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 استاندارد 4

 : سنجه 16

56 % 1سطح 

37/5% 2سطح 

6/5% 3سطح 

 سنجه ستاره دار %40بيش از 

 نگاهي اجمالي به استانداردهاي محور مادر و نوزاد





مديريت مادر پرخطر 1-4-ب 
مديريت مراقبت مادران باردار 2-4-ب 
مديريت مراقبتهاي نوزادان  3-4-ب 
آموزش وخود مراقبتي  4-4-ب 
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 استانداردها
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 (سامانه ایمان)شناسایی مادران پرخطر براساس سامانه ثبت اطالعات مادر و نوزاد 
 پرخطرمادران اولویت بندی تریاژ مادران باردار و 
 دستورالعملپيش بينی اقدامات فوری در مواجهه با مادران پرخطر براساس 
 اولویتانجام بالفاصله مراقبتهای الزم بارعایت 
 العملداشتن کد فوریتهای مامایی و تيم مربوطه مطابق آخرین دستور 
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 :تریاژ مامایی
  

 فقط در مراکز درمانی تك تخصصی زنانتریاژجدا : فضای فيزیكی 
 اتاق معاینه در ورودی بلوك زایمان برای تریاژدر مراکز عمومی 

 

 و آمپول گلوکونات کلسيم%  50و %  20پره اکالمپسی شاملِ امپول هيدراالزین، سولفات منيزیم ست : تجهيزات تریاژ 

 مترژن ،، مزوپروستول، پروستاگلندین بالون بكریپكيج کنترل خونریزی شاملِ +
 طبق استاندارد کمتر از یك دقيقه در دسترس

 :متد

در انتظار سطوح سه، چهار یا پنج مامایی مددجویان اورژانس در صورت ازدحام  .تریاژ مامایی طبق دستورالعمل ابالغی
مجدد ویزیت و  ، ویزیت پزشكقبل از ارجاع به بخش مورد نظر و  اتاق معاینه/به بخش اورژانسورود یا ویزیت و نوبت 

ایشان از بروز عواقب ناخواسته احتمالی برای  تریاژدر صورت لزوم با تغيير سطح شوند و  Re-Triageتریاژ مجدد 
 پيشگيری شود
 :نيروی انسانی

نوزادان، پایه و پيشرفته بزرگساالن و احيای ، ESIبالينی ومهارت تریاژ سال کار  2حداقل با سابقه مامایی کارشناسی 
 مراقبتهای اورژانسهای مامایی، مدیریت شوك ، مراقبتهای اوليه،تروما و مهارت های ارتباطی
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 (نزدیك به مرگ)شناسایی ،پایش و گزارش مادران پرخطر:تيم دیده بان

شاملِ مدیر خدمات پرستاری،سوپروایزر، دو نفر متخصص تيم فوریتهای مامائی :کد مامایی
، متخصص بيهوشی، دو نفر (یا یك متخصص زنان و یك متخصص جراح عمومی)زنان

مامای اتاق زایمان، کارشناس مادران پرخطر وبرحسب موردسایر گروههای 
 است(داخلی،هماتولوژی، قلب، نفرولوژی )تخصصی
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 بر بالين  دقيقه  20آنكال حداکثر ظرف و مقيم بالفاصله حضور پزشك متخصص زنان و زایمان
 مادران پر خطر

در شبانه روز اعم از روزهای تعطيل و  ( اسالید بعدی)ذیصالح حضور فعال تيم مراقبت پزشكی
 زایمانهای پرخطرغير تعطيل برای 

 متخصص زنان تشكيل و حضور تيم فوریتهای مامائی درصورت درخواست 

 حضور اعضای تيم مربوطه فوریتهای ماماییدرصورت اعالم کد مدیریت ، 

در صورت نياز فرایند مشاوره با استاد معين دستياران تخصصی از وجود / آگاهی پزشكان 
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 زنان نامه ابالغي، مقیم بودن پزشك متخصص شیوه 
 خصوصی، خيریه و وابسته مراکزغيردولتیدر . استدر بيمارستانهای دارای سه متخصص زنان و بيشتر الزامی ،

زنان  متخصص مادر و عدم حضور پزشك معالج، پزشك مقيم وضعيت به ارگانها، در صورت اورژانسی بودن 
 .و بيمار را ویزیت نمایدحاضرشده بيمار بربالين دقيقه  20موظف است ظرف 

 

مراقبت تيم . در بيمارستانهای کمتر از سه متخصص زنان، بایست فهرست آنكال اول و آنكال دوم تهيه شود
 استفوق تخصص، متخصص زنان و در بيمارستانهای آموزشی، حداقل رزیدنت ارشد پزشكی ذیصالح شامل 

 

درصورت نياز، تا . اساتيد معين بصورت ماهيانه از دانشگاه به مراکز اعالم می گردداسامی با استاد معين شاوره م
 .با آنها انجام شودمشاوره 

 

 آموزشی فوق رده های تخصصی به ترتيب اولویت حضور توسط مشاوره های بيمارستانهای آموزشی انجام در
 .پذیرددستيار حاضر زنان صورت رده یا باالترین تخصص، متخصص زنان و 
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 از ختم بارداری بر اساس  قبل، حين و پس  پرخطر به صورت مستمر در مراحلبارداری های مراقبت و پایش
 "راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی"
 آنكال از مادر پرخطر و ثبت دستورات پزشكی در پرونده/ حداقل روزانه متخصص زنان مقيمویزیت 
 مربوطمادر پرخطر توسط پزشكان و کارکنان در تمام نوبتهای کاری به هم رسته شغلی تحول و تحویل 
 

 مادران پرخطر در هر نوبتتحول و تحویل 
 کاری توسط کارکنان و پزشكان متخصص زنان با حضور بر بالين بيمار به هم رسته خود انجام شود

فيتال توصيه ميشود مادران پرخطر در اتاقی مشرف به ایستگاه پرستاری و مجهز به 
شوند و مراقبتهای مامائی توسط مامای با سابقه مستقر  ساکشنو اکسيژن ، مانيتورینگ

 .باالتر انجام شود
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 روز پس  42بيمارستان به دستورالعمل پذیرش مادران باردار تا آگاهی پرستاران تریاژ و پزشكان اورژانس
 زایماناز 

42زمانی از ابتدای بارداری تا محدوده در ماما / اولين ارزیابی مادر توسط پزشك متخصص زنان انجام  
 غيربارداری/ روز پس از زایمان، بدليل مشكالت بارداری

 نتيجه معاینات در فرم تریاژ، فرم شرح حال و برگ دستورات پزشك در پرونده بيمارثبت 

 در فرم شرح حال و ثبت  3و  2،  1و سطوح تریاژ، نتيجه معاینات در فرم تریاژ  5و  4سطح مادران
 دستورات پزشك در پرونده

 اوليهبررسی های ارجاع موارد غيرمامایی به متخصص مربوطه پس از 

اورژانس  غير / اورژانس مراجعهروز پس از زایمان، در صورت  42زمانی از ابتدای بارداری تا محدوده اولين ارزیابی مادر در 
 .ماما انجام شود/ متخصص زنانپزشك  بایستی توسط غيربارداری/بارداریمشكالت بدليل 
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 وجود اتاقهایLDR   دقيقه از اتاق زایمان به اتاق   3دسترسی کمتر از با . برای زایمان طبيعیتخت تك
 عمل جراحی سزارین، برای انجام عملهای اورژانسی

  ارائه مراقبتهای حين زایمان در هر اتاقLDR  ًبرای هر مادر، توسط یك ماما و با امكان حضور  انحصارا
 همراه

   ارائه مراقبتهای معمول ليبر و زایمان در مراحل اول، دوم، سوم زایمان برای تمامی مادران باردارکم خطر و
 پرخطر طبق آخرین ویرایش راهنمای ارائه خدمات مامائی

  برای تمام مادران باردار کم خطر و پرخطر براساس  ساعت پس از زایمان  2تا ارزیابی و پایش مستمر مادر
 بهداشتدستورالعمل ابالغی وزارت 
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 ...ادامه از اسالید قبل 
 به بخش مربوط برحسب مراقبت مورد نياز مادرانانتقال ایمن 

 در ليبر، حين زایمان و پس از زایمان توسط پزشكان و کارکنان در تمام تحویل و تحول مادران
 نوبتهای کاری

 ترخيصپس از زایمان تا زمان از مادر در بخش مراقبت 

  حداقل توسط عامل زایمان یا پزشك متخصص زنانمعاینه مادران قبل از ترخيص ویزیت و  /
 مامای کشيك و سپس صدور دستور ترخيص

 خودداری از هرگونه دستور ترخيص مادران سزارین شده با معاینه پزشك متخصص زنان و
 تلفنی ترخيص
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 ...ادامه از اساليد قبل

 LDRزایمان ساليانه یك اتاق  400به ازای •

 ...صندلی تختخواب شو، تلفن، یخچال و : همراه مادر پس از زایمان، شامل تسهيالت•

مورد نياز مادران از جمله سرو غذا و ميان وعده برای مادران بعد از زایمان شامل مادرانی که در ساعات شب  امكانات •
 زایمان مينمایند

واژینال، چك انجام معاینات شامل چك عالئم حياتی، عربان قلب جنين، بررسی پيشرفت زایمان با مراقبتهای معمول •
 انقباضات رحمی

در ليبر در فاز فعال زایمانی باردار  برای مادرانو تكميل پارتوگراف تكميل فرم پارتوگراف نحوه کارکنان از آگاهی •
 عرپزشك / توسط ماما

انقباض رحمی در وضعيت و شامل چك عالئم حياتی،خونریزی زمان ترخيص دو ساعت اول پس از زایمان تا پایش •
ساعت تا  6و سپس هر ساعت  4ساعت سوم هر یك ساعت تا ، ساعت دوم هر نيم ساعت، ساعت اول هر ربع ساعت

 ترخيصزمان 

مناسب شدن  محض برش اپی زیاتومی، خروج از تخت به محل و ارزیابی خونریزی : شاملِاز زایمان پس •

 خطرتوجه به عالئم  ،تخليه مثانهاز اطمينان ، تغذیهحال مادر، 
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 روشهای  کاغذی آخرین ویرایش راهنمای / به فایل الكترونيكبلوك زایمان دسترسی کارکنان
 کاهش درد / بی دردی

 کاهش درد / بی دردیزایمان به مزایا و معایب روشهای بلوك کارکنان آگاهی 

 و معایب روشهای دارویی بی دردی و غير محاسن درخصوص الزم به مادر ارائه توضيحات
 پزشك/ دارویی کم دردی توسط ماما

 مادرو حضور همراه بنا به درخواست بی دردی / استفاده از روشهای کاهش دردامكان 

  کاهش /بی دردییكی از روشهای معتبر و مورد تایيد وزارت بهداشت برای بكارگيری حداقل
 پزشك/ درد براساس تمایل مادر توسط ماما

 .انتخاب زایمان بی درد داوطلبانه است
 

  CSEA,epidural, spinal, entonexشامل  دارويي روشهاي بي دردي 
 (  آب درماني)آروماتوتراپي، ورزشها، انواع تنفس و زايمان در آب ، آرامي تن  شاملِغیردارويي روشهاي کم دردي 
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 ارائه دهندگان خدمات زایمان، به ابزار بررسی کيفيت خدمات بخش زایماندسترسی 

 ابزار بررسی کيفيت خدمات در بخش زایمانمحتوای ارائه دهندگان خدمات زایمان از آگاهی 

 مراقبتهای مادر و نوزاد با استفاده از ابزار مربوط در فواصل زمانی معين توسط اثربخشی ارزیابی
 ماما مسئول

 برنامه بهبود/ انجام اقدام اصالحيفرم مربوط طبق دستورالعمل ابالغی و تكميل  
 درصورت نياز



 راهنمای جامع
 استانداردهای اعتبار بخشی ملی

 بیمارستانهای ایران
 نسخه مورد استناد دور پنجم اعتباربخشی ملی

 1401سال 

دسترسی ارائه دهندگان خدمات زایمان، به ابزار بررسی کيفيت خدمات بخش زایمان 

 ارائه دهندگان خدمات زایمان از ممتوای ابزار بررسی کيفيت خدمات در بخش زایمانآگاهی 

 اثربخشی مراقبتهای مادر و نوزاد با استفاده از ابزار مربوط در فواصل زمانی معين توسط ارزیابی
 ماما مسئول

 برنامه بهبود درصورت نياز/ فرم مربوط طبق دستورالعمل ابالغی و انجام اقدام اصالحیتكميل 
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استفاده از مچ بند شناسایی مادر و نوزاد در بدو پذیرش مادر 

 مشخصات مربوط به نوزاد پس از زایمان بر مچ بند نوزاد، پس از شناسایی فعالثبت 

 دادن نوزاد و اعالم جنسيت به مادرنشان 

 اتاق عمل/ مچ بند به دست و پای نوزاد بالفاصله پس از تولد در اتاق زایماننصب 

 نوزادو فعال صحيح پس از شناسایی تحول و تحویل هر گونه اقدام مراقبتی و انجام 

 زایمانایمن و هم زمان مادر و نوزاد به بخش پس از انتقال 

 احيا بر نصب مچ بند شناسایی و ثبت اثر کف پای نوزاد ارجح استعمليات 

 

 

 

  در بدو پذیرش مادر در بیمارستان، شماره پرونده مادر به صورت کد شناسایی بر روی دو مچ بند یکی
 .نوزاد ثبت و نصب پرونده گرددمخصوص مادر و دیگری مخصوص 

 هنگام تولد نوزاد مشخصات شامل نام و نام خانوادگی مادر، تاریخ و ساعت تولد، جنس نوزاد در کنار
 (مچ دست یا پا. )کد شناسایی نوزاد که روی مچ بند نصب شده در پرونده مادر نوشته شود
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ارائه مراقبت قبل از تولد نوزاد براساس بسته خدمتی نوزاد سالم و ثبت در پرونده 

 مراقبت حين تولد براساس بسته خدمتی نوزاد سالم و ثبت در پروندهارائه 

 ساعت پس از زایمان براساس دستورالعمل ابالغی وزارت  2و پایش مستمر نوزاد تا ارزیابی
 بهداشت

 ایمن به بخش مربوط، بر حسب مراقبت مورد نيازانتقال 

 مراقبت بعد از تولد تا زمان ترخيص براساس بسته خدمتی نوزاد سالم و ثبت در پروندهارائه 
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 مراقبت قبل از تولد

 آمادگی اتاق زایمان.  1

 lmpبررسی سن بارداری از روی ارتفاع رحم، سونوگرافی و .  2

 که تهدید کننده سالمت نوزاد است از طریق اخذ شرح حال و بررسی پروندهبيماری مادر بررسی .  3

 جفت و جنين و تخمين وزن از طریق سونوگرافیوضعيت بررسی ناهنجاری جنين، حجم مایع آمنيوتيك، .  4

قلب، بيوفيزیكال پروفایل و آغشته بودن مایع ضربان سالمت جنين بر اساس الگوی وضعيت بررسی .  5
 مكونيومآمنيوتيك به 
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 مراقبت حين تولد

 پيشگيری از هيپوترمی.  1

 ارزیابی نياز نوزاد به احيا.  2

 تعيين هویت و حفظ امنيت نوزاد.  3

 دقيقه پس از تولد 3تا  1کالمپ تاخيری بند ناف بين .  4

 معاینه نوزاد و تماس پوست با پوست، تغذیه نوزاد با شير مادر.  5

 قلب، تنفس و دمای بدن نوزادضربان : کنترل عالیم حياتی شامل.  6

 انجام اولين ارزیابی نوزاد.  7
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 پایش مستمر تا دو ساعت پس از زایمان

 چك ضربان قلب، تنفس و دمای نوزاد هر نيم ساعت تا دو ساعت.  1

 توجه به بندناف.  2

 انجام شيردهی.  3
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 (سالمخدمتی نوزاد بسته )پس از تولد تا زمان ترخيص مراقبت 

 ارزیابی معمول نوزاد.  1

 تغذیهتحمل .  2

 دفع مدفوع و ادرار.  3

 kو تزریق ویتامين ازبيمارستان واکسيناسيون هپاتيت، ب ث ژ و دادن قطره فلج اطفال قبل از خروج انجام :ایمن سازی .  4

 مراقبت از بند ناف.  5

 مراقبت از پوست نوزاد.  6

 مراقبت از چشم.  7

 برقراری ارتباط عاطفی نوزاد و والدین.  8

 پوشش نوزادآموزش شيردهی و .  9
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ارزیابی نوزاد و تعيين نياز فوری وی به احيا مطابق با آخرین الگوریتم ابالغ شده احيا نوزاد 
 احيا پایه و گامهای نخستين احيا نوزاد توسط عامل مراقب نوزاد و ارزیابی مجددشروع 
 اعضای تيم احيا پيشرفته در صورت نيازفوق فراخوان تهویه با فشار مثبت در صورت عدم پاسخ به اقدامات شروع 
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حداقل متخصص اطفال دارای گواهی احيای پيشرفته  / با اولویت پزشك فوق تخصص نوزادانذیصالح  حضور فوری پزشكان

 اتاق عمل/ نوزاد، در اتاق زایمان
 زایمان در تمامی ساعات شبانه روز و  بلوك در تمام نوبتهای کاری پزشك دارای گواهی احيای پيشرفته نوزاد حداقل یك حضور

 روزهای هفته در بيمارستان
 بر اساس بسته خدمتی احيای نوزاد در  ماما دارای گواهی احيای پيشرفته نوزاد، ترجيحاً حداقل یك فرد ذیصالح و حضور دائم

 بيمارستان
 اتاق عمل طبق دستورالعمل کشوری و دسترسی سریع به ترالی احيا نوزاد/ در اتاق زایمانترالی احيا نوزادان و چينش تهيه 
 نوزادفرد ذیصالح و مامای مراقب / پزشك/ متخصص کودکان/فوق تخصصمتشكل از حداقل یك تيم احيا دهی سازمان 
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اولين  پایان )دقيقه یا بيشتر  60مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و استمرار آن تا "پوست با پوست"برقراری تماس

 جداییبدون (تغذیه با شير مادر 
 سزارین، درصورت سالمت آنها و دستور /و ترخيص مادران و نوزادان به صورت همزمان در زایمان طبيعیانتقال

 پزشك
 بودن امكان برقراری هم آغوشی مادر و نوزاد فراهم  )KMC بخش مراقبت های ویژه نوزاداندر 
 برنامه تجویز دارو، آزمایشات و اعمال جراحی در تمامی بخشها به گونه ای که در تغذیه با شير مادر اختالل طراحی

 ایجاد نكرده است
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 الزم برای مادران در بخش زنان و زایمان امكاناتو  شيردهی، آموزشوجود اتاق 

 الزم جهت تداوم تغذیه با شير مادر برای مادران دارای نوزاد و شيرخوار زیر دو سال  سهيالت و امكانات از تاستفاده
 بستری در بيمارستان

 دوشيده شده و وسایل استریل کردن ظروف  شيردوش برقی، وسایل نگهداری و خورانش شير و امكان استفاده از وجود
 مربوطه

  در بخش پس از زایمان، توسط ماماتكميل فرم مشاهده شيردهی تغذیه مناسب شيرخوار از شير مادر و 

  تسهيالت و امكانات الزم جهت تداوم تغذیه با شير مادر در ترویج تغذیه با شير مادراثربخشی 
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 زمينهو آموزش شفاهی به زبان ساده و قابل فهم در توضيحات ارائه: 
  روند پيشرفت زایمان زایماندردی  بی/ ، روشهای کاهش دردزایماننحوه ، 
  تماس پوست با پوست مادر با نوزاد بالفاصله پس از تولدبرقراری نوزاد ،مراقبتهای 
 ترخيصتا زمان پس از زایمان ليبر، زایمان و طول 
 (آغوز)در ساعت اول تولد شروع تغذیه با شير مادر اهميت 
 مزایای شير مادر، مشكالت شيردهی، منافع تغذیه با شير مادرتداوم شيردهی ، 
 و باور مادران در خصوص اهمیت پایبندی آموزشهای ارائه شده و اثربخشی

 تغذیه با شیر مادر
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 تدوین مفاد آموزشی بر اساس مراقبتهای مادر و نوزاد پس از زایمان 
 آموزش مراقبتهای مادر و نوزاد پس از زایمانمحتوای کارکنان از آگاهی 
 مراقبتهای مادر و نوزاد پس از زایمان به زبان ساده و قابل فهمتوضيحات آموزش و ارائه 
 ارائه شده و یادگيری مبانی مهم مراقبتهای مادر و نوزاد پس از زایمانتوضيحات مادر و همراه از آگاهی 
 یك نسخه خوانا از تحویل همراه در زمينه مراقبتهای مادر و نوزاد پس از زایمان و / به تمامی سواالت مادرپاسخ

 همراه وی/آموزشهای ارائه شده به مادر
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مادر و نوزاد پس از ترخيصوضعيت ماما جهت پيگيری عيين فرد ذیصالح ت 
 مادران و مراجعه بعدی آنها پس از خود مراقبتی برنامه های ميزان رعایت پيگيری

 زمانی تعيين شده از سوی کميته زایمان ایمنبازه های ترخيص در 
 زمانی تعيين شده از سوی  بازه های پس از ترخيص از مادر او در نوزاد پيگيری وضعيت

 کميته زایمان ایمن و ترویج تغذیه با شير مادر
 صورت پذیرفته در سوابق مادران و اقدامات راهنمایی ها انجام شده و ثبت پيگيری های

 باردار


