
 محورهای تعیین بیمارستان موفق در برنامه ترویج زایمان طبیعی: 

میزان سزارین در بیمارستان  کاهش میزان سزارین مطابق با اهاف برنامه: .1

 در آخر دی ماه رسیده است. %11در فروردین ماه به  %04شهید دکتر قلی پور از 

 

 نوزاد(:حفظ و ارتقای سالمت مادر و نوزاد )شاخص های سالمت مادر و  .2

ایم و مرگ نوزادی و نداشته (MMR)مرگ مادر  31خوشبختانه در سال 

 موربیدیتی مادری و نوزادی به نسبت سالهای پیش کاهش یافته است.

 

در این مرکز از مداخالت غیر ضروری نظیر سونداژ  کاهش مداخالت زایمانی: .3

صورت روتین(، پوار زیوتومی )به ، شیو، انما، القای زایمان، اپیمثانه هجهت تخلی

و ساکشن نوزاد )مگر در صورت نیاز(، استفاده از وارمر و ... جهت مادران باردار 

 شود.بدون مشکل اجتناب می

 

 تکریم و رضایتمندی مادر باردار:  .4

 –شود که از طریق مراکز بهداشتی برگزار می کالس زایمان فیزیولوژیکدر این مرکز 

خصوصی و دولتی به تمامی مادران باردار امکان شرکت های ها و کلینیکدرمانی، مطب

 کنند امکانها شرکت میشود. مادرانی که در این کالسها اطالع رسانی میدر این کالس

های بازدید از بخش زایمان در دوران بارداری امکان پذیر است و در ضمن تمامی روش

شود. در موزش داده میآرامی جهت مدیریت ترس و استرس آکاهش و کنترل درد و تن

ها و سمت آنها، امکانات موجود در بخش، آگاهی در مورد وضعیت بدو ورود مادر باردار ماما

  شود. ممدجو در حد فهم وی و ...آموزش داده می



 

  سازی فضای فیزیکی و حفظ حریم خصوصی مادر:بهینه .5

 است. فضای فیزیکی لیبر گسترش پیدا کرده 

  است. شدهبخش پست پارتوم مجزا 

  اندازی شده است. درد و زایمان فیزیولوژیک در بخش راهاتاق زایمان بی 

 و در ورودی بخش پرده نصب بندی شده پارتیشن ی لیبر و زایمانهااطراف تخت

   شده است.

 

 زا به زایمان طبیعی:ریزی ویژه برای ترغیب مادران نخستبرنامه .6

 شتیبهدا مراکز طریق از که شودمی برگزار فیزیولوژیک زایمان کالس مرکز این در 

 امکان باردار مادران تمامی به دولتی و خصوصی هایکلینیک و هامطب درمانی، –

 شرکت هاکالس این در که مادرانی. شودمی رسانی اطالع هاکالس این در شرکت

 در و است پذیر امکان بارداری دوران در زایمان بخش از بازدید امکان کنندمی

 و ترس مدیریت جهت آرامیتن و درد کنترل و کاهش هایروش تمامی ضمن

 .شودمی داده آموزش استرس

 

 است شده اندازیراه بخش در فیزیولوژیک زایمان و دردبی زایمان اتاق. 

 

 های دیده در بخش زایمان جهت مادرانی که در کالسامکان حضور همراه آموزش

 باشد.اند، مهیا میآمادگی برای زایمان شرکت کرده

 



سزارین در این مرکز تنها بر اساس  انجام سزارین بر اساس اندیکاسیون: .7

های غیر ضروری اجتناب گیرد و از انجام سزارینهای مامایی انجام میاندیکاسیون

شود و مادرانی که اصرار به انجام سزارین الکتیو دارند جهت مشاوره و شرکت می

 شوند.زایمان ارجاع داده می های آمادگی برایدر کالس

 

 توانمندسازی مادران:  .8

  درمانی تحت معاینات  –مادران باردار از همان دوران بارداری در مراکز بهداشتی

 .گیرنددرمانی و آموزش قرار میالزم، مکمل

 شتیبهدا مراکز طریق از که شودمی برگزار فیزیولوژیک زایمان کالس مرکز این در 

 امکان باردار مادران تمامی به دولتی و خصوصی هایکلینیک و هامطب درمانی، –

 شرکت هاکالس این در که مادرانی. شودمی رسانی اطالع هاکالس این در شرکت

 در و است پذیر امکان بارداری دوران در زایمان بخش از بازدید امکان کنندمی

 و ترس مدیریت جهت آرامیتن و درد کنترل و کاهش هایروش تمامی ضمن

 .شودمی داده آموزش استرس

 

 :ارائه دهندگان خدمتتوانمندسازی  .9

 کتونوریهای زایمانی، فنیلهای بازآموزی کارگاه شیر مادر، فوریتدر این مرکز دوره 

احیای بزرگسال و نوزاد، بتا تاالسمی و ...برگزار شده است و نیز امکان شرکت تعدادی 

 اونت محترم درمان مهیافیزیولوژیک توسط معاز ماماهای بخش در کارگاه زایمان 

 شده است.

 فرهنگ سازی در زمینه ترویج زایمان طبیعی:  .01



 شتیبهدا مراکز طریق از که شودمی برگزار فیزیولوژیک زایمان کالس مرکز این در 

 امکان باردار مادران تمامی به دولتی و خصوصی هایکلینیک و هامطب درمانی، –

 شرکت هاکالس این در که مادرانی. شودمی رسانی اطالع ها¬کالس این در شرکت

 در و است پذیر امکان بارداری دوران در زایمان بخش از بازدید امکان کنندمی

 و ترس مدیریت جهت آرامیتن و درد کنترل و کاهش هایروش تمامی ضمن

 .شودمی داده آموزش استرس

 است شده اندازیراه بخش در فیزیولوژیک زایمان و دردبی زایمان اتاق. 

 

 های دیده در بخش زایمان جهت مادرانی که در کالسامکان حضور همراه آموزش

 باشد.اند، مهیا میآمادگی برای زایمان شرکت کرده

 تهیه پمفلت در مورد عوارض زایمان سزارین و منافع زایمان طبیعی 

 

یا مطب ار فراهم آوری امکانات جهت ارجاع زایمان طبیعی از دفاتر ک  .00

 :بخش خصوصی

در مورد نیاز به ارجاع مادران باردار جهت انجام زایمان طبیعی و... از دفاتر کار یا مطب 

باشد و در این زمینه همکاری بسیار خوبی با فعال می 111بخش خصوصی، اورژانس 

 بخش زایمان دارند.

 ها )طبیعی، سزارین( در سامانه اطالعات مادران وثبت دقیق زایمان .01

 نوزادان ایرانیان:

 شوند.ها به طور دقیق و به روز در این سامانه ثبت میتمامی زایمان

 



 

 


