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 پذیرش مادر براساس تریاژانجام شده در بلوک زایمان 

 1 1-5-ب

 3/2/34 د9403/044

 29/8/31 د11451/044 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

 11/5/31 د112/044 2 1-5-ب پذیرش مادر در محدوده زمانی 

 7/2/39 83/144 2-1 2-5-ب بهبودی در بلوک زایمان -زایمان-ایجاد اتاق آمادگی 2

 29/8/31 د11451/044 1-5-0-9-2-1 9-5-ب مراقبت های معمول مادران باردار 9

 21/14/31 د10210/044 7 9-5-ب شیوه نامه ارتقای حضور متخصصین زنان و زایمان 0

 29/8/31 د11451/044 1 0-5-ب زایمان و مامایی خدمات ارائه کشوری راهنمای 5

  9-2 0-5-ب آموزش های مراقبت های مادر و نوزاد پس از زایمان 1

 0 0-5-ب آموزش به مادر 7
راهنمای پایش و ارزیابی مجدد 

 بیمارستانهای دوستدار کودک

 1 5-5-ب شناسایی صحیح نوزاد 8

 راهنمای شناسایی بیمار

 بسته خدمتی نوزاد سالم

 بسته خدمتی نوزاد سالم 1-5-2 5-5-ب مراقبت از نوزاد سالم 3

 9 5-5-ب مادر شیر با نوزاد تغذیه 14
 مجدد ارزیابی و پایش راهنمای

 کودک دوستدار بیمارستانهای

 0 5-5-ب احیای نوزاد 11

211212 7/1/83 

1194/144 8/3/34 

 18/14/32 د19241/044 1 5-5-ب ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان 12

 2/1/34 15354/044 1 1-5-ب پارتوگراف 19

  9 1-5-ب برگ ابالغی در لیبر و زایمان3 10

  2-1 7-5-ب گواهی احیای نوزاد 15



11 
امکانات مورد نیاز  -امکانات الزم در اتاق شیردهی

 زایمانمادران پس از 
 9-2-1 8-5-ب

راهنمای پایش و ارزیابی مجدد 

 بیمارستانهای دوستدار کودک

 7/2/39 83/144 2-1 3-5-ب روند شاخص سزارین 17

 3/8/30 12270/942 9 3-5-ب رعایت اندیکاسیون های سزارین 18

 0 3-5-ب عناوین آموزشی  13
 مجدد ارزیابی و پایش راهنمای

 کودک دوستدار بیمارستانهای

 3-8-7-5 3-5-ب طبیعی زایمان ترویج کمیته 24
 مجدد ارزیابی و پایش راهنمای

 کودک دوستدار بیمارستانهای

 7/2/39 83/144 14 3-5-ب دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی 21

 14-5-ب استقرار گام های ده گانه دوستدار مادر 22
سنجه بدون 

 شماره
 29/8/31 د11451/044

 11-5-ب کودک دوستدار گانه ده های گام استقرار 29
سنجه بدون 

 شماره
  


