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 ... پزشکي علوم دانشگاه محترم ریاست 

 نیا ادیب دکتر آقای جناب

  اجتماعي تامین سازمان درمان محترم معاون

 لشکری سرتیپ دکتر آقای جناب

 ارتش پزشکي آموزش و درمان و بهداشت معاونت محترم فرمانده

 ناجا کل بهداری محترم فرماندهي

 کیان دکتر آقای ب جنا دکتر آقای جناب

  نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان محترم مدیرعامل

 زاده عراقي دکتر آقای جناب

 اسالمي انقالب پاسداران سپاه درمان و بهداشت  محترم معاون

 

 ) پست پارتوم (زایمان از پس بخش استانداردهای موضوع: 

 سالم علیکم 

اي فضااي فييكيا     در خصوص استاندارده 17/9/7859د مورخ  7851/044پيرو نامه شماره " احتراما 

جها  استضضاار    استاندارد بخش  سشا از زاانشا    در مورد موارد ذكل   تجهييات ونيروي انسان  بلوك زاكمان 

 اكفاد م  گردد.

ساع  پس از زاكمان طبيع   1اكن بخش مراقب  از مادر پس از سقط  مراقب  ازمادر و نوزاد از در 

حداقل  .ارائه م  شودتا زمان ترخيص دوم پس از سياركن  نوزاد در ساع  تازمان ترخيص ومراقب  از مادر و

 ساع  م  باشد.  05ساع  و براي سياركن  10زمان بستري براي زاكمان طبيع  

 ازساع  اول در بلوك زاكمان و دو مراقب  از مادر و نوزاد زاكمان طبيع  داشته اند  م  باكس   براي مادران  که

زاكماان پپسا  پاارتوم      دستورالعمل هاي وزارت بهداش  در بخش پس از مطابق باتا زمان ترخيص  ساع  دوم

براي مادران  که سياركن م  شوند م  باكسا  مراقبا  كاا سااع  اول در ركيااوري اتااو عمال و        انجام گيرد .

مراقب  از مادر و نوزاد از ساع  دوم  بعد تولد تا زمان ترخيص مطابق با دستورالعمل هااي وزارت بهداشا  در   

 ش پس از زاكمان پپس  پارتوم  انجام گيرد.بخ
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 ساختار فيزاكي :

متر مربع به ازاي هر تخ   براي پذكرش مادر و نوزاد داشته باشد و  9هر اتاو باكد فضاي کاف  پحداقل 

 اميان اقام  همراه فراهم باشد. در هر اتاو باكد كا سينا دستشوك  و كا دوش و كا توال  وجود داشته باشد. 

 بهتر اس  هر اتاو كا پنجره حفاظ دار به فضاي بيرون داشته باشد. 

 تعداد تخت : 

اكن بخش م  تواند با توجه به تعداد زاكمان به صورت بخش  مجيا و كا اختصاص چناد تخا  در بخاش جراحا      

رنامه ركايي  تخ  پس  پارتوم لضاظ شودپ کتاب استاندارد ب 6به ازاي هر تخ  زاكمان .  زنان در نظر گرفته شود

  .14و طراح  بيمارستان اكمن مجموعه پنجم بخش زاكمان صفضه 

 تجهيزات مورد نياز:

اس . تجهيايات کنتارل عمئام حياات   ساکشان        ساكر بخش هاي بيمارستان پس از زاكمان مانند بخش تجهييات 

 تجهييات احياء باكد در دسترس سركع باشد. و اکسيژن و سرم تراپ  الزم اس 

 هندگا  خدمات:ارائه د

م  متخصاص زناان و ماماا    ارائاه دهنادگان خادم     مجيا وجود دارد در صورت  که بخش پس  پارتوم

اولوكا   با  درصورت  که پس  پارتوم قسمت  از بخش جراح  زنان باشد : متخصص زنان  ماما و پرستارباشند.

  75/77/7859د تاركخ  8487/044پطبق نامه شماره  ماما

تخا    74.به ازاي هر  در نظر گرفته شده اس  68/7براي اكن بخش    به ازاي تخ  ضركب نيروي انسان

   .ماما جه  مراقب  مادر و نوزاد در نظر گرفته شود 76% تعداد 94پس  پارتوم با ضركب اشغال 

 نحوه ارائه خدمات:

ائ  و ارائاه خادمات ماما    بر اساس پروتيال هااي اساتانداردپ راهنمااي کشاوري      م  باكس  ارائه خدم 

 زاكمان ....  انجام شود.

 

 

 


