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 ترویج زایمان طبیعیکشوری کمیته  .1

شوری کمیته  سئول  ک ست گذاری،    ترویج زایمان طبیعی م شیابی برنامه ترویج زایمان   سیا برنامه ریزی، اجرا و ارز

 برگزار می شود.وزارت   درمان کمتر در معاونتطبیعی است و هر سه ماه یک بار و در صورت نیاز با فواصل 

، معاون یا نماینده ایشان ،معاون آموزشی یا نماینده ایشان  شامل معاون درمان، معاون توسعه  اعضای کمیته کشوری    

مشتتاور وزیر در امور مامایی، مشتتاور وزیر در امور  ، ایشتتانمعاون اجتماعی یا نماینده ،  یا نماینده ایشتتانبهداشتتت 

 مدیر برنامه آموزش همگانی و ارتقای ستتتمت، دبیر بورد بانوان، مدیرکل دفتر بیمارستتتانی و تعا ی مدمات با ینی، 

دبیر بورد مامایی، رییس انجمن علمی مامایی، رییس انجمن علمی متخصتتصتتین زنان و زایمان، رییس انجمن         زنان،  

شناس، رییس اداره          علمی ن صی، جامعه  صو ستان های م شی، نماینده انجمن بیمار وزادان، رییس انجمن علمی بیهو

در صورت نیاز  .می باشند  ستمت رییس و کارشناسان اداره مامایی، روسای ادارات ستمت مادران، کودکان و نوزادان     

و در صورت عدم حضور در    معاون درماناز گروه های تخصصی دیگر نیز دعوت به عمل آید. ریاست جلسه به عهده      

 است.  مدیرکل دفتر بیمارستانی و تعا ی مدمات با ینیجلسه با 

 

 ترویج زایمان طبیعی کشوریشرح وظایف کمیته 

از جمله وظایف اصلی این کمیته است.    اجرا و ارزشیابی برنامه ترویج زایمان طبیعی   برنامه ریزی، سیاست گذاری،   

، ارایه در مصوص محورهای برنامه  دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشورعملکرد شش ماهه در این راستا پایش 

 از جمله وظایف این کمیته به شمار می رود.  ، بازدید های نظارتیطراحی مدامتتبازمورد کتبی به دانشگاه ها، 

 کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی .2

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی مسئول برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه ترویج زایمان طبیعی مطابق با    

 ابتغی است و هر دو ماه یک بار و در صورت نیاز با فواصل کمتر در دانشگاه برگزار می شود.دستورا عمل کشوری 

شامل رییس ، معاون درمان، معاو       شگاه  ضای کمیته دان شاور امور       اع شت، م شی، معاون بهدا سعه ،معاون آموز ن تو

سئول روابط عمومی،  مدیرگروه    شگاه، م شی،   بانوان دان زنان، مدیر گروه اطفال، مدیر گروه نوزادان،  مدیرگروه بیهو

 در صورت نیاز.مدیر گروه مامایی، مسئول امورمامایی، نماینده هسته آموزشی زایمان فیزیو وژیک دانشگاه می باشند

صورت عدم حضور           شگاه و در  سه به عهده رییس دان ست جل از گروه های تخصصی دیگر نیز دعوت به عمل آید. ریا

 در جلسه با معاون درمان دانشگاه است. 



ست گزارش عملکرد         شگاهی ترویج زایمان طبیعی موظف ا شگاه به عنوان دبیر کمیته دان سئول امور مامایی در دان م

 دانشگاه ارائه نماید. کمیته ترویج زایمان طبیعیامه ترویج زایمان طبیعی را در جلسات اداره مامایی در مصوص برن

 

 شرح وظایف کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی

بررسی عملکرد مراکز تحت پوشش اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی در مصوص محورهای برنامه می باشد. کمیته        

مند بهبود را مشتتخم می نماید. بدیهی استتت برنامه ریزی در محورهای  پس از بررستتی ویتتعیت موجود نقاا نیاز 

مختلف برنامه ترویج زایمان طبیعی، طراحی مدامتت، پایش، بازدید های نظارتی، ارائه بازمورد مناستتب به مراکز                

سامانه ایمان     ستی آزمائی ثبت مراکز در  ستورا عمل های ابتغی و را یایت مند  تابعه مطابق با د سنجش ر ی مادران ، 

 از جمله وظایف این کمیته به شمار می رود.  باردار و نظارت برحسن اجرای فرایند زایمان طبیعی

یروری است صورت جلسات کمیته دانشگاهی و جلسات مشترک با مراکز تحت پوشش وگزارش بازدید از مراکز اعم          

شگاهی     شگاهی و غیر دان شش ماه یکبار از دان سال      هر شت، درمان و آموزش پزشکی ار به معاونت درمان وزارت بهدا

 گردد. 

 : طبیعی زایمان ترویج بیمارستانی کمیته .3

ستانی کمیته  شیابی برنامه ترویج زایمان طبیعی مطابق    بیمار سئول برنامه ریزی، اجرا و ارز ترویج زایمان طبیعی م

 برگزار می شود. بیمارستانابتغی است و به طور ماهیانه در با دستورا عمل کشوری 

 درمان معاون ،( بودن آموزشی درصورت) بیمارستان آموزشی معاون بیمارستان، رئیس شامل بیمارستان کمیته اعضای

 گروه رئیس ،( اطفال متخصم) نوزادان بخش رئیس ،(زنان متخصم) زایمان بخش رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان،

 (مطلوب حد در طبیعی زایمان آمار دارای "ترجیحا)بیمارستان در شاغل زنان متخصصین از نفر یک و بیهوشی متخصصین

 های گروه از نیاز صورت در.باشد می ا زامی جلسات در کمیته اعضاء همه حضور. باشند میزایمان  بلوک مسئول ماما  و

صورت عدم حضور در جلسه با مدیر ریاست جلسه به عهده رییس بیمارستان و در . آید عمل به دعوت نیز دیگر تخصصی

 بیمارستان است

ترویج زایمان طبیعی موظف استتتت گزارش عملکرد   بیمارستتتانی   به عنوان دبیر کمیته   زایمان   بلوک مستتئول ماما  

ارائه  بیمارستتتان کمیته ترویج زایمان طبیعیدر مصتتوص برنامه ترویج زایمان طبیعی را در جلستتات  بیمارستتتان

 نماید.

 ترویج زایمان طبیعی بیمارستانی شرح وظایف کمیته 



 طراحی مربوطه، های پرونده مرور با شده انجام های سزارین علل بررسی ، نوزاد و مادر ستمت های شامم بررسی

 عملکرد بررسی و  ایمان سامانه در ثبت آزمائی راستی اندیکاسیون، بدون و انتخابی های سزارین انجام توقف جهت مدامتت

از  سنجش ریایت مندی مادران باردار و نظارت برحسن اجرای فرایند زایمان طبیعی ،برنامه محورهای مصوص در مرکز

 .باشد جمله وظایف این کمیته می

پیشنهاد می شود . باشد می ماماها و متخصصین از اعم بازموردعملکرد کارکنان ارائه بیمارستانی  کمیته وظایف دیگر از

عملکرد متخصصین زنان و زایمان در سه ماه اول به طور محرمانه و از آن پس با نصب در بورد بخش زایمان بازمورد کتبی 

  ارایه گردد.

 ارسال دانشگاه درمان معاونت به یکبار ماه سه هر  شده انجام اقدامات و بیمارستانی کمیته جلسات صورت تا است یروری

 . گردد

 

 


