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 كليات .1 ماده

 زايمان ترويج برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "طبيعي

  .االجراست الزم 15/2/1393

 كلي هدف .2 ماده

 سزارين ميزان كاهش طريق از نوزادان و مادران سالمت هاي شاخص ارتقاي .1

 باشد. مي درصد 30 تا 25 بين سزارين مطلوب ميزان .1.1

 هدف، است، مطلوب حد در زنان متخصص يا بيمارستان / دانشگاه سزارين ميزان كه صورتي در .1.2
 باشد. مي موجود وضعيت حفظ

 سه هر را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف دانشگاه هر .1.3
 پايان در و پايه درصدميزان پنج ماه، شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال،

 هر را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف بيمارستان هر .1.4
 در و پايه درصدميزان پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه سه

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال پايان

 را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف زنان متخصص هر .1.5
 در و پايه درصدميزان پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه سه هر

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال پايان

  اختصاصي اهداف .3 ماده

 1393 سال پايان تا درصد ده ميزان به سزارين ميزان كاهش .1

 اتاق فيزيكي فضاي سازي بهينه با خصوصي حريم حفظ طريق از باردار مادران مندي  رضايت افزايش .2
  زايمان هاي

 دولتي) هاي بيمارستان در طبيعي زايمان شدن رايگان (مردم جيب از پرداخت كاهش .3

 دولتي درمراكز طبيعي زايمان ميزان افزايش جهت خدمت دهندگان ارائه انگيزه افزايش .4

  ها راهكار .4 ماده

 دولتـي  مراكـز  در طبيعـي  زايمان فرانشيز طبيعي، زايمان انجام به باردار مادران تشويق منظور به .1
 شود. مي رايگان

 تعرفـه  بـر  مـازاد  تشـويقي  تعرفـه  طبيعـي،  زايمان خدمت دهندگان ارائه در انگيزه ايجاد منظور به .2
 . گردد مي پرداخت فعلي مصوب

 الزحمـه  حـق  بيهوشـي  متخصصـين  به موضعي درد بي زايمان انجام براي انگيزه ايجاد منظور به .3
 .گردد مي پرداخت بيهوشي
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 ماماهاي و دانشگاه در شاغل غير زنان متخصصين توسط طبيعي زايمان انجام براي الزم تسهيالت .4
 .گردد مي فراهم دولتي هاي بيمارستان در دفتركار، داراي

 و باردار مادر خصوصي حريم حفظ راستاي در زايمان اتاق فيزيكي ساختار سازي بهينه منظور به .5
 .يابد مي تخصيص دولتي مراكز به اي ويژه اعتبار زايمان فرايند خوشايندسازي

 دستورالعمل شمول .5 ماده

 و زنـان  متخصصـين  و درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان ي همه .1
 هستند. برنامه مشمول مراكز، اين در شاغل ماماهاي و بيهوشي زايمان،

 برنامه مالي گردش .6 ماده

 هـاي  سـازمان  عملكـرد  گـزارش  آخرين اساس بر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاونت .1
 از هريك به پرداخت فهرست و تعيين را پزشكي علوم هاي  دانشگاه از يك هر طبيعي زايمان تعداد گر، بيمه

 كند. مي تهيه را پزشكي علوم هاي  دانشگاه

 تشـويقي  پرداخـت  و كردن رايگان به مربوط اسناد هستند موظف دستورالعمل اين مشمول هاي  بيمارستان .2
 سـازمان  نماينـد.  ارائه سالمت بيمه سازمان به را شدگان بيمه همه درد بي طبيعي زايمان و طبيعي زايمان
 حـداكثر  شـد  خواهد تنظيم وزارت و سازمان آن بين كه اي نامه تفاهم چارچوب در است مكلف سالمت بيمه
 هاي بيمه كليه درد بدون طبيعي زايمان و طبيعي زايمان آمار اعالم به نسبت اسناد، دريافت از پس روز 15
  نمايد. اقدام دانشگاه به پرداخت قابل سهم همراه به پايه

 اسـاس  بـر  سـالمت  بيمـه  سـازمان  از صورتحساب دريافت از پس هفته يك حداكثر پزشكي علوم دانشگاه .3
 مراكـز  از هريـك  بـا  قطعـي  حسـاب  تسـويه  به نسبت درماني مراكز از يك هر سهم و تخصيصي اعتبارات
  نمايد مي اقدام مشمول

 الزحمـه  حـق  پرداخـت  بـه  نسـبت  دانشگاه از اعتبارات دريافت از پس ماه يك حداكثر مكلفند مشمول مراكز .4
  نمايند. اقدام طرح مشمول ماماهاي و پزشكان

 سـالمت  بيمـه  سـازمان  بـه  بيمـار  معرفي به مكلف خدمت دهنده ارائه مراكز بيمه، فاقد بيماران خصوص در .5
 باشند. مي افراد نمودن بيمه وكار ساز سازي فراهم جهت

 دولتـي  تعرفـه  اسـاس  بـر  را خـود  طبيعـي  زايمان هاي هزينه بايد بيمه ارائه عدم صورت در خارجي اتباع .6
  نمايند. پرداخت وزيران هيئت مصوب

 طبيعـي  زايمـان  كـه  بـارداري  مادران از وجهي گونه هيچ دريافت حق بيمارستان فرانشيز: جبران مكانيسم .7
 ايـن  محـل  از امـر  ايـن  تـامين  جهت الزم اعتبار ندارد را ... و مصرفي بهداشتي، اقالم هزينه بابت اند داشته
 گردد. مي تعيين برنامه

 .شد خواهد تامين فرانشيز كاهش برنامه محل از ها پرداخت ساير با درصدي ده فرانشيز التفاوت مابه .8

  خدمت: ارائه استانداردهاي .7 ماده

 زايمـان  و مامـايي  خـدمات  ارائـه  اسـتانداردهاي  مرجـع  "زايمان و مامايي خدمات كشوري راهنماي" كتاب .1
 باشد. مي دستورالعمل اين طبيعي
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 و مامايي هاي فوريت فيزيولوژيك، زايمان آموزشي هاي دوره طرح، شروع با همزمان است موظف دانشگاه .2
 دانشـجويان  و زنـان  دسـتياران  هـا،  مامـا  زايمـان،  و زنان متخصصين كليه براي را جنين سالمت ارزيابي
 نمايد. برگزار مامايي

 را اي رسـانه  تبليغـات  و اجتماعي بازاريابي هاي فعاليت طبيعي، زايمان ترويچ براي است موظف دانشگاه .3
 رساند. انجام به

 را بـاردار  مـادران  ويـژه  زايمان براي آمادگي هاي كالس برگزاري جهت الزم تسهيالت است موظف دانشگاه .4
  نمايد. فراهم

 وزارت ايرانيان نوزادان و مادران اطالعات سامانه در را مواليد به مربوط اطالعات است موظف بيمارستان .5
   نمايد. ثبت بهداشت

 حضـور  امكان سازي فراهم و باردار مادر خصوصي ميحر حفظ و مانيزا نديفرا يساز نديخوشا منظور به .6
 بـه  را مـان يزا اتـاق  يكيزيف طيشرا هستند مكلف دولتي يها مارستانيب مادر، كنار در ديده آموزش همراه

 بـا  )زايمان بخش -ايمن بيمارستان وطراحي ريزي برنامه استاندارد كتاب طبق( نفره كي هاي اتاق صورت
  .سازند فراهم كي به كي مراقبت امكان

 وزارت درمـان  معاونـت  طـرف  از "متعاقبـا  كـه  زايمان اتاق فيزيكي فضاي سازي بهينه نامه شيوه مطابق .7
 مـادر  اقامـت  زمان ميانگين و زايمان و ليبر فعال تخت تعداد زايمان، آمار اساس بر( شد خواهد اعالم متبوع
 زايمـان  بلـوك  در نفره يك هاي اتاق ايجاد براي دولتي هاي بيمارستان از يك هر به )زايمان بلوك در باردار
  يافت. خواهد تخصيص بودجه

 ايجـاد  بـه  نسـبت  مربوطه ي بودجه دريافت و نامه شيوه ابالغ از پس ماه شش ظرف است موظف دانشگاه .8
  نمايد. اقدام يادشده واحدهاي

 بودن وباال مراجعين تعدادزياد نفره، يك هاي تاقا ايجاد جهت فيزيكي فضاي  كفايت عدم صورت در .9
 (Birth بيمارسـتان  درمجاورت زايشگاه احداث جهت تواند مي دانشگاه ، منطقه در طبيعي آمارزايمان

Center(نمايد. اقدام بهداشت وزارت قانوني مجوزهاي اخذ با 

 شـاغل  غيـر  زنان متخصصين توسط طبيعي زايمان انجام براي الزم تسهيالت است مكلف دانشگاه .10
 قرارداد عقد نامه شيوهنمايد. فراهم دولتي هاي بيمارستان در دفتركار، داراي ماماهاي و دانشگاه در
 متبـوع  وزارت درمـان  معاونت طرف از "متعاقبا  كار دفتر / مطب داراي ماماي و زنان متخصص با

 شد. خواهد ابالغ

    است. باقي خود قوت به كماكان  12/2/89مورخ 47672  شماره به همراه ماماهاي نامه آئين .11

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .8 ماده

 است. دانشگاه رئيس عهده بر دستورالعمل اين اجراي بر نظارت .1

 را طرح اين نظارتي و اجرايي استانداردهاي هستند موظف كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه كليه .2
 ). يك شماره پيوست ( گيرد مي انجام پيوست نامه شيوه مطابق پايش نمايند. رعايت

  بازتوزيع .9 ماده

 هـاي  برنامـه  خـدمت  جبـران  نظام نامه شيوه چارچوب در برنامه اين منابع بازتوزيع و خدمت جبران نظام .1
 شد. خواهد ابالغ سالمت، نظام تحول
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 زايمـان  انگيزشـي  و تشـويقي  تعرفـه  بـه  مربوط موارد دركليه توزيع باز جدول در بيمارستان سهم .1.1
 زايمـان  بلـوك  فيزيكـي  ساختار سازي بهينه اولويت با طبيعي زايمان ترويج راستاي در بايد طبيعي
 گردد. هزينه طبيعي زايمان فرهنگ ترويج و مادران ،آموزش

 مشمول هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 9 شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه

  



  هاي برنامه تحول نظام سالمت / نسخه اجرايي مجموعه دستورالعمل

 

 57 صفحه  درمان معاونت / پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

 

  اول پيوست
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  طبيعي زايمان ترويج خصوص در كشور دولتي هاي بيمارستان و ها دانشگاه عملكرد پايش نامه شيوه

 . شد خواهد انجام سطح سه در عملكرد پايش .1

  بيمارستان سطح : اول سطح پايش .1.1

 گيرد. مي صورت بيمارستان طبيعي زايمان ترويج كميته توسط بيمارستان سطح در پايش .1.1.1

 آموزشي (درصورت بيمارستان آموزشي معاون بيمارستان، رئيس شامل كميته اعضاي .1.1.1.1
 زنان)، متخصص زايمان( بخش رئيس بيمارستان، مدير بيمارستان، درمان معاون )، بودن
 از نفر يك و زايمان بلوك مسئول وماما اطفال) متخصص نوزادان( بخش رئيس

 حد در طبيعي زايمان آمار داراي "بيمارستان(ترجيحا در شاغل زنان متخصصين
 نياز صورت باشد.در مي الزامي جلسات در كميته اعضاء همه حضور .باشند مي مطلوب)

 آيد. عمل به دعوت نيز ديگر تخصصي هاي گروه از

 جلب منظور به است موظف بيمارستان طبيعي زايمان ترويج طرح،كميته شروع ابتداي در .1.1.2
 طرح جزئيات و اهداف مورد در توجيهي جلسه زايماني خدمات دهندگان ارائه موثر مشاركت
 نمايد. برگزار

 شروع ابتداي در موجود وضعيت گزارش است موظف بيمارستان طبيعي زايمان ترويج كميته .1.1.3
 متخصصين تفكيك به را سزارين هاي انديكاسيون و ميزان طبيعي، زايمان ميزان شامل طرح

 مربوطه دانشگاه درمان معاونت حوزه به را گزارش آنان، به نتايج اعالم ضمن و كرده بررسي
 نمايد. ارسال

 مورد  ميزان، حفظ بود، مطلوب ميزان محدوده در متخصص يك سزارين ميزان كه صورتي در .1.1.4
 باشد. مي نظر

 سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف زنان متخصص .1.1.5
 پايان در و درصد پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش %5/2 ميزان به ماه سه هر را

 يابد. كاهش پايه وضعيت درصد ده ميزان به سال

 متخصص سزارين الزحمه حق ، است %45از باالتر متخصص سزارين ميزان كه صورتي در .1.1.6
  گردد. مي ذخيره طبيعي زايمان ترويج صندوق در و نشده پرداخت

 متخصصص باشد، انتظار مورد درحد متخصص يك سزارين ميزان سال، درپايان كه درصورتي .1.1.7
 و شود مي معرفي ارتقاء مراحل در گرفتن نظر در جهت آموزشي معاونت حوزه به علمي هيات

 دانشگاه درمان معاونت عهده به علمي هيات غير متخصص تشويق مورد در گيري تصميم
 بود. خواهد

 باشد. مي بيمارستان محترم رياست عهده بر كار انجام برحسن نظارت و ريزي برنامه مسئوليت .1.2

 به سزارين، روند كاهش و طبيعي زايمان ترويج زمينه در ها بيمارستان عملكرد ،1393درسال .1.2.1
 مورد ژانس) اور بخش بيمارستان(همانند اعتباربخشي درجه ضروري هاي مالك از يكي عنوان

  گرفت. خواهد قرار استفاده

 در سزارين ميزان كه هايي بيمارستان در باشد. مي درصد 30 تا 25 بين سزارين مطلوب ميزان .1.2.2
 باشد. مي موجود وضعيت حفظ هدف، است، مطلوب حد



  هاي برنامه تحول نظام سالمت / نسخه اجرايي مجموعه دستورالعمل

 

 59 صفحه  درمان معاونت / پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

  دانشگاه سطح : دوم سطح پايش .1.3

 دانشگاه سطح در پايش .1.3.1

 درمان معاونت حوزه طبيعي زايمان ترويج كميته توسط دانشگاه سطح در پايش .1.3.1.1
  گيرد. مي صورت دانشگاه

 زنان، گروه مدير آموزشي، معاون درمان، معاون شامل دانشگاهي كميته اعضاي .1.3.1.1.1
 .باشند مي دانشگاه مامائي امور مسئول و مامائي مديرگروه اطفال، مديرگروه

 در را سزارين ميزان دانشگاه، طبيعي زايمان ترويج كميته طرح، شروع ابتداي در .1.3.1.2
 موجود وضعيت گزارش و كرده بررسي پوشش تحت وخصوصي دولتي هاي بيمارستان

 . نمايد مي ارسال متبوع وزارت درمان معاونت حوزه به بيمارستان تفكيك به را

 درسطح شده انجام سزارين ميزان است مكلف دانشگاه طبيعي زايمان ترويج كميته .1.3.1.3
 ترتيبي و قرارداده پايش مورد وخصوصي (دولتي پوشش تحت دانشگاه بيمارستانهاي

 شود. محقق برنامه طي در درصد 45 زير به سزارين ميزان كاهش هدف كه نمايد اتخاذ

 سزارين ميزان نظر از پوشش تحت دولتي هاي بيمارستان عملكرد بار يك ماه سه هر .1.3.1.4
 . گردد مي ارائه بازخورد پايش نتايج اساس بر و شود مي بررسي

 گرفته صورت اجرائي مداخالت و پوشش تحت دولتي هاي بيمارستان پايش گزارش .1.3.1.5
 وزارت درمان معاونت حوزه به طرح شروع از پس بار يك ماه هرشش دانشگاه توسط
 . گردد مي ارسال بهداشت

 كميته در موضوع ماه، شش پايان در بيمارستان سزارين سير نبودن نزولي صورت در .1.3.1.6
 رئيس، شامل مربوطه بيمارستان مسئولين حضور با دانشگاه طبيعي زايمان ترويج
 ماما و زايمان بخش رئيس درمان، معاون بودن)، آموزشي صورت آموزشي(در معاون
 مي طراحي اجراء جهت الزم مداخالت و گرفته قرار بررسي مورد زايمان بلوك مسئول
 گيرد. مي صورت بار يك ماه سه هر مداخالت اجراي نتايج پيگيري گردد.

 به مراتب طرح، ازشروع پس سال يك بيمارستان، سزارين روند اصالح عدم درصورت .1.3.1.7
 گردد. مي اعالم بيمارستان اعتباربخشي در نمودن لحاظ جهت درمان معاونت

 . باشد مي دانشگاه محترم رياست عهده بر دانشگاه سطح در مسئوليت .1.3.2

  بهداشت وزارت سطح : سوم سطح پايش .1.4

  بهداشت وزارت درمان معاونت سطح در پايش .1.4.1

 وزارت ايرانيان نوزادان و مادران سامانه اطالعات اساس بر بهداشت وزارت درسطح پايش .1.4.2
 متبوع وزارت كارشناسي گروه ادواري هاي بازديد و دانشگاه ترويج كميته گزارشات متبوع،
 .گرفت خواهد صورت

 دانشگاهي هر شود. مي اعالم دانشگاه به عملكرد ارزيابي و پايش نتايج بار، يك ماه شش هر .1.4.3
 ميزان به ماه 6 طي را خود خصوصي و دولتي بيمارستانهاي سزارين ميزان مجموع بتواند كه

 اين اعتبار درصد 1 سقف تا و گرفت خواهد قرار تشويق مورد دهد كاهش درصد 5 حداقل
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 دست تشويق براي تا گرفت خواهد قرار دانشگاه رييس اختيار در ماه) 6 هر برنامه(در
  نمايد. هزينه برنامه بيشتر ترويج و اندركاران

 مسئولين طرح، آغاز از پس ماه شش دانشگاه سطح در سزارين روند نبودن نزولي صورت در .1.4.4
 زايمان ترويج كميته جلسه در درمان معاون و آموزشي معاون دانشگاه، رياست شامل دانشگاه
 را دانشگاه برنامه و نموده شركت متبوع وزارت درمان معاون حضور با متبوع وزارت طبيعي
 ماه سه در را برنامه پيشرفت گزارش آن از پس و نمود خواهند ارائه وضعيت اصالح جهت
 . نمايند مي ارسال درمان معاونت حوزه به بعدي

 حوزه طرح، شروع از پس سال يك دانشگاه، سطح در سزارين روند نشدن اصالح صورت در .1.4.5
 خواهد گزارش وزارت محترم مقام به گيري تصميم جهت را مراتب متبوع وزارت درمان معاونت
 نمود.

 .باشد مي درمان محترم معاون عهده بر بهداشت وزارت سطح در مسئوليت .1.5

 بهداشت، معاونت درمان، معاونت حضورنمايندگان با طبيعي زايمان ترويج كشوري كميته .1.5.1
 بورد هيأت رئيس و زنان، بورد هيات رئيس متبوع، وزارت توسعه معاونت آموزشي، معاونت
 شد. خواهد تشكيل بهداشت وزارت درمان معاونت نظر زير مامائي

  زايمان پايش فرم

 اول ماهه سه 92 سال عنوان رديف
93 

 دوم ماهه سه
93 

 ماهه سه
 93 سوم

 ماهه سه
 93 چهارم

 93 سال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

             مواليد 1

              طبيعي زايمان 2

              سزارين 3

              تكراري سزارين 4

 علت به سزارين تعداد 5
 باالي خون فشار

 است؟ مادرچقدر

            

 عدم علت به سزارين 6
  لگن و سرجنين تناسب

            

 زجر علت به سزارين 7
  جنين

            

 علت به سزارين 8
 بند و جفتي مشكالت

  ناف

            

 علت به سزارين 9
 طبيعي غير نمايش
  جنين

            

 عدم علت به سزارين 10
  پيشرفت

            

 چند علت به سزارين 11
  قلويي

            

 درخواست به سزارين 12
  مادر
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              ديگر علل به سزارين 13

              زايمان القاي 14

              زايمان دردهاي تقويت 15

              زياتومي اپي 16

              4 و 3 درجه پارگي 17

 درد بي زايمان 18
  موضعي

            

 3 از بيش كه مادراني 19
 دريافت خون واحد
  اند كرده

            

             ابزار با زايمان 20

 انجام هاي زايمان 21
 هفته 37 از قبل شده

 و (سزارين بارداري
 )طبيعي زايمان

            

 انجام هاي زايمان 22
 هفته 41 بعداز شده
 شش و هفته 41( تمام
 بارداري روز)

 زايمان و (سزارين
 )طبيعي

            

 اول شكم مادران 23
  شده سزارين

            

 ليبر هنگام كه مادراني 24
 كرده استفاده وان از
 وجود صورت در اند(

 الزم) تسهيالت

            

 هنگام كه مادراني 25
 استفاده وان از زايمان
 صورت (در اند كرده
 الزم). تسهيالت وجود

            

 بخش به كه مادراني 26
 ويژه هاي مراقبت
 اند. يافته انتقال

            

 

 

 


