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

 

 بیمارستان و زایمان بلوک اعتباربخشی و طبیعی زایمان ترویج برنامهوضوع: م

 

 سالم عليكم

 

پیرو ابالغ برنامه ترويج زايمان طبیعي از مجموعه دستورالعمل هاي طرح تحول نظام سالمت "احتراما

وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  10/10/0181مورخ  98/011ماره مندرج در نامه ش

نظر به اهمیت کاهش میزان سزارين در بیمارستان هاي غیر دولتي اعم از خصوصي، تامین اجتماعي، 

ش اين میزان در بیمارستان دولتي موارد زير جهت استحضار و... همزمان با کاه ، نیروهاي مسلحخیريه

 داري خدمتتان ايفاد مي گردد:و بهره بر

دولتي آموزشيي،   پزشكي ) اعم از علوم دانشكده هاي ها وتمامي بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه  -0

 ، 81و ...( مكلف هستند تا پايان سال  ، نیروهاي مسلح، خصوصي، تامین اجتماعي، خیريهدولتي درماني

 خود کاهش دهند. (80سال  )ده درصد میزان پايه میزانمیزان سزارين خود را به 

عملكرد کلیيه بیمارسيتان هياي تحيت پوشيش دانشيگاه/        0181از سال  به منظور ترويج زايمان طبیعي، -2

، دانشكده علوم پزشكي ) اعم از دولتي آموزشي، دولتيي درمياني، خصوصيي، تيامین اجتمياعي، خیرييه      

ارين، به عنوان يكي از مالک هاي و ...( در زمینه ترويج زايمان طبیعي و کاهش روند سز نیروهاي مسلح

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. درجه اعتباربخشي بیمارستان

، وزن امتیاز اعتبار بخشي بلوک زايمان به میزان ده درصد کل 01 81دربازبیني اعتبار بخشي در سال   -1

ي اسيت.( و  % از کيل اعتباربخشي  0/4امتیاز اعتباربخشي بیمارستان افزايش مي يابيد ) در حيال حا ير    

 % کل امتیاز بلوک زايمان را خواهد داشت. 01شاخص میزان سزارين 

، خصوصي، دولتي آموزشي، دولتي درمانيدر صورتي که در بیمارستان تحت پوشش دانشگاه ) اعم از  -4

 هير سيه مياه   تامین اجتماعي، خیريه، نیروهاي مسلح و ...( کاهش میزان سزارين در حيد ميورد انتظيار )   
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درصد میزان  01 کاهش به میزان پس از يك سال و، 80میزان پايه سال  نیم درصد و دو انکاهش به میز

 نباشد :( پايه

در مورد مديريت بخش زنان و زايمان و رياست بیمارستان توسي    در بیمارستان هاي دانشگاهي -الف

ي آن مرکيز  هیئت رئیسه دانشگاه تجديد نظر خواهد شد و در صورت عدم اصالح ييك درجيه از ارزشيیاب   

 کسر مي گردد. 

در بیمارستان هاي غیر دانشگاهي اخطار کتبي داده مي شود و در صورت عدم اصيالح در طيي ييك     -ب

 مهلت سه ماهه، يك درجه از اعتباربخشي کسر خواهد شد.  

 

 

 

 

 


