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 ب. مراقبت و درمان

 ی مادر و نوزادهامراقبت(1-ب

 

 شود.طبق دستورالعمل ابالغی انجام می مادران باردار در بلوک زایمان  براساس تریاژ پذیرش 1 5 ب

 دستاورد استاندارد

  معاینه و مراقبت مادران باردار، اولویت بندی و تشخیص مادران پرخطر 

  در هر سطح و نوع هنگام مراجعه به بیمارستاناولویت بندی مادران باردار پرخطر 

 

 .شودمیانجام  بهداشت وزارت یابالغ الزامات با رعایت "مانیدر بلوک زا شده انجام اژیتر براساس مادران رشیپذ". 1سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    نگ   هتلی ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مشاهده بخش اورژانس یا کارشناس ارشد مامائی تریاژ در اتاق معاینه بخش زایمان وجود کارشناس/ 1

 مشاهده ر جهت ویزیت و معاینه تریاژ مادران باردار و اولویت بندی مادران پرخط 2

 بررسی مستند پرونده مادر باردارگزارش مامائی دفتر سرپایی یا  ریاژ/تکمیل فرم ت 3

 توضیحات

مادران پرخطر و کم خطر( معاونت درمان و بهداشت  ی)جداساز 13/2/34د مورخ 3403/044بخشنامه  5مرتبط : براساس بند  یهادستورالعمل

د 11451/044بخشنامه یکتاب ط نیدوم ا ی، )بازنگر"مانیو زا یارائه خدمات مامائ یکشور یراهنما"کتاب  ینسخه ابالغ نیوزارت متبوع و آخر

 معاونت بهداشت و درمان ابالغ شده است.( 23/8/31مورخ 

 فتیمسئول ش ،بلوک زایمان، ماما مسئول زایمان بخش سیرئ هدایت کننده
 

وزارت  یبراساس بخشنامه ابالغ مارستانیاورژانس به ب ریغ در صورت مراجعه اورژانس/ مانیروز پس از زا 02تا  یباردار یااز ابتد یدر محدوده زمان .2سنجه 

 .شودمیاما انجام م توسط پزشک متخصص زنان*/ یابیارز نیبهداشت اول

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه روز پس از زایمان  02آگاهی پزشکان اورژانس به دستورالعمل پذیرش مادران باردار تا  1

 بررسی مستندات ن توسط متخصص زنان/ ماما طبق دستورالعمل**روز پس از زایما 02ویزیت مادران باردار تا  2

 بررسی مستندات بیمار در فرم شرح حال و برگ دستورات پزشک در پرونده  ناتیمعا جهینت ثبت  3

 توضیحات

 نهیاو مع یبررس یمامائ ماما از نظر ( توسط متخصص زنان/یربارداریغ /یمشکالت باردار لی)بدل راورژانسیبه علل اورژانس و غمراجعه مادر  *

 .شوند یم

 مادران باردار رشیبا موضوع پذ 11/5/1331د مورخ 1122/044مرتبط : بخشنامه شماره  یهادستورالعمل **

  بخش اورژانس سیرئ ،مارستانیب مدیرعامل /سیرئ هدایت کننده
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 شود.مل ابالغی انجام میطبق دستورالع مادران باردار در بلوک زایمان  براساس تریاژ پذیرش 2 5 ب

 دستاورد استاندارد

  ی زایمانهامراقبتفضای فیزیکی و بهبود سازی و استاندارد سازی ترویج زایمان طبیعی از طریق خوشایند 

 

 .شودمیمادر مراقبت ارائه  کیمنحصراً به  LDRدر هر اتاق  .1سنجه 

 لایده آ اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایرارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده  1LDR وهیبه ش مانیبلوک زا یطراح 1

 مشاهده و مصاحبه *مادر باردار برای هر یاختصاص LDRاتاق  2

 بررسی مستند  مانیو دو ساعت اول پس از زا مانیزا بر،یمربوط به ل یهامراقبته ارائ 3

 7/2/33مورخ  83/144درطرح تحول سالمت نامه شماره  یعیطب مانیزا جیدستورالعمل ترو* توضیحات

  مانیبخش زا سیرئ مارستان،یب / مدیر عاملسیرئ ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم هدایت کننده
 

 .باشدمیالزم جهت اقامت همراه فراهم  یرفاه التیفراهم است و تسه LDRامکان حضور همراه در اتاق  . 2جه سن

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت   دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار     آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه بلوک زایمان  LDRدر اتاق امکان حضور همراه  1

 مشاهده  بلوک زایمان LDRدر اتاق وجود تسهیالت همراه * 2

 توضیحات
 مانیاز جیدستورالعمل ترو بط:مرت یهادستورالعملطبق  ...*تسهیالت حضور همراه جهت اقامت شامل صندلی تختخواب شو، تلفن، یخچال و 

 7/2/33مورخ  83/144در طرح تحول سالمت نامه شماره  یعیطب

 بلوک زایمان ، ماما مسئولمانیزابخش  سیرئ مارستان،یب / مدیرعاملسیرئ ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم هدایت کننده
 

 اصل می کند.ی مادران باردار اطمینان حهامراقبتبیمارستان از مدیریت  3 5 ب

 دستاورد استاندارد

 بهبود مراقبت از مادران باردار 

 ارتقای ایمنی مادر 
 

 .شودمیی ابالغی وزارت بهداشت انجام هادستورالعملی معمول از مادران باردار بر اساس هامراقبت. 1سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی زیابیگام اجرایی / مالک ار

 مصاحبه "راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان"آخرین نسخه ابالغی کتاب دسترسی کارکنان به  1

 مشاهدهبررسی مستند و  * حیصح و کامل طور به باردار مادران یبرا مانیزا چهارم و سوم دوم، اول، مرحله مانیزا و بریل معمول یهامراقبتارائه  2

 تتوضیحا
د 11451/044، بازنگری دوم این کتاب طی بخشنامه"راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان"* بر اساس  آخرین نسخه ابالغی کتاب 

  23/8/31مورخ 

 بلوک زایمان رئیس بخش زایمان، ماما مسئول هدایت کننده
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اساس راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن  بر "مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان "خط مشی و روش .  2سنجه 

 .آگاهی دارند و بر اساس آن عمل می نمایند

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان تدوین خط مشی و روش 1

 بررسی مستند شناسایی و مشارکت صاحبان فرایند* در تدوین خط مشی و روش 2

 دبررسی مستن رعایت همسویی با سیاست های اصلی بیمارستان  3

 بررسی مستند شناسایی و تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط  0

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 5

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی  1

 بررسی مستند و مشاهده ابالغ فایل الکترونیک خط مشی و روش   7

 مصاحبه ارکنان درخصوص خط مشی و روش آگاهی ک 8

 بررسی مستند پیش بینی اقدامات فوری در مواجهه با مادران پرخطر **بر اساس دستورالعمل ابالغی***در روش اجرایی 3

 مشاهدهبررسی مستند و  انطباق عملکرد کارکنان با خط مشی و روش از تاریخ ابالغ 14

 توضیحات

 بخشول *رییس بخش زایمان و ماما مسئ

** در صورتی که اولین ارزیابی نشان دهد که مادر باردار در گروه پرخطر) فهرست مادران پرخطر توسط وزارت بهداشت ابالغ گردیده است.( 

 ضرپزشک متخصص زنان و زایمان/ دستیار ارشد در مراکز آموزشی در بالین مادر حا "قرار دارد هم زمان با انجام اقدامات درمانی ضروری، فورا

و در صورت نیاز به معاینات یا مشاوره های تخصصی دیگر، این مهم نیز توسط پزشک متخصص/ دستیار ارشد در مراکز آموزشی انجام  شودمی

 شود.

د مورخ 11451/044بخشنامه یکتاب ط نیدوم ا ی، بازنگر"مانیو زا یارائه خدمات مامائ یکشور یراهنما"کتاب  ینسخه ابالغ نیآخر ***

23/8/31  

 بلوک زایمانرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
 

 مانیو زا ییخدمات ماما یکشور یمقرر براساس راهنما یآن در مهلت زمان هیته یشده و چگونگ ینیب شیپ یضرور یداروها ستیآمپول روگام در ل. 3سنجه 

 .ندینما یشده و بر اساس آن اقدام م نییتع

 ایده آل اساسی              الزامی         سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند وک زایمانپیش بینی آمپول روگام درفهرست داروهای ضروری ابالغی کمیته دارو و درمان در بل 1

 مشاهده و مصاحبه ساعت پس از زایمان   72تهیه* و تزریق آمپول روگام بر اساس دستورالعمل ابالغی* به مادر زایمان کرده حداکثر تا  2

 بررسی مستند ثبت سوابق تزریق روگام در پرونده مادر 3

 توضیحات

ای وجود آمپول روگام در بخش نباشد و طی فرایندی از سایر مراکز این آمپول تهیه *اگر آمار مادران باردار به نحوی است که ضرورتی بر

 تهیه و تزریق شود .ساعت پس از زایمان(  72حداکثر تا شود. بایستی تمامی کارکنان از این فرآیند آگاهی داشته و در زمان مقرر)

د مورخ 11451/044بخشنامه یکتاب ط نیدوم ا ی، )بازنگر"مانیو زا یارائه خدمات مامائ یکشور یراهنما"کتاب  ینسخه ابالغ نیآخر**

 معاونت بهداشت و درمان ابالغ شده است.( 23/8/31

 ی داروییهامراقبت، رئیس بخش بلوک زایمانرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
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 .شودمیوزارت بهداشت انجام  یبراساس دستورالعمل ابالغ مانیساعت پس از زا 2مادر تا  شیپا .0سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه مراقبت مادران تا دوساعت پس از زایمان طبق دستورالعمل آگاهی کارکنان به اصول  1

 مشاهدهبررسی مستند و  ارایه مراقبت مستمر به مادران تا دو ساعت پس از زایمان* طبق دستورالعمل ابالغی** 2

 توضیحات

 کنترل عالئم حباتی، خونریزی، انقباض رحم و سایر موارد طبق دستورالعمل ابالغی *

د مورخ 11451/044بخشنامه یکتاب ط نیدوم ا ی، )بازنگر"مانیو زا یارائه خدمات مامائ یکشور یراهنما"کتاب  یسخه ابالغن نیآخر**

 معاونت بهداشت و درمان ابالغ شده است.( 23/8/31

 مسئول اتاق عمل ، سرپرستار/بخشرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
 

 .شودمیبراساس راهنمای کشوری خدمات مامائی و زایمان انجام  "اردارمدیریت درد مادران ب" .5سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده کاهش درد ابالغی از وزارت بهداشت* راهنمای روش های بی دردی/کارکنان بلوک زایمان به فایل الکترونیک  دسترسی 1

 مصاحبه  دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشتو کاهش درد  روش های بی دردی/مزایا و معایب آگاهی کارکنان بلوک زایمان به  2

 مشاهدهمصاحبه و  پزشک یکی از روش های بی دردی/کاهش درد براساس تمایل مادر **که توسط ماما /بکارگیری حداقل  3

 توضیحات

د 11451/044، بازنگری دوم این کتاب طی بخشنامه"راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان"** آخرین نسخه ابالغی کتاب 

  23/8/31مورخ 

پزشک ارائه و  ماما /کم دردی توسط  های دارویی بی دردی و غیر داروییحاسن و معایب روش ** توضیحات الزم به مادر درخصوص م

 .شودمیبکارگیری  ،به انتخاب مادر یکی از روش ها

 بلوک زایمانماما مسئول رئیس بخش زایمان،  هدایت کننده
 

 ابالغی وزارت بهداشت( سنجش و پایش شده و اقدام اصالحی/ خدمات بخش زایمان)ی مادر و نوزاد با استفاده از ابزار بررسی کیفیت هامراقبتاثربخشی . 1سنجه 

 .شودمیبرنامه بهبود تدوین و اجرا 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ء سالمت   ارتقا    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند دسترسی ارائه دهندگان خدمات زایمان، به ابزار بررسی کیفیت خدمات بخش زایمان* 1

 مصاحبه خدمات در بخش زایمانت کیفی ئه دهندگان خدمات زایمان از محتوای ابزار بررسیاآگاهی ار 2

 بررسی مستند توسط ماما مسئول ی مادر با استفاده از ابزار مربوط در فواصل زمانی معینهاراقبتمارزیابی اثربخشی  3

 بررسی مستند تکمیل فرم مربوط طبق دستورالعمل ابالغی** 0

 مشاهده انجام اقدام اصالحی/ تدوین برنامه بهبود  5

 توضیحات

 *چک لیست ابالغی از وزارت بهداشت  بصورت فایل الکترونیک

د مورخ 11451/044، )بازنگری دوم این کتاب طی بخشنامه"راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان"آخرین نسخه ابالغی کتاب**

 معاونت بهداشت و درمان ابالغ شده است.( 23/8/31

 فنی بیمارستان  مسئول بلوک زایمان،ماما مسئول رئیس بخش زایمان،  ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم هدایت کننده
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پزشک متخصص زنان و زایمان طبق شیوه نامه ارتقای حضور متخصص زنان و زایمان بر اساس بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت در بیمارستان مقیم  .7سنجه 

 .نمایدمیو بر اساس وظایف محوله فعالیت  باشدمی

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند لیست ماهانه پزشکان مقیم *بلوک زایمان توسط مدیریت بیمارستان  1

 مشاهده و بررسی مستند پزشکان مقیم بلوک زایمان طبق برنامه بر بالین مادران طبق شیوه نامه ابالغی**حضور  2

 توضیحات

 انشگاه علوم پزشکی باید از دستورالعمل طرح تحول نظام سالمت در خصوص مقیمی و ماندگاری تبعیت شود. *در بیمارستان های وابسته به د

 21/14/31د مورخ 10210/044ی مرتبط : شیوه نامه ارتقای حضور متخصصین زنان و زایمان، نامه شماره هادستورالعمل**

 هماهنگی رئیس بخش لیست ماهانه اصالح و به روز رسانی شود. در صورت تغییر شیفت های کاری پزشکان در طی ماه الزم است با

 بیمارستان، رئیس بخش زایمان/ مدیرعامل رئیس هدایت کننده
 

 .نمایدمیبیمارستان از آموزش به مادران درخصوص مراقبت از خود و نوزادش اطمینان حاصل  4 5 ب

 دستاورد استاندارد

 ارحفظ سالمت و ارتقای ایمنی مادران بارد 

 مشارکت مادران در خود مراقبتی و مراقبت از نوزاد 
 

 .شودمیی ابالغی وزارت بهداشت انجام هادستورالعملآموزش به مادران درخصوص خودمراقبتی بر اساس  .1سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر      هتلینگ   ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده *دستورالعمل خودمراقبتی مادراندسترسی کارکنان بلوک زایمان به فایل الکترونیک  1

 مصاحبه دستورالعمل آموزش خود مراقبتی مادرانآگاهی کارکنان بلوک زایمان  2

 مشاهده پزشک توسط ماما/ارائه آموزش به زبان ساده و قابل فهم  به مادران  3

 توضیحات
، )بازنگری دوم این کتاب طی "راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان"آخرین نسخه ابالغی کتاب  :  ی مرتبطهادستورالعمل*

 غ شده است.(معاونت بهداشت و درمان ابال 23/8/31د مورخ 11451/044بخشنامه

 بلوک زایمانرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
 

 یو چگونگ تیاهم مان،ینوزاد به مادران باردار قبل از زا یهامراقبت مان،یکاهش درد زا یروش ها مان،ینحوه زا نهیالزم در زم یهاآموزشو  حاتیتوض .2 سنجه

 هیتوسط ماما ارا یو همراهان و دارمادر در ساعت اول تولد به مادر بار ریبا ش هیاصله پس از تولد و شروع تغذتماس پوست با پوست مادر با نوزاد بالف یبرقرار

 .شودمی

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه  لماما مسئو بخش و تعیین مفاد آموزشی مادران قبل از زایمان  توسط رئیس 1

 مصاحبه آگاهی کارکنان به مقاد آموزشی مادران قبل از زایمان   2

 مصاحبه مانیقبل از زابه مادران  مانینحوه زادرخصوص به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  3

 مصاحبه  مانیقبل از زا به مادراندرد کاهش  یروش هادرخصوص به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  0

 مصاحبه  مادر با نوزاد  تِتماس پوست با پوس یبرقرار یچگونگدرخصوص به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  5

 مصاحبه  مانیل از زاقببه مادران  مادر درساعت اول تولد ریبا ش هیشروع تغذخصوص به زبان ساده و قابل فهم درارائه آموزش و توضیحات  1

 توضیحات
 .شودمی هان نیز تعیین و بر اساس آن اقدامدر مفاد آموزشی موارد الزم برای آموزش به همرا

 صورت پذیرد.ی ارائه شده در پرونده بیماران هاآموزشثبت توصیه .

 لوک زایمانبرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
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 .نمایدمیی مادر پس از زایمان، به صورت شفاهی به زبان قابل درک به وی ارایه هامراقبتی الزم را در خصوص هاآموزشپزشک/ ماما  .3 سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ت   ارتقاء سالم دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه لماما مسئو توسط رئیس بخش وی مادری پس از زایمان هامراقبتتعیین مفاد آموزشی  1

 مصاحبه ی مادری پس از زایمانهامراقبتآگاهی کارکنان به مقاد آموزشی  2

 مصاحبه مانیاز زا به مادران پس زمان خروج از تختصوص درخبه زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  3

 مصاحبه مانیاز زاپس  به مادران  عالیم خطردرخصوص به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  0

 مصاحبه مانیاز زاپس  به مادران میزان فعالیت و تغذیهدرخصوص بهداشت فردی، به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  5

 مصاحبه مانیاز زابه مادران پس  ومیوتنحوه مراقبت از محل اپیزیدرخصوص به زبان ساده و قابل فهم ارائه آموزش و توضیحات  1

 صورت می پذیرد.ی ارائه شده در پرونده بیماران هاآموزشتوصیه .ثبت  توضیحات

 بلوک زایمانرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
 

و یک نسخه مکتوب از آموزش  نمایدمیی نوزاد به صورت شفاهی به زبان قابل درک به وی ارایه هامراقبتی الزم را در خصوص هاآموزشپزشک/ ماما  .0 سنجه

 .شودمیارایه شده تحویل مادر و تصویر آن به امضای مادر و پزشک/ ماما در پرونده وی نگهداری 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه *ی مراقبت از نوزاد هاآموزشتعیین مفاد  1

 مصاحبه مراقبت از نوزادکارکنان به مقاد آموزشی  آگاهی 2

 مصاحبه ی الزم در خصوص مراقبت از نوزاد به مادران پس از تولدهاآموزشارائه  3

 مصاحبه **ی ارائه شده به مادر در خصوص نحوه مراقبت از نوزاد در پروندههاآموزشثبت  0

 توضیحات
 .شودمیئه ا** نسخه کتبی آموزش به مادر ار

 دوستدار کودک یها مارستانیمجدد ب یابیزو ار شیپا یراهنمااساس بر

 بلوک زایمانرئیس بخش زایمان، ماما مسئول  هدایت کننده
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 ی نوزادان اطمینان حاصل می کند.هامراقبتبیمارستان از مدیریت  5 5 ب

 دستاورد استاندارد

 ناپیشگیری از هرگونه اشکال در احراز هویت و جابجایی احتمالی نوزاد 

 ن اارتقای ایمنی نوزاد حفظ سالمت و 

  و امکان بازنگری آنها هامراقبتارزیابی اثربخشی 
 

 .شودیم انجام بهداشت، وزارت یابالغ الزامات براساس تولد، هنگام در نوزاد صحیح شناسایی .1 سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک   دوستدار مادر     هتلینگ       ایمنی بیمارآموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه مطابق با فرایند تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد مندرج درنسخه ابالغی* تولد هنگام در نوزاد صحیح شناسایی 1

 مشاهده در و نوزاد در بدو پذیرش مادراستفاده از مچ بند شناسایی برای ما 2

 مشاهده ثبت مشخصات مربوط به نوزاد پس از زایمان بر مچ بند نوزاد  3

 مصاحبه نشان دادن نوزاد و اعالم جنسیت به مادر در اولین فرصت پس از تولد  0

 مشاهده نصب مچ بند نوزاد بالفاصله پس از تولد در اتاق زایمان/ اتاق عمل  5

 مصاحبه ال هم زمان مادر و نوزاد به بخش پس از زایمان انتق 1

 مصاحبه شناسایی نوزاد در هنگام انجام هر گونه اقدام مراقبتی  7

 توضیحات

 مارانیب حیصح ییلوح فشرده، دستورالعمل شناسا یط ماریب یمنیا یراهنماها ستیبسته نوزاد سالم، ل ینسخه ابالغ نیآخر *

و ایشان از محتوای آن آگاهی  متی مراقبت از نوزاد سالم در دسترس ارایه دهندگان خدمات زایمانی قرار گرفتههمچنین الزم است بسته خد

 کامل داشته باشند و مطابق آن عمل نمایند.

 مدارک پزشکی)مدیریت اطالعات سالمت(عمل، مسئول رئیس بخش زایمان, رئیس اتاق  رئیس/ مدیرعامل بیمارستان، هدایت کننده
 

 .شودیم انجام مارستان،یب در سالم نوزاد از مراقبت یخدمت بسته براساس نوزاد معمول یهامراقبت .2هسنج

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 یرسا  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم به فایل الکترونیک کارکنان مرتبط  دسترسی   1

 مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط از محتوای بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم 2

 مشاهده فصول بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم **ی معمول از نوزاد* منطبق با فرایندهای مندرج در هامراقبت 3

 بررسی مستند ی معمول از نوزادان در پرونده هامراقبتثبت  0

 توضیحات
 ی پیش از تولد، بعد از تولد و در طول دوران بستریهامراقبت* 

 بسته نوزاد سالم ینسخه ابالغ نی:  آخرمرتبط یهادستورالعمل** 

 رئیس بخش زایمان, رئیس اتاق عمل عامل بیمارستان،رئیس/ مدیر هدایت کننده
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براساس کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار  صیتغذیه نوزاد با شیر مادر و آموزش مادران برای شیردهی قبل از ترخ . 3 سنجه

 .دشویانجام م  یردهیش یمادران  برا یکودک و مجموعه راهنمای آموزش

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک     دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه *و تریج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک آموزش مادران در خصوص شیردهی بر اساس کتاب حمایت 1

 مشاهده بخش زایمان  از ترکقادر بودن مادر به تغذیه شیرخوارش با شیر خود، قبل  2

 صاحبهم ماه اول و تداوم شیردهی همراه با غذاهای کمکی تا دو سالگی  1آگاهی مادران از اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در  3

 مشاهده و تکمیل فرم مشاهده شیردهی توسط ماما  تغذیه مناسب شیرخوار از شیر مادر 0

 مصاحبه آگاهی مادران در خصوص نحوه دسترسی و برخورداری از حمایت مستمر و مکان مراجعه درصورت مشکل شیردهی  5

 دوستدار کودک یها مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یراهنما * توضیحات

 بلوک زایمانماما مسئول  ،رئیس بخش زایمان  هدایت کننده
 

 .نوزاد حضور دارد یبه عنوان مسئول انحصار مانینوزاد از بخش زا هیپا یایاح یگواه یدارا یینفر کارشناس ماما کیحداقل  مانیدر هر زا . 0 سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک   دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   تبطاستاندارد مر

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند در اتاق عمل **/ کارشناس مراقب نوزادمانیبخش زا یماماها* توسط نوزاد یایاحاخذ گواهی دوره آموزشی  1

 مشاهده  مانینوزاد در هر زا هیپا یایاح یگواه یدارا ییرشناس مامانفر کا کی 2

 مشاهده ***نوزاد  هیپا یایاح یگواه یدارا کارشناس مراقب نوزاد در اتاق عمل کی حداقلحضور  3

 توضیحات

 نوزاد یایه احبست ینسخه ابالغ نیآخرطبق  نوزاد یایاح یشده در بسته خدمت نییتع یو در بازه زمان هیپا یایحداقل اح*

 ** ترجیحا ماما باشد.

 مانینوزاد عالوه بر عامل زا یبه عنوان مسئول انحصارحضور یک ماما دارای گواهی آموزش احیای پایه نوزاد . توصیه ***

 سر پرستار اتاق عمل ،لوک زایمانب ماما مسئول ،مانیبخش زا سیرئ ،ترویج زایمان طبیعی و ایمن تهیکم ،مارستانیب رعاملیمد رئیس/  هدایت کننده
 

 یآگاه آن از مربوطه کارکنان و شده، نیتدو مارستانیب در سالم نوزاد از مراقبت یخدمت بسته براساس " نوزاد یمنیا و امنیت حفظ "ییاجرا روش . 5 سنجه

 .نمایندمی عمل آن براساس و دارند

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر     هتلینگ    ایمنی بیمار   آموزش   دارد مرتبطاستان

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییمشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین  2

 مشاهده انات و کارکنان مرتبطشناسایی و تامین منابع، امک 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 0

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند در روش اجرایی بسته نوزاد سالم ینسخه ابالغ نیآخرلحاظ  1

 بررسی مستند و مصاحبه بط با استفاده از فایل الکترونیکی* اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرت 7

 مصاحبه کارکنان مرتبط* از روش اجرایی آگاهی 8

 روسا و مسئوالن بخش زایمان، مامایی و نوزادان  * توضیحات

 لوک زایمانبمسئول  ماما، نوزادانرئیس بخش  مان،یبخش زا سیرئ ،مارستانیب رعاملیمد رئیس/ هدایت کننده
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 هداشتب وزارت یابالغ یهادستورالعمل براساس تولد، اول ساعت در مادر ریش با هیتغذ شروع و تولد از پس بالفاصله نوزاد و مادر یپوست تماس یبرقرار . 1 سنجه

 .شودیم انجام

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر     هتلینگ      ایمنی بیمار آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه دستورالعمل  برقراری تماس پوستی مادر و نوزادآگاهی کارکنان از  1

 مصاحبه سیاست تغذیه با شیر مادر در بیمارستانآگاهی کارکنان از  2

 مصاحبه  تولد از پس بالفاصله نوزاد و مادر یپوست تماس یبرقرار 3

 مشاهده **بر اساس دستورالعمل ابالغی تولد اول ساعت در مادر ریش با هیتغذ شروع 0

 توضیحات

 ی نوزاد سالمهامراقبتدستورالعمل  برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد و بسته * ضرورت دسترسی کارکنان به فایل الکترونیک 

 ینسخه بسته خدمت نیمادر در ساعت اول، آخر ریمادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و شروع ش یتماس پوست یدستورالعمل برقرار **

 نوزاد سالم یهامراقبت

 سر پرستار اتاق عمل ،لوک زایمانبماما مسئول  ،مانیبخش زا سیرئ هدایت کننده
 

شود و اقدام می شیسنجش و پا، وزارت بهداشت یبالغ، امانیخدمات بخش زا تیفیک ینوزاد با استفاده از ابزار بررس یهامراقبت ی. اثربخش7سنجه  

 .شودو اجرا می نی/برنامه بهبود تدویاصالح

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک   وستدار مادر   دهتلینگ      ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 ررسی مستندب دسترسی مسئول بلوک زایمان به ابزار بررسی کیفیت خدمات بخش زایمان 1

 بررسی مستند بلوک زایمان توسط ماما مسئول ی نوزادان با استفاده از ابزار مربوط در فواصل زمانی معینهامراقبتارزیابی اثربخشی  2

 ررسی مستندب تکمیل فرم مربوط طبق دستورالعمل ابالغی* 3

 نوزادان یهامراقبت شیپا یابزار ابالغ نیو آخر 18/14/32دمورخ 13241/044نامه شماره  مان،یخدمات در بخش زا تیفیک یابزار بررس * توضیحات

 لوک زایمان، رئیس بخش زایمان، ماما مسئول بترویج زایمان طبیعیکمیته  یت کنندههدا
 

 ، زایمان و پس از زایمان  اطمینان حاصل می کند.لیبربیمارستان از تکمیل فرم های  6 5 ب

 دستاورد استاندارد

 ثبت مستندات پرونده پزشکی منطبق بر قوانین و مقررات 

 

 .شودیم ینگهدار پرونده در و لیتکم یابالغ یراهنما براساس پارتوگراف ، لیبر اتاق در بستری باردار  رانماد از کیهر یبرا . 1 سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه آگاهی کارکنان از نحوه تکمیل فرم پاتروگراف  1

 بررسی مستند *ارتوگراف برای مادران باردار در لیبر طبق راهنمای ابالغی توسط ماماتکمیل پ 2

 2/1/1334د مورخ 15354/044نامه شماره  یاستفاده از فرم پارتوگراف ط * توضیحات

  لوک زایمانماما مسئول ب مان،یزابخش  سیرئ هدایت کننده
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 .دینمایم ثبت ساعت و خیتار ذکر با امضاء و مهر با خوانا صورت به باردار، مادر پرونده در را یدرمان و یمراقبت اقدامات  امام/پزشک. 2سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ار توسط ماماثبت اقدامات و دستورات در پرونده مادر بارد  1

 بررسی مستند ثبت اقدامات و دستورات در پرونده مادر باردار توسط پزشک 2

3 
به صورت خوانا، با مهر و امضاء و  مانیپس از زا و نیح بر،یزمان ل رش،یبدو پذثبت اقدامات و دستورات در پرونده مادر باردار در 

 *و ساعت خیذکرتار

 بررسی مستند

 پرونده یبرگ اصل 18دستورالعمل  * توضیحات

 لوک زایمانماما مسئول ب مان،یخش زارئیس ب هدایت کننده
 

 .شودیم لیوزارت بهداشت تکم یبرگ ابالغ 3و  بریل یبرگه ها.  3سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ی بیمار   ایمن آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *بطور کامل و خوانا برگ ابالغی وزارت بهداشت در لیبر و زایمان و پس از زایمان  3تکمیل برگه های لیبر و  1

 بررسی مستند **برگ ابالغی وزارت بهداشت 3برگه های لیبر و  لیتکمپس از مادران باردار  یدر پرونده تمام خیرمهر، امضاء، ساعت و تا 2

 توضیحات

 18/3/33د مورخ 13124/044نامه شماره  مان،یبلوک زا یبرگ ابالغ 3بخشنامه  *

فرم  ،یترومبوآمبول یابیارز بر،یرت بهداشت شامل شرح حال مادر باردار، فرم لوزا یابالغ برگ 3 مانیو پس از زا مانیزا بر،یدر طول ل**

ور فرم پارتوگراف( بط وم،یزیسولفات من قینوزاد توسط پزشک، تزر نهیشرح حال نوزاد، معا مان،ینوزاد توسط عامل زا نهیمعا مان،یگزارش زا

  .شودیم لیادران باردار تکمم یدر پرونده تمام خیکامل و خوانا با مهر، امضاء، ساعت و تار

 لوک زایمانماما مسئول ب مان،یبخش زا سیرئ  هدایت کننده
 

 نماید.ی معمول نوزاد در زایمان های پر خطر را درهنگام زایمان فراهم میهامراقبتبیمارستان شرایط الزم جهت  7 5 ب

 دستاورد استاندارد 

 ن دارای مهارت احیای پیشرفته نوزادانانجام اقدامات نجات دهنده به موقع توسط پزشکا 

 

پزشک  کی د،ینمایم ینیب شینوزاد را پ اییاح اتیبه عمل ازیکه ن ییها مانیو زا یعوامل خطر باردار یدارا یها مانیپر خطر اعم از زا یها مانی. در زا1سنجه 

 ( حضور دارد.نیسزار ارانمی/ اتاق عمل)بمانینوزاد، در اتاق زا شرفتهیپ یایاح یگواه یمتخصص اطفال دارا

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر     هتلینگ    ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستندات زشکان* واجد گواهی احیاء پیشرفته نوزاد در بلوک زایمان وجود برنامه شیفت همکاری پ 1

2 
وک در بل ی میشودنیب شینوزاد را پ اییاح اتیبه عمل ازیکه ن ییها مانیو زادر زایمان های پرخطر  حضور پزشک متخصص اطفال

 زایمان**
 ررسی مستنداتب

 توضیحات

 نوزاد یایاح یبسته خدمت ینسخه ابالغ نیآخر طبق نوزاد رفتهشیپ یایاح یگواه یپزشک متخصص اطفال دارا *

( ینیسزار مارانی/اتاق عمل)بمانینوزاد در بلوک زا شرفتهیپ اءیاح نامهیاطفال واجد گواه نیمتخصص فتیش** الزم است از قبل فهرست و 

وجود دارد،  اءیاح ازمندیکه احتمال تولد نوزاد ن ییاه مانیزا نیاست و همچن یعوامل خطر باردار یدارا مانیکه زا یو در مواردباشد موجود 

انجام  نوزاد یرا برا ازید، اقدامات مورد ننمادر حاضر شو نیتوسط ماما/پزشک زنان فراخوان شده، بر بال کیپزشک اطفال کش زاد،قبل از تولد نو

 .نمایدمیدهد و در پرونده مادر/نوزاد ثبت  یم

 و اتاق عمل مانیبخش زا سیرئ مارستان،یب/ مدیرعامل سیرئ  هدایت کننده
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 بیمارستان شرایط شیردهی و امکانات مورد نیاز مادران را فراهم می کند. 8 5 ب

 دستاورد استاندارد 

 ترویج تغذیه ایمن با شیر مادر 

 حمایت جسمی و روحی از مادران پس از زایمان 
 

 NICUدر بخش نوزادان،  یدو سال بستر ریز رخواریکه نوزاد و ش یو مادران مانیمادران در بخش زنان و زا ی، براو امکانات الزم یردهیاتاق اموزش، ش .1سنجه 

 و کودکان دارند، وجود دارد.

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    وستدار کودک   د دوستدار مادر     هتلینگ    ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه تاس ی*دو سال آنها  بستر ریز رخوارینوزاد و شامکان استفاده برای تمامی مادرانی که  1

 مصاحبه دارند از اتاق آموزش و شیردهیدو سال  ریز رخوارینوزاد و شکه  یبسترامکان استفاده مادران  2

 مشاهده وجود امکانات الزم در اتاق آموزش و شیردهی ** 3

 توضیحات

 مانیکودکان و زنان و زا، نوزادان،  NICU*نوزاد و شیرخوار  بستری در

ر د یبه مراقبت درمان یدسترس عات،یبه غذا و ما یدسترس ،یبهداشت سیبه حمام و سرو یدسترس خچال،ی ت،اتاق استراحت، تخ **

 به تلفن یو امکان مالقات پدر، دسترس ییپا ریز یراحت یبه صندل یدسترس ،ازیصورت ن

 مادر ریمجدد ش یابیو ارز شیپا یمرتبط : راهنما یهادستورالعمل

 بلوک زایمان نوزادان، ماما مسئول ، رئیس بخشNICUرئیس بخشکودکان، بخش  سیرئ مان،یبخش زا سیرئ مارستان،یب سیرئ هدایت کننده
 

 وجود دارد. مانیمادران پس از زا ازیامکانات مورد ن. 2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر     هتلینگ    ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه مانیبعد از زا *مادران برای وعده  انیغذا و مسرو  1

 مشاهده وجود تسهیالت همراه مادر پس از زایمان** 2

 توضیحات

 .شودمی ندینما یم مانیکه در ساعات شب زا یشامل مادران *

 مادر یو روان یروح ،یجسم یها تیارائه حما یامکان داشتن همراه برا**

 بیمارستان دوستدار کودکمجدد  یابیارز یراهنمامرتبط :  یهادستورالعمل

 ، سرپرستار بخش زنان بخش ماما مسئول مان،یبخش زنان و زا سیرئ مارستان،یب سیرئ هدایت کننده

 تانمارسیهفته در ب یساعات شبانه روز و روزها یدر تمام مانیبلوک زا یها فتینوزاد در تمام ش شرفتهیپ یایاح یگواه یدارا)پزشک( نفر کیحداقل  .2سنجه

 .حضور دارد

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک   دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   مرتبطاستاندارد 

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده حاضر در بیمارستان **  نوزاد شرفتهیپ اءیاح یواجد گواه* پزشکانوجود برنامه شیفت همکاری  مانیدر بلوک زا 1

 مشاهده  در صورت نیاز به احیای نوزادان در بلوک زایمان*** نوزاد شرفتهیپ اءیاح یپزشک واجد گواه کیداقل ححضور  2

 بررسی مستند پرونده مادر/نوزاد  ان و ثبت اقدامات در نوزاد اءیاحطبق برنامه در   نوزاد شرفتهیپ اءیاح یگواهپزشک واجد مشارکت  3

 توضیحات

 اورژانس یفال/طب اورژانس/پزشک عموم/اطیهوشیب/ متخصص زنان *

 **حضور پزشکان طبق برنامه در بیمارستان کافی است و نیازی به حضور در بخش بلوک زایمان بجز موارد اعالم کد احیای نوزادن نیست.

 نوزاد یایاح یبسته خدمت ینسخه ابالغ نیآخربر اساس  (لیرتعطیو غ لیدر تمام ساعات شبانه روز)تعط ***

 مانیبخش زا سیرئ مارستان،یب / مدیرعاملسیرئ کنندههدایت 
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 .کردن ظروف مربوطه وجود دارد لیاستر لیشده و وسا دهیدوش ریو خورانش ش ینگهدار لی، وسایبرق ردوشیامکان استفاده از ش .3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             ح سنجهسط

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده امکان استفاده از وسایل کمکی شیردهی ایمن فراهم است * 1

 مشاهده استریل نمودن شیردوش و ظروف شیر طبق دستوالعمل* 2

 مشاهده فراهم بودن امکانات نگهداری ایمن شیر مادر* 3

 توضیحات

شامل  مادر ریکردن ش رهیعفونت در ذخ پیشگیریو  زاتیبه تجه یسترسد ،، کودکانNICUن،نوزادا مان،یزا وزنان  یدر بخش ها*

 فوق الذکر به صورت مجزا یها خشیاز  کیدر هر  ریو ظروف ش ردوشیکردن ش لیو دستورالعمل استر لیوسا ،یمارستانیب یبرق ردوشیش

 .موجود است

 مناسب یبا دما خچالی ر،یش ینگهدار لیوسا بیمارستان دوستدار کودک،مجدد  یابیارز یمرتبط : راهنما یهادستورالعمل

لوک بنوزادان، ماما مسئول ئیس بخش ، رNICU رئیس بخش کودکان،رئیس بخش  مان،یبخش زا رئیس مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری، هدایت کننده

 زایمان
 

 آورد. یعمل مه شده ب یزیاقدامات برنامه ر منیا یعیطب مانیزا جیترو یدر راستا مارستانیب 9 5 ب

 دستاورد استاندارد 

  سالمت و ایمنی مادر و نوزاد ارتقای 

  ترویج زایمان طبیعی 

  ارتقای ایمنی مادران باردار 

 مراقبت و ارتقای ایمنی نوزادان 
 

 است. یعیطب مانیزا جیبه اهداف برنامه ترو مارستانیب یابیدست دیمو ن،ی. روند شاخص سزار1سنجه  

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر      هتلینگ   ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ** یمطابق با دستورالعمل ابالغ انهیسال*نیسزارمیزان کاهش  1

 ، مصاحبه و مشاهدهتندبررسی مس  مانیو به روز در سامانه ا قیها به طور کامل، دق مانیاطالعات مربوط به زاثبت  2

 توضیحات

کاهش  نهیگردد و در زم یطرح م یعیطب مانیزا جیترو تهیگردد و در کم یمحاسبه م انهیبار اول به طور ماه نیو سزار نیشاخص سزار *

 .شودمی یزیبرنامه ر نیسزار زانیم

 نیو آخر 7/2/33مورخ  83/144مه شماره نا یط یدر طرح تحول نظام سالمت ابالغ یعیطب مانیزا جیدستورالعمل برنامه ترو**

 یعیطب مانیزا جیترو یبالغا انهیسال یهادستورالعمل

 یفن آور ولمسئ ،لوک زایمانبمسئول  ماما ،بخش سئی، رسنجش کیفیت در بیمارستانو  شیپا تهیکم ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم هدایت کننده

  اطالعات
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 .شودمیاجرا  مارستانیوزارت بهداشت در ب یعیطب مانیزا جیترو یبراساس دستورالعمل ابالغ یعیطب مانیزا یزسا ندیخوشا ندی. فرا2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت   دوستدار کودک    دوستدار مادر     هتلینگ    ایمنی بیمار   آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند تبیین فرایندهای خوش آیند سازی زایمان طبیعی برای مادران باردار در کمیته ترویج زایمان طبیعی  1

 مشاهده و مصاحبه و خوش آیند سازی زایمان طبیعی توسط کارکنان* مادر باردار میاصول تکر تیرعا 2

 مصاحبه ئه دهندگان خدمت در بخش زایمان از محتوای دستورالعمل خوش آیند سازی **آگاهی ارا 3

 مشاهده  مصاحبه رعایت دستورالعمل ابالغی  خوش آیند سازی زایمان طبیعی**  0

 توضیحات

 میمادر، حفظ حر یهانه براآگا یریگ میتصم طیشرا جادیارائه خدمات محترمانه، ا مان،یدر بدو ورود مادر به بخش زا ییمدگوآشامل خوش *

 سایر موارد طبق دستورالعملمادر و  تیمناسب به همراهان درخصوص وضع یاطالع رسان ستمیس یقرارمادر، امکان حضور همراه، بر یخصوص

 نیو آخر 7/2/33مورخ  83/144نامه شماره  یط یدر طرح تحول نظام سالمت ابالغ یعیطب مانیزا جیدستورالعمل برنامه ترو **

 به مراکز یمادر باردار ارسال میو پوسترتکر یعیطب مانیزا جیترو یبالغا انهیسال یهادستورالعمل

   لوک زایمانب ماما مسئول ،بخش سیرئ ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکمرئیس/ مدیرعامل بیمارستان  هدایت کننده
 

شده و کارکنان مربوطه از  نیتدو یابالغ یهادستورالعملبا استفاده از  "نیانجام سزار یها ونیکاسیاند تیاز رعا نانیاطم"ییو روش اجرا یخط مش .3سنجه 

 .ندینما یدارند و براساس آن عمل م یآن آگاه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    کودک   دوستدار  دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *نیانجام سزار یها ونیکاسیاند تیاز رعا نانیاطم تدوین خط مشی و روش 1

 بررسی مستند * در تدوین خط مشی و روش*شناسایی صاحبان فرایند و ذینفعان  2

 بررسی مستند بیمارستان  رعایت همسویی با سیاست های اصلی 3

 بررسی مستند شناسایی و تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط  0

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 5

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی  1

 ند و مشاهدهبررسی مست ابالغ فایل الکترونیک خط مشی و روش   7

 مصاحبه آگاهی کارکنان بالینی درخصوص خط مشی و روش  8

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 و مصاحبه  مشاهده ***انطباق عملکرد کارکنان با خط مشی و روش از تاریخ ابالغ 14

 توضیحات

و نحوه  نیسزار یها ونیکاسیدر خصوص اند( 3/8/30د مورخ  12270/342نامه شماره  بخش )ابالغی وزارت بهداشتنامه لحاظ بخش  *

 شبررسی عملکرد کارکنان در کمیته بینارستانی ترویج زایمان طبیعی و ارائه بازخورد مناسب بر اساس نتایج بررسی پرونده های سزارین در رو

 اجرایی

 *به تشخیص کمیته ترویج زایمان طبیعی*

 طبق دستورالعمل رعایت اندیکاسیون های سزارین ***

  لوک زایمانبماما مسئول  ،بخش سیرئ ،و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم،رئیس/ مدیرعامل بیمارستان هدایت کننده
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 یراا نموده و بو اجر یزیساعته برنامه ر ستیب یهامادر و کودک را در کارگاه یهامراقبتآموزش کارکنان مرتبط با  من،یا یعیطب مانیزا جیترو تهی. کم0سنجه 

 . شودمیصادر  نامهیشرکت کنندگان گواه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند کارکنان مرتبط * یمادر برا ریش ساعته  24 یکارگاه ها یجهت برگزاربرنامه ریزی کمیته * برای آموزش  1

 مصاحبه کارکنان مرتبط طبق دستورالعمل** یمادر برا ریساعته ش 24استاندارد  یآموزش نیبراساس عناو کارگاه یی اجرا 2

 بررسی مستند کارکنانِ مرتبط با استاندارد***ساعته  24دارا بودن گواهینامه کتاب  3

 توضیحات

 و نوزادان NICUکودکان،  یزنان/اطفال و ماماها و کارکنان بخش ها نیمتخصص *

آزمون  عالوه بر ماه  1کارکنان با سابقه کمتر از  یبرا و صدور گواهینامه و  %84 ینمره قبول احتساب ازمون و پس آزمون( و  شیپانجام  **

 ارائه شده باشد.مادر  ریبا ش هیتغذ استیسدوره توجیهی  ساعته  24کتاب 

 دوستدار کودک مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یمرتبط :  راهنما یهادستورالعمل

بلوک  ئولنوزادان، ماما مسبخش  سیرئ ، NICU بخش سیرئ ،کودکان بخش سیرئ مان،یبخش زا سیمادر، رئ ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم هدایت کننده

  زایمان
 

مادر  یمنیدر رابطه با ا یو کشور یدانشگاه تهیکم یبرگزار شده از سو ینارهایو سم یبازآموز یدر دوره ها منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیکم یاعضا . 5 سنجه

 .ندینما یمادر شرکت م ریبا ش هیو تغذ یعیطب مانیزا جیو نوزاد، ترو

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند شرکت ارائه دهندگان خدمت* زایمان در دوره های الزامی** برنامه ترویج زایمان طبیعی  1

 بررسی مستند رمادریش یمادر در کارگاه ها ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم یاعضاشرکت  2

 توضیحات
 ماما  مان،یشامل متخصص زنان و زا *

 مجدد دوستدار کودک یابیو ارز شیپا یراهنما و بر اساس دستورالعمل نیسالمت جن یابیارز ک،یولوژیزیف مانیزا **

 و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیمادر، کم ریبا ش هیتغذ جیروت تهیمک هدایت کننده

 

اقدامات ده  یمادر و کودک، آموزش مادران و اجرا یهامراقبت یهادستورالعمل تیرعا نهیبر عملکرد کارکنان در زم منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیکم . 1سنجه

 .شودمیو اجرا  نیبهبود تدو/ برنامه  یو درصورت لزوم اقدام اصالح نمایدمیگانه نظارت 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
 اقدامات ده گانه یاجراو  مادر و کودک، آموزش مادران یهامراقبت یهادستورالعملبر رعایت  شیوه نامه نظارت* نیتدو

 غذیه باشیر مادری و ایمن، کمیته ترویج تعیطب مانیزا جیروت تهیکمتوسط 
 بررسی مستند

2 
و ی عیطب مانیزا جیترواساس شیوه مصوب کمیته برنظارت **بر عملکرد کارکنان ارائه دهنده خدمات مرتبط با زایمان 

 تغذیه با شیر مادرایمن، کمیته ترویج 

 مصاحبه و بررسی مستند

3 
 جیترو تهیکمو ایمن،  یعیطب مانیزا جیتروبر اساس نتایج نظارت ها توسط کمیته برنامه بهبود  نی/ تدویاقدام اصالحانجام 

 مادر ریبا ش هیتغذ

 مشاهده و برررسی مستند

 توضیحات

نوزادان،  ژهیبخش مراقبت و مان،یزا ازبخش زنان، بخش پس  مان،یاتاق زا ها در فتیدر تمام شارت حداقل شامل نظارت *دامنه شیوه نامه نظ

 است. داروخانه ،یردهیو مشاوره ش یارائه خدمات دوران باردار کینیبخش اطفال، کل

 می شوند.ی و تغذیه با شیر مادر انتخاب عیطب مانیزا جیترو** ناظرین از اعضای کمیته های 

مسئول  ان،میزا و بخش زنان سیرئ مارستان،یب سیو نظارت، رئ شیپا تهیکم ،یعیطب مانیزا جیمادر و ترو ریبا ش هیتغذ جیترو تهیاعضاءکم هدایت کننده

 تیفیبهبود ک
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 .نمایدمیآن نظارت  یجرابر ا منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیانجام شده و کم به صورت همزمان رخوارانیمادران و ش صی. ترخ7سنجه  

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مصاحبه در صورت سالمت آنها و دستور پزشک رخوارانیمادران و ش همزمان  صیترخ 1

 مصاحبه بر ترخیص همزمان و استمرار تغذیه با شیر مادر مادر ریبا ش هیتغذ جیو ترو منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیکمنظارت  2

 دوستدار کودک مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یمرتبط :  راهنما یهاعملدستورال توضیحات

 مانیبخش زنان و زا سیرئ و ایمن، یعیطب مانیزا جیترو ، کمیتهمادر ریبا ش هیتغذ جیترو تهیمک مارستان،ی/ مدیرعامل بسیرئ ندههدایت کن
 

نع ادر و مم ریش یهاشونده نیجانش یابیبازار یالملل نیمادر و کد ب ریقانون ش یاجرا برها  تیمسئول نییبا تع منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیکم .8سنجه 

 .نمایدمیو گول زنک نظارت  شهیش ،یمصنوع ریش غاتیتبل

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 یروش ارزیاب گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
 ریش یونده هاش نیجانش یابیبازار یالملل نیمادر و کد ب ریقانون ش یها و اجرا تیمسئول نییبا تع منیا یعیطب مانیزا جیترو تهیکم

 .نمایدمیو گول زنک نظارت  شهیش ،یمصنوع ریش غاتیمادر و منع تبل
 بررسی مستند

 ررسی مستندب مادر ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم ی توسطالملل نیمادر و کد ب ریقانون شی های معین جهت ارزیابی نحوه اجراتعیین ناظران با مسئولیت 2

 مصاحبه *مادر در داروخانه ریبا ش هیتغذ جیترو استیسنظارت بر رعایت  3

 توضیحات

ت شرک ندگانیز حضور نماممانعت ا ،یمصنوع ریاز جمله عدم ارائه ش دوستدار کودک مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یراهنما * بر اساس

 ریا شب هیتغذ نهیدر زم یغاتیتبل جیشرکت ها، عدم ارائه پک نیاز ا ایو هدا گانیرا ینمونه ها افتیعدم در ،یمصنوع ریش دکنندهیتول یها

 .در داروخانه بیمارستان گول زنکبطری و  ، عدم وجودیمصنوع

 داروخانه یمادر، مسئول فن ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم  هدایت کننده
 

 یابیالزم با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارز یمادر انجام شده و همکار ریمشخص در خصوص برنامه ش یبا زمان بند ،یدوره ا شیپا .3سنجه 

 .گرددیو ابالغ م نی/برنامه بهبود تدویو در صورت لزوم اقدام اصالح ردیپذیمجدد صورت م

 ایده آل اساسی             الزامی          سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ی طبق دستوالعمل *عیطب مانیزا جیتروتوسط کمیته دوستدار کودک  مارستانیده اقدام بشش ماه یکبار  شیپاانجام  1

 برررسی مستند مادر ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکمبر اساس نتایج پایش  توسط برنامه بهبود  نی/ تدویاقدام اصالحانجام  2

 بررسی مستند شهرستان  ده اقدام دوستدار کودک توسط مرکز بهداشت استان/ مجدد یابینجام ارزبیمارستان **در ا مشارکت و همکاری 3

 توضیحات

 دوستدار کودک مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یراهنما  *

مرکز بهداشت شهرستان و  میت مشارکت در ارزیابیو  یجهت همراه ترویج تغذیه با شیر مادر تهیاز اعضاء کم یک** بیمارستان حداقل ی

 نموده است. یاستان معرف

 مادر ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم ،مارستانیب / مدیرعاملسیرئ  هدایت کننده
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 دهد. یمادران باردار قرار م اریو با روش مشخص در اخت هیمادران را ته یبرا یآموزش اتینشر من،یا یعیطب مانیزا جیترو تهیکم .14سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    مار   ایمنی بی آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده * مانیو پس از زا مانیزا ،یدوران باردار یهامراقبتنشریه آموزشی برای مادران با موضوع  تهیه پمفلت/ 1

2 
با روشی مشخص** برای تمامی  مانیو پس از زا مانیزا ،یدوران باردار یهامراقبتدران با موضوع نشریه آموزشی برای ما توزیع پمفلت/

 مادران باردار

 مصاحبه

 توضیحات

 در طرح تحول نظام سالمت  یعیطب مانیزا جیدستورالعمل برنامه ترو *

ی آموزش یپمفلت ها، توزیع مارستانیار در بمادران بارد ژهی( ویجلسه آموزش 8) مانیزا یبرا یآمادگ یکالس هاضمن بر گزاری **

 صورت پذیرد. مانیو پس از زا مانیزا ،یدوران باردار یهامراقبت

 و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم ،مادر ریبا ش هیتغذ جیترو تهیکم هدایت کننده
 

 .نمایدمیحاصل  نانیاطم "دوستدار مادر مارستانیب "دستورالعمل تیاز رعا مارستانیب 11 5 ب

 دستاورد استاندارد 

 دوستدار مادربیمارستان  اخذ لوح 

  ی ایمن به مادران و نوزادانهامراقبتارائه 
 

 و اقدام نموده است. یزیبرنامه ر "ده گانه استاندارد دوستدار مادر یاستقرار گام ها یدر راستا مارستانیب  .سنجه

 یده آلا اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده و بررسی مستند   *ده گانه استاندارد دوستدار مادر یگام هااجرای  1

 سی مستندبرر اخذ لوح دوستدار مادر  2

 توضیحات
د مورخ 11451/044بخشنامه یکتاب ط نیدوم ا ی، بازنگر"مانیو زا یارائه خدمات مامائ یکشور یراهنما"کتاب  ینسخه ابالغ نیآخر*

23/8/31  

 و ایمن یعیطب مانیزا جیترو تهیکم ،مانیزا بخش سیئر مارستان،یب / مدیرعاملسیرئ هدایت کننده
 

 نمایدمیحاصل  نانیاطم "دوستدار کودک مارستانیب "دستورالعمل تیاز رعا مارستانیب 11 5 ب

 دستاورد استاندارد 

 کودکدوستدار بیمارستان  اخذ لوح 

  ی ایمن به مادران و نوزادانهامراقبتارائه 
 

 است..و اقدام نموده  یزیده گانه استاندارد دوستدار کودک برنامه ر یاستقرار گام ها یدر راستا مارستانیب  .سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایر  ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر   هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده و بررسی مستند   *رده گانه استاندارد دوستدار ماد یگام هااجرای  1

 بررسی مستند کودکاخذ لوح دوستدار  2

 دوستدار کودک مارستانیمجدد ب یابیو ارز شیپا یمرتبط :  راهنما یهادستورالعمل* توضیحات

 نوزادانش بخ سیرئ ،NICUبخش  سیرئزنان، بخش  سیرئکودکان، بخش  سیرئ ،مانیزابخش  سیرئ مارستان،یب /مدیرعاملسیرئ هدایت کننده

 

 


