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معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني .....

موضوع :پیرو دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی -کالس های آمادگی برای زایمان
سالم عليکم
احتراما"پیرو ابالغ دستورالعمل بازتوزيع برنامه ترويج زايمان طبیعي از مجموعه دستورالعمل هاي طرح تحول
نظام سالمت مندرج در نامه شماره 144 /1144د مورخ  4131/1/41و با توجه به اهمیت آموزش مادران باردار
و فرهنگ سازي در زمینه ترويج زايمان طبیعي ،موارد زير جهت استحضار و بهره برداري خدمتتان ايفاد مي
گردد:
 -4كلیه بیمارستان هاي دولتي ،موظف به برگزاري كالس هاي آمادگي براي زايمان بهه طهور راينهان بهراي
مادران باردار مراجع مي باشند .بديهي است اطالع رساني مناسب بهه مهادران بهاردار در ايهو خ هو
الزامي مي باشد.
تب ره :اسهتانداردهاي كهالس ههاي آمهادگي بهراي زايمهان ماهابا بها مفهاد نامهه شهماره  418681مهورخ
 4111/6/4مي باشد.
 -1تعرفه هر جلسه به ازاي هر شركت كننده معادل يك ويزيت مامايي ( بر اساس م هوبه شهماره /16116
18618ت مههورخ  4111/6/43هیههات محتههرم وزيههران بههراي مامههاي كارشههناس معههادل  %04و مامههاي
كارشناس ارشد  %16تعرفه ويزيت پزشك عمومي در بخش دولتي خواهد بهود .بهر اسهاس تعرفهه ههاي
دولتي م وب هیات وزيران در سال  4131مي باشد .هزينه برگزاري كالس هها معهادل يهك ويزيهت بهه
ازاي هر شركت كننده براي هرجلسه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به دانشناه علهوم
پزشكي پرداخت خواهد شد.
 -1پرداخت هزينه مربوطه به دانشناه ها بر اساس آمار ارسالي به وزارت متبوع صهورت خواههد گرفهت و
تايید صحت اطالعات ارسالي به عهده معاونت درمان دانشناه مهي باشهد .بهديهي اسهت در بازديهد ههاي
نظارتي مستندات مرتبط شامل صورتجلسات برگزاري كهالس هها بها امضهاي شهركت كننهدگان و تايیهد
رياست بیمارستان ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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 -4در بازتوزيع حا الزحمه كالس هاي آمادگي براي زايمان ،منظور از سهم ماماهاي بلوك زايمهان (عنهوان
ستون دوم " ،سهم ماماي آموزش دهنده كالس هاي آمادگي براي زايمان" مي باشد.

