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 ندارد

  معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ..... 

 برنامه ترویج زایمان طبیعی و نظام اعتبار بخشی بیمارستان هاموضوع: 

 با سالم و احترام

همانگونه که مستحضر هستید، به منظور ارتقاء سالمت مادر و نوزاد برنامه ترویج زایماا  بیییاا از ابتادا        

ول نظام سالمت به عنوا  یکا از برنامه ها  ملا در عرصه سالمت مورد تاکید و توجاه ویا و وزارم متیاو     برح تح

ما باشد. لذا ضمن تاکید بر تماما ابیاد برنامه مزبور و اهتمام هر چه بیشتر دانشگاو ها  علوم پزشکا کشور به ایان  

دو از اقدامام اصالحا و نیاز اذاذ باازذورد از صااح      برنامه ملا به استحضار ما رساند، بر اساس نتایج به دست آم

نظرا  و مدیرا  اجرایا از تاریخ ابالغ این نامه نظام اعتیار بخشا بیمارستا  ها با شرایط ذیل از برنامه ترویج زایماا   

 بیییا حمایت ما نماید:

ندارد هاا  اعتیاار   از محور رهیر  و مدیریت کیفیت ویرایش چهارم اساتا  1-11-1-بر اساس استاندارد الف -1

 بخشااا بیمارسااتا  هااا  کااه در ساااش یاات مااا باشاادا، تماااما بیمارسااتا  هااا مااا بایساات             

نظیر شاذص هاا  تییاین شادو بارا      ها  ابالغا بر نامه ها  ترویج زایما  بیییا را ماابق دستورالیمل

ر دارویاا و سایر و ترویج زایما  بیییا با درد  دارویا و غی LDR کاهش میزا  سزارین، توسیه تخت ها 

مرتیط برنامه ریز  و اجرا نمایند. در همین راساتا ضروریسات بیمارساتا  هاا ضامن پاایش مساتمر        موارد 

زایما  بیییا و مدیریت دقیق و میتنا بر شواهد در ذصوص اندیکاسیو  ها  سزارین به اهادا  برناماه و   

 ت دست یابند.ها  ابالغا وزارم بهداششاذص ها  تییین شدو ماابق دستورالیمل

بر اساس استاندارد ها  محور مادر و نوزاد تماما مراکز بایستا دستور الیمل ها  اجرایا مرتیط باا تارویج    -2

صاراا  زایما  بیییا را پیادو ساز  نمایند لذا در صورم عدم تحقق اهدا  و شاذص ها  کاهش سازارین،  

 .زایما  کس  نخواهد شدبخش زنا  و امتیاز سنجه ها  مرتیط با 

هایا که مواق به دستیابا به شاذص ها  ملا ترویج زایما  بیییاا نیاشاند حتاا در صاورم     بیمارستا  -3

 کس  امتیاز الزم مشمول رتیه عالا نخواهند شد. 

 

 


