميد است اهداف متعالی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در این مسير، به نحوی شایسته محقق گردد.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

 وزیر 
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سونوگرافی بارداریتدوین شناسنامه و استاندارد خدمات  کارگروه

دکتر اشرف آل یاسین -1

دکتر صدیقه برنـا -2

دکتر الله اسالمیـان -3

دکتر وجیهـه مرصوصی -4

 تحت نظارت فنی:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی

فه سالمتدفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعر

 مجیدحسن قمی،دکتر دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر آرمین شیروانی، 

 مرتضی سلمان ماهینی دکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری،
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 :مقدمه

حاملگی خارج  -IUDمحل -PIDهای پاتولوژیك رحم و تخمدان از جمله)سونوگرافی واژینال ابدومينال لگن جهت بررسی یافته

 بررسی فوليکول ها و غيره استفاده می شود. -اختالالت هورمونی -خونریزی های نامرتب -وده های رحم و تخمدانت -رحمی

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

سونوگرافی شکمی و واژینال رحم و تخمدان)لگن(

Vaginal pelvic sonography 

Abdominal sonogeraphy 

 : شریح خدمت مورد بررسیب( تعریف و ت

سونوگرافی واژینال لگن در یك محيط مشخص و با شرایط استریل با استفاده از پروب واژینال تخمدان و رحم و كلدوساک بررسی می 

در سونوگرافی ابدومينال رحم و تخمدان و كلدوساک با استفاده از پروب شکمی سونوگرافی انجام می شود.شود.

موارد ضروری انجام مداخله تشخیصیج( 

شك به هر گونه رحم غير طبيعی )ميـوم و ... ( -1

شك به حاملگی خارج از رحم -2

بررسی تخمدان های غير طبيعی مثل كيست، آبسـه تومور -3

بررسی امکان وجود مایع غيرطبيعی در لگن )خون یا چرک(، بررسی تخمك گذاری -4

 IUDتعيين محل  -5

 :داد دفعات مورد نیاز( تع1-ج

بار تکرار شود. 2-3آندومتر ممکن است سونوگرافی فيبروم یا هيپرپالزی-در صورت وجود یافته غيرطبيعی مثل كيست تخمدان

 : ( فواصل انجام2-ج

 انجام ميشود.در مورد توده ها  هفته بعد 1-3فاصله سونوگرافی در موارد پاتولوژیك بسته به نوع پاتولوژی

در صورت طبيعی بودن  بار تکرار شود. 2-3كه ممکن است  روز است. 3-7فاصله تکرار سونو  رد حاملگی خارج از رحمدر موولی 

 ماه یکبار حداكثر 6-12سونوگرافی هر
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 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderفرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )ویژگی های د( 

ذکر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی های آموزشی ی کارسوابق  نیاز ذکرت و در صور )با ذکر عنوان دقیق تخصص 

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

 پزشك عمومی-ماما-متخصص زنان و مامایی

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

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

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

فلوشيپ  درک گذرانده باشد.متخصصين زنان و زایمان یا رادیولوژی باشد و متخصص زنان حتما باید دوره سونوگرافی معتبر را با م

 یوروگاینکولوژی -انکولوژی -نازایی -پریناتالوژی

سال یکبار اعتبار آن 5.متخصص زنانی كه دوره معتبر سونوگرافی را گذانده باشد و دارای گواهينامه باشد كه هر 2.متخصص رادیولوژی1

انکولوژی(احتياجی به تمدید گواهينامه ندارد. متخصص زنان)فلوشيپ پریناتالوژی و فلوشيپ نازایی و .3تمدید شده باشد.

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

ف
دی

ر

عنوان تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

میزان تحصیالت 

مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

ب در صورت آموزشی مصو

 لزوم

نقش در فرایند ارائه 

 خدمت

پذیرش بيماردیپلم به باالنفر  1-2منشی1

ماما یا پرستار 2

نفر1

ليسانس به باال

تایپ  آماده سازی بيمار

گزارشات و ارائه 

 گزارش

دیپلم یا متوسط نفر1 خدمه 3

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

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

متر جهت سالن 12ضروری است و یك سالن حداقل -تخت معاینه-متری جهت گذاشتن دستگاه سونوگرافی 6-12حداقل یك اتاق

 انتظار و منشی 
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  :سرمایه ای به ازای هر خدمت ح( تجهیزات پزشکی

و پروب ابدومينال+كامپيوتر+پرینتر و تخت معاینه  3D دستگاه سونوگرافی همراه با كالر داپلر مجهز به پروب واژیال ترجيحاً

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

ف
دی

اقالم مصرفی ر

مورد نیاز

میزان مصرف 

)تعداد یا نسبت( 

10كاغذ چاپگر1

4كاغذ آ-ژل 2
كاور -ملحفه یکبار مصرف-ژل-3كاغذ

 استریل واژینال

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

-اندازه اندومتر-ضخامت اندومتر-تخمدان واژن-سرویکس-محل قرار گرفتن رحم-شکل-ذكر نوع سونوگرافی شکمی یا واژینال)اندازه

 صورت وجود توده در رحم یا تخمدان توصيف شکل و اندازه و ارتباط آن با دستگاه تناسلی در

 :خدمت دقیقی کنترااندیکاسیون هاشواهد علمی درخصوص  (گ

فعال داشته باشد.انجام آن كه خونریزی  سونوگرافی شکمی لگن كه اندیکاسيون ندارد.و سونوگرافی واژینال در صورت وجود ضایعه ای

 تياط است.با اح

( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقه 30-20حداكثر 

منابع:

AIUM-ISOUG-ACOG


