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  ..... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون 
 طبیعی زایمان ترویج برنامه - سالمت نظام تحول بخشنامه پیروموضوع: 

  سالم علیکم

پیرو ابالغ برنامه ترویج زایمان طبیعی از مجموعه دستورالعمل هاي طرح تحـول نظـام سـالمت    "احتراما
مـوارد زیـر    وزیر محترم بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی   07/02/1393مورخ  89/100مندرج در نامه شماره 

  جهت استحضار و بهره برداري خدمتتان ایفاد می گردد. 

درصد می باشد. بر همین اساس  5-15آمار قابل قبول میزان سزارین توسط سازمان جهانی بهداشت  -1
درصد مطلوب  25-30سطح سه  درصد و 15-25میزان سزارین در بیمارستان هاي سطح یک و دو 

  با موضوع شاخص هاي بیمارستان دوستدار مادر) 16/05/1391د مورخ 7024/300است.(نامه شماره 
دانشگاه شـامل معـاون درمـان، معـاون توسـعه، معـاون آموزشـی،        ترویج زایمان طبیعی  اعضاي کمیته -2

یی، مسئول امورمامایی و نماینده مدیرگروه زنان، مدیر گروه اطفال، مدیرگروه بیهوشی، مدیر گروه ماما
در صورت نیاز از گروه هاي تخصصی دیگر نیز .هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه می باشند

 دعوت به عمل آید.

در صورتی که میزان سزارین یک متخصص زنان و زایمان در بیمارستان دولتی پـس از شـش مـاه بـه      -3
حق الزحمه سزارین هایی که مازاد بـر آمـار مـورد انتظـار      ،میزان پنج درصد پایه او کاهش نیافته باشد

مـی  است به متخصص مربوطه پرداخت نمی شود و در صندوق ترویج زایمان طبیعی بیمارستان ذخیره 
 پیوست اول برنامه ترویج زایمان طبیعی گردد.) 1,1,6( جایگزین بند گردد. 

درصد سـهم   10بسته بهداشتی مادران جهت زایمان طبیعی به طور رایگان ارائه گردد. مبلغ مابه التفاوت  - 4
 پرداختی بیمار براي بسته بهداشتی از محل اعتبارات برنامه تامین می گردد.  

ان و ماماهاي شاغل در بیمارستان هـاي دولتـی نیـز مجـاز بـه ارجـاع مـادران        متخصصین زنان و زایم -5
الزم به ذکـر  . باردار از مطب یا دفتر کار خویش جهت انجام زایمان در بیمارستان هاي دولتی می باشند

خـارج از سـاعات   پس از تکمیل تعهد نامه کتبی مبنی بر ارائه خـدمات خصوصـی   است ارائه این خدمات 
کلیه مراحل زایمان و تـا دوسـاعت پـس از زایمـان     مجاز است و مراقبت از مادر باردار در موظف  کاري

 به عهده ایشان می باشد. "شخصا

  


