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 : بلوک زایمان  دامنه

 تعریف : 

 که شامل :تشخیص های مطرح شده در کتاب راهنمای کشوری :  مادر پرخطر

 پارگی بعد از زایمان            *  پره اکالمپسی و اکالمپسی  –خونریزی و هماتوم بعد از زایمان  –خونریزی سه ماهه سوم  –) * دکولمان 

 * اختالل انعقادی غیر اطمینان بخش          *چند قلویی با عالیم خطر NST* تاکیکاردی و برادیکاردی جنین و 

 (  Unstableو بیمار  * EP                       با تشخیص ترومبوآمبولی و بیماریهای قلبی  * بیماران باردار

 :  هدف خط مشی

 شناسایی مادران پرخطر و انجام مراقبت های درمانی الزم و به موقع برای مادران 

 روش اجرائی : 

 ** کلیه ماماهای شاغل در بلوک زایمان دوره آموزشی اورژانس های مامایی و حیاتی در زنان را سالیانه می گذرانند . 

 به رزیدنت ارشد اطالع می دهد .  همزمان با انجام اقدامات درمانی ضروری ماما مسئول تریاژ ارزیابی اولیه مادر پرخطر را انجام داده و .1

 ادر پرخطر را ویزیت و در بلوک زایمان بستری می نماید . رزیدنت حاضر در تریاژ م .2

 ماما مسئول لیبر مسئولیت مادر پرخطر را به مامای با تجربه می سپارد .  .3

 ماما مسئول بیمار کلیه تجهیزات مربوط به احیا را بر بالین بیمار آماده می کند .  .4

 را به صورت اورژانس انجام و پیگیری می نماید .مامامسئول بیمار کلیه اقدامات درمانی و پاراکلینیکی بیمار  .5

 رزیدنت ارشد کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی بیمار را به صورت مستمر کنترل می نماید .  .6

 شود . می مامامسئول بیمار , در صورت درخواست مشاوره برای مادر پرخطر بالفاصله به سوپروایزر اطالع داده و مشاوره ها به صورت اورژانس پیگیری  .7

و  در صورت درخواست پزشک معالج متخصص بیمار مبنی بر اعزام به مرکز مجهزتر , کلیه موارد توسط سوپروایزر به صورت اورژانس پیگیری می شود .8

 مورد به ستاد هدایت و معاونت درمان اطالع رسانی می شود . 

 

 مامای تریاژ  -: مامامسئول لیبر  فرد پاسخگو

 مستندات پرونده  -: مشاهده  روش نظارتی

 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان  –: تجربیات بیمارستان  منابع

  فرم اعزام –فرم درخواست مشاوره  –: تجهیزات معاینه  تسهیالت و امکانات مورد نیاز

 AIP 20-4-1/3/97.8 کد: مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمانعنوان:  بخش بلوک زایمان

 1از  1شماره صفحه:  22/20/79:تاریخ تصویب و ابالغ 22/20/79تاریخ آخرین ویرایش: 
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 AIP 20-4-2/3/97.8 کد: حفظ امنیت و ایمنی نوزادعنوان:  زایمان بلوک بخش

 1از  1شماره صفحه:  22/20/79:تاریخ تصویب و ابالغ 22/20/79 تاریخ آخرین ویرایش:

  بلوک زایمان:  دامنه

 هدف خط مشی : 

 جلوگیری از هرگونه عوارض ناخواسته در هنگام تولد نوزاد  -

 حفظ ایمنی نوزاد  -

 روش اجرایی : 

 .  سالم و احیا نوزاد را می گذرانند** کلیه ماماهای شاغل در بخش بلوک زایمان سالیانه دوره آموزشی مراقبت از نوزاد 

 ماما مسئول مادر کلیه تجهیزات مربوط به پذیرش نوزاد را بر بالین مادر آماده می کند .  .1

 ماما مسئول نوزاد جهت انجام مراقبت های درمانی بدساید کنار وارمر نوزاد را نصب می نماید .  .2

 قبل از پذیرش جهت جلوگیری از هایپوترمی , حوله نوزاد را گرم می کند .  ماما مسئول نوزاد درجه حرارت وارمر را تنظیم نموده و .3

 ماما مسئول نوزاد هرگونه جابجایی و انتقال نوزادرا با کات و انکوباتور سیلر انجام می دهد .  .4

ه شامل نام ماما مسئول نوزاد ست شناسایی مادر و نوزاد را بالفاصله پس از تولد به دست مادر و پای نوزاد وهمچنین  دستبند مخصوص شناسایی نوزاد ک .5

 و نام خانوادگی مادر و پدر نوزاد, جنسیت نوزاد , تاریخ و ساعت تولد نوزاد و نوع زایمان می باشد را می بندد . 

روی اد بالفاصله بعد از تولد در صورتیکه نوزاد به اقدامات  احیا نیاز نداشته باشد جهت  تماس پوست با پوست و شیردهی اولیه ,  نوزاد را ماما مسئول نوز .6

ر و نوزاد ادشکم مادر قرار داده و جهت جلوگیری از هایپو ترمی نوزاد سر و پشت نوزاد را با حوله و کاله می پوشاند و جهت محافظت نوزاد بر بالین م

 حضور مستمر دارد .  

 ماما مسئول نوزاد به پزشک  اطفال  جهت معاینه نوزاد اطالع می دهد .  .7

 نوزاد را اندازه گیری و ثبت می نماید .  PR , RR,Tو   O2satماما مسئول نوزاد نوزاد را تحت مانیتورینگ با پالس اکسیمتر قرار داده و  .8

به   Kر نوزاد را اندازه گیری و در پرونده ثبت می نماید, اثر کف هر دو پای نوزاد را در پرونده ثبت و آمپئل ویتامین ماما مسئول نوزاد قد , وزن و دور س .9

 عضالنی تزریق می نماید .   1mgمقدار 

گرم عالوه بر آن  4111باالی گرم و وزن  2511و در صورت دیابت مادر و یا وزن نوزاد زیر  RHو  BGماما مسئول نوزاد, برای همه نوزادان ,  آزمایش   .11

BS , Ca  و در صورت مادرRH  منفی عالوه برBG , RH   کومبس مستقیم نیز با نمونه خون بند ناف به آزمایشگاه ارسال و جواب را پیگیری می

 نماید . 

می و ثبت ناف کرفته و جواب آن را پیگیری  با نمونه خون بند  ABGباشد نمونه  7مسئول نوزاد در صورتیکه  آپگار دقیقه اول نوزاد کمتر از ما ما  .11

 .  نماید

 ماما مسئول نوزاد  –: ماما مسئول لیبر  فرد پاسخگو

  مستندات پرونده –: مشاهده  روش نظارتی

 : بسته خدمتی نوزاد سالم منابع 

 وارمر نوزاد –متر یا قد سنج  –دستگاه پالس اکسیمتر  –انکوباتور سیار  –: کات نوزاد  تسهیالت و امکانات مورد نیاز



 درمانی امیرالمومنین)ع(پژوهشی و  مرکز آموزشی                                                                                 سمناندانشگاه علوم پزشکی   

 

  

7931 4 

 

 AIP 20-4-3/2/97.8 کد: اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین عنوان:   زایمان بلوک بخش 

 1از  1شماره صفحه:  22/20/79:تاریخ تصویب و ابالغ 22/20/79تاریخ آخرین ویرایش: 

 بلوک زایمان دامنه : 

 هدف خط مشی : 

 کاهش آمار سزارین  -

 ترویج زایمان طبیعی  -

 انجام سزارین با اندیکاسیون صحیح  -

 

 روش اجرایی : 

 وزارت بهداشت  و درمان و راهنمای کشوری مراقبت های زنان و زایمان اندیکاسیون های سزارین را تعریف و به مراکز ابلغ نموده است .  .1

 نموده اند .  ماما مسئول بلوک زایمان و مدیر گروه زنان در جلسه ای با حضور کلیه پزشکان زنان و دستیاران , اندیکاسیون های سزارین را اطالع رسانی .2

رد در کمیته با حضور پرونده های بیماران زایمانی بطور ماهیانه توسط اعضای کمیته ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین مورد بررسی قرار گرفته و موا .3

 اعضا و پزشکان زنان مطرح می شود . 

 مسئول کمیته و مدیر گروه زنان در صورت انجام سزارین بدون اندیکاسیون مصوب به پزشک مربوطه ابالغ و مورد پیگیری قرار می گیرد .  .4

 رسانی می نماید . مسئول کمیته آمار زایمان و سزارین ها را به تفکیک هر پزشک ماهیانه به پزشکان اطالع  .5

ه آن در خصوص بیمارانی که تجویز پزشکانی غیر از زنان جهت سزارین را دارند , توسط پزشک مربوطه فرم معرفی نامه مخصوص تکمیل شده و به همرا .6

رح و مورد بررسی قرار گیرد ) بارداری به معاونت درمان تحویل داده تا در کمیسیون تخصصی مربوطه مط 28مدارک و مستندات دال بر بیماری را تا هفته 

بارداری باید معرفی نامه و مستندات به معاونت درمان تحویل داده  34در موارد استثنا و بیماریهایی که بصورت ناگهانی بروز می کنند حداکثر تا هفته 

 شود ( نتیجه کمیسیون به بیمار و ماما مسئول بلوک زایمان اطالع رسانی می شود . 

 

 اعضای کمیته ترویج زایمان طبیعی  –پزشک معالج بیمار  –اما مسئول لیبر : م فرد پاسخو

 : مستندات کمیته و پرونده بیمار  روش نظارتی

 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان  –: تجربیات بیمارستان  منابع
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 تهیه کنندگان :

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 لیبر مسئول فنی دکتر صنم مرادان

 مدیر گروه زنان دکتر مژگان رحمانیان

 ماما مسئول بلوک زایمان محبوبه دارایی

 تائید کننده : 

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر پرستاری طاهره وفائی نژاد

 کننده: تصویب

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس بیمارستان سید محمد حسینیدکتر 

 
 
 
 

 

 

 

 


