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 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ....... 

  59نتایج بررسی مصوبات کمیته های دانشگاهی  ترویج زایمان طبیعی در شش ماهه اول موضوع:  

 سالم علیکم

ی توروج  ااجموا    کمیتوه اوا   ءدر خصوو  دورور اغواع ا  وا     24/24/42د مورخ  52343/244احتراما پیرو نامه شماره  

، غا  ناجت غه اامیت تصمیمات متخذه در کمیته اای دانشگاای توروج  ااجموا  طبیعوی در دسوتیاغی غوه ااورا         43طبیعی در سال 

مورد غررسی قرار گرفت. ضمن تشکر و قرر دانی اا تاش اای ارانره دست   ارسالی جلسات غرنامه تروج  ااجما  طبیعی ، دورت

      ، موارد ذجو  غوه استح وار    ااجی که نسبت غه غرگزاری کمیته اای مذکور اقرام نموده انر محیطی دانشگاهانررکارا  ستادی و 

 می رسر:

غراساس دستورالعم  غرنامه تروج  ااجما  طبیعی، مسئولیت پاجش و اراجاغی غرنامه تروج  ااجما  طبیعی و تصمیم  -2

ه دانشگاای و رجاست محترم دانشگاه می غاشر غناغر اجن تشکی  گیری غرای انجام مراخات، غه  هره ا  ا محترم کمیت

مراوم و منظم جلسات مذکور غا ح ور کلیه ا  ا در حصول  نتاج  غهتر تاثیر غه سزاجی خواار داشت در حالی که در 

پاجش  انجام شره ، اغلب جلسات غرو  ح ور امه ا  ا غرگزار گردجره است لذا مقت ی است غه منظور حفظ 

 آجی و اثرغخشی کمیته اا جلسات غا ح ور تمامی ا  ا محترم تشکی  گردد.کار

اجرای امزما  امه محوراای غرنامه  شره غرنامه تروج  ااجما  طبیعی، غستگی غه تعیین اارا  نظر غه اجن که تحقق -4

مر محقق نگردجره جلسات غرگزار شره اجن ا  %53دارد و غا توجه غه اجن که در غررسی اای غه  م  آمره، درغیش اا 

 است لذا مقت ی است در جلسات  کمیته ، امه محوراا مورد پاجش قرار گیرنر.

جلسات تشکی  شره فقط شاخص سزارجن ک  مراکز درمانی تاغعه مورد پاجش  قرار گرفته است در دورتی که %44در -5

یز توسط کمیته کشوری تروج  ن اا نخست مادرا  در سزارجن میزا   اوه غر میزا  سزارجن ک ،  شاخص 43در سال 

ااجما  طبیعی پاجش می شود لذا مقت ی است غرنامه رجزی و انجام مراخات در راستای کااش اجن شاخص در 

 دستور کار جلسات کمیته لحاظ گردد.

ت  ملکرد کمیته اای غیمارستانی غه  نوا  خط اول پاجش غرنامه تروج  ااجما  طبیعی اا اامیت وجژه ای غرخوردار اس -2

سزارجن مادرا  نخست اا غه  ،لذا نظارت دقیق غر  ملکرد کمیته اای مذکور و پاجش منظم شاخص سزارجن ک 

وغررسی انرجکاسیونهای آمار تجمیعی سزارجن متخصصین انا  در مراکز دولتی و خصودی وتفکیک غیمارستا  

 اثیر غه سزاجی داشته غاشر.ضروری غوده و می توانر در غهبود شاخصهای مذکور ت سزارجن اای انجام شره

 و رجزی نظر غه اجن که غخش  مره ای اا غرنامه اای تروج  ااجما  طبیعی در راستای فرانگ ساای است لذا غرنامه -3

 غسیار موضو ات اا جهت تغییر نگرش مادرا  غاردار و ارائه دانرگا  خرمت غه ااجما  طبیعی الام غستراای اججاد
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محترم کمیته دانشگاای غا درنظر گرفتن شراجط فرانگی و اقلیمی منطقه ، توجه وجژه  ءست ا  اا است که الام مهمی

 غه آ  مبذول دارنر.

غا  ناجت غه مطالب پیشگفت، ضمن ارسال چک لیست پاجش کمیته اای دانشگاای تروج  ااجما  طبیعی ، خوااشمنر است 

 مورد توجه قرار گیرد. آ دستور فرماجنر درجلسات آتی کمیته تروج  ااجما  طبیعی مفاد 

   چک لیست پاجش کمیته تروج  ااجما  طبیعی 

 

 

 

 

 

 خیر بلی عنوان ردیف

   است شده تشکیل اعضا کلیه حضور با جلسات 1

   است شده برگزار منظم و فصلی بصورت کمیته جلسات 2

 خدمت، دهندگان ارائه توانمندسازی سزارین، کاهش)برنامه محورهای همه 3

 زایمان درد کاهش خدمات ارائه امکان باردار،برقراری رانماد توانمندسازی

 توسعه و سازی بهینه ، طبیعی زایمان ترویج و سازی فرهنگ طبیعی،

 سه زمانی فاصله در تابعه درمانی مراکز عملکرد پایش زایمان، بلوکهای

 است گرفته قرار بررسی مورد( مناسب بازخورد ارائه و ماهه

  

 و بیمارستان تفکیک به زا نخست مادران ارینسز و کل سزارین درصد 4

 است گرفته قرار بررسی مورد زنان متخصصین

  

اندیکاسیون های سزارین های انجام شده به تفکیک بیمارستان و  5

 متخصصین زنان مورد بررسی قرار گرفته است

  

متخصصین زنان در مراکز دولتی و خصوصی پایش  سزارین آمارتجمیعی 6

 رد مناسب به متخصص مربوطه داده شده استشده و بازخو

  




