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 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه محترم ریاست

  مادران مراقبت فرآیندهاي از زایمان و زنان متخصص حضور ارتقاء نامه شیوهموضوع: 

  

  سالم علیکم

بهبود ارتقاي سالمت مادران یکی از پیش نیازهاي توسعه جوامع می باشد که آرمان توسعه هزاره با عنوان بهبود 

ران در چارچوب بهداشت باروري به آن اشاره دارد. به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض دوران سالمت ماد

بارداري و زایمان تمامی بیمارستانهاي داراي بخش زنان و زایمان اعم از آموزشی، غیر آموزشی، درمانی، 

نان و زایمان مقیم و خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی، وابسته به ارگانها و ... می بایست داراي متخصصین ز

مورخ  158530،  شماره 31/5/89/س /م مورخ 2004لیست آنکال دوم باشند. (به استناد  نامه هاي شماره 

مدیر  15/6/89/ب مورخ 111369و شماره  30/5/89ب مورخ  10071/2مقام محترم وزارت و شماره   29/4/89

  ) 29/3/90خ مور 7672/400کل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس و شماره 

  بیمارستانهاي آموزشی:

در تمام ساعات شبانه روز می بایست یک متخصص زنان هیئت علمی یا غیر هیئت علمی مقیم باشد. رزیدنت 

ارشد بیمارستان موظف است تمام گزارشهاي خود را به اطالع پزشک مقیم برساند. پزشک مقیم غیر هیئت علمی 

اطالع قبت از بیمار را دارد و در صورت لزوم و صالحدید، گزارش را به نیز مسئولیت آموزش به رزیدنتها و مرا

  متخصص هیئت علمی آنکال برساند. 

: پزشکی که در ساعات اداري و غیر اداري در بیمارستان بوده و امکان حضور فیزیکی فوري پزشک مقیمتعریف 

بیمارستان الزامی است. در صورت وجود  بر بالین بیمار را داشته باشد. ایجاد فضاي اقامت براي پزشک مقیم در

 هر در مقیم پزشکان شیفت تعداد پانسیون در محوطه بیمارستان نیازي به ایجاد فضاي فوق نمی باشد. حداکثر

   .است غیرمتوالی شب 15 معادل ماه،

 .نکال دوم در کلیه بیمارستانها الزامی می باشدآماهانه  تعیین لیست  ضمناً

  ی:بیمارستان غیر آموزش

  مقیم بودن پزشک متخصص زنان در بیمارستانهاي داراي سه متخصص زنان و زایمان و بیشتر الزامی است.

در بیمارستانهایی که کمتر از سه متخصص زنان و زایمان دارند، می بایست لیست آنکال اول و آنکال دوم تهیه 

یمار در مدت کمتر از بیست دقیقه الزامی شود. در صورت اطالع از بیمار اورژانسی، حضور آنکال اول بر بالین ب

است. در صورتیکه به علت اورژانس بودن وضعیت بیمار، دستورات تلفنی صادر شده است ثبت دستورات 
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توسط متخصص زنان در پرونده در کمتر از بیست دقیقه الزامی است. فعالیت آنکال اول در ساعات نوبت کاري، 

  .در مراکز خصوصی و مطب غیر مجاز است

  بیمارستانهاي داراي یک متخصص زنان و زایمان:

متخصص زنان می بایست همیشه آنکال باشد بنابراین مجاز به فعالیت در مراکز خصوصی و مطب نمی باشد. 

دانشگاهها موظف به پرداخت ثابت بر اساس شرایط متخصص هاي همان منطقه به وي می باشند. تامین پرداختها 

  وزارت بهداشت در چهار چوب مقررات می باشد. 30303ردیف اعتباري  از محل اعتبارات دانشگاه

در صورت مرخصی متخصص مربوطه حتماً براي اطالع و تعیین جانشین با رئیس بیمارستان یا  تبصره:

نقض تحت هر شرایطی ممنوع و متخصصین زنان بدون تعیین جانشین مرخصی همزمان دانشگاه هماهنگ گردد. 

  واهد بود. قوانین و مقررات خ

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  


