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 ردمان معاونت  

 سالمتدبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای 

 
 تشناسناهم و استاندارد خدم 

 با تونل زدن فضای پلورف دار هب دائم وکاکار گذاری کاتتر 
 



 

 

  1396 ماه منهب
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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 ،اراهکارهراهنماهای 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

 مصرف 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

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

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

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

 .است شده نیتدو

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

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

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

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

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

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

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

 . شود اختهشن سالمت خدمات ارائه نظام در آنان یها

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

 

                 دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی 

 وزیر                  
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   تدوین:  یم وتنظ

 

 محمدرضا مسجدی دكتر  -1

 اردا كیانی دكتر  -2

 انسیه واحدی دكتر  -3

 علیرضا اسالمی نژاد دكتر  -4

 دكتر سید علی جواد موسوی -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 سالمتاستانداردسازی و تدوین راهنماهای   گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 

 

 

 

 فرانک ندرخانی، ، سید موسی طباطباییدكتر 

 دكتر مریم خیری، مرتضی سلمان ماهینیدكتر آرمین شیروانی، 
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 (:الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

 پلور با تونل زدن یكاف دار به فضا كاتتر دائم و یكارگذار

 300635كد ملی: 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

 جهت بررسی درمانی پلورزی و كار گذاری كاتتر فضای پلور درمانیتوراسنتز و آسپيراسيون 

 

 موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی: ج( 

 پلورال افيوژن   -

  ( تعداد دفعات مورد نیاز1-ج

 بر حسب ضرورت  -

 

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

، مراقبت های ویژه فوق تخصصفلوشيپ /  ،فوق تخصص ریه ،جراحی توراكستخصص فوق متخصص داخلی، متخصص اطفال، 

 ، متخصص عفونی، متخصص طب اورژانسعمومی متخصص جراحی

 

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

 فوق تخصص مراقبت های ویژهفلوشيپ /  و رادیولوژی فلوشيپ اینترونشنال، سفوق تخصص جراحی توراكفوق تخصص ریه،  

 

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

 عنوان تخصص ردیف

تعداد موردنیاز به 

طور استاندارد به 

 ازای ارائه هر خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

و یا دوره  سابقه كار

آموزشی مصوب در 

 صورت لزوم

نقش در فرایند 

 ارائه خدمت

 آماده سازی بيمار   دیپلم به باال نفر 1 كمك پرستار 1

   ليسانس نفر 1 پرستار 2

 

  :و مکان ارائه خدمت فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

 با نور كافیتهویه مناسب  اتاق -

 محدود یمركز جراح  مارستان،يب
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  :هیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمتح( تج

 ندارد -

 

 

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

 

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

 سرنگ 1

 بر حسب نياز

 ليدوكائين 2

 آنژیوكت 3

 سرم های تزریقی 4

 ساكشن 5

 كاتتر پلور 6

 

  تانداردهای گزارش( اسی

 خصوصيات فيزیکی مایع )رنگ، بو و ...( و مقدار مایع تخليه شده -

 :مورد نیاز قبل از ارائه خدمت و ... دارویی، اقدامات  پاراكلینیکی، تصویربرداری م( 

 است: در موارد غير اورژانسی كه بيمار بصورت الکتيو مراجعه می نماید رعایت موارد ذیل قبل از ارائه خدمت ضرور

 قفسه سينه، با یا بدون سونوگرافی قفسه سينه CT( با یا بدون CXRayرادیوگرافی قفسه سينه ) -

 خدمت: دقیقاندیکاسیون های  ( شواهد علمی درخصوص كنتراگ

 ندارد -

-  

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقه 30تا  15

 

  منابع:

- BTS Guideline 

- ATS/ERS 
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 بسمه تعالی 

 هنمای تجویزفرم تدوین را

عنوان 

 استاندارد
كد 
RVU 

 كاربرد خدمت
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه كنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل 

ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی
مدت 

زمان 

 ارائه 

اقدامات  مورد نیاز قبل از 

 ارائه خدمت و گزارش
 كنترااندیکاسیون اندیکاسیون سرپایی بستری

د تعدا

دفعات 

  مورد نیاز

فواصل 

 انجام

کارگذاری 

کاتتر دائم و 

کاف دار به 

فضای پلور با 

 تونل زدن

300635 * * 

متخصص داخلی، 

متخصص اطفال، 

فوق تخصص 

جراحی توراکس، 

فوق تخصص ریه، 

فلوشیپ / فوق 

تخصص مراقبت 

های ویژه، متخصص 

جراحی عمومی، 

متخصص عفونی، 

متخصص طب 

 اورژانس

ریه، فوق تخصص 

فوق تخصص 

جراحی توراکس، 

فلوشیپ 

اینترونشنال 

رادیولوژی و 

فلوشیپ / فوق 

تخصص مراقبت 

 های ویژه

 بر حسب ضرورت بیمارستان ندارد پلورال افیوژن   

الی  15

30 

 دقیقه

در موارد غیر اورژانسی که بیمار 

بصورت الکتیو مراجعه می نماید 

رعایت موارد ذیل قبل از ارائه 

 ست:خدمت ضروری ا

رادیوگرافی قفسه سینه   •

(CXRay با یا بدون )CT  قفسه

سینه، با یا بدون سونوگرافی قفسه 

 سینه

 :شامل گزارش یستانداردها* ا

)رنگ،  عیما یکیزیف اتیخصوص 

 شده هیتخل عیبو و ...( و مقدار ما

 لت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.سال می باشد و بعد از اتمام مه 2تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  -

 


