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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر غفاری
مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 

سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر
معاون محترم حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر نوربخش
مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 

موضوع: نحوه گزارش کدهای سونوگرافی حاملگی

سالم علیکم
     احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۲/۶۹ مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت در 
خصوص نحوه گزارش کدهای سونوگرافی حاملگی، ضمن اعالم ملغی بودن مفاد نامه مذکور مراتب اصالحی به شرح ذیل 

اعالم می گردد.
پیرو نامه شماره ۴۰۰/۳۲۱۶۶ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ در خصوص ابالغ استانداردهای سونوگرافی به استحضار  -

می رساند کلیه مفاد ذکر شده در سونوگرافی های بارداری الزم االجرا می باشد.
در راستای اجرای بند "ث و ج" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام  -
خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنما های بالینی که میبایست  توسط وزارت 
بهداشت تهیه و ابالغ گردد؛ این معاونت اقدام به برگزاری جلسات مشترک با سازمان های بیمه گر، معاونتها و 
دفاتر مرتبط جهت خرید راهبردی خدمات مبتنی بر راهنما های ابالغی (راهنما های بالینی، استانداردها، راهنما 

های تجویز و ...) نموده که سیاست خرید سونوگرافی بارداری برای مادران به شرح ذیل تصویب گردیده است:
بر اساس راهنمای کشوری مراقبت های دوران بارداری، سونوگرافی بارداری (کد ۷۰۱۷۱۵) دوبار در  o

طول دوران بارداری قابل انجام می باشد که یک نوبت آن برای کلیه مادران الزامی و نوبت دوم آن 
صرفاً بر اساس اندیکاسیون های ابالغی اداره سالمت مادران وزارت بهداشت (تصویر پیوست) قابل 

انجام می باشد.
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عالوه بر انجام سونوگرافی فوق، انجام یک نوبت سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های  o

مادرزادی جنین و سونوگرافی NT با یا بدون NB  در طول مدت ذکر شده در استاندارد ابالغی برای 
مادران باردار الزامی می باشد.

شایان ذکر است به استناد بند "ب" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور وزارت بهداشت مرجع 
تهیه و ابالغ راهنما های بالینی و  استاندارهای خدمات به مراکز ارائه دهنده خدمت و سازمان های بیمه گر 

میباشد. 


