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

 ياصل یهاتراشه، برونش ،يصوت یهاطناب يقابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ شامل بررس برونكوسكوپي

 ت شدهبدون برس زدن يا برس زدن محافظ ايسگمانته با شستشوی سلولي و با  یراست و چپ و برونش ها

 300501کد ملي: 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

 الواژ آلوئوالربرونكوبا انجام  يتشخيص برونكوسكوپي

 : موارد ضروری انجام مداخله تشخیصیج( 

 ريوی PCP عفونت ويروسي، قارچي، باکتريال، سلي و - 

 داده نشده تشخيصعفونت ريوی  - 

 به درمانپنموني عدم جواب  -

 یفوق تخصص مراقبت هافلوشيپ / ) آلوئولر خونريزی، بدخيمي، ABPA ،PLCH ،پروتئينوز آلوئوالر، ائوزينوفيليک پنموني شک به - 

 ارائه کننده خدمت در اين مورد نمي باشد.( ژهيو

 باشد.(ارائه کننده خدمت در اين مورد نمي  ژهيو یفوق تخصص مراقبت هافلوشيپ / ) آميودارون مثل ييوراتشخيص عوارض د -

  ( تعداد دفعات مورد نیاز1-ج

 بر حسب ضرورت

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

فوق تخصص فلوشيپ /  و متخصص داخلي، متخصص اطفال، فوق تخصص ريه ،بالينيايمونولوژی تخصص متخصص عفوني، فوق 

 وش، حلق و بيني، متخصص گژهيو یمراقبت ها

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

 صدری، فوق تخصص جراحي قفسه ژهيو یفوق تخصص مراقبت هافلوشيپ /  ، )بالغين و کودکان( فوق تخصص ريه

 بخش قابل ارائه مي باشد.(و در همان  ICU)اقدامات فلوشيپ/ فوق تخصص مراقبت های ويژه صرفا جهت بيماران بستری در 

 ارائه کننده 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

سابقه کار و یا 

دوره آموزشی 

مصوب در 

 صورت لزوم

رایند ارائه نقش در ف

 خدمت

 آماده سازی بيمار  - ديپلم به باال نفر 1 کمک پرستار 1

 - ديپلم به باالفوق  نفر 1 تكنسين بيهوشي 2
صرفاً جهت مانيتورينگ بيمار 

 (بر حسب نياز )



 

 

 

  :و مکان ارائه خدمت فضای فیزیکیاستانداردهای  (ز

 در بيمارستان و مرکز جراحي محدود با نور کافيحاوی تهويه مناسب  اتاق

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

، دستگاه بيهوشي، ماسک اکسيژن، وسايل احيا، مانيتور، فشار سنج، با ملحقات قابل انعطاف )استاندارد و پرتابل( برونكوسكوپدستگاه 

CPAP  وLMA 

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

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

 اسپری سالبوتامول 1

 نيازبر حسب 

 ليدوکائين 2

 اپي نفرين و آتروپين 3

 انواع سرم های تزريقي 4

 ميدازوالم 5

 نتانيلف 6

 پروپوفول 7

 هيدروکورتيزون 8

 آمينوفيلين 9

 مرفين/ پتدين 10

 ترانس آمين 11

  استانداردهای گزارش (ی

 وضعيت طنابهای صوتيگزارش  -

 وضعيت تراشه -

 وضعيت کارينا -

 وضعيت برونش -

 گزارش رنگ مايع برگشتي -

 :ز قبل از ارائه خدمتمورد نیا و ... دارویی، اقدامات  پاراکلینیکی، تصویربرداری م( 

 است: یدر موارد غير اورژانسي که بيمار بصورت الكتيو مراجعه مي نمايد رعايت موارد ذيل قبل از ارائه خدمت ضرور

 قفسه سينه CT( با يا بدون CXRayراديوگرافي قفسه سينه ) -

 آموزش به بيمار کارآموزی ليسانس نفر 1 پرستار 3

 نيازبر حسب  - دکترای تخصصي نفر 1 متخصص بيهوشي 4



 

 

 )در موارد ضروری( BKآزمايش خلط منفي از نظر  -

 )در صورت ضرورت(سال  50مشاوره قلب و عروق در افراد باالی  -

 :خدمت دقیقی اندیکاسیون ها کنتراشواهد علمی درخصوص  (گ

 شديد هموديناميکاختالل  -

 آريتمي قلبي پايدار -

 هيپوکسي غير قابل اصالح -

 عدم همكاری بيمار -

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

 دقيقه 30الي  15

  منابع:

- BTS Guideline 

- ATS/ERS 

 

 

 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3اهنما از زمان ابالغ به مدت ر نیاعتبار ا خیتار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار.
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 RVUکد 

کاربرد 

افراد صاحب  خدمت
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 اندیکاسیون
کنترا 

 اندیکاسیون

برونكوسكككككوقابل  بكككك ل

انعط فلتشخيصكابلبك ل ك لللل

بكككككككنواليا   ككككككك  ال

فلئويوسكككككومل كككك   ل

لی كككك ط كككك  لابريسكككك

ترا ككككككك بللباصكككككككوت

لااصككككللی كككك بككككرون 

ياسككولول ككبلولبككرون ل

سكككككه  ن  لبككككك للی ككككك 

 س شككویلسككلو الولبكك للل

بككنوالبككرنلياال كك للل  كك

فظككككولبككككرنلياال   

ل نه

  *ل300501

  خصكككفلنیكككونابلل

فككككككو لتخصككككككفل

ا  ونو ككو یلبكك  ي ابلل

  خصككككفلاا لككككابل

  خصككككفلاطیكككك  بل

 فو لتخصكفلي ك لولل

فكككككو لفلو كككككيبل ل

تخصككككفل را  ككككول

بلژه كككككككولی ككككككك 

  خصككككفل ككككو بل

 حلقلولبي ا

فككو لتخصككفلل

فكككو ل  ي ككك ب

تخصككككككككككفل

جراحككال یسكك لل

بللصككككككككككنيی

فلو ككككككككيبل ل

فككو لتخصككفلل

لی را  كككول ككك 

)بكك لريككرللژه ككو

ايلانن ك سكككيوال

ل4 یل كك  يهل كك

ل(5ول

نیونككككككولو روسككككككابلل.ل1

 ككك ي ابلب ی ر ككك  بلسكككلالول

PCPلي ویل

نیونككولي ككویلتشككخيفللل.2ل

لاااهلنشنه

نككنجلجككوا لق  ككونالبكك للل.ل3

لاي  ا

 كككككپلبككككك لق  كككككوناللل.4ل

ائوي  وفيليككككپبلقروتئي ككككويل

بلPLCHبلABPAآ وئكككككو يبل

بكككككككن ي ابل كككككككونر  یل

لآ وئو ر

تشككككككخيفلنككككككواي للل.5

 اايو ال ث لآ يواايوا

*ا ككككككككك   ل

ن نل كككككككككككك

ل  وا    يپ

*آي   ككككككال

ل ل الق  ناي

ل

بي  يسكككك  الول

 ریكك لجراحككال

ل  نوا

ل

بككككككككككرل

حسككككك ل

لضرويت

ا ككككككالل15

لا يق ل30


