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 ..... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون

  
  با سالم و احترام

کاهش مرگ  برايهمانگونه که مستحضرید با توجه به اهداف توسعه هزاره یکی از راهکارهاي موثر و کارآمد           
اعتبار بخشی بیمارستان در ایران توسط دفتر  رعایت استانداردها می باشد در این راستا مجموعه استانداردهاي ،مادران

الزم به ذکر است وزارت بهداشت تدوین و به دانشگاههاي کشور ارسال شده است. و درمان  رنظارت و اعتبار بخشی امو
 ارتقاي کیفیبه منظور استاندارد اعتبار بخشی بلوك زایمان با همکاري دفتر سالمت، جمعیت خانواده و مدارس تدوین که 

(استاندارد اعتبار بخشی  گردد. اجرابیمارستانها موارد زیر به نحو مقتضی در الزم است تا بلوك زایمان در مات مامایی خد
  بلوك زایمان پیوست می باشد)

) به تعداد نیروي انسانی مامایی مورد نیاز براي  بلوك زایمان (اتاق معاینه، لیبر، زایمان و دو ساعت پس از زایمان .1
  نفر است.  12نفر ماما می باشد حداقل ماماي مورد نیاز در بیمارستان  10ر زایمان در سال ازاي هر هزا

  ) 21/9/89مورخ  1587/400(بر اساس نامه ارسالی شماره 
  مسئولیت بلوك زایمان با ماما است و براي احراز پست فوق ماما می بایست داراي شرایط زیر باشد: .2

 عتبار بخشی در ایران)مجموعه استانداردهاي ا 109(صفحه  

دارابودن مدرك کارشناسی ارشد مامایی و حداقل دو سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن دوره هاي  .2.1
  تکمیلی مصوب دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

وره ساعت  د 30سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن حداقل  3دارابودن مدرك کارشناسی مامایی و حداقل  .2.2
  هاي مدیریت و دوره هاي تکمیلی مصوب دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن دوره هاي تکمیلی  5دارابودن مدرك حداقل کارشناس مامایی و حداقل  .2.3
 مصوب دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

مجموعه  109اما می باشد شرایط الزم عبارت است از: (صفحه مسئولیت هر نوبت کاري در بلوك زایمان به عهده م .3
 استانداردهاي اعتبار بخشی در ایران)

سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن دوره هاي تکمیلی مصوب  2دارابودن مدرك کارشناسی مامایی و  .3.1
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

  معاینه بلوك زایمان با ماما می باشد شرایط الزم عبارت است از: مسئول تریاژ مادران باردار مستقر در اتاق .4
مجموعه  117، لزوم اتاق معاینه در بلوك زایمان بر اساس صفحه 113(لزوم انجام تریاژ بر اساس صفحه  

 )19/2/90مورخ  3049/400استانداردهاي اعتبار بخشی در ایران و لزوم حضور ماما بر اساس بخشنامه شماره 
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رابودن مدرك کارشناسی ارشد مامایی و حداقل دو سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن دوره هاي دا  .4.1
  تکمیلی مصوب دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

 30سال سابقه کار در بلوك زایمان و گذراندن حداقل  3دارابودن مدرك حداقل کارشناسی مامایی و حداقل  .4.2
  دوره هاي تکمیلی مصوب دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارسساعت  دوره هاي مدیریت و 

سال سابقه کار و گذراندن دوره هاي تکمیلی مصوب دفتر  5دارابودن مدرك حداقل کارشناس مامایی و حداقل  .4.3
 سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


