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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکي کشور

 دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالي بیمه سالمت )جناب آقای دکتر رضوی(

 سرپرست محترم معاونت بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر کورش فرزین

 ني نیروهای مسلحمعاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درما

 جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

 معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعي 

 جناب آقای دکتر مهدی درخشان

 NBبا یا بدون  NTو سونوگرافی  CVSنحوه انجام خدمات آمینوسنتز کوردوسنتز، موضوع: 

 با سالم و احترام

نی بر ابالغ استانداردهای سونوگرافی های بارداری و مب 62/16/82مورخ  66133/044پیرو مکاتبات شماره       

ابالغ  41/40/82مورخ  15151/044و شماره  NIPTدرخصوص انجام خدمت  62/16/82مورخ  6401/044شماره 

مراتب به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور اقدام  CVSاستاندارد خدمات آمینوسنتز، کوردوسنتز، 

 مقتضی ارسال می گردد.

را برای مادران باردار  NBبا یا بدون  NTتخصصین رادیولوژی و پریناتولوژی که خدمت سونوگرافی کلیه م .1

ارائه می دهند مکلف به ارائه خدمت براساس استاندارد ابالغی وزارت بهداشت می باشند و الزامی است 

ایان ذکر است لیست نسبت به ارائه گزارش و عکس سونوگرافی انجام شده به مادر باردار اقدام نمایند. ش

متخصصین رادیولوژی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت فوق در استانهای اصفهان تهران، البرز، خراسان 

رضوی، یزد، فارس، قزوین، مازندران و همدان به پیوست ارسال می گردد. در صورت اضافه شدن متخصصین 

 گردد. رادیولوژی مورد تائید انجمن مربوطه مراتب متعاقباً اعالم می 

و کوردوسنتز و داشتن  CVSبا توجه به پر خطر بودن روش های تشخیصی تهاجمی مانند آمینوسنتز،  .6

عوارضی مانند پارگی کیسه آب، سقط، کوریوآمینونیت، چسبندگی های بعدی جفت، افزایش مرگ و میر و 

و  CVSوسنتز، عفونت، الزامی است کلیه درخواست های تشخیصی و درمانی که میبایست از طریق آمین

کوردوسنتز انجام گردد؛ پس از درخواست متخصص مربوطه حتماً به تائید متخصص پریناتولوژی رسیده و 

برگه درخواست ممهور به مهر پریناتولوژیست گردد و پس از آن خدمات ذکر شده در این بند قابلیت ارائه 

 خواهد داشت.
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