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جناب آقای دکتر رستمی پور/ ریاست محترم مرکز آموزشی ، درمانی استادمطهری

جناب آقای دکتر آراد/ریاست محترم بیمارستان خاتم االنبیاء 

با سالم و احترام؛

باتوجه به تاکید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به کاهش آمار سزارین و ترویج زایمان 

طبیعی ، تقاضا می شود در صورت مراجعه بیماران سزارینی با نامه متخصصین زنان جهت بستری یا اسکجول ، 

ویا بدون نامه متخصصین زنان ،  مواردزیر پیگیری و به رابطین بیمه ها ، پذیرش بیمارستان وپرسنل جهت انجام 

اقدامات مقتضی اطالع رسانی گردد :

بیمارانی که بنا به علل تب خال  و یا زگیل تناسلی جهت سزارین بستری می شوند حتماً باید در بخش  .۱

توسط متخصص پوست (در صورت حضور متخصص) مشاوره  و ضایعات فعال  در محل برش اپی 

زیاتومی و کانال زایمانی توسط ایشان تایید گردد و برگه مشاوره ضمیمه پرونده بیمارباشد . 

بیمارانی که به دلیل سزارین قبلی جهت بستری و انجام عمل سزارین مراجعه می نمایند ، محل برش قبلی  .۲

سزارین حتماً توسط دو نفر از پرسنل مامایی مشاهده و تایید  گردیده و در پرونده بیمارثبت شود.

بیمارانی که با نامه متخصصین زنان بنا به علل وضعیت های غیرسفالیک جنین وهمچنین وضعیت های  .۳

غیرطبیعی جفت و بند ناف ، جهت سزارین  مراجعه و بستری می شوند ، در هنگام بستری حتماً باید 

توسط متخصص رادیولوژی مستقر در بیمارستان (در صورت حضور متخصص) سونوگرافی شده و غیر 

سفالیک بودن جنین وغیر طبیعی بودن جفت و بند ناف تایید گردد و جواب سونوگرافی مربوط به همان 

روز ضمیمه  پرونده گردد.

الزم به ذکر است که در بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه انجام هر گونه سزارین بر خالف  .۴

اندیکاسیون های علمی قابل تائید وزارت بهداشت و یا سزارین بنا به درخواست مادر ممنوع و ضمن تاکید 

به پیگیری موضوع توسط امور بیمه ها و کارشناسان ستادی و بیمارستانی ، در صورت انجام سزارین 

خارج از قوانین فوق، ضمن اخطار کتبی به بیمارستان و متخصص زنان مربوطه ، حق الزحمه پزشک 

حذف و پرداخت نمی گردد .  
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