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  آیین نامه تعیین حدود صالحیت ماماهاي کارشناس و کارشناس ارشد
 
 
 
 

  ماماتعریف  -1ماده 
برابـر مقـررات در مراکـز     و دکترا  کارشناسی ارشد ،شود که تحصیالت مامایی را در حد کارشناسی  ماما به شخصی اطالق می

مورد تائید وزارت بهداشت، درمـان و  لی از مراکز معتبر مدرك تحصیخارجی به پایان رسانیده و موفق به اخذ  آموزش داخلی و
و  ارائه نماید خانواده و جامعه ،زنان هب) از تولد تا سالمندي(را بهداشت باروري  خدماتاو قادر است . شده باشدآموزش پزشکی 

بـه  و ارجـاع  در نبود پزشـک  س اقدامات اورژانارائه با می تواند ي و. گرددنوزاد و در نهایت جامعه  ،ارتقاي سالمت مادرموجب 
   .کمک نمایدمادر و نوزاد به نجات جان  ،موقع

  .بپردازداي خود  مدیریت و پژوهش در کار حرفهبه عنوان محقق، مجري یا همکار طرح تحقیقاتی به امر تواند  می همچنین
مراکز مشـاوره   حدهاي بهداشتی،اها، واهها، درمانگ در بیمارستان را با توجه به حدود شرح وظایفخدمات مامایی ماما می تواند 

   .دهد یهارا سازمانها و دفاتر کار مامایی  ،لزمنا مامائی،
  .با عنایت به تعریف فوق، ماما موظف است در حیطه شرح وظایف ذیل در جایگاه خود انجام وظیفه نماید

 ،زیر نظر مدیریت شبکه ،بعهاکه و واحدهاي تتواند بنا به نیاز سیستم شب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می: 1بصره ت
هاي مامایی استفاده خدمتی مورد نیـاز را بـه    اندمامایی از وجود کارو کارشناسان ارشد کارشناسان ،مامایی و متخصصین زنان

  .درعمل آو
 .اع دهـد ارجـ بـه پزشـک متخصـص    فرآیند مراقبتها، مددجو را تشخیص موارد غیرطبیعی در ماما موظف است ضمن  :2تبصره

  .به عهده وي می باشد هاي پزشک مربوطه ها بنا به توصیه ادامه مراقبت و پیگیري پس خوراند مسئولیت
اي در حقـوق بیمـار را رعایـت     و اخالق حرفه ، حدود وظایفماما باید در ارایه کلیه خدمات خود استانداردهاي شغلی: 3تبصره 
  .دنمای

، آخـرین   "پزشـک "، پزشک متخصص زنان و زایمـان   "وزارت"ان و آموزش پزشکی در این آئین نامه به وزارت بهداشت، درم
  .گفته می شود "دستورالعمل"دستورالعمل هاي صادره از وزارت بهداشت 
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  بهداشت باروريدرحوزه  امامشرح وظایف  :2ماده 
  :باردارياز قبل دوران  - 1

  .می باشد دستورالعمل مطابق ارائه خدمات وغربالگري  ،مشاوره آموزش، :شاملبارداري  ازقبل  وظایف ماما در دوران

  دوران بارداري  -2
  خدمات سرپائی -1-2
 تعیین تاریخ احتمالی زایمان و تاریخچه مامایی ،گرفتن شرح حال •

 مانورهاي لئوپولد و انجام معاینات فیزیکی •

 نگمعاینات ارزیابی ل  •
  جنین شد جنین و سمع صداي قلبرپایش  ،بررسی ارتفاع رحم کنترل عالئم حیاتی، ، توزین •

  ) خون، ادرار(تشخیص حاملگی  اتدرخواست آزمایش •

  ,CREATININE، کشـت ادرار کامل ادرار: شامل دستورالعملمطابق با :آزمایشات معمول حین حاملگیدرخواست  •

BUN, HBSAb, HBSAg, VDRL, FBS ,CBC Diff ,  Hct, Hb   ,Blood Group RH , HIV ,GCT, GTT 
,CHOLESTROL, TRIGLYCERIDE  غیرمستقیم  سمبوسرخجه، کضد آنتی بادي راژ تتی 

 بیوفیزیکال پروفایلو  بررسی سالمت جنین ،درخواست سونوگرافی حاملگی •

 ،رفتارهـاي پرخطـر  داروهـا،   ، عالئم هشدار، مصرفتغذیه ،بهداشت فرديدر زمینه مشاوره و آموزش دوران بارداري  •
دوران آمـادگی جسـمی و روحـی    ورزشهاي دوران بارداري و  ،هان و دندان هداشت دعوامل خطر محیطی و شغلی، ب

ترویج تغذیه با شیرمادر، مزایاي زایمان طبیعی، مضرات سزارین هاي غیر ضرور، وضعیتهاي مختلف زایمان، بارداري، 
 و تنظیم خانواده ، مراقبتهاي پس از زایمانمراقبت از نوزاد

  زایمان شرکت درکالسهاي آمادگی دوران بارداري و برايصدور گواهی سالمت مادر  •
 ،کالسهاي آمادگی براي زایمانهاي آموزش دوران بارداري  برگزاري کالس •

 مادر و همراه  برايکاهش درد زایمان  ودردي  هاي بی روش آموزش  •

  NSTبررسی حرکات جنین، : شاملارزیابی سالمت جنین  •

 .انجام دهد پزشکزیر نظر را OCT (Oxytocin Challenge Test) ماما می تواند  : 4تبصره

 هاي مربوطه تجویز داروهاي مجاز در حاملگی طبق لیست پیوست و برابر دستورالعمل •

 مبتال به بیماریهاي داخلی و جراحی طبق دستورالعمل باردار انجام کلیه مراقبتهاي الزم از مادران  •

  گروه مادران پرخطر بستري وظائف مربوط به-2-2
  و دستور پزشک ران باردار پرخطر بستري بر اساس دستورالعملگروه ماددر  اقدامات مراقبتی و درمانیم انجا

  زایمانلیبر و حین  -3
 در پروندهثبت و معاینه فیزیکی  ،گرفتن شرح حال  •

 مربوطه هاي پذیرش و تشکیل پرونده مطابق فرم  ردستو ،گیري تصمیم •

 پرونده مادر  پارتوگراف و ی درفرمزایمان ثبت پیشرفت ه واژینال ومعاین •

 آنکال براي حضور بر بالین بیمار یامقیم اطالع به پزشک تشخیص فوریت هاي مامائی و  •



)3( 

 ) رزرو خون ،خون، ادرار، فرن تست، نیترازین تست(آزمایشات انجام درخواست  •

 .انجام فرن تست و نیترازین تست به عهده ماما است: 5تبصره

 ) BPS  ،NST،رادیوگرافی ،سونوگرافی(کلینیکی هاي پارا درخواست روش •

 .انجام دهد پزشکزیر نظر ختم حاملگی  به منظوررا  OCT ماما می تواند: 6تبصره

مراقبتـی  انجام اقدامات اورژانس مامایی در مواقع عدم دسترسی به پزشک و ارجاع مادر یـا نـوزاد بـه سـطوح بـاالتر       •
 منطقه

 اانم و نظارت بر انجام شیو و ردستو •
 زایمان پذیرش زائو در اتاق درد و  •

 کنترل صداي قلب جنین و ثبت آن  •

 )پس از طی دوره هاي آموزشی(آنو تفسیر نتایج مانیتورینگ فیتال انجام  •

 مادرکنترل عالیم حیاتی  •

 در پرونده  و ثبت) مدت ،شدت و فاصله انقباضاتطول (کنترل انقباضات رحمی  •

 طبق دستور پزشک واع تزریقاتان و مایع درمانی وریدي و گگرفتن ر •

اولیـه   دوز(در صـورت عـدم حضـور پزشـک     به بیماران مبتال به پره اکالمپسی و اکالمپسـی  سولفات منیزیم  تزریق •
 )درمانی تخصصی مراکز واحدهاي تسهیالت زایمانی و درموارد اورژانس تا دسترسی به پزشک و انفوزیون عضالنی در

 دستورالعملطبق 

شـک  زپ دسـتور بـا  ) AGUMANTATION(دهـاي زایمـان   رتقویت و تشـدید د  ، )INDUCTION( تحریک زایمانی •
 دستورالعملمطابق با 

مراقبت هـاي   انجام و سونداژ مثانه ،هادرخواست آزمایش ،تشکیل پرونده: شاملسزارین آماده نمودن مادر براي انجام  •
 روتین قبل از سزارین  

 )دستوالعملبراساس (سیون بارداري درخواست آزمایشات کلیوي و کبدي در هیپرتان •

تزریق داخل  ماساژ، آروماتراپی، طب فشاري،:  کاهش درد زایمان شامل غیردارویی هاي روش استفاده و به کار بردن •
 ،، تصویرسازيیآرامتن ي تنفسی، هاالگوموسیقی درمانی، بیوفیدبک، جلدي آب مقطر استریل، گرما و سرما درمانی، 

 آموزش دیده همراه حضور  استفاده از ،TENS، ي مختلف لیبر و زایمانها وضعیت ،تجسم مثبت

زیـر نظـر پزشـک    ) اپیـدورال و انتونـوکس  ( درد زایمـان  کـاهش  هاي دارویـی  روش از استفادهمراقبت از مادر هنگام  •
 متخصص بیهوشی 

مورد تأیید  آموزشی هاي رهپس از طی دو "به کارگیري روشهاي دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان منحصرا :7تبصره
 .مجاز می باشد وزارت یا سازمان نظام پزشکی

 )دوال(حضور در طی مراحل لیبر و زایمان به عنوان همراه  •

و بـا موافقـت    دسـتورالعمل بایسـت بـر اسـاس     انجام زایمـان در آب مـی  (درصورت تمایل مادر آب  انجام زایمان در •
 ).بیمارستان باشد کودکانمتخصص 

  )سه مرحله زایمانی(به طور مستقل ل مختلف زایمان با نمایش سر انجام مراح •
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 اتومییز اپی ترمیم و براي انجامحسی موضعی  بیاستفاده از  •

 درجه یک و دو  پرینه ترمیم پارگی  •

 )پزشکدر مواقع اورژانس و عدم حضور (سوم و باالتر  بارداريانجام زایمان با نمایش ته در  •

 در صورت عدم دسترسی به پزشک و موارد اورژانسعدم خروج جفت رحم در صورت انجام کوراژ  •

 )و واکیوم  به جز گذاردن انواع فورسپس( پزشکحضور صورت عدم هاي مامایی در  انجام فوریت •

 . گذاردن واکیوم فقط توسط کارشناس ارشد مامائی مجاز میباشد :8تبصره

  دستورالعملطبق  احیاي مادر و نوزاد •

 ز طبق لیست پیوست و برابر دستورالعمل تجویز داروهاي مجا •

 و کامل بودن جفتاز نظر وجود ناهنجاریها  معاینه جفت و بند ناف •

 :شامل دستورالعملدر اتاق زایمان طبق نوزاداولیه  مراقبت •

ي حیـا ، امناسببا دماي قرار دادن نوزاد در محیط  شرایط مناسب دما و مراقبت از نوزاد،ارزیابی قبل از تولد نوزاد، آماده سازي 
تعیین و ثبـت   ،تماس پوست با پوست مادر و نوزاد برقراري ، خشک کردن نوزاد،کالمپ و بریدن بند ناف احیا، مندنیاز اننوزاد

، نوزاد  سالمت ظاهريآپگار نوزاد در دقیقه اول، تعیین  و ثبت آپگار نوزاد در دقیقه پنجم، بررسی عالئم حیاتی نوزاد، ارزیابی 
  نوزادتعیین هویت 

 اعالم جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر •

  و اجراي طرح همجواريبعد از زایمان دستورانتقال نوزاد از اتاق زایمان به بخش  •
 در صورت بروز مرده زایی یا مرگ نوزادنوزاد گواهی فوت صدور •

  )زایمان طبیعی و سزارین(بعد از زایمان: 4
  اتاق زایماندر– 1-4
 اد در پروندهزکف پاي نواثر کنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر،  ،در وضعیت راحت و نوزاد قرار دادن مادر •

 پروندهتوجه به مندرجات  با بستن دستبند نوزاد •

  دستورالعملمطابق با  و برقراي تماس پوستی بالفاصله پس از تولد شیردهی ،انجام اولین تغذیه پستانی نوزاد  •

 غیرمستقیم  و تقیمت کومبس مسادرخواست آزمایش •

 ام گورتجویز آمپول   •

 ،مـادر  شـیاري وه ،ارتفاع رحم  رحم،قوام خونریزي واژینال،  ،حیاتی عالیم :شامل مادر بعد از زایمانعیت کنترل وض •
مراقبـت هـاي   ثبـت  وساعت پس از زایمان  2تا حداقل  دستوالعملها طبق  مراقبتو ادامه حجم ادرار مثانه، بررسی 

 دهروندر پارائه شده 

 پرینه بررسی  ،وضعیت رحم بررسی ،ماساژ دستی: کنترل خونریزي رحم •

 اکسی توسین و مترژن: مانندتجویز داروهاي کنترل کننده خونریزي  •

 مطابق پروتکل وزارت بهداشت در صورت احتباس ادرار مثانه تخلیهاقدام به  •

 هاي مرحله چهارم زایمان طبق دستورالعمل مراقبت •

 دستورات بعد از زایمان در پرونده  و ثبت شرح زایمان •
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چسـبندگی   ،وارونگی رحـم  ،پس از زایمان نظیر خونریزي واژینال، عالئم حیاتی غیرطبیعی گزارش موارد غیرطبیعی •
 دسترسی به پزشکزمان جفت به پزشک و انجام اقدامات اورژانس درصورت عدم حضور پزشک تا 

 صدور گواهی والدت •

 جواري مادر و نوزاد همو اجراي طرح  به بخش بعد از زایمان و نوزاد دستور انتقال مادر •

ساعت پس از زایمان تـا زمـان    2از ( در بخش هم اتاقی مادر و نوزادوظائف مربوط به مراقبت مادر -2-4
  )ترخیص
وضـعیت   ،وضـعیت مثانـه   ،پرینـه وضـعیت  ارتفاع رحم، هوشیاري مـادر،   رحم،کنترل عالیم حیاتی، خونریزي، قوام  •

 )طبق دستورالعمل( زایمان دربخش بعد ازاها و وضعیت حرکتی مادر پادم شیردهی، بررسی  ،پستان

 زایمان تمرینات توانبخشی بعد ازآموزش  •

یا دسترسی  حضورانجام فوریتهاي پزشکی تا زمان  او و درخواست حضور ،گزارش هرگونه موارد غیرطبیعی به پزشک •
  پزشکبه 

 طبـق (و سـایر اقـدامات در گـروه مـادران پرخطـر بسـتري       راي دستورات داروئی اج، انجام مراقبتهاي پس از زایمان •
 )و بر اساس دستور پزشک دستورالعمل

  آموزش مراقبتهاي بهداشتی محل اپی زیاتومی •
هـاي   روش ،مراقبت از پسـتان و نحـوه شـیردادن، تغذیـه، اسـتحمام     : شامل از خود  آموزش به مادر در مورد مراقبت •

 ، ارتباط جنسی با همسر، عالیم خطر در مادرواکسیناسیونورزشهاي بعد از زایمان، ، از بارداري پیشگیري

عالیـم خطـر در نـوزاد و     ،پیشگیري از هیپـوترمی  ،توجه به بند ناف: شاملنوزاد  آموزش به مادر در مورد مراقبت از •
 اقبت از نوزاد سالممر بر اساس دستورالعمل ماساژ نوزادنحوه کودك نظیر زردي و غیره، پایش رشد کودك، 

 هاي بعد از زایمان  ترخیص مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات الزم و ارزیابیصدور دستور   •

 سقط جنین انجام مراقبت بعد از انجام مراقبت بعد از ختم زود هنگام بارداري و •

 ) دستورالعمل طبق( نوزاد تیروئید اختالالت غربالگريآموزش  •

 تعالجی زایمان صدور مرخصی اس •

 .ماما عامل زایمان باشدفقط در مواردیکه :  9تبصره

   بق لیست پیوست و دستورالعملاطمهاي مجاز  تجویز داروها و مکمل •

 

  :مراقبت از نوزاد دربخش هم اتاقی مادر ونوزادوظائف مرتبط با  -3-4
 نوزاد و دور سینه دورسر  ،اندازه گیري قد، وزن •

 بررسی عالئم حیاتی •

 1Kق ویتامین تزری •

 طبق دستورالعمل در نوزادان بستري شستشوي معده  •

 واکسیناسیون •

 تغذیه نوزاد با شیر مادر کمک به مادر در  •
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 استحمام نوزاد   •

  مراقبت از بند ناف •

  بارداري دوران غیر شرح وظایف ماما در-5
 وآموزش مشاوره  -1-5 

بشرح ذیل ارائـه  ) سالمندان میانساالن و، جوانان،نوجوانان(مددجویان مرتبط با بهداشت باروري به  مواردماما می تواند درکلیه 
   .خدمت نماید

   .پذیر خواهد بود ي مربوطه امکاندر صورت گذراندن دوره هافقط اي  ارائه خدمات مشاوره: 10تبصره
 بلوغ  مشاوره آموزش و •

  بهداشت جنسی آموزش و مشاوره  •
 دواجاز از قبل و بعد و غربالگري مشاوره ،آموزش •

آموزش قبل و مشاوره  :مانندپیشگیري از بارداري جراحی و غیر جراحی هاي مختلف  روش در مورد با زوجین مشاوره •
  ...)و کاشتنی تزریقی،روش هاي ، IUDگذاشتن ها در زن و مرد،  و بعد از بستن لوله

 مشاوره تنظیم خانواده در منزل آموزش و  •

 پس از سقط هاي تنظیم خانواده پس از زایمان و  مشاوره روشآموزش و  •

هـاي   هاي بهداشتی باروري به خصوص مشارکت مـردان در برنامـه   جلب مشارکت آنان در برنامه برايآموزش جامعه  •
 تنظیم خانواده

   و غربالگري قبل از بارداري آموزش  ،مشاوره •
 مانو پس از زای ، زایمانمشاوره و آموزش دوران بارداري •

 هاي پستان بیماريغربالگري زمایی پستان و آمشاوره و آموزش خود •

 سالهشت  کمتر ازآموزش واکسیناسیون مادر، نوزاد، شیرخوار و کودك  •

  طبق دستورالعملو بیمار کودك سالم مشاوره و آموزش  •

به عنوان مشاور بهداشـت  و قضایی  ومراکز حمایتی و حقوقیدر مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها می تواند ماما  :11تبصره
 .ارائه خدمت نماید)  ...طالق و  ،مشاوره حین ازدواج تنظیم خانواده ، شیردهی،(باروري 

  و رفتارهاي پرخطر هاي مقاربتی، ایدز، هپاتیت در خصوص بیماريآموزش و مشاوره  •

  آموزش، مشاوره و غربالگري سرطانهاي شایع زنان •

  ري زوجینبارودر ناآموزش و مشاوره  •
 جنسیعملکرد درخصوص مسائل و مشکالت آموزش و مشاوره  •

 و یائسگی سالمندي  در مورد بهداشتآموزش و مشاوره  •

  نوزاد و کودك ،دست رفتن جنین از خانواده نظیر و صدمات عاطفی به مادر درآموزش و مشاوره  •
  موارد شغلی مرتبط با بهداشت باروري  درآموزش و مشاوره  •
  خانواده ومراقبت از نوزاد به مادر ه و مشاورآموزش  •

 ها  چگونگی مصرف مکمل مورددر آموزش و مشاوره  •
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  شاملمعاینات  - 2-5
 در مراجعین و آموزش به آنان غربالگري ياهآزمایش ،معاینات فیزیکی ،گرفتن شرح حال •

 ت لزومهاي مربوطه و ارجاع به پزشک در صور اي پستان و غربالگري بیماري انجام معاینات دوره •

 ها و ارجاع به پزشک در صورت لزوم انجام معاینات دستگاه تناسلی و غربالگري بیماري •

 اي پاپ اسمیر و نیز بررسی سیتولوژیک نمونه  انجام دوره •

 طبق دستورالعملسال  8 کمتر ازکودك  ،معاینه نوزاد، شیرخوار •

هـا و   با رعایت مراقبـت ) غیر از روشهاي جراحی به (سد کننده  هورمونی و ارائه سایر روش هاي پیشگیري از بارداري •
 معاینات مربوطه

  

 :ارایه خدمات شامل -3-5
  درخواست آزمایشات الزم و غربالگري   فیزیکی، گرفتن شرح حال، انجام معاینات •
 BG , RH،CBC Diff, GCT, GTT, BS , FBS، کشت ترشحات واژن،انجام پاپ اسمیر: شاملها آزمایشدر خواست  •

,BUN , CREATININE ,TRIGLYCERIDE ,CHOLESTROL ,HBSAg, ,HBSAb ,HIV ,VDRL ,U/A,U/C, 

Prolactin, SGPT, SGOT , T3, T4, TSH, FSH, LH (، درخواست اسپرموگرام  

 IUD وضعیت ،تخمدان ،وضعیت رحم براي  بررسی درخواست سونوگرافی  •

  درخواست ماموگرافی •
 و خارج کردن آن IUD انواع گذاردن •

 ،کپسـولهاي کاشـتنی،   هـاي خـوراکی   قـرص  ،کانـدوم آي یـودي ، (روشهاي پیشگیري از بـارداري   کلیه خدمتارائه  •
 طبق دستورالعمل )آمپولهاي تزریقی

 و پـس از وازکتـومی  بـارداري  پیشـگیري از   داروهاي تزریقی ،هاي خوراکی قبل از تجویز قرصالزم انجام آزمایشات : 12تبصره
  طبق دستورالعمل

ن خـدمات توسـط   آتنفیذ ارائـه   ابالغ درصورتبه جز جراحی ایر روشهاي نوین پیشگیري از بارداري ارائه خدمات س •
 ماما از سوي وزارت 

لکـه   خـونریزي هـاي رحمـی،    استفراغ، تهوع، :ماننددرمان عوارض ناشی از استفاده از روشهاي پیشگیري از بارداري  •
   دستورالعملطبق اختالالت قاعدگی و افزایش ترشحات واژینال  بینی،

 در حد مجازدستگاه تناسلی زنان هاي  درمان عفونت •

آبسه ارجاع تشکیل درصورت  ،زایمان با آنتی بیوتیک و اقدامات درمانی تا قبل ازتشکیل آبسه درمان ماستیت پس از •
 به پزشک 

 رالعملطبق دستو سالهشت کمتر از واکسیناسیون شیرخواران و کودکان  ،باردارزنان انجام واکسیناسیون  •

  کودك سالم و بیمار طبق دستورالعمل ارائه خدمات •

 مراقبتی مرتبط با جراحی و بیماریهاي زنان در بخش هاي داخلی و جراحی زنان  ارائه خدمات •
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  نظارتی و مدیریتی وظائف در حیطه هاي آموزشی، پژوهشی، :3ماده 
 ان مجري و همکاربه عنو) ملی و بین المللی( طرحهاي پژوهشی و انجام اجرا ،ارائه •

 همکاري درمراکز تحقیقاتی پژوهشی به عنوان پژوهشگر  •

 رنامه ریزي و نظارت بر تیم هاي پژوهشی ب •

 ی دانشگاههاي علوم پزشکی، دانشکده ها و سازمانهاي آموزشا، سمینارها و کنگره هاکارگاههبرگزاري همکاري در  •

 ه در دانشگاههاي علوم پزشکی، دانشکده ها و سازمانهامدرس کارگاهها، سمینارها، کنگره هاي آموزشی برگزار شد •

 خصوص بهداشت باروري ریزي، نظارت و آموزش سایر پرسنل تیم بهداشتی و رابطین بهداشتی در  برنامه •

 پیراپزشکی موزش دانشجویان پزشکی،آآموزش و همکاري در  •

 بر برنامه رابطان بهداشتی و نظارت برنامه ریزيهمکاري در  •

  در کنار پزشک  تیم پزشک خانواده رنامه ریزي و نظارت بربهمکاري در •

 نظارت بر برنامه تنظیم خانواده براساس پروتکل وزارت بهداشت   اجرا و همکاري در برنامه ریزي، •

 برنامه میانساالن براساس پروتکل وزارت بهداشت   نظارت بر اجرا و در برنامه ریزي،همکاري  •

 برنامه سالمندان براساس پروتکل وزارت بهداشت   ونظارت اجرا  برنامه ریزي،همکاري در  •

 در منزل  نوزادان ان ومادر یهاي مراقبت ر بخشریزي مدیریت و نظارت ب برنامه •

 سالمت مادران و نوزادان  تقاءرعضویت و شرکت فعال در کمیته هاي ا •

شـود لـذا    خل بیمارستانی نیز محسـوب مـی  هاي مامایی با توجه به نوع خدمات آن به عنوان اورژانس دا فوریت: 19تبصره
، در این موارد نیز تابع وظایف در موارد اورژانس است و کلیه قوانین ارایه خدمات در ایـن زمینـه مشـمول آن    ماوظایف ما

  .ارایه نمایدخدمات بهداشت باروري را تواند جزو تیم  ماما میو حوادث غیر مترقبه بالیاي طبیعی  در موارد بروزو باشد  می
 

  پیگیري پس خوراند ارجاع به پزشک و موارد غیرطبیعی : 4ماده 
 قرارهاي غیرطبیعی و چند قلوئی  ،غیر از قله سرجنین نماي  •

نشـنیدن   ضـربان قلـب،   نامرتب بـودن ،  160یا بیش تر از 110ضربان قلب کمتر از  :مانندپیداش عالیم زجر جنین  •
 و کاهش حرکات جنین  صداي قلب جنین

 ساعت 6کیسه آب به مدت بیش از پاره بودن  •

  بارداري و زایمانتب در   •

  پایین یا بیرون افتادن بند ناف •

مراحل لیبر و زایمان شدن انقباضات درپشت سر هم  شدن، وقفمت ،طوالنی شدن: مانندالگوي انقباضات غیرطبیعی  •
 )طبق پارتوگراف(

 انسداد در مسیر کانال زایمان وجود هرگونه توده و •

 هاي مکرر و نازایی سقط ،حاملگی غیرطبیعی ،)سزارین قبلی(بقه جراحی هرگونه سا •

 وجود هرگونه خونریزي غیرطبیعی •

 حمالت تشنجی و90/140تر از فشارخون باال •
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 فشارخون پایین و بروز عالیم شوك •

 ...)ضعف مفرط و  ،روانی قلب، ریه، خون، دیابت، ،ش، صرع، کلیهرگوا(مادر  زمینه اي  بیماريهر گونه  •

 سال 35سال یا بیش از  18در سن کمتر از اول حاملگی  •

 وجود عالیم پره اکالمپسی و اکالمپسی •

 بارداريهفته  37 عالئم زایمانی قبل از •

 هفته کامل بارداري 37قبل از پارگی زودرس کیسه آب  •

 هفته  41از یش ببارداري  •

 کومبس غیر مستقیم مثبتمنفی و  RHمادر  •

 پس از زایمان 24 تب و لرز •

 پس از زایمان اندازه نرمالعدم برگشت رحم به  و از اندازه بیشونریزي خ •

 ي واژینال پس از زایمانترشحات غیرطبیعی و بدبو •

 سه پستانبآ •

 زایمان ساعت پس از 12عدم توانایی دفع ادرار  •

 بعد از زایمان پاي مادر ، درد یکطرفه ساق و ران تورم  •

  )به باال 9نمره عینک (شدید ضعف دید ختم حاملگی در مادران دچار  •
  و مادر هرگونه مورد غیرطبیعی مشاهده شده درآزمایشات و موارد پاراکلینیکی مربوط به جنین •
  اولیگو هیدروآمنیوس و پلی هیدروآمنیوس •
 )بر اساس پروتکل خارج بیمارستانی (نمایه توده بدنی غیر طبیعی  مادران با •

 اعتیاد مادر •

  
  تر کارشرح وظایف ماماها در دفا :5ماده

  .شایان ذکر است وظایف و توانایی هاي ماما در عیر دفتر کار قابل تسري به دفتر کار نیز می باشد
  :موارد مختص دتر کار عبارتند از

   با هماهنگی بیمارستان و پزشک متخصصمسئولیت زایمان در مراکز خصوصی و دولتی و پذیرش بستري زائو  •
  . باشد در موارد اورژانسی مجاز می "منحصرا منازلیا انجام زایمان در دفاتر کار : 13تبصره 

ادارات نظارت بر درمان  توسطالزم است  دفاتر کارجهت صدور گواهی والدت توسط ماما براي زایمان در منازل و :  14تبصره
ین ادارات بـدیهی اسـت رعایـت قـوان    (. دانشگاه هاي علوم پزشکی هر استان به ادارات ثبت احوال هر شهرستان معرفی شوند

  ) .ثبت احوال کشور بر عهده صادرکنندگان خواهد بود
  )   طبق فرم اداره تنظیم خانواده وزارت بهداشت( توزیع وسائل پیشگیري از بارداري و ارائه آمار •
متخصـص زنـان مشـاوره    بـا  ماما موظف است  ،دال بر غیر طبیعی یا بیمار بودن مراجعین ئمیدر صورت وجود عال:  15تبصره
            .ده و نتیجه معاینه تخصصی ضمیمه پرونـده مراقبتـی مـادر شـده و مراقبتهـاي دوران بـارداري طبـق دسـتور ادامـه یابـد          ونم
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ارجـاع عقـد   یـا  پیشنهاد می شود کلیه ماماها با یک متخصص زنان جهت مشاوره براي اقدامات درمـانی و جراحـی احتمـالی    (
  ) .ئه خدمات با سرعت بیشتري انجام شودقرارداد نمایند تا در مواقع اورژانس ارا

. داراي بخش زایمان عقد قرارداد نمایند ، دولتی و خیریهکلیه ماماهاي داراي دفتر کار می توانند با مراکز خصوصی:  16تبصره 
بوطـه  با هماهنگی ریاست دانشگاه علوم پزشکی مر در شهرهایی که بخش یا بیمارستان خصوصی وجود ندارد ماماها می توانند

  . عقد قرارداد نمایند طبق دستورالعمل وزارت بهداشت با بیمارستان هاي دولتی 
 )مطابق با قوانین پزشکی قانونی ( صدور گواهی سالمت هایمن •

  تجویز داروهاي مجاز طبق لیست پیوست •
  بر اساس آئین نامه تزریقات و پانسمان وزارت مامایی  دفاتر کارانجام تزریقات در  •
  . در خصوص داروهاي مجاز مندرج در این شرح وظایف می باشد "جام تزریقات منحصراان:  17تبصره

  

  توسط ماما  تجویز قابل داروهاي مجاز :6ماده 
 پماد ،شربت، قطره ،قرص ،کپسول به صورتانواع ویتامین ها  •

  .را به صورت آمپول تجویز نمود Bتنها می توان ویتامین هاي گروه : 18تبصره
  ، قطره خوراکی کودکان شربت، کپسول ،مواد معدنی به صورت قرصترکیبات آهن و  •
  سرخجه و )توکسوئید کزاز و دیفتري( توام بالغین ،)توکسوئید(واکسن کزاز  •
، ژلـوفن ، ایبـوبروفن  ،پیروکسـیکام   هیوسـین، اسـتامینوفن، مفنامیـک اسـید، دیکلوفنـاك      :شامل  داروهاي ضد درد •

فـرم تزریقـی دیکلـو فنـاك و     ( ژلو پمـاد   ,کپسـول  ,آمپـول  ,شـیاف  ,ایندومتاسین بـه صـورت قـرص    وناپروکسن 
  . )پیروکسیکام در بیماران سرپائی غیر مجاز میباشد

  کلیه محلولهاي ضد عفونی •
  و نرمال سالین رینگر ،نمکی -، قندي%5قندي محلول هاي تزریقی  •
 و، داي متیکـون، راینتیـدین و  یسـت جیاام جـی اس، پـانکراتین، د  آلومینیـوم  آلومینیم ام جی، (آنتی اسید و ضد نفخ  •

  سوسپانسیون  قرص وبه صورت ) سایمتدین
 )دکونژسـتان  پرومتازین، متوکلوپرامید، دیفن هیدرامین، آنتی هیسـتامین  (ضد حساسیت  انواع داورهاي ضد تهوع و •

  . قطره و آمپول  ،شربت ،به صورت قرص
 ،شربت، سوسپانسیون، قرص صورتبه  MOMنیزیوم هیدروکسید م ،سی الکس ،پسلیوم ،بیزاکودیل: ملین ها شامل •

  ...و پودر ،شیاف 
 شربت گایافنزین در دوران بارداري •

  آمپول اکسی توسین •
 ژل و آمپول ، داروهاي بی حسی موضعی نظیر لیدوکائین به صورت پماد •

  )قرص مدروکسی پروژسترون و آمپول پروژسترون قرص و( خوراکی  ترکیبات پروژسترونی تزریقی و •
  ) داخل عضله( آمپول مترژن ص وقر •
  و کپسول ترانس آمین Kقرص و آمپول ویتامین  •
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  پماد و شیاف آنتی هموروئید •
 )تزریقـی  خوراکی و(آمپی سیلین،  LA 000/200/1و  6.3.3- 800000مشتقات آن شامل ویال هاي  پنی سیلین و •

یترومایسین، سفیکسیم، اریترومایسین  ، آز)خوراکی و تزریقی(سفالکسین خوراکی، داکسی سایکلین، آموکسی سیلین
 کلوگزا سیلین با رعایت مالحظات تشخیصی مثل حساسیت به پنی سیلین و سابقه آلرژي سفالوتین و

  سیپروفلوکساسین منوط به نتیجه کشت ادرارو نالیدیکسیک اسید  ،قرص هاي کوتریموکسازول •
قرص خوراکی، کرم به صورت مترونیدازول، کلیندا مایسین کلوتریمازول، نیستاتین، میکونازول، بتادین، تریپل سولفا،  •

  ژل وکرم واژینال ، قرص ،سوسپانسیون، شیاف موضعی، پماد موضعی،
، NNGریامسـینولون  ت ,کـاالمین , Dپمـاد کـاالمین     ،داروهاي ضد خارش ایمن درحاملگی مانند لوسـیون ژرانیـوم   •

  ال و دکسپانتنولکاالندو ,هیدروکورتیزون، فلوئوسینولون ,تریامسینولون
  قرص و کپسولبه صورت فلوکونازول  •
 پماد و قرصبه صورت آسیکلوویر  •

  آمپول روگام •
 سولفات منیزیم  •

  جهت احیا داروهاي مورد نیاز •
  دارویی کشور بازار کلیه وسایل و ترکیبات ضد بارداري خوراکی، تزریقی و جلدي موجود در •
  وزارت زومجداراي  گیاهی داروهاي •

ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفه هاي پزشکی تبصره به استناد  19ماده و  6در این آئین نامه
  . و پیراپزشکی و با کسب نظر سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرا ن به تصویب رسید

  

  

  ر لنکرانـیدکتـ

  وزیر                 
  


