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  دارددارددارددارد

  و زايمان و دفاتر كار مامايي در مطبهاي متخصص زنان آمادگي براي زايمان  كالسبرگزاري  شرايط 

 ...رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  شرايط برگزاري كالسهاي آمادگي براي زايمان در مطبهاي متخصصين زنان و زايمان و دفاتر كار مامايي: موضوع

 

  باسالم و احترام

از ن مطابق برنامه هاي ابالغي سالمت مادراهمانگونه كه مستحضريد كالسهاي آمادگي براي زايمان 

نجا كه هدف از برگزاري آاز . در حوزه بهداشت در حال برگزاري مي باشد 93 سال در حوزه درمان و 87سال 

مادران باردار و انتخاب روش زايمان ايمن مي باشد نياز است تا كالسها به منظور همه  سازي  كالسها توانمند

  . ددافزايش تعداد و دسترسي  مادران در مكانهاي مختلف برگزار گر

براي برگزاري  2/10/87س مورخ /59427/2پيرو آئين نامه تاسيس مركز مشاوره و خدمات مامايي به شماره 

كالسهاي آمادگي براي زايمان، ضمن تاكيد بر لزوم گسترش خدمات مذكور در و واحدهاي تابعه حوزه بهداشت 

از آموزشهاي فوق و مادراني كه در   و درمان و مراكز مشاوره، به منظور افزايش بهره گيري  تمامي مادران

شرايط برگزاري مراقبت مي شوند  ) مطبهاي متخصصين زنان و زايمان و دفاتر كار مامايي(بخش خصوصي 

  .اعالم مي گرددبه شرح زير  در صورت تمايل بخش خصوصيكالسهاي فوق به مادران باردار 

  

 

 

  به معاونت درمان دانشگاهدفتر كار /مطبدرخواست كتبي  .1

 زيربازديد از مركز درخواست كننده توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق چك ليست  .2

در صورت كامل بودن موارد چك ليست، صدور مجوز برگزاري كالسهاي آمادگي براي زايمان همراه با  .3

 در مجوزمشخصات ماماي مربي آموزش دهنده داراي مدرك تائيد شده وزارت بهداشت ذكر 

  ماه   6دفاتر كار توسط معاونت درمان هر / گزار شده در مطبها نظارت از كالسهاي بر .4

كارشناس ارشد مطابق  /يك ويزيت مامايي كارشناسبه ازاي هر مادر در يك جلسه، اخذ حق الزحمه  .5

  تعرفه مصوب هيئت وزيران در بخش خصوصي هر سال

ستفاده از فضاي درصد مربوط به حق ا 30درصد حق الزحمه به ماماي مربي كالسها و  70پرداخت .6

 فيزيكي، تجهيزات و پذيرايي

بر عهده مادران مصوب وزارت بهداشت مادران و پدران  و لوح فشرده ويژهتهيه مجموعه آموزشي  .7

 .استشركت كننده 

http://oa1.gums.ac.ir:7004/oa/,118001785050,PDF.TextOperations,118008969155
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  : ي آمادگي براي زايمانبرگزاري كالسها محلچك ليست بازديد از  �

در صورت . شود گزاربركالسها در فضاي فيزيكي مناسب خارج از ساعات پذيرش بيمار  .1

  . برگزاري كالس در ساعات ويزيت، فضاي مجزا از ويزيت بيماران در نظر گرفته شود

  .سرويس بهداشتي حتماً در نزديكي كالس وجود داشته باشد .2

  .فضاي فيزيكي داراي تهويه مناسب باشد .3

ه ، بالش وجود داشتيك بار مصرف  وسايل آموزشي، صندلي، تشك، ملحفه: تجهيزات مانند .4

  .باشد

  .نفر باشد 5حداكثر تعداد مادران شركت كننده در يك كالس  .5

 .جلسه برگزار شود 10جلسه و حداكثر در صورت نياز  8كالسها براي هر مادر حداقل  .6

دقيقه به حركات ورزشي و اصالح  30حتماً . دقيقه مي باشد 90 آموزشي مدت هر جلسه كالس .7

 .وضعيتها اختصاص داده شود

منطبق با محتواي مصوب وزارت بهداشت و بر اساس شواهد علمي به روز محتواي آموزشي  .8

 .باشد

و مدرك آموزشي مورد تائيد ماماي مربي كالسهاي آمادگي براي زايمان و نام خانوادگي نام  .9

 .در محل قابل رويت نصب شودوزارت بهداشت 

دارد و مجوز تبليغات براي دفتر كار فقط مجوز برگزاري كالس براي مراجعين خودش را /هر مطب :1تبصره

  .برگزاري كالسها براي ديگر مادران را ندارد

دفتر كار، مي بايست / دفتر كار براي برگزاري كالسها در يك مطب/در صورت هماهنگي چندين مطب:2تبصره

   .در مجوز صادر شده تعداد مطبهاي تحت پوشش قيد گردد

 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

  

  جناب آقاي محمديان دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د تهران

  

  

  سركار خانم مشعوف دبيرخانه م بهداشتي دانشگاه ع پ و خ ب د تهران

  

  

  دانشگاه ع پ خ ب د شيرازسركار خانم حميده جعفري دبيرخانه حوزه رياست 


