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 رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 الزام اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادرموضوع: 

 با سالم

در خصوص ترويج زايمان طبيعي به 72/7/59با توجه به دستور مقام محترم وزارت در شوراي معاونين مورخ 

ده اقدام بيمارستان دوستدار اجراي  ،خدمات زايمان در بيمارستاناستحضار مي رساند به منظور افزايش كيفيت 

 الزامي است. اجراي ده اقدام فوق در اعتبار بخشي بيمارستان ها منظور شده است. ده اقدام عبارتند از:

و  ارائه مراقبتهاي دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان بر اساس پروتکل هاي وزارت بهداشت .1
 ود در كتب معتبر شواهد علمي موج

ايجاد دسترسي به خدمات تخصصي  مامايي براي مادران در هنگام زايمان، ارتباط با سطوح باالتر و  .7
 پائين تر بيمارستاني و سطوح خارج بيمارستاني

امکان ارائه خدمات مراقبتي و پاراكلينيکي در فوريت هاي مامايي و زايمان مانند تزريق خون، آزمايش  .3
 ر متخصص كودكان در زايمان هاي پر خطر هاي تخصصي، حضو

 آموزش به كاركنان در مورد روش هاي زايمان بي درد دارويي و كاهش درد غير دارويي .4

استفاده از بر افزايش آگاهي و  اكيدتبا و همراهان ارائه آموزش هاي آمادگي براي زايمان به مادران  .9
 عضالنياسکلتي و تمرينات  تکنيك هاي تنفس ،تن آرامي،

 ارايه خدمات با توجه به باورها و ارزش هاي مذهبي مادرو رعايت حريم خصوصي  مادر .6

خودداري از اعمالي كه به صورت روتين كاربردي ندارد مانند: ناشتا بودن مادر، رگ گرفتن، شيو، انما،   .2
 زياتومي محدود كردن حركت مادر در ليبر، انجام زايمان به روش ليتاتومي، اينداكشن، استيموليشن، اپي

 انجام زايمان فيزيولوژيك و ارائه روشهاي دارويي و غير دارويي كاهش درد زايمان .8

 امکان وجود همراه آموزش ديده در كنار مادر در هنگام ليبر و زايمان .5

مطابق با دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، اقدام بيمارستان هاي دوستدار كودك  11پياده سازي  .11
 درمان و آموزش پزشکي

اقدامات الزم در بيمارستان ها  لوح بيمارستان دوستدار مادرهشمند است دستور فرمائيد به منظور دريافت خوا

 انجام شود.
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