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 ردمان معاونت  

 سالمتدبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای 

 
 تشناسناهم و استاندارد خدم 

 

 زتریق آواستین داخل ویتره 
 
 دومنسخه 

 

 1399تابستان 
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 تنظیم و تدوین: 

 جناب آقای دکتر حمید احمدیه

 جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور

 جناب آقای دکتر محمود جباروند

 جناب آقای دکتر مهدی مدرس زاده

 جناب آقای دکتر رضا کارخانه

 جناب آقای دکتر خلیل قاسمی فالورجانی

 ی مرتضوی فردجناب آقای دکتر مرتض

 جناب آقای دکتر علیرضا رمضانی

 جناب آقای دکتر هوشنگ فقیهی

 جناب آقای دکتر کوروش شهرکی

 جناب آقای دکتر علیرضا اصالنی

 جناب آقای دکتر احمد گل کار

 سرکار خانم دکتر مرجان کامرانی

 سرکار خانم دکتر ستاره کریم دیزانی

 جناب آقای دکتر سیامک زراعی قنواتی

 قای دکتر محمد ساری محمدلیجناب آ

 جناب آقای دکتر محمد مهدی مطهری

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت  گروه

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 ، دکتر مریم خیری، عبدالخالق کشاورزیدکتر 

 مرضیه مرادی
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 :به همراه کد بین المللی ()فارسی و التینالف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی 

 تزریق ماده فارماکولوژیک داخل ویتره مانند آواستین )عمل مستقل( 

 602275کد ملی: 

Intravitreal injection of a pharmacologic agent (separate procedure) (67028) 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

به داخل چشم )عموما  مپلنتیا ایدارو و  قیتر چشم، اقدام به تزر یقدام یبخش ها ایپارس پالنا و  هیاز ناح ،یعمل جراح نیدر ا

 گردد. یم یماری( جهت درمان بهیزجاج یفضا

 

 :پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری یااقدامات ج( 

  قبل از انجام پروسیجراقدامات  یا ارزیابی 

 ه،یشبک تیفشار داخل چشم، وضع زانیپلک و سطح چشم، م یوجود عفونت ها به خصوص از نظر عدم یکامل چشم هنیمعا 

و   Optical coherence tomography (OCT)      لیالزم از قب یها یربرداریو تصو نهیمعا یبا ابزارها یینایعصب ب

 انجام شود. یوگرافیآنژ نیفلورس

 با تست  ستیبا یم ماریب مالینازوالکر یمجراregurgitation    ردیقرار گ یمورد بررس. 

 که دارو در آن  یخچالی شود. یدرجه نگهدار 8تا  2 یدر دما ستیبا یدارو م شده باشد. تیرعا ستیبا یسرما دارو م رهیزنج

 یرو ستیبا یدارو م و غذا ... باشد. یو پاتولوژ یکروبیم یمانند نمونه ها یگریمواد د یمحتو دیشود نبا ینگه داشته م

 ل شود.خشک حم خی سهیک

 ستیقبل از عمل الزم ن یموضع کیوتیب یزآنتیتجو. 

 باشد. یضد انعقاد نم یبه قطع داروها یازین 

 

  حین  انجام پروسیجراقدامات  یا ارزیابی 

 . ستین یهوشینظارت متخصص ب ایبه حضور  ازین یدر موارد عاد -

 حداقل باشد. قیپرسنل اتاق تزر تعداد -

 اقل باشد.در اطاق عمل حد مکالمه -

 .ندیاز کاله و ماسک و دستکش اطاق عمل استفاده نما ستیبا یم یکننده و پرسنل همگ قیتزر زشکپ -

 .  دیاستفاده نما لیاز دستکش استر ستیبا یکننده م قیتزر پزشک -

 و چشم )راست، چپ( چک شود.  مارینام ب ق،یقبل از تزر بالفاصله -

 در چشم چکانده شود. یکننده موضع حسیب قطره -

 شسته شود.  %10 نیمژه ها و پلک با بتاد ق،یاز تزر قبل -

 کند. دایبا پلکها تماس پ دیباز شود. سوزن نبا لیبا اسپکولوم استر چشم -
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 در چشم چکانده شود.  %5 نیبتاد محلول -

داخل چشم  قهیدق  15سه بار به فاصله  نولونیفلوروک یقطره موضع ق،یساعت قبل تزر مین ن،یبه بتاد تیحساس درموارد -

 شود. چکانده 

 را انجام داد.  قیتوان تزر یم نیبعد از چکاندن بتاد قهیتا سه دق دو -

 شود.  لیبا استفاده از الکل، استر الیو درپوش -

 ذرات شناور باشد استفاده نشود. یدارا ایشود و چنانچه کدر  تیرو نیآواست محلول -

 یعروق الیضد فاکتور رشد اندوتل یادوز مشخص شده از داروه ایگرم  یلیم 5/2 - 25/1با دوز   نیآواست محلول -

 {Vascular endothelial growth factor (VEGF)د }شود.  دهیکش لیبا سوزن و سرنگ استر گری 

 انجام شود.  لیاستر G  30با سوزن قیسرنگ عوض شده و تزر سوزن -

 ( توجه شود.پریبا ابزار الزم )کال قیمحل تزر قیدق یریعمل، به اندازه گ نیح یبررس در -

 یدار برا ریواگ یها یدمیاپ ریسا ایو  19 دیکوو یدمیدر مواقع خاص مانند اپ یشود. ول ینم هیهمزمان دو چشم توص قیتزر -

پزشک  دیهمزمان انجام داد. در صورت صالحد قیتوان تزر یمکرر و ...م یاز رفت و آمدها یناش تیسرا سکیکاهش ر

 متفاوت استفاده شود.  Batchبا  الیو از دو و ضیهر چشم تعو یبرا ستیبا یم لیوسا هیهمزمان دو چشم، کل قیتزر یبرا

 

 .  بعد از انجام پروسیجراقدامات  یا ارزیابی 

 . دیحاصل نما نانیاطم ماریدرک حرکت دست توسط ب ایالزم ا ست جراح از درک نور و  قیبعد از تزر -

 نمود. زیتجو ماریب یبرا یضد التهاب موضع یتوان قطره ها یم -

 .ستیبعد از عمل الزم ن یموضع کیوتیب ینتزآیتجو -

 یتوسط پزشک مشخص م ماریب یمراجعه بعد خیو تار ستیالزم ن قیپس از تزر نیروت نهیمعا یبرا ماریب یحضور مراجعه -

 شود. 

 

 : خدمت مربوطه( Orderد( فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

 متخصص چشم پزشکی

 

 : ه خدمت مربوطهارائفرد/افراد صاحب صالحیت جهت ه( 

 متخصص چشم پزشکی
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 ارائه کننده خدمت: و( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم

 

 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 

 لزومصورت 

 نقش در فرایند ارائه خدمت

 نفر 1 تکنسین اتاق عمل 1
مقطع کاردانی 

 یا باالتر
 ندارد

آماده سازی وسایل و تجهیزات قبل ، 

 حین و پس از عمل

 نفر 1 تکنسین هوشبری 2
مقطع کاردانی 

 یا باالتر
 ندارد

کنترل عالیم حیاتی و دادن داروی 

بیهوشی بیمار در حین عمل تحت 

 هوشینظر متخصص بی

 مراقبتهای قبل و بعد از عمل ندارد لیسانس/ دیپلم نفر 1 کارشناس پرستاری / بهیار  3

 عموما در این عمل نیازی به بیهوشی عمومی نمی باشد. تبصره:* 

 

 :و مکان ارائه خدمت فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

که مجهز به وسایل  مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت (مرکز جراحی محدود، بیمارستان) عمل اتاق فضای در منحصرا عمل این

 .باشد می انجام قابلفیلترهای محافظ است تامین استریلیزاسیون و 

 

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 ابزار و میز پ،میکروسکو تخت، جمله از پزشکی چشم عمل اتاق عمومی تجهیزات همان خدمت این ارائه برای نیاز مورد تجهیزات

 .باشد می جراحی

 

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

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

 جفت 2 دستکش جراحی 1

 عدد 1 قطره بی حسی )تتراکایین( 2

 عدد 3 سرنگ انسولین 3

 بر حسب نیاز ل چشمماده دارویی یا ایمپلنت قابل تزریق داخ 4

 عدد 15 4×4گاز  5

 سی سی 50 بتادین 6

 سانتی متر 50 چسب 7

 عدد 3 ماسک صورت 8



                                                                                                                                          

   
       

6 

 

 

 

 :  ثبتاستانداردهای ی( 

 درج هپروند خالصه و جراحی عمل شرح عمل، از قبل بالینی معاینه و حال شرح نیز بیماران این برای چشمی، های جراحی همه همانند

 .گردد می ثبت و

 

  :خدمتجهت تجویز  اندیکاسیون های دقیقک( 

 روز به روز در حال افزایش است ولی موارد کلی آن عبارتند از: های ارائه این خدمت ونیکاسیاند

 (Age-related macular degenerationاستحاله وابسته به سن ماکوال ) -

 یابتید ینوپاتیو رت یابتید یادم ماکوال -

 چشم یعروق یدهاانسدا -

 (تی) اندوفتالم یداخل چشم یها عفونت -

 (تینی)رت هیشبک یها عفونت -

 (تیووئی) یداخل چشم التهابات -

 یداخل چشم یها یزیخونر -

 ماکوال یزیخونر ایو  تورم -

 نوزادان نارس ینوپاتیرت -

 هیمیو مش هیمختلف شبک یعروق عاتیضا -

 هیدر عنب دیعروق جد شیدایپ -

 در حال حاضر عبارتند از: نیآواست یداخل چشم قیتزر ونیکاسیاند جیموارد را

 باشد. تیقابل رو OCTکه در  یزانیهمراه با ادم ماکوال به هر م یابتید ینوپاتیرت -

 هیشبک دیهمراه با عروق جد یابتید ینوپاتیرت -

 هیزجاج یزیهمراه با خونر یابتید ینوپاتیرت -

 هیعنب دیهمراه با عروق جد یابتید ینوپاتیرت -

 باشد. تیقابل رو OCTکه در  یزانیکه همراه با ادم ماکوال به هر م هیشبک یدیور یعروق یهاانسداد -

 باشد. هیعنب ای هیدر شبک دیعروق جد شیدایکه همراه با پ هیشبک یدیور یانسدادها -

 باشد. هیعنب ایو  یینایسر عصب ب ه،یشبک دیاز عروق جد یکه ناش یداخل چشم یها یزیخونر -

 باشد. تیقابل رو OCTکه در  یزانیاکوال به هر ممختلف م یها تورم -

 ایبا اگزودا و  ایباشد و  تیقابل رو OCTکه در  زانیاستحاله وابسته به سن ماکوال همراه با ادم به هر م یماریمرطوب ب نوع -

 ماکوال همراه باشد. هیدر ناح یزیخونر

 عدد1 اسپکولوم استریل 9
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 هیداخل زجاج یزیخونر ایو  هیشبک دیعروق جد شیداینوزادان نارس همراه با پ ینوپاتیرت -

 که همراه با: هیمختلف شبک یعروق عاتیضا

 هیادم شبک ای، اگزودا و  یزیخونر -

 ادم ماکوال ایاگزودا و  ،یزیخونر -

 هیداخل زجاج یزیخونر -

 هیعنب دیجد عروق -

 یداخل اتاق قدام یزیخونر -

 که باشد. یبه هر علت هیدر عنب دیعروق جد شیدایپ -

 باشد. هیعنب دیاز عروق جد یکه ناشچشم  یداخل اتاق قدام یزیخونر -

 

 ( شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های دقیق خدمت:م

 باشند. می صلبیه و قرنیه، ملتحمه جمله از چشم سطح و پلک های عفونت خدمت این انجام منع موارد

 

 :تواتر ارائه خدمت( ل

نوبت تا کنترل و  کیدارو ماهانه  نیهفته هست ا 4 بایقرت هیداخل زجاج قیپس از تزر نیاواست یآنجا که طول اثر دارو از -

 تواند مادام العمر هم باشد. یم قیموارد تزر تعداد ها،یماریب نیدوام ا ایعود و  در صورتشود و  یم قیتزر یماریبهبود ب

نوزادان نارس که  ینوپاتیرت بجز هست کسانیهمه موارد  یو برا قیهر نوبت تزر یگرم برا یلیم 1.25 نیاواستدوز داروی  -

 می باشد. گرمیلیم 0.625

 

( مدت زمان ارائه هر واحد خدمتس

 30 و مراقبت های بالفاصله پس از عمل از جمله کنترل فشار چشم، حدود عمل زمان احتساب عمل، با اتاق در خدمت ارائه زمان مدت

 .باشد می دقیقه

 

خدمت مربوطه مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار (ع

 .باشد متغیر است ممکن ساعت 6 تا 2 از ، خدمت این انجام بار هر ازای به موقت بستری بخش در بیمار اقامت

 

  موارد ضروری جهت آموزش به بیمار( غ

 :جمله از بیمار به آموزش ضروری موارد

 قیبه تکرار تزر ازیو احتمال ن ییبود نهامداوم تا به یریگیو پ قیضرورت انجام تزر ،یماریکامل در مورد ب یاطالع رسان -

 یشینمودن مواد آرا زیقبل از مراجعه به اتاق عمل )اعم از تم یو چشم یبهداشت فرد تیدر مورد رعا ماریبه ب یرسان اطالع -

 کامل صورت(  یو شستشو
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(، تی)اندوفتالم یل چشمآن از جمله احتمال عفونت داخ یو خطرات احتمال قیتزر ندیدر مورد فرآ ماریبه ب یرسان اطالع -

و  یینایاز دست دادن کامل ب تیو در نها یداخل چشم یزیخونر ه،یشبک یپارگ ایفشار داخل چشم، سوراخ شدن و  شیافزا

 کره چشم ای

 :جریبالفاصله بعد از پروس ماریجهت آموزش به ب ضروری موارد

  قیدر چشم تا چند ساعت پس از تزر یخارج چشم و احساس جسم یدر مورد احتمال بروز قرمز ماریبه ب یاطالع رسان -

که دچار عوارض حاد پس از  یدر موارد ژهی)به و ماریبه ب یچشم پزشک یمرکز درمان ایبا جراح و  یارائه شماره تماس فور -

 شده باشد( یداخل چشم قیتزر

مراجعه  ،یامکان تماس تلفن. در صورت عدم یینایکاهش ب ای ندهیبا پزشک در صورت بروز درد فزا یفور یلزوم تماس تلفن -

 یچشم پزشک یبه مرکز درمان یحضور یفور

 

 منابع:

 امریکا پزشکی چشم اکادمی پزشکی، چشم بالینی و پایه علوم دوره کتب گانه سیزده سری -

 امریکا پزشکی چشم اکادمی پزشکی چشم وبسایت -

 امریکا پزشکی چشم اکادمی پزشکی چشم Focal point نشریات -

 امریکا چشم اکادمی تالمولوژیاف ماهانه نشریه -

 Retina  رتین نشریه -

 سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد. 3تاریخ اعتبار این استاندارد از زمان ابالغ به مدت 
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 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUکد 

کاربرد 

 خدمت

افراد 

صاحب 

صالحیت 

 تجویز جهت

  و ارائه 

 شرط تجویز
محل 

ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی
مدت 

زمان 

 اندیکاسیون ارائه 
کنترا 

 اندیکاسیون

تعداد 

دفعات 

  مورد نیاز

فواصل 

 انجام

تزریق ماده 

فارماکولوژیک 

داخل ویتره 

مانند آواستین 

 )عمل مستقل(

602275 
ی بستر

 موقت
متخصص 

چشم 

 پزشکی

 )اندوفتالمیت(عفونت های داخل چشمی  -

 عفونت های شبکیه )رتینیت( -

 التهابات داخل چشمی )یووئیت( -

 اسنداد عروقی -

 خونریزی های داخل چشم -

 تورم و یا خونریری ماکوال -

 بیماری استحاله سنی ماکوال -

 یابتید ینوپاتیرت -

 نوزادان نارس ینوپاتیرت -

 ضایعات عروقی مختلف شبکیه و مشیمیه -

 پیدایش عروق جدید در عنبیه -

 عبارتند از: در حال حاضر نیواستآ ویترهداخل  قیتزر ونیکاسیاند جید راموار

 د.باش تیقابل رو OCTکه در  یزانیهمراه با ادم ماکوال به هر م یابتید ینوپاتیرت -

 د.باش تیقابل رو OCTکه در  یزانیمختلف ماکوال به هر م یها تورم -

 ایه بها ازهزودا و    ایه و  باشهه  تیه قابهل رو  OCTکهه در   زانیه ههر م ماکوال همراه با ادم بهه   یاستحاله سن یماریمرطوب ب نوع -

 .ماکوال همراه باشد هیدر ناح یزیخونر

 د.باش تیقابل رو OCTکه در  یزانیکه همراه با ادم ماکوال به هر م هیشبک یدیور یعروق یانسدادها -

 یز و انجام نمی باشد.قبل از اولین تزریق درخواست میگرددو برای تزریقات بعدی نیازی به تجو OCTتبصره: 

 .هیعنب دیعروق جدو  هیزجاج یزیخونر ، هیشبک دیهمراه با عروق جد یابتید ینوپاتیرت -

 د.باش هیعنب ای هیدر شبک دیعروق جد شیدایکه همراه با پ هیشبک یدیور یانسدادها -

 .باشد هیعنب ایو  یینایعصب ب ه،سریشبک دیاز عروق جد یکه ناش یداخل چشم یها یزیخونر -

 هیداخل زجاج یزیخونر ایو  هیشبک دیعروق جد شیداینوزادان نارس همراه با پ ینوپاتیرت -

 که همراه با: هیمختلف شبک یعروق عاتیضا -

 های عفونت

 سطح و پلک

 جمله از چشم

 قرنیه، ملتحمه

 صلبیه و

در اتاق 

عمل 

بیمارستان 

و مرکز 

جراحی 

 محدود

 یطههههول ااههههر دارو  -

پهههه  از  نیاواسههههت

 هیداخل زجاج قیتزر

 ؛هست هفته ۴ بایتقر

 کیه دارو ماهانه  نیا

نوبههت تهها کنتههرل و   

 قیه تزر یماریبهبود ب

 در صورتشود و  یم

 نیههدوام ا ایههعههود و 

موارد  تعداد ها،یماریب

توانهههد  یمههه قیهههتزر

 مادام العمر هم باشد.

 

 نیاواسهههتدوز داروی  -

 دهمهههه مهههوار یبهههرا

زههههرم  یلههههیم ۱.25

ههههر نوبهههت   یبهههرا

 بجههز؛ هسههت قیههتزر

نهههوزادان  ینوپهههاتیرت

 0.625نهههارس کهههه  

 می باشد. گرمیلیم

یک 

 ساعت
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 هیادم شبک ایاززودا و  ،یزیخونر 

 ادم ماکوال ایو  اززودا ،یزیخونر 

 هیداخل زجاج یزیخونر 

 هیعنب دیجد عروق 

 د.باش همراهی داخل اتاق قدام یزیخونر -

 .که باشد یبه هر علت هیدر عنب دیعروق جد شیدایپ -

 د.باش هیعنب دیاز عروق جد یچشم که ناش یداخل اتاق قدام یزیخونر -

 

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


