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 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم رئیس

  مادر دوستدار بیمارستان شاخصهاي موضوع:

  
  با سالم و احترام

در خصوص شرایط دریافت لوح بیمارستان دوستدار  24/2/91د مورخ  2345/300پیرو نامه شماره  
ی بایست با توجه به هدف گذاري کمی براي بهبود مادر به استحضار می رساند برنامه عملیاتی سالیانه م

، به شرح زیر تنظیم شود. بدیهی است اجراي صحیح ده اقدام 1394شاخصها تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 
  برنامه دوستدار مادر منجر به دستیابی به اهداف زیر می گردد. 

  )CESAREAN SECTION( سزارین: .1
به وضعیت موجود هر بیمارستان (به طور مثال اگر در یک بیمارستان  درصد میزان سزارین نسبت 10کاهش 

درصد است بنابراین این میزان باید براي سال بعد به  5درصد است ده درصد وضعیت موجود  50میزان سزاین 
  درصد برسد.)  45

میزان  درصد می باشد بر همین اساس 5- 15آمار قابل قبول میزان سزارین توسط سازمان جهانی بهداشت 
  درصد ایده آل است 25- 30درصد و سطح سه  15-25سزارین در بیمارستانهاي سطح یک و دو 

  )STIMULATION & INDUCTIONالقا و تقویت دردرهاي زایمان ( .2
درصد میزان القاي درد زایمان، تقویت درد زایمان و اپی زیاتومی نسبت به وضعیت موجود این میزانها  10کاهش 

  در هر بیمارستان.
درصد ایده آل است. مخرج کسر براي محاسبه  30میزان القاي درد زایمان و تقویت درد زایمان و کمتر از 

  شاخص تقویت والقاي درد زایمان کل زایمانهاي طبیعی و سزارین منهاي سزارینهاي تکراري می باشد. 
 )EPISIOTHOMY(اپی زیاتومی  .3

  درصد میزان اپی زیاتومی نسبت به وضعیت موجود در هر بیمارستان.  10کاهش 
درصد ایده آل است. مخرج کسر براي محاسبه میزان اپی زیاتومی تعداد کل  30کمتر از  میزان اپی زیاتومی

  زایمانهاي طبیعی می باشد.
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C PAIN PHARMACOLOGIC & NON PHARMACOLOGIروشهاي بی دردي و کاهش درد زایمان ( .4

RELIEF (  
درصدي پوشش استفاده از روشهاي بی دردي و کاهش درد دارویی و غیر دارویی نسبت به وضعیت  20افزایش 
  موجود

استفاده از روشهاي غیر دارویی کاهش درد زایمان مانند: ماساژ، آب درمانی، اجازه حرکت به مادردر لیبر، انجام 
درصد  80بی درد دارویی نظیر انتونکس و اپیدورال در بیش از   زایمان در وضعیتهاي مختلف و ... و روشهاي

  زایمانها ایده آل است.
الزم به ذکر است در صورت دسترسی به اهداف ایده آل یا کاهش ساالنه در خصوص شاخصها، امتیاز اعتبار 

  بخشی بیمارستان لحاظ می گردد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


