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06……….…رئيس احراز وشرايط حکم......11-1

21-21-1-2 to 3-1-2...03.5.……….…مسئول ماماي احراز وشرابط حکم

............مقيم پزشك حضور.......31-3

02.5……….…شيفت مسئول احراز شرايط و حکم...1-1-4 41-4

51-56-1-5 to 1-1-5…آن مشخصات و ها روش و ها مشي خط كتابچه وجود….….….

52-51-2-5...
 تمام در و روز شبانه ساعات تمام در استاندارد خدمات ارائه مشی خط 

هفته روزهای
………

52-52-2-5...
 تحويل زمان و کاری نوبت هر انتهای در مراقبت استمرار مشی خط 

نوبت
…….…..

………جانشين تعيين با مراقبت استمرار مشی خط ...52-53-2-5

……… باليني طبابت راهنماهای مشی خط ...52-54-2-5

………زايمان بلوك در ترياژ اساس بر پذيرش مشی خط …52-55-2-5

….……پرخطر بيماران مديريت مشی خط ...52-56-2-5

……… باردار مادران از معمول های مراقبت مشی خط ...52-57-2-5

………نوزادش و خود از مراقبت درخصوص مادران به آموزش مشی خط...52-58-2-5

…….…درد مديريت مشی خط ...52-59-2-5

………سزارين انجام هاي انديكاسيون ازرعايت اطمينان مشی خط …52-510-2-5

………مناسب موقع در روگام آمپول به دسترسی چگونگي مشی خط...52-511-2-5

……… زايمان اتاق در نوزاد صحيح شناسايي مشی خط...52-512-2-5

………نوزاد معمول های مراقبت مشی خط...52-513-2-5
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………نوزاد وايمنی امنيت مشی خط...52-514-2-5

………نوزادان از مراقبت زمينه در کارکنان به آموزش مشی خط…52-515-2-5

………عفوني ايزوله شرايط ايجاد مشی خط...52-516-2-5

………زايمان بلوك در زايمان از پس ساعت 2 تا مادر پايش مشی خط...52-517-2-5

52-518-2-5...
 بالفاصله نوزاد و مادر پوستی تماس برقراری دستورالعمل  مشی خط

تولد از پس
………

52-519-2-5...
 اقدام ده اجرای و کودک دوستدار بيمارستان دستورالعمل مشی خط

مادر شير با موفق تغذيه
………

……… مادر دوستدار بيمارستان اقدام ده اجرای مشی خط…52-520-2-5

............پزشک ارزيابي اولين محدوده کردن مشخص1…61-6

………پزشک توسط ارزيابي اولين زمان محدوه2…61-6

………حال شرح برگه تكميل مشي خط3…61-6

………خطر پر بيماران ارزيابي4…61-6

…………پرستار ارزيابي اولين محدوده کردن مشخص1…62-6

.........پرستار توسط ارزيابي اولين زمان محدوه2…62-6

.........پرستار ارزيابي تكميل مشي خط3…62-6

……… معالج پزشک با درمان مراحل تمام در هماهنگی مشي خط1…63-6

......…بخش اورژانسی پزشكي هاي مشاوره مشي خط2…63-6

......... پذيرش زمان در مصرفي داروهای بررسي……64-6

………تسكيني خدمات ارزيابي1…65-6

………اي تغذيه خدمات ارزيابي2…65-6

.........مددكاري خدمات ارزيابي3…65-6

.........سالمت ارتقاي خدمات ارزيابي4…65-6

66-61-6-6 to 6-6-61مامايی كارشناس باردارتوسط مادر پذيرش .........

66-61-6-6 to 6-6-62بيمار پذيرش در  زايمان فرم در ثبت.........

67-61-7-6 to 4-7-6…
 ها ارزيابی ازانجام پس معالج، پزشک بيمارتوسط درپرونده ثبت

الزم واقدامات
.........

...……ويكپارچه هماهنگ مراقبت مشي خط1...71-7

………پاركلينيك اقدامات مشي خط2...71-7

 شده تعيين زمانی فواصل در را باردار مادر مستمر ارزيابی موارد ثبت...2-71-2-7

پذيرش در بخش  و ارزيابي بيمار

ارزيابي ومراقبت مستمر از بيمار



………... پارتوگراف برگه وجود1...73-7

73-7...2
 به زايمان بخش از نوزاد پايه احيای گواهی واجد مامايی کارشناس

نوزاد انحصاری مسوول عنوان
...………

………... نوزاد پيشرفته احيای گواهی واجد مامای نفر يک حداقل3...73-7

…… خطر پر های زايمان در نوزاد پيشرفته احيای گواهی واجد پزشک حضور4...73-7

……… بخش بيماربه انتقال زمان در انتقال برگه......74-7

………بخش به انتقال زمان مادردر هاي مراقبت خصوص در را الزم های آموزش1...75-7

………بخش به انتقال زمان در نوزاد هاي مراقبت خصوص در را الزم های آموزش2...75-7

………ترخيص زمان در پرونده خالصه برگه مشي خط......76-7

………پزشك توسط مصرفي داروهاي ترخيص زمان آموزش1...77-7

………پزشك توسط تغذيه ترخيص زمان آموزش2...77-7

………پزشك توسط منزل در مراقبت ترخيص زمان آموزش3...77-7

...……ماما توسط منزل در مراقبت ترخيص زمان آموزش1...78-7

...……ماما توسط تغذيه ترخيص زمان آموزش2...78-7

...……ماما توسط مصرفي داروهاي ترخيص زمان آموزش3...78-7

78-7...4
 مراجعه محل و مادر شير با تغذيه تداوم خصوص در الزم های آموزش

شيردهی مشکل که صورتی در
……...

...…… ترخيص از پس پيگيری جهت مراجعه زمان......79-7

………...زايمان و مامايي خدمات ارائه محدوده و سطح1...81-8

………کودک دوستدار لوح دريافت2...81-8

81-8...3

 نوزادان، تخصص فوق پزشكان برای آموزشی های دوره گذراندن

 پرستاران و ماماها زايمان، و زنان متخصصين كودكان، متخصصين

 و بخش تخصصي نوزادانNICU بخش در شاغل
………

………B 2 سطح و 3 سطح هاي بيمارستان در الزم هاي آموزش4...81-8

………...مادر دوستدار لوح دريافت5...81-8

………......پايه سزارين ميزان درصد 10 به سزارين کاهش 6...81-8

………......زايمان و زنان متخصصين و ماماها به زايمان الزحمه حق پرداخت نحوه7...81-8

...……...نوزاد مادرو سالمت اطالعات ثبت8...1-8

...……..."زايمان بخش در خدمات کيفيت بررسی نهايی ابزار9...1-8

...…...پرخطر باردار مادران از مراقبت بخش10...1-8

 باردار مادران از مراقبت بخش مراقبتي تيم الزم آموزشي هاي دوره11...81-8

پرخطر

…...

لوح دوستدار مادر و كودك ، سطخ بندي خدمات و طرح تحول نظام سالمت 



...……...باردار مادران پرخطر هاي بيماري باليني راهنماهاي پوستر5تعداد12...81-8

...……نوزاد احيای کتاب جلد يک و نوزاد احيای پوستر عدد يک13...81-8

...……کنترلی ليست چک تهيه و  باليني غير و باليني هاي فرآيند شناسايي1...91-9

...……فرآيندها با نياز مورد امکانات و تجهيزات ليست چك2...91-9

...……اورژانسی های مراقبت ارائه و تخت هر به آسان دسترسی امکان......92-9

...……...پرستار/ ماما اضطراری فراخوان......93-9

...……اس پي يو مشي خط......94-9

...……...درمان اتاق وجود......95-9

...…عفونی ايزوالسيون اتاق وجود......96-9

...……اكالمپسي پره بيماران جداسازی برای ايزوالسيون اتاق وجود......97-9

...……تميز وسايل فضاي......98-9

...……...كثيف وسايل اتاق......99-9

...……...شيردهي و آموزش فضاي1...910-9

910-9...2
 شير خورانش و نگهداري وسايل و برقي شيردوش از استفاده امكان

مربوطه ظروف كردن استريل وسايل و شده دوشيده
……...

...…...اتاق معاينه در ورودي بلوك زايمان  ......911-9

101-10......
 اين بيماران از مراقبت منطقه به دسترسی محصوربودن و شده کنترل

بخش
...……...

امكانات

ايمني فيزيكي 


