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 10202  شماره:

 05/1401/ 11 تاریخ:

 ندارد  پیوست :

 مدیر کل دفتر خدمات تخصصی بیمه سالمت    

 جناب دکتر کاملی 

 با سالم و احترام
 

 

   MRI در خصوص خدمات 16/8/1400مورخ  1400/274756احتراما پیرو مکاتبه آن مدیریت محترم نامه شماره 

مرتبط برای تجویز توسط متخصصین اورژانس، ذیل کوریکولوم رشته و صالحیت حرفه ای تخصص طب اورژانس و  

که تجویز آن ضرورت انجام خدمات مرتبط با تشخیصهای اورژانس، موارد ذیل از کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت 

ت درمان وزارت بهداشت ذیل  نمه معاوبه استحضار می رسد. ناجزو نیازهای قطعی متخصصین طب اورژانس است، 

رشته های داری صالحیت حرفه ای تجویز ترومبولیز مغزی در بیماران با انفارکتوس ایسکمیک مغزی، همچنین 

 شناسنامه جامع بخش بستری اورژانس و خدمات مرتبط با متخصصین اورژانس، ضمیمه می گردد. 

 

 

 

اورژانس با توجه به شرح وظایف رشته ای و کوریکولوم   موارد زیر جزو موارد ضروری تجویز توسط متخصصین

 رشته می باشد و لزوم امکان تجویز آنها توسط متخصصین اورژانس قطعی و اجتناب ناپذیر است:

704000 MRI    به عنوان مثال(Protonدوطرفه )iTMG 

704005 MRI  به عنوان مثال(proton  مغز شامل )brainstem   بدون ماده حاجب 

704010 
MRI  به عنوان مثال(proton   )( قفسه صدری )به عنوان مثال برای ارزیابی لنفادنوپاتی میدیاستیال

 بدون ماده حاجب 

704015 MRI    به عنوان مثال(proton  کانال )spinal   و محتویات آن ناحیه سرویکال بدون ماده حاجب 
 

704020 MRI    کانالspinal  ) و محتویات آن ناحیه لومبر بدون کنتراست )بدون ماده حاجب 

704025 MRI    به عنوان مثال(proton  کانال )Spinal  محتویات آن توراسیک بدون ماده حاجب 

704030 MRI    به عنوان مثال(proton  لگن بدون )ماده حاجب 
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704035 MRI   اندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از مفاصل بدون ماده حاجب 

704040 MRI   هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب 

704045 MRI    به عنوان مثال(protonاندام تحتانی بدون ماده حاجب ) 

704050 MRI    به عنوان مثال(Proton  هر مفصل اندام تحتانی بدون )ماده حاجب 

704055 MRI    به عنوان مثال(protonشکم بدون مواد حاجب ) 

704060 MRI  اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده حاجب 

704065 MRI    مغز شاملbrainstem  با ماده حاجب 

704125 MRI  مغز با و بدون ماده حاجب 

704215 MR آرتروگرافی 

704220 MRA  گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب 

704225 MRA  سر)مغز( بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب 

704230 MRA    کانالspinal  و محتویات آن با یا بدون ماده حاجب 

704260 MRV (MR  ونوگرافی) 

704300 MR   ( کالنژیوگرافیMRCP   ) 
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704316 
-T1-EPI  ،T2شامل پروتکلهای مغزی با و بدون؛    Perfusion MRIتصویر برداری مغزی فیزیولوژیک  

EPI    دینامیک برای روشDCE   یاDSC 

704318 
، FLAIRشامل پروتکل های مغزی با و بدون؛    TUMOR MAPPING MRIتصویر برداری مغزی  

DWI/ADC یکی از روشهای ،Perfusion    یاMRS 

704320 
، FLAIRشامل پروتکلهای مغزی با و بدون؛    STROKE MAPPING MRIتصویر برداری مغزی 

DWI/ADC  ،DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) 

704322 
، FLAIRشامل پروتکلهای مغزی با و بدون؛    SEIZURE MAPPING MRIتصویر برداری مغزی 

DWI/ADC  ،DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) 

704075 

 

MRI سرویکال spinal  با ماده حاجب 

704080 MRI  توراسیک با ماده حاجب 

704085 MRI ناحیه لومبار با ماده حاجب 

704150 MRI  سرویکال با و بدون ماده حاجب 

704155 MRI  توراسیک با و بدون ماده حاجب 

704160 MRI  لومبار با و بدون ماده حاجب  هیناح 

704200 MRM ( MR طرفهدو   -ی ماموگراف ) 
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704205 MRM (MR  طرفه ک ی -ی ماموگراف) 

 

 

 

 

موارد زیر با توجه به اینکه کاربرد کم و ارتباط کمی با تشخیص بیماریهای اورژانس دارند جزو خدمات ضروری تجویز  

MRI   : توسط متخصصین اورژانس نمی باشد 

704070 MRI  قفسه صدری با ماده حاجب 

704090 MRI    به عنوان مثال(proton لگن با ماده حاجب ) 

704095 MRI   اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده حاجب 

704100 MRI  هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب 

704105 MRI    به عنوان مثال( اندام تحتانی با ماده حاجبproton ) 

704110 MRI  به عنوان مثال(  هر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجبProton  ) 

704115 MRI    به عنوان مثال(  شکم با مواد حاجبproton  ) 

704120 MRI   اوربیت، صورت، و یا گردن با ماده حاجب 

704130 MRI   پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب 

704135 MRI   پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب 
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704140 MRI  قفسه صدری با و بدون ماده حاجب 

704145 MRA  قفسه صدری شامل میوکارد با و بدون ماده حاجب 

704165 MRI    به عنوان مثال(proton لگن با و بدون ماده حاجب ) 

704170 MRI   اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و بدون ماده حاجب 

704175 MRI  هر مفصل اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب 

704180 MRI    به عنوان مثال(proton اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ) 

704185 MRI    به عنوان مثال(Proton هر مفصل اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ) 

704190 MRI    به عنوان مثال(protonشکم با و بدون مواد حاجب ) 

704195 MRI   اوربیت، صورت، و یا گردن با و بدون ماده حاجب 

704210 MR   (یوروگرافیMRU  )دینامیک 

704235 MRA   آنژیوگرافی( لگن با یا بدون ماده حاجب( 

704240 MRA  آنژیوگرافی( اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب( 

704245 MRA   آنژیوگرافی( اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب( 

704250 MRA   آنژیوگرافی( شکم با یا بدون مواد حاجب( 
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704255 MRA  ها )آنژیوگرافی( گردن بدون ماده حاجب و بعد از آن با ماده حاجب با سایر سکانس 

704265 MRS  )اسپکتروسکوپی( 

704270 MRI  دینامیک هر قسمت بدن بجز قلب 

704275 MRI    کاردیاک برایfunction    مطالعه کامل  –با و یا بدون مورفولوژی 

704280 MRI   کاردیاک برای مورفولوژی بدون ماده حاجب 

704285 MRI  کاردیاک برای مورفولوژی با ماده حاجب 

704290 MRI    برایvelocity flow mapping 

704295 MRI   اسکوپی 

704305 MRU(MR  یوروگرافی استاتیک) 

704310 
ناحیه فعالیت به عنوان   4شامل پروتکل های مغز با یا بدون حداقل    BOLDتصویر برداری عملکردی  

 مثال موتور اندام های مختلف، زبان و حافظه 

704312 
گرادیان   60)با تراکتوگرافی( شامل پروتکل های مغز با یا بدون حداقل    DTIتصویر برداری عملکردی  

 دو برابر   NEXTجهت با  30یا  

704314 
از نواحی ضایعه و کنترل   SVS-30  ،SVS-135شامل پروتکل های مغز با و بدون،    MRSتصویر برداری 

 CSI-135نرمال و  
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شناسنامه و استاندارد بخش اورژانس ابالغی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش  12و11صفحات 

1400پزشکی، بهار 
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بخشی از کوریکولوم رشته تخصصی طب اورژانس در خصوص ضرورت تشخیص و پایدار نمودن آسیبها و بیماریهای  

 مغز و طناب نخاعی و ستون مهره ها و اعصاب محیطی و اختالل عملکردهای شانتهای مغزی 

 

 
 

 

 
                                                                                                               دکترنادرتوکلی                           

 انجمن علمی طب اورژانس ایرانرئیس                                        
 

   

 

 

 

 

 
 


