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 خالصه استخراج شده

تسهیالت زایمانی ایجاد شده است؛ با این وجود، مراکز زیادی در زمینه زایمان در  هایدر طول دو دهه گذشته، پیشرفت

تسهیالت مراکز ها در است. با افزایش تعداد زایمان کرده تری پیشرفتکاهش مرگ و میر مادران و نوزادان با سرعت آهسته

-به سوی کیفیت مراقبتها متمرکز شده است زیرا کیفیت ضعیف مراقبتها منجر به مرگ و میر و بیماری میزایمانی توجهات 

مادران و نوزادان و پیشگیری از مرگ بیشتری از ترین دوره برای نجات زندگی تعداد شود. دوره حول و حوش زایمان حیاتی

هر »کند: ترسیم می (برای این موضوع. مترجم)این صورت  ای بهجهانی بهداشت آینده باشد. سازماندر حین زایمان می

برای «. کندبا  کیفیت باال دریافت می هایو نوزادش، در طول حاملگی، زایمان و دوره پس از زایمان مراقبت مادر حامله

ه کیفیت مراقبتها ارچوبی در زمینرا تعریف کرده و چ« قبت با کیفیتمرا»درک این دیدگاه، سازمان جهانی بهداشت، مسئله 

 برای مادران و نوزادان در زمان زایمان فراهم کرده است.  

، بهبود یافته و در سیستم بهداشتی چک باشد که باید ارزیابی شدهدر مراقبت با کیفیت می بعدهشت  دارایارچوب این چ

و تجربه  )تهیه مراقبت مهمداخلی  در دو بعد با کیفیت باال برای دستیابی به مراقبترا سیستم بهداشتی ساختاری  شود.

درک این دیدگاه در  برایارچوب و در حیطه اختیارات سازمان، سازمان جهانی بهداشت کند. در این چمی ایجاد (مراقبت

راهنما  تهیه جهتجامع و بر پایه شواهد  یرویکردایجاد ای برای پایه این کار شش حوزه استراتژیک کار خواهد کرد که

های بالینی، استانداردهای کیفیت مراقبتهای مادران و نوزادان خواهد بود. این شش حوزه شامل دستورالعمل برای بهبود

 باشند. می سازیها، تحقیقات مربوطه و ظرفیتکیفیت مراقبت سنجشمراقبت، مداخالت موثر، 

کلیدی برای اطمینان از عامل چه آنها گرابودند زیرا   در اولویت قرار داده شدهکیفیت  هایسنجشاستانداردهای مراقبت و 

بصورت چیزی که به صراحت . استانداردها، ای در این زمینه وجود نداشتشدهاما اخیرا راهنمای ساخته کیفیت مراقبتها بودند

جهت تعریف و تعیین  شود. در فاز اولدر زمان زایمان نیاز است، تعریف میدستیابی به مراقبت با کیفیت باال برای 

سازمانهای  ازنقشه استانداردهای مراقبت یک متون تحقیقی گسترده و ارتباط با تارشان برای تشخیص منابع موجود در ساخ

پیشنهاد شده بود که استانداردهای وسیعی تحت اظهارات کیفیتی ویژه . بودقرار گرفته استفاده رویکرد دقیقی مورد گوناگون 

هشت استاندارد، هر کدام برای یکی از هشت حوزه تنظیم شود.  پیامد هایشسنجیا  خروجی، ورودیموارد و تعدادی از  



با  یهبیان 01تا  6ارچوب مراقبت استاندارد تعیین شده بودند. برای اطمینان از اینکه استانداردها ویژه و متمرکز هستند، چ

ها در حول و حوش یت مراقبتهای قابل سنجش در زمینه کیفجهت دستیابی به پیشرفتکیفیت برای هر  استانداردی 

   زایمان تنظیم شده بودند.

شواهد  تهیهسازمان جهانی بهداشت برای بازبینی و در داخل سازمانی و یک گروه مرکزی کار  هدایت کنندهیک گروه 

یم و برای تنظ«  کیفیت مراقبت»برای تعریف  6102تا فوریه  6101در فاصله ژانویه گروه کاری، . ه بودندتاسیس شد

ارچوب در این چ .قرار دادبازبینی مطالعات منتشر شده را مورد اطمینان از کیفیت مراقبت از مادران و نوزادان  چارچوب جهت

کیفیت »که گروه تعریف جایی ) تهیه دستورالعملتشکیل شده در ژنو به گروه  در جلسه 6101ژوئن  سه و چهارتاریخ 

مورد ها را مراقبت سنجشهای توصیف کیفیت و شاخص هاینیهی مراقبت، بیاارچوب پیشنهاد شده، استانداردها، چ«مراقبت

کیفیت با  هاینیهارچوب،  استانداردهای مراقبت و بیاچ ابعادتوافق بر روی تعریف، ارائه شد.  (بودند قرار دادهبازبینی و بحث 

 قرار دادبحث مورد ها گیرییف اندازهبرای تعررا دستورالعمل شاخصهایی  تهیه بدست آمدند. همچنین گروه با بحث جمعی

 .   شداستفاده میها کیفیت مراقبتارزیابی گیری و ، اندازهبررسیکه برای 

ها را برای هر کدام سنجشو نتایج  های داخل سازمان، موارد ورودی، خروجیدستورالعمل هدایت کنندهدر مرحله دوم، گروه 

مورد استفاده سازمان جهانی بهداشت و  نشانگرهایها از سنجشو تنظیم کرد. این بازبینی آوری، جمعکیفیت  هاییهاز بیان

ها بوسیله سنجشعموم استخراج شده بودند. سپس المللی تشخیص داده شده بودند، در بعد ی که بینهایسایر سازمان

شدند. برای اطمینان از  ایجادها دستورالعمل هدایت کنندهگروه  در جلسهدوباره سازمان تکنیکال مربوطه استخراج شدند و 

بازبینی  Delphiلیست نتایج در دو دوره از فرایند  ،(متخصص 002)و کارکنان  (کشور 12) توافق در جغرافیای گسترده

و تجربه تدارکات ها برای تشخیص خالهای کیفیت مراقبت و بهبود سنجشاز  توانندهای تسهیالت سالمتی میشدند. تیم

استفاده کنند. نتایج توسط رهبران تسهیالت سالمتی، طراحان، مدیران و  هابیانیهجه به استانداردها و کیفیت ها با تومراقبت

پیشرفت و اثر مداخالتی را که منجر به بهبود کیفیت برای  مناطقمنابع موجود، عملکرد، جهت ارزیابی و بررسی کارکنان 

 قابل استفاده هستند.شود، می

 



 اند:کیفیت در زیر لیست شده یهبیان 10قبت و اندارد مراهشت است

 کیفیت هاییهاستانداردهای مراقبت و بیان

های سازمان جهانی بهداشت، هر زن و نوزادانی مراقبت روتین، بر پایه شواهد و اداره : بر اساس دستورالعمل0استاندارد 

 کند.را دریافت می زایمانمشکالت در طول لیبر، زایمان و دوره پس از 

 های کیفیتبیانیه

شوند و در طول زمان بطور روتین، زنان در ورود به سیستم بهداشتی و در طول لیبر و زایمان ارزیابی می الف0.0

 .آیدبعمل میاز آنها مراقبت مناسب 

 کنند.نوزادان بالفاصله پس از زایمان مراقبت روتین دریافت می ب0.0

 کنند.پس از زایمان دریافت می مادران و نوزادان مراقبت روتین ج0.0

اکالمپسی و اکالمپسی سریعا جهانی بهداشت، زنان مبتال به پرههای سازمان بر اساس دستورالعمل 0.6

 کنند.مداخالت مناسب دریافت می

های سازمان جهانی بهداشت، زنان با خونریزی پس از زایمان سریعا مداخالت بر اساس دستورالعمل 0.1

 کنند.ت میمناسب دریاف

یا زنان با زایمان متوقف  طول کشیده های سازمان جهانی بهداشت، زنان با زایمانبر اساس دستورالعمل 0.1

 کنند.مداخالت مناسب دریافت می ،شده

کنند های سازمان جهانی بهداشت، نوزادانی که بطور خودبخود تنفس را شروع نمیبر اساس دستورالعمل 0.1

 کنند.یا با بگ و ماسک را در طول یک دقیقه پس از تولد دریافت میتحریک مناسب و اح

و  زودرس مداخالت مناسب برای خود های سازمان جهانی بهداشت، زنان با زایمانبر اساس دستورالعمل الف0.2

 کنند.نوزادشان دریافت می

مداخالت مناسب دریافت های سازمان جهانی بهداشت، نوزادان کوچک و زودرس بر اساس دستورالعمل ب0.2

 کنند.می



های سازمان جهانی بهداشت، زنان با عفونت یا در معرض خطر عفونت در طول بر اساس دستورالعمل الف0.7

 کنند.  لیبر، زایمان یا دوره بالفاصله پس از زایمان سریعا مداخالت مناسب دریافت می

یا در معرض خطر عفونت وزادان مشکوک به عفونت های سازمان جهانی بهداشت، نبر اساس دستورالعمل ب0.7

 کنند.بیوتیک دریافت میسزیعا آنتی

مراقبت  ،های بیمارستانیتمامی زنان و نوزادانشان بر اساس احتیاطات استاندارد برای پیشگیری از عفونت 0.8

 کنند.دریافت می

از زایمان دریافت  پس اولیهدوره زایمان یا زا در طول لیبر، هیچ زن و نوزادی مداخله غیر ضروری یا آسیب 0.1

 کند.نمی

سیستم اطالعات بهداشتی استفاده از اطالعات برای اطمینان از عمل سریع و مناسب جهت پیشبرد مراقبت : 6استاندارد 

 سازد.نوزاد را قادر می از زن و

  بیانات کیفیت

در طول لیبر، زایمان و مرحله اولیه پس از  ملت پزشکی استاندارد، مناسب و کاهر زن و نوزادی یک ثب 6.0

 زایمان دارد.

بعنوان قسمتی از  ،هر تسهیالت زایمانی مکانیسمی برای جمع آوری اطالعات، آنالیز و بازخورد 6.6

 برای ارزیابی و پیشبرد عملکرد حول و حوش زایمان دارد.  ،فعالیتهایش

مناسب ارجاع داده  بطور رسیدگی شودموثر تواند با منابع موجود بطور شرایطی که نمی درزن و نوزادی هر : 1استاندارد 

 شود. می

 کیفیت هایبیانیه

هر زن و نوزادی بطور مناسب در ورود به سیستم برای تعیین اینکه آیا باید ارجاع داده شود یا نه، در طول  1.0

 ارجاع باید بدون تاخیر انجام شود. شود و تصمیم برای لیبر و در مرحله اول پس از زایمان ارزیابی می

تواند شود که میهر زن و نوزادی که نیاز به ارجاع دارد، ارجاع توسط یک طرح از قبل آماده دنبال می 1.6



 بدون تاخیر در هر زمانی انجام شود.

ارجاع  یگریا از تسهیالت زایمانی به تسهیالت زایمانی د تسهیالت زایمانیبرای هر زن و نوزادی که به  1.1

 و بازخورد مناسبی برای کارکنان مراقبت بهداشتی مربوطه وجود دارد. تبادلیشده است، اطالعات 

 باشد.آنها می اولویتهایهایشان موثر است و پاسخی به نیازها و : ارتباط با زنان و خوانواده1استاندارد 

 کیفیتهای بیانیه

کنند و واکنش متقابل موثری با ر مورد مراقبت دریافت میهایشان اطالعاتی دهمه زنان و خانواده 1.0

 کارکنان بهداشتی دارند.

مناسب و شفاف میان متخصصان  تبادلیای با اطالعات هایشان مراقبت همکاری شدههمه زنان و خانواده 1.6

 کنند.سالمتی مربوطه و متخصصان مراقبت اجتماعی دریافت می

 کنند.  با احترام دریافت می توامدانشان مراقبت : همه زنان و فرزن1استاندارد 

 کیفیت هایبیانیه

 تمامی زنان و فرزندانشان در زمان لیبر و زایمان حریم خصوصی دارند و باید مورد احترام قرار گیرند. 1.0

ض، هیچ زن و نوزادی نباید مورد مداخله درمانی غلط مانند آزار و اذیت جسمی، جنسی و کالمی، تبعی 1.6

 اهمال، معطل کردن، تهدید یا خودداری از ارائه خدمات قرار گیرد.

شود و دلیل تمام مداخالت و پیامدها کنند، آگاهی داده میبه همه زنان در موررد خدماتی که دریافت می 1.1

 شود.به روشنی به آنها توضیح داده می

که این حمایت به نیازهای زن حساس است و توانایی  گیردیرد حمایت عاطفی قرار مواش م: هر زن و خانواده2استاندارد 

 . کندزن را تقویت می

 کیفیت هایبیانیه

 شود.تجربه لیبر و تولد نوزاد  با توجه به انتخاب زن به او پیشنهاد داده می گزینه 2.0

 کند.حمایت دریافت می اش،تقویت تواناییهر زن در طول لیبر برای  2.6



 ادارههای روتین و : همیشه کارکنان بهداشتی شایسته و مشتاق برای هر زن و نوزادی وجود دارند تا مراقبت7 استاندارد

 مشکالت را انجام دهند. 

 کیفیت هایبیانیه

هر زن و نوزادی حداقل یکبار حمایت افراد آموزش دیده زایمانی و کارکنان بهداشتی را برای مراقبت  7.0

 کند.دریافت میروتین و اداره مشکالت 

های چندگانه برای های مناسب و مهارتصالحیتافراد آموزش دیده زایمانی و کارکنان حمایت کننده،  7.6

 برآوردن نیازهای لیبر، زایمان و مراحل اولیه پس از زایمان را دارند.

ایجاد سیاست مناسب  و توسعهکنندگان بالینی دارد که مجموعا مسئول هر تسهیالت زایمانی مدیر و اداره 7.1

کیفیت مداوم حمایت  بهبوددهند که از کارکنان تسهیالت زایمانی در امر هستند و محیطی را رواج می

 کند.  می

: تسهیالت زایمانی محیط فیزیکی مناسب، به همراه آب کافی، بهداشت و ذخایر انرژی، پزشکان، منابع و ابزار 8استاندارد 

 دارد.را و نوزاد و اداره مشکالت  برای مراقبت روتین از مادر

 کیفیت هایبیانیه

نیازهای  نزائد برای برآوردبرای از بین بردن مواد آب، انرژی، بهداشت، بهداشت دست و امکانات  8.0

 هایشان عملکردی، قابل اعتماد، ایمن و کافی هستند.کارکنان، زنان وخانواده

مان برای تسهیل مراقبت مداوم طراحی شده، سازمان یافته و محیط لیبر، زایمان و مراقبت پس از زای 8.6

 در محیط خلوت مراقبت شود.  نیازهایش تواند بر اساس بنابراین هر زن و نوزادی می ،اندحفظ شده

 ذخیره کافی داروها، منابع و ابزار، برای مراقبت روتین و اداره مشکالت موجود است. 8.1

 

 

 



 . زمینه1

 معرفی 1.1

های چشمگیری برای اطمینان از دو دهه گذشته، با هدف کاهش مرگ و میر و بیماری مادران و نوزادان، تالشدر طول 

اند؛ سهم ها تعداد تولدها را در تسهیالت زایمانی افزایش دادهوجود مراقبان زایمانی ماهر انجام شده است. اساسا این تالش

در  ٪28به  0111در سال  ٪12اهر در کشورهای در حال توسعه از های ارجاع داده شده توسط کارکنان بهداشتی مزایمان

نوزاد  هر روزه به سبب  7711زن و  811افزایش یافته است. بر خالف این پوشش افزایش یافته، هنوز هم  6106سال 

را  زایمان زمان زن مرگ نوزاد در 7111میرند. روی هم رفته، مشکالت دوران بارداری، زایمان و دوره پس از زایمان می

ها در تسهیالت زایمانی، تعداد بیشتری از مرگ و میر و بیماری قابل پیشگیری اند. با افزایش تعداد زایمانتجربه کرده

 ،افتند. در تسهیالت زایمانی، پیامدهای مراقبت از مادران و نوزادان در طول زایمانمادری و نوزادی در این مراکز اتفاق می

رفته کیفیت خدمات افزایش یافته است. کیفیت خدمات بستگی همباشد و رویای بر پایه شواهد میکننده عملکردهمنعکس

به زیرساخت فیزیکی، منابع انسانی، دانش، مهارت و توانایی رفتار در مقابل حاملگی طبیعی و مشکالتی که نیاز به مداخله 

ها در تسهیالت زایمانی بعنوان  کانون ش کیفیت مراقبتسریع و نجات دهنده زندگی هستند، دارد. بطور روز افزون، افزای

 شود.میتوجه مهم در موضوع مرگ و میر و بیماری قابل پیشگیری میان مادران و نوزادان تشخیص داده 

مداخالت ضروری برای جلوگیری از مرگ و میر و بیماری شدید مادری ناکافی زیاد کردن پوشش اند که نشان دادهتحقیقات 

ای میان تجربه مراقبت و پیامدهای بارداری وجود دارد. برای پایان دادن به مرگ و میر و پیچیده تعاملبعالوه هستند. 

بیماری مادری و نوزادی قابل پیشگیری، هر زن باردار و نوزادش باید در طول زایمان مراقبت ماهرانه بر اساس عملکرد بر 

یافت کند. یک مراقبت با کیفیت خوب به استفاده مناسب از مداخالت در محیط انسانی، محترم و حمایتی پایه شواهد در یک

های سالمتی قوی، مهارت باال و نگرش مثبت به خدمت دهنده نیاز دارند. این موارد پزشکی و غیر پزشکی موثر، زیرساخت

دهد. مراقبت با ثبتی میهایشان و مراقبان سالمتی تجربه مبه زنان، خانواده ای سالمتی را افزایش خواهد داد وپیامده

 .باشدمیشان زنان و کودکان برابری و حفظ  ای برایو ریشهمهم بوده کیفیت باال برای حق سالمتی 



است زیرا که کمک با کیفیت  (مهم. مترجم) موثر اطمینان از دستیابی به فرد آموزش دیده زایمانی و مراقب مامایی ماهر 

استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، در طول دوره  .(0)دهد وزادی را کاهش میباال مرگ و میر و بیماری مادری و ن

باشند. سازمان ها و مداخالت بر پایه شواهد میحیاتی مراقبت، برای مراقبت با کیفیت از مادران و نوزادان بر اساس اولویت

پس از  دوره اولیه در طول بارداری، زایمان و  کند که در آن هر زن باردار و نوزادشبینی مییی را پیش، دنیاجهانی بهداشت

خط و »: مکمل برنامه جهانی هماهنگ شده است با دو برنامه بیانیه. این (6)کند زایمان مراقبت با کیفیت در یافت می

ه دادن ب برای پایان عملیهر نوزاد: یک طرح »و  (1) «هایی برای خاتمه دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادریمشی

 . (1) «های قابل پیشگیریمرگ

 مانیهایی برای کاهش مرگ و میر مادری و دوره حول و حوش زااولویت 1.1

مرگ مادران بدلیل مشکالت بارداری و زایمان مانند خونریزی، اختالالت فشار خون، سپسیس  ٪71در دنیا، روی هم رفته، 

از  ٪81هنگام زایمان و عفونتهای نوزادی علت بیش از . مشکالت زایمان زودرس، آسفیکسی، مرگ (1)باشد و سقط می

ره و ادا پیشگیریبا کیفیت باال برای  موثر و دهند که مراقبت. مطالعات نشان می(2)باشند مرگهای دوره نوزادی می

های نوزادان هنگام تولد و های مادری، مرگکاهش تعداد مرگ سبببطور چشمگیری مشکالت در طول این دوره حیاتی 

بعد از تولد برای زندگی مادر، جنین  بالفاصله . از آنجایی که زمان زایمان و(7)د وشمی های زودرس نوزادی چشمگیرمرگ

ها گذاری جهت بهبود مراقبتیک فرصت برای افزایش بازگشت به سرمایه دهندهحیاتی هستند، نشان و نوزاد بطور ویژه

 باشد.می

ر اواخر بارداری، زمان زایمان و بالفاصله پس از تولد برای کاهش تعداد موارد مرگ مادر، ها دپیشگیری موثر و اداره موقعیت

ن بهبود کیفیت مرگ مادر قبل از زایمان، مرگ مادر هنگام زایمان و مرگ نوزاد پس از تولد چشمگیر هستند. بنابرای

ین اثر را روی حیات مادر، جنین و نوزاد تواند بیشترحساس میکننده و درمانی در طول این دوره های پیشگیریمراقبت

های اولویتبا روتین و اورژانسی،  داشته باشد. بر اساس شواهد اخیر در مورد بار و اثر، نواحی شماتیک ذکر شده، در مراقبت

  .(6) شوندمی برای عملکردهای بر پایه شواهد در نظر گرفته باال



 یبر و مراقبت از نوزاد در زمان زایمان و هفته اول پس از تولد میمراقبت روتین در هنگام زایمان شامل بررسی ل-

 باشد.

 اکالمپسی، اکالمپسی و مشکالت آنها،اداره پره 

 های پزشکی مناسب و ایمن،اداره مشکالت لیبر با تکنیک 

 اداره خونریزی پس از زایمان 

 احیا نوزاد 

 رسادراه لیبر و زایمان زودرس و مراقبت از کودکان کوچک و زود 

 های مادری و نوزادیاداره عفونت 

 منطق 1.1

ان، بعنوان بویژه در زمینه مراقبت پیرامون لیبر، زایمان و دوره بالفاصله پس از زایم ،بطور روز افزون در دنیا، کیفیت مراقبت

پوشش باال  . دیده شده است که(8) شودمینوزاد تشخیص داده ناپذیر در مسئله سالمتی مادر و یک موضوع حیاتی پایان

به تنهایی برای کاهش مرگ و میر کافی نیست. بطور اساسی، برای کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد  (پوشش باالی مراقبت)

 کیفیت دربهبود به همراه باید های افزایش یافته های قابل پیشگیری مرگ مادر و نوزاد، پوششو حرکت بسوی حذف علت

 . (01،1)باشد  طول ادامه مراقبت

 111زن از  111111که بر روی بیش از  (00)کشوری سازمان جهانی بهداشت در مورد سالمتی مادر و نوزاد  العه چندمط

مانند )« مداخالت ضروری»کشور انجام گرفته، نشان داده که ارتباط ضعیفی میان پوشش  61مرکز تسهیالت زایمانی در 

 (کننده سولفات منیزیومهمچون زنان مبتال به اکالمپسی دریافتد کننمیدار دریافت نسبت جمعیتی که مداخله اندیکاسیون

، مورداند که برای اطمینان از اداره موثر و مرگ و میر مادر در تسهیالت زایمانی وجود دارد. همچنین مطالعات نشان داده

. (06)د ندار (پزشکی)وازم های با کیفیت باال نیاز به استفاده مناسب از تجهیزات موجود، کارکنان بهداشتی و لمراقبت

مراقبتهای با کیفیت باال نیاز به استفاده مناسب از تجارب بالینی بر پایه شواهد و مداخالت غیر بالینی، تجهیزات پزشکی 

 قوی، مهارت باال و نگرش مثبت کارکنان بهداشتی دارد. 



از زایمان باید مکمل هر نوع استراتژی بهبود  فراهم کردن مراقبتهای با کیفیت باال قبل از زایمان، در حین زایمان و پس

یکپارچگی این خدمات را بطور مستقیم  ،کیفیت باشد. ضوابط حقوق انسانی، اصول اخالق پزشکی و استانداردهای تکنیکی

-. حق سالمتی، حق اساسی انسان می0کنندیا در طول ارجاع مناسب بعنوان عنصر سازنده مراقبت با کیفیت باال تشویق می

 ظ منزلتای برای برابری و حفاشد که سبب بیشتر شدن کاهش مرگ و میر و بیماری مادر، نوزاد و کودک شده و ریشهب

 .(01)باشد زنان  کودکان می

 جمعیت هدف 1.1

های کیفیت ممکن است بعنوان راهنمایی برای تولید ارچوب مراقبت با کیفیت، استانداردهای مراقبت و سنجشچ

های فراهم شده به مادران و نوزادان در ها برای بهبود، ارزیابی و بررسی کیفیت مراقبتارزیابیمراقبت و  ملیاستانداردهای 

های ها و فعالیتای برای استراتژیتواند بعنوان پایهارچوب میاستفاده قرار گیرد. همچنین این چتسهیالت زایمانی مورد 

ارچوب، استانداردهای مراقبت و موجود مورد استفاده قرار گیرد. چملی های برنامه باکیفیت  ترکیببهبود کیفیت و برای 

فراملی، سطوح  نندگان برنامه، طراحان سالمت ملی وکسیاستگذاران، اداره»رای استفاده سنجشهای کیفیت بطور اولیه ب

درگیر در مراقبت با  هسالمت مادر و نوزاد، متخصصان و همکاران تکنیکی آنها ک ای، متخصصان مراقبو منطقه یتسهیالت

توانند بعنوان منبعی در شوند. آنها همچنین می، در نظر گرفته می«های سالمتی هستندکیفیت یا مشاوران وزارتخانه

 موسسات آموزش پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند.  

که مراقبت از مادر و )هداشتی های میان کشورها، با توجه به ساختار سازمانی تسهیالت سالمتی و کارکنان بدر درک تفاوت

، اسناد بر استانداردهای مراقبت، شایستگی، خدمات و منابع فیزیکی ضروری تمرکز دارند تا اطمینان (دهندنوزاد را انجام می

است یا برای فراهم کردن حد باالی  حاصل کند از اینکه شرایط سالمتی مادر و نوزاد بطور مناسبی ارزیابی و اداره شده

های با کیفیت باید برای است. استانداردهای مراقبت و ارزیابی ت در سیستم سالمتی عملکردی ارجاع داده شدهمراقب

 ها و بدست آوردن پیامدهای مورد نظر برای مادر و نوزاد، با شرایط محلی تطابق داده شود.اطمینان از ظرفیت

                                                            
1 Germain A. Meeting human rights norms for the quality of sexual and reproductive health information and 

services. Commissioned discussion paper presented at the international conference on population and development 

beyond 2014. International conference on human rights, Noordwijk, 7–10 July 2013. 



 و فرایند کار ها. روش1

 دید کلی 1.1

های کیفیت در سه مرحله تعریف شده بودند. در اولین سنجشارچوب، استانداردهای مراقبت و ت، چمراقبت با کیفیدیدگاه 

دیدگاه سازمان جهانی بهداشت بدست آمده بود و کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد تعریف شده بود. در  در موردمرحله، توافق 

دست آمده بود، یک رویکرد استراتژیک برای ایجاد و ارچوب عقالنی بفق برای مراقبت با کیفیت در یک چمرحله دوم، توا

مرحله سوم گروه، خالهای تشخیص داده شده در مناطق  کردن مراقبت با کیفیت. درهای استراتژیک برای فراهمحوزه

با ها را برای ارزیابی پیشرفت در مراقبت گیریکاری استراتژیک را مشخص کرده و استانداردها را برای مراقبت و اندازه

کیفیت در تسهیالت زایمانی تعریف کرده بود. این مراحل شامل بازنگری متون، تبادل نظر متخصصصان و توافق نامه 

      بود. Delphiساخته شده در پروسه 

 هدف  1.1

هداشت المللی بود تا با دیدگاه جهانی سازمان جهانی بکردن راهنمای جامع برای کارکنان ملی و بین هدف از این کار فراهم

به معنی ) ابعاد سنجشارچوبی برای تعریف آشنا شوند؛ این مسئله نیاز به چ در مورد بهبود کیفیت مراقبت از مادران و نوزادان

 (برای ارزیابی انتظار داشت های مورد نیازسنجشتوان برای دستیابی به پیامدهای سالمتی مورد نظر و مداخالتی که می

 .  داشت

خانواده، زنان و کودکان شروع شد. یک گروه داخل سازمانی در شاخه  مدیر کلت راهنمایی معاون جلسه تح 6101در سال 

دستورالعمل تنظیم شد که اساسا متشکل از افراد دو سازمان مسئول برای سالمتی مادران و نوزادان بودند: سازمان سالمتی 

به  موضوع را تدا دیدگاه تعریف شد و گروه هدایتمادر، نوزاد، کودک و نوجوان و سازمان سالمت باروری و تحقیق. اب

بهداشت و ، سرویس زایمان و ایمنی، نیروی کار های اجتماعی سالمتکنندهتعیینمحیطی و های سالمت عمومی، سازمان

 های سالمت مادر، نوزاد، کودک وتوضیح داد. گروه مرکزی کار، متشکل از افرادی از سازمانتغذیه برای سالمت و توسعه 

   منجر به بازیابی و تلفیق شواهد شده و هماهنگی را تضمین کردند.نوجوان و سازمان سالمت باروری و تحقیق بودند که 



 جهتها هر دو هفته یکبار برای دستیابی به توافق در مورد دیدگاه سازمان جهانی بهداشت دستورالعملهدایت کننده گروه 

بندی از بازنگری تعریف کردند. سه طبقهبرگزار می ایتعریف هدف کارشان جلسهمراقبت با کیفیت از مادران و نوزادان و 

 شده بودند:

 تعاریف کیفیت مراقبت در موضوع سالمتی مادر و نوزاد 

 های مراقبت با کیفیت از مادران ارچوب کلی از مهمترین حوزهود از کیفیت مراقبت و طراحی یک چهای موجمدل

 و نوزادان 

 ها در ز یک استراتژی موثر برای مداخالت سرویس سالمتی و بالینی جهت بهبود کیفیت مراقبتمتون و تعریفی ا

 سطح کشور

های کاری مراقبت با کیفیت و تشخیص حوزهتشخیص کیفیت مراقبت و چارچوب برای  این پایهاها بعنواین حوزه

ردهای مراقبت یک خال مهم تشخیص داده شده استراتژیک، در اولین و دومین مرحله تعیین شده بودند. تعریف استاندا

 د. دنبو

 توسعه چارچوب و استانداردهای مراقبت 1.1

 هایارچوبهای مراقبت، چمراقبت با کیفیت، مدلگزارش شده شده و نشده را که تعاریف  منتشر متونمرکزی گروه کاری 

و تخصصی برای سالمتی  یبطور عمومیفیت بهبود مراقبت با کجهت  کهمراقبت با کیفیت و رویکردهای استراتژیک را 

دستورالعملهای داخل هدایت کننده ها به گروه ، را مورد بازنگری قرار داد. یافتهگرفتمیمادران و نوزادان مورد استفاده قرار 

استراتژیک ارچوب عقالنی و رویکرد ها در مورد مراقبت با کیفیت، چوافقسازمانی برای بازنگری و بحث ارائه شده بودند و ت

 .(6)بدست آمده بود ایجاد 

گیری باشد، نشان د و بنابراین باید قابل اندازهگیری باشاندازهقابل تواند هایی که میاستانداردها، معیارها را در مقابل پیشرفت

های ورالعملدهند. استانداردهای تعریف شده از مراقبت بعنوان یک اولویت تشخیص داده شده بودند زیرا به غیر از دستمی

بندی و ساختار اندیشیده شده بود و سپس بالینی بر پایه شواهد، راهنماهای اندکی موجود بودند. در اولین قدم، تعریف، طبقه

 استانداردهای مراقبت بدست آمدند.



 هاورالعملدست تهیهتوافقی که در تعریف، چهارچوب استخراج شده و استانداردهای مراقبت بدست آمده بود، به جلسه گروه 

 . (0ضمیمه )ارائه شد  6101در ژوئن 

 تلفیقشواهد بدست آمده و  1.1.1

MEDILINEهای برای انتشارات مربوطه با واژه ،، انتشارات سازمان جهانی بهداشت و سایر منابع اطالعاتی

“standard [definition][criteria], [service delivery], [clinical or guidelines], 

[standard operating procedures بودند.  ساختهبا کیفیت را های مراقبت که تعاریف و مدل جستجو شده بودند

. انتشارات انجام شدند هاواژه به  کلید’maternal and newborn‘هایجستجوهای اضافی با اضافه کردن واژه

ای از سایتشان که سایت یا یک قسمت ویژهجعبه جستجوی  استفاده ازها با سازمان سایتهایوبمستقر شده بودند در 

برای عموم و به ویژه برای  ی توسعه یافتهاستانداردها محتمل بودند برای داشتن. سازمانهایی که بودمختص به انتشارات 

حکومتی و تخصصی، های غیرهای حکومتی، سازمانمادران و نوزادان شامل سازمانهای ایمنی و کیفیت بین المللی، آژانس

بندی و ساختار بعنوان منابع اصلی برای تعریف، طبقهکه ها و انتشاراتی را سازمان 0یص داده شده بودند. جعبه تشخ

کند. همچنین، یک جستجوی اینترنتی عمومی با موتور لیست میمورد استفاده قرار گرفته بودند را  استانداردهای مراقبت

د در موضوعات تعریف، بود. سپس مدارک دوباره برای تشخیص استاندارها انجام گرفته جستجوی گوگل با همان کلید واژه

بندی بازبینی و تجزیه و تحلیل شدند. همچنین گروه تجربه بهبود کیفیت مراقبت در گیری و طبقهبندی، اندازهتوصیف، قالب

 بازنگری قرار داد.   دد را مورتکمیل شده بوسازمان بهداشت جهانی های دپارتمانکه توسط را های گوناگون پروژه

 : منابع بازنگری شده برای تعریف استانداردها1جعبه 

 International Organization for Standardization 

 International Society for Quality in Health Care 

 The Joint Commission (USA) 

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE), United 

Kingdom 

 Council for Health Service Accreditation of Southern Africa National 



Department of Health: National Core Standards for Health Establishment 

in 

 South Africa (2011) 

 Safe care Basic Health Care Standards (PharmAccess Foundation of the 

Netherlands, the Joint Commission International of the USA and the 

Council for Health Service Accreditation of Southern Africa) 

 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care: National 

safety and quality health service standards (2012) 

 WHO standards for maternal and newborn health. Group 1: General 

standards of care for healthy pregnancy and childbirth (2007) 

 WHO Regional Office for South-East Asia: Standards of Midwifery Care 

(1999) 

 

 بازبینی کارشناسانه و ایجاد توافق 1.1.1

ارچوب مراقبت با کیفیت و استانداردهای تکنیکی، بطور مناسب، چ هایدیدگاهن و تفاوت عقاید متخصصامانعکاس  دلیلبه 

های مربوطه سازمان جهانی تعریف شدند. موضوعات استخراج شده بوسیله دپارتمان یفرایند مشارکتیک مراقبت در 

ئه دهنده برای ارزیابی و با دفاتر محلی سازمان جهانی بهداشت و کشورهای ارا دقت و صحتبهداشت برای اطمینان از 

بصورت جلسات الکترونیکی و حضوری بصورت جلسه یک  مشاورهکاربردشان در مفاهیم متفاوت مورد بازنگری قرار گرفتند. 

سازی و استخراج چهارچوب و استانداردهای بازنگری، نهایی جهت اخل سازمانیدستورالعمل د تهیهاعضا گروه توسط روزه 

 دستورالعمل انجام گرفته بود.      تهیهتوسط گروه  مراقبت برای ارائه و بحث

ارچوب سازمان جهانی بهداشت و برای برای بازبینی دیدگاه و چ )0ضمیمه (، یک جلسه تخصصی 6101در ژوئن سال 

دستیابی به توافق با رویکرد سازمان جهانی بهداشت و استخراج استانداردهای مراقبت برگزار شد. متخصصان اطالعات 

ارچوب و از مراقبت با کیفیت، چبازنگری و اینکه آیا تعریف ارائه شده جامعیت تعیین جهت ای و استخراج شده را هزمین

آن  سازیپیادهدر مناطق با منابع ضعیف و امکان  و کاربرد آنها و درک مراقبت با کیفیت فعلیدانش  ،استانداردهای مراقبت



بدست  )بجز در موارد استثنائی( در اکثر موارد با باال بردن دست . توافقار دادندرا مورد بازبینی قر یا نهکند منعکس میرا 

  پایه پیامدهای جلسه، نهایی شده بودند. آمده بود. موارد استخراج شده بر

 هاگیریاندازهتوسعه  کیفیت  1.1

ها، فرایند مراقبت گیری ورودیندازهها برای اای از استانداردهای مراقبت هستند. آنریشه یکیفیت موضوعهای گیریاندازه

 دستیابی به مراقبت استاندارد جهتیا تامین خدمات و در صورت مناسب بودن، پیامد مراقبت و بنابراین بررسی پیشرفت 

از منظر تفاوت در تعاریف، واکنشهای پیچیده میان  هاگیریاندازهکیفیت تعریف ویژه مورد نیاز هستند. به هر حال، 

 باشد.قابل بحث می هاآنمسئول برای پیامدها و مفهوم استفاده و کاربرد  فاکتورهای

ها هر گیری مداخالت در تسهیالت سالمتی را جستجو کرد. آنپارامترهای معقول و یک رویکرد متوازن برای اندازه ،گروه

 کند، جستجو کردند.منعکس می ایی که اثر مداخالت ترکیب شده راهگیریهای مستقیم مناسب و اندازهگیریدو اندازه

های سازمان جهانی که استانداردهای مراقبت را بر اساس دستورالعمل بود برای تشخیص عناصر مداخالتی ،اولین قدم

 این موارد بوسیله ؛آوری شدندهای کیفیت جمعگیریکند. سپس لیستی از اندازهبهداشت و سایر منابع مربوطه تعریف می

 برای ایجاد توافق بازبینی شده بودند. Delphiهای داخل سازمانی قبل از فرایند عملگروه هدایت دستورال

 های کیفیت گیریتنظیم و استخراج اندازه 1.1.1

های کیفیت برای هر موضوع را در همکاری با گروه مرکزی کار گیریهای تکنیکال سازمان جهانی بهداشت، اندازهدپارتمان

سازمان جهانی  چندین ابزارهای سازمان جهانی بهداشت، های موجود را از دستورالعملگیریاندازه. این گروه نداستخراج کرد

. آوری و تنظیم کردندالمللی جمعی اطالعات از همکاران محلی و بینآورسالمتی و جمعبهداشت برای ارزیابی تسهیالت 

ها در ها و بحثهای جدیدی بر اساس دستورالعملیریگشد اندازهگیری یافت نمیزمانی که در منابع مذکور هیچ اندازه

های داخل ها تنظیم شده بودند و دستورالعملگیریشدند. اندازهواحدهای مربوطه سازمان جهانی بهداشت ساخته می

ری مورد استخراج کرده بود تا در جلسه بزرگت کیفیت یهبیان 10گیری برای اندازه 108کننده لیستی از  سازمانی گروه هدایت

 بازبینی قرار گیرد.

 

 



 گیری کیفیتتوافق ایجاد شده در اندازه 1.1.1

واحدهای تکنیکال سازمان جهانی بهداشت بطور اولیه در  ،Delphiفرایند یک گیری کیفیت، در برای ایجاد توافق در اندازه

در جلسه  مذکورکنندگان  . شرکتدالمللی، جلسه بزرگتری تشکیل شده بوحلی و کشورها و سپس در دفاتر بینو دفاتر م

ند. این افراد شامل تجربه مراقبت دار جهتتری از نظر تامین مراقبت جهانی تشخیص داده بودند که دید وسیع تخصصی

، محققان، )، متخصصان جامعه و وکالمامایی، نوزادان، کودکان، ماماها، پرستاران( کیفیت، متخصصانمتخصصان مراقبت با

-های مصرفندهندگان خدمت به سازمامراقبت در سطوح مختلف و ارائه نندگانکنندگان و ایجادکستفادهادانشگاهیان، 

کشور  21از  مذکورشرکت کننده  601ها به امهین المللی و دو سویه بودند. دعوتنهای بکننده، متخصصان جامعه و آژانس

بری از گرفته شد. هدف، وارد کردن افراد تقریبا برانامه کنندگان رضایتشان فرستاده شد و از شرکتبرای تعیین عالقه

  های مختلف سالمت و مراقبت جامعه در عرصه جهانی بود.کنندگان در بخششرکت

های گیریکشور با درآمد کم، متوسط و باال دعوت را قبول کردند. اندازه 18از   )٪21( نفر  011فرد دعوت شده،  601از 

هفته طول کشید. نرم فزار  01که این کار بیش از  ،ت در جلسه را قبول کرده بودند، فرستاده شدکه شرک افرادیکیفیت به 

در دو را ها گیریدهی به اندازهداد تا اظهاراتشان و نمرهکنندگان اجازه میبه شرکت (®SurveyMonkey)آن الین 

گیری کیفیت بود، جهت تائید و اندازه 108که شامل شد تا لیستی کنندگان خواسته . در دور اول، از شرکتدوره وارد کنند

ر دوم، از شرکت کنندگان خواسته گیری مطالعه کنند. در دوکردن هر نوع اندازهن، واردکردن اظهاراتشان و اضافهتکمیل کرد

 بندی کنند. ان گروه توسعه دستورالعمل اولویتهای موافقت شده در جلسه متخصصها را بر اساس شاخصگیریشد تا اندازه

 Delphi دور اول از تحقیق

های کیفیت که به سه بخش تقسیم شده بود، فرستاده شد، اولین گیریکننده لیستی از اندازهشرکت 011اول، به  در دور

و سومین بخش شامل  ) 2-1استاندارد (، دومین بخش شامل تجربه مراقبت ) 1-0استاندارد (بخش شامل تهیه مراقبت 

یا تجربه مراقبت توانستند تهیه کنندگان بسته به تخصصشان میبود. شرکت ) 8و  7استانداردهای ( وردهخ نواحی برش

ها را انتخاب کنند. از آنها اظهارات عمومی در مورد اثبات و تکمیل یا همه بخش خورده مراقبت به اضافه نواحی برش

شد. این تحقیق برای دو هفته گیری اضافی خواسته میاد اندازهکیفیت و در صورت لزوم پیشنه یهها برای هر بیانگیریاندازه



کنندگان به تکمیل تحقیق در مکان خودشان و ه ایمیل یادآور فرستاده شد. شرکتادامه داشت و در طول این دوره زمانی س

 شدند. ها تشویق میبرای بازبینی جوابهایشان قبل از وارد کردن آن

 قرار دادتجزیه و تحلیل را مورد های کیفیت مورد نظر توسط پاسخ دهندگان گیریمتن و اندازه هایبیانیه ،گروه مرکزی کار

دهی شده بودند و سازمانیافته هایی تجزیه و تحلیل متن به مقوله نظراتبندی کرد. کیفیت گروه بیانیهها را برای هر و آن

ها شامل بندیبندی شده بودند. طبقهبهبود یافته و طبقه  ،های مراقبت انجام شده در زمینه اظهارات کیفیتتوسط جنبهکه 

هایی که پوشش داده نشده بودند اما مهم در نظر گرفته شده بودند، ایجاد کرده بودند، بودند که درکی در حوزه هاییبیانیه

، ا در چند زمینه بسط داده بودندر یههایی که یک بیانگیری را پیشنهاد کرده بودند وآندوباره یک اندازه تهیهکه  هاییبیانیه

-بیانیهبندی شده بودند. سپس واحدهای تکنیکال مربوطه اضافی مورد نظر به موضوعاتی گروهکیفیت  هایبیانیههمچنین، 

 تدوین کردند. Delphiدور دوم فرایند  و لیستی برای کردههای اضافی را بازبینی گیرشده و اندازهبندیهای گروه

 Delphiقیق دور دوم از تح

را در دور اول بیان  ترجیحات خودای که دهندهپاسخ 002طول کشید، سپس لیست به  دور دوم شش هفته بعد از دور اول

 7، 1-0استاندارد ( خورده کرده بودند، فرستاده شد. سه تحقیق طراحی شد: یکی در مورد تهیه مراقبت به عالوه نواحی برش

-بیانیه یو سومی در مورد تمام )8و  7، 2-1استاندارد ( خورده بت به اضافه نواحی برش، دومی در مورد تجربه مراق) 8و 

 کیفیت. تحقیق آن الین برای چهار هفته برگزار بود و در طول این دوره چهار ایمیل یادآور فرستاده شد. های

-ر اساس پنج شاخص زیر به اندازه گیریشد تا در توافق با گروه توسعه دستورالعمل بگان خواسته دهنددر این دوره، از پاسخ

 های کیفیت نمره دهند: 

 ران، مراکز بهداشت عمومی و سیاستمانند بیماران، پزشکان، خریدا(گیری برای کارکنان اهمیت: عنوان اندازه-

مهم است  آنگیری چشمگیر و بطور استراتژیکی  مهم است. اهمیت سالمت: زمینه سالمتی که اندازهگذاران 

مانند اثر روی مرگ و میر و (طوری که بوسیله شیوع و بروز باال و/ یا یک اثر چشمگیر در زمینه بار بیماری  همان

 شود.نشان داده می بیماری در یک جمعیت 

 عات مورد گیری، قابل درک و قابل قبول است. منبع اطالآوری اطالعات برای اندازهقابلیت اندازه گیری: ابزار جمع

 باشد.گیری موجود و قابل دسترس میارچوب زمانی جهت اندازهدر طول چگیری یه اندازهنیاز برای ته



 تهیهگیری را ه بدون توجه به افرادی که اندازهای از شرایط اصالح شدگیری برای دورهقابلیت اعتماد: نتایج اندازه 

 باشد. گیری ایجاد شده است، قابل تکثیر میاند یا زمانی که اندازهکرده

  :گیرد.هایی را اندازه میگیریواقعا اندازه این معیاراعتبار  

 کندفراهم می گیرندگان قابل تغییر در طول زمان برای تصمیمدار یک اندازه گیری معنی این معیار: مفید بودن. 

 تخاب کنند:شده، داشتند تا یکی از آنها را اندهینمرهکنندگان شش گزینه های باال، شرکتبرای هریک از شاخص

 بخشد.گیری کیفیت، این شاخص را تحقق نمینه: این اندازه 

  بخشد.گیری کیفیت، احتماال این شاخص را تحقق نمینه: این اندازهاحتماال 

 ببخشد.گیری کیفیت، این شاخص را تحقق ن مطمئن نیستم که آیا این اندازهعدم اطمینان: م 

 بخشد.تماال این شاخص را تحقق میگیری کیفیت، احاحتماال بله: این اندازه 

 بخشد.گیری کیفیت، این شاخص را تحقق میبله: این اندازه 

 ای ندارم.عدم وجود تجربه: من در این زمینه تجربه 

 های کیفیتگیریبندی کردن اندازهدرجه

گیری کیفیت رای هر اندازهمین میانگین نمره بتحقیق، برای تخ دهندگانتوسط پاسخ دومهای انجام شده در دور بندیدرجه

 مورد استفاده قرار گرفت، همانطوری که در زیر آمده است:

 بخشد= نمره صفرگیری کیفیت، این شاخص را تحقق نمینه: این اندازه 

 61/1بخشد= نمره گیری کیفیت، احتماال این شاخص را تحقق نمیاحتماال نه: این اندازه 

 1/1ببخشد= نمره گیری کیفیت، این شاخص را تحقق این اندازهن مطمئن نیستم که آیا عدم اطمینان: م 

 71/1بخشد= نمره گیری کیفیت، احتماال این شاخص را تحقق مین اندازهاحتماال بله: ای 

 بخشد= نمره یکگیری کیفیت، این شاخص را تحقق میبله: این اندازه 

 ای ندارم= خالیعدم وجود تجربه: من در این زمینه تجربه 

 در محاسبه میانگین نمره وارد نشده بودند.« های خالیخپاس»



 محاسبه میانگین نمرات 

گذاری شده بود، محاسبه نام« حد واسطنمره »بنام بود و در هر شاخص، میانگین نمره برای هر اندازه کیفیت محاسبه شده 

  انجام شده بود.  (های خالیاسخبجز پ( دهندگان پاسخ ک شاخص ویژه تقسیم بر تعدادبصورت جمع همه نمرات برای ی

توسط تعدادی از گیری کیفیت اندازهبرای آن  (C)گیری کیفیت برای هر شاخص = میانگین نمره متوسط نمره جهت اندازه

-می )های خالی بجز پاسخ(ها دهندهآن شاخص تقسیم بر کل تعداد پاسخ ها برایمساوی جمع نمره« C»کنندگان. شرکت

 باشد. 

حد میانگین پنج نمره  ،گیری کیفیتآوردن نمره نهایی برای هر اندازهیی که پنج شاخص موجود بود، برای بدست از آنجا

گیری در جمع متوسط نمرات برای آن اندازه گیری کیفیت بوسیلهدار برای هر اندازهمحاسبه شد. نمره نهایی اولویت واسط

 پنج شاخص تقسیم بر پنج محاسبه شده بود. 

 .(C1+C2+C3+C4+C5)5/گیری کیفیت = میانگین نمرات متوسط برای پنج شاخص = ایی اندازهنمره نه

بندی دار درجهاساس نمره نهایی اولویت کیفیت بر یههای کیفیت برای هر بیانگیریورودی، خروجی و پیامد اندازهسپس 

 شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باکیفیت ارچوب مراقبت. تعریف و چ1

 هاصه یافتهشواهد و خال 1.1

. کیفیت مراقبت چند (08-01)برای کیفیت مراقبت یافت نشد  قبول همگانهیچ تعریف جهانی مورد در جستجوی متون، 

کنندگان مراقبت سالمتی، مدیران یا بیماران و سیستم یا و ابعاد مختلفی که شامل فراهموجهی تشخیص داده شده و از زوا

بخشی، عدالت و بیمار  های کیفیت مانند ایمنی، موثر بودن، محدوده زمانی، اثرژگیبر اساس وی ،باشدمراقبت سالمتی می

 . (6جعبه )و تجربه مراقبت تعریف شده است  ارائهمحور بودن بعنوان 

و   Maxwell (01) ،Ovretveit، (08) 0188در سال  Donabedineهای کیفیت مراقبت، از زمان تعدادی از مدل

سه مدلی اند. آماده شده (07)و سازمان جهانی بهداشت  (02)، موسسه پزشکی  (60)و همکاران  Hulton،  (61)همکاران 

بودند که برای عمل کردن  هاها و سیستمنگر، ویژگیهای آیندهاند مدلو بطور واضحی تعریف شده که بیشتر استفاده شده

ترین مدل، مدل سازمان جهانی گرفتند. ضروری های کیفیت مراقبت بر اساس عناصر مختلف مورد استفاده قرارویژگی

ه بوده و در آن برای تشخیص شش بلوک ساخته شده شامل های سالمتی پیشرفتبود که دارای سیستم (07) بهداشت

و حکومت و  یها و تکنولوژی، هزینه، رهبر، نیروی کار سالمتی، اطالعات، تولیدات پزشکی، واکسنسرویس زایمان

کردن آنالیز سیستم سالمتی و نکات مداخله فکر شده بود. سیستم سالمتی ساختاری با قدرت  ساختاری برای محکم

ها برای طراحی یک چهارچوب فکری جهت تعریف، ارزیابی و کند. این مدلدستیابی به مراقبت با کیفیت باال را ایجاد می

 . مورد استفاده قرار گرفته بودندبررسی کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد 

تعریف و چهارچوب مراقبت با کیفیت از مادر و نوزاد که در زیر تعریف شده، بر اساس تجزیه و تحلیل باال و توافق بدست 

 بوده است. گروه توسعه دستورالعمل آمده در جلسه متخصصان 

 تعریف مراقبت با کیفیت 1.1

های مراقبت گسترش سرویس»ا کیفیت بر اساس چندین تعریف در متون، تعریف سازمان جهانی بهداشت از مراقبت ب

اقبت سالمتی بخشد. برای دستیابی به این مسئله، مرسالمتی به افراد و بیماران، پیامدهای سالمتی مورد نظر را بهبود می

 . (6)« روز، کافی، منصف و مردم محور باشد باید ایمن، موثر، به



 های مراقبت با کیفیتهای عملی از ویژگی. تعریف1جعبه 

 شامل کنندگان از خدمات، ها به استفادهارائه مراقبت سالمتی برای به حداقل رساندن خطرات و آسیب – ایمنی

 باشدهای قابل پیشگیری و کاهش خطاهای پزشکی میجلوگیری از آسیب

 های بر پایه شواهداساس دانش علمی و دستورالعمل ارائه خدمات بر – موثر بودن 

 ارائه و دریافت مراقبت سالمتی کاهش تاخیر در – به موقع 

 استفاده از منبع و جلوگیری از اتالف  منابع رساندن حداکثر به مراقبت سالمتی برای  ارائه – کافی بودن 

 های افراد مانند مراقبت سالمتی بطوری که در ارائه کیفیت خدمات بر اساس ویژگی ارائه – عادالنه بودن

 مالی تفاوت قائل نشود -یا وضعیت اجتماعیجنس، نژاد، قومیت، منطقه جغرافیایی 

 های افراد استفاده کننده از خدمات و فرهنگ جامعهارائه مراقبت بر اساس ترجیحات و خواسته – مردم محور 

 هاآن

-افراد و جمعیت)مادران و نوزادان برای ای است که خدمات سالمتی از این رو، مراقبت باکیفیت برای زنان و نوزادان، درجه

دهند که هم مطابق با دانش احتمال مراقبت به موقع و مناسب را با هدف دستیابی به پیامدهای مورد انتظار افزایش می (ها

-کنند. این تعریف ویژگیهایشان را برآورده میتک تک زنان و خانواده هایخواستهتخصصی رایج هستند و هم ترجیحات و 

و کیفیت مراقبت تجربه شده توسط  مراقبت ارائهگیرد: کیفیت راقبت را در نظر میهای مراقبت با کیفیت و دو مورد مهم از م

 هایشان.خانوادهزنان، نوزادان و 

 باکیفیت چهارچوب مراقبت 1.1

های گوناگونی برای تهیه چهارچوب عقالنی جهت راهنمایی ارائه که کیفیت مراقبت چند بعدی است مدلاز آنجائی

گزاران در جهت بهبود کیفیت خدمات سالمتی برای مادران و نوزادان مورد مدیران و سیاستن مراقبت سالمتی، دهندگا

های سالمتی سازمان جهانی بهداشت، چهارچوب کیفیت ها و رویکرد سیستماستفاده قرار گرفته بود. بر اساس این مدل

مراقبت در تسهیالت سالمتی در مفهوم که باید برای ارزیابی، بهبود و بررسی  ابعادیتشخیص بوسیله  (0شکل )مراقبت 

 . (6)گرفتند، طراحی شده بود سیستم سالمتی مورد هدف قرار می



ارچوب به مراقبت ارائه شده در گرچه چ .مراقبت داردکیفیت ارچوب، هشت حوزه سیستم سالمتی، چدر  روی هم رفته

نیازها و ترجیحاتشان و اداره  دمات در تشخیصکنندگان از خبه نقش حیاتی جوامع و استفادهکند، تسهیالت توجه می

، های مراقبت مادریهایشان و جوامع آنها در مورد کیفیت سرویسکند. دیدگاه زنان، خانوادهسالمتی خودشان نیز توجه می

برای  اجزا ضروری در به وجود آوردن یک خواسته (این موارد)دهد و یم آنها را در جستجوی مراقبت تحت تاثیر قرار میتصم

. بنابراین، عالوه بر تسهیالت سالمتی، جامعه (06) های مادری و نوزادی با کیفیت باال هستندو دستیابی به سرویس (آنها)

 مراقبت با کیفیت برای فراهم کردنباشد و باید یک جز سازنده از گرفته شدن می نظر مهمی برای در بعد  (نظرمورد )درگیر 

 زنان و نوزادان باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و نوزادان مادران با کیفیت از سالمتارچوب سازمان جهانی بهداشت برای مراقبت : چ1شکل 

 

 ساختار     

 

 

 

 

 

 

 . ارتباط موثر1    . عملکرد بر پایه شواهد برای  مراقبت روتین و اداره مشکالت                       0                  فرایند 

 .  احترام و حفظ کرامت1های اطالعاتی قابل عمل                                                          . سیستم6                            

 عاطفی. حمایت 2قابل ارجاع                                                          عملکردی های . سیستم1                           

 . توانایی، منابع انسانی مشتاق7                                                                                   

 . منابع فیزیکی ضروری موجود8                                                                                   

 

 

 

 پیامد

 پوشش عملکردهای کلیدی                                              پیامدهای مردم محور                                          

 پیامدهای سالمتی                                                                                     

 

فردی مورد نظر احتمال پیامدهای  ،برای زنان باردار و نوزادانشان زایمانی تمراقبت با کیفیت در تسهیال بعدارچوب هشت چ

مراقبت  ارائهبرای افزایش کیفیت در دو بعد را دهد. رویکرد سیستم سالمتی ساختاری را افزایش می و رفاهی قابل دستیابی

، ین و اورژانسیشواهد برای مراقبت روت شامل استفاده از عملکرد بر پایه ،مراقبت ارائه. کندفراهم میو تجربه مراقبت 

عملکردی برای ارجاع بین سیستمهای و  رسیحساببازبینی و  باشد که در زمینه ضبط اسناد بهمیهای اطالعاتی سیستم

 سیستم سالمتی

 مراقبت با کیفیت

 تهیه مراقبت تجربه مراقبت

 فرد و پیامدهای سطح تسهیالت



، هیافتهایشان درباره مراقبت  انجام دهند. تجربه مراقبت شامل ارتباط موثر با زنان و خانوادهسطوح متفاوت مراقبت اجازه می

-انتخاب آنها می به حمایت عاطفی و اجتماعی در با احترام و حفظ کرامت و دستیابی انتظارات و حقوق آنها، مراقبت همراه

ارچوب شامل داشتن کفایت، منابع انسانی مشتاق و منابع فیزیکی که شروط الزم برای خورده در چ باشد. نواحی برش

 باشند، هستند.مراقبت با کیفیت خوب در تسهیالت سالمتی می

سیستم سالمتی، از دیدگاه های مختلفی از را در بخشها یا ابعاد کیفیت مراقبت تواند ارزیابی ویژگیارچوب میاین چ

ارچوب و در مسیر اختیار استفاده قرار دهد. بر اساس این چکنندگان خدمت و مدیران مورد کنندگان از خدمت، فراهماستفاده

تژیک کاری برای بهبود کیفیت مراقبت مادری و نوزادی تشخیص داده شده بود. این شش ناحیه سازمانی، شش ناحیه استرا

، مداخالت موثر، های مراقبت، استانداردهادستورالعمل تهیهرویکرد سیستماتیک و بر پایه شواهد برای  ای برایبعنوان پایه

راقبت با کیفیت از مادران و نوزادان مورد استفاده قرار ظرفیت برای بهبود مافزایش مراقبت با کیفیت و تحقیق و  نشانگرهای

 گرفته بود. 

 های کاری استراتژیک حوزه 1.1

و پایان دادن به مرگ و میر و بیماری قابل پیشگیری میان مادران و مراقبت استراتژیک برای بهبود کیفیت شش حوزه 

ی، برای بررسی جهان نشانگرهاییهای مداخله موثر، تراتژیها، استانداردهای مراقبت، اسنوزادان شامل تحقیق، دستورالعمل

  .(6)هستند  نویسیبرنامهگیری و ندازهاتوانایی برای بهبود کیفیت،  افزایشو  امکانات، سطوح ملی

های استراتژیک، بهبود کیفیت مراقبت مادران و نوزادان را با هدف قوت بخشیدن ، کار در این حوزهدر چارچوب هدایت شده

های عملکرد بالینی بر پایه که دستورالعملدر حالیخواهد کرد. یک بازبینی نشان داده، حمایت  فنیتوانایی ملی و حمایت  به

گیری کیفیت مناسب شواهد بطور عموم موجود هستند، هیچ راهنمایی برای استانداردهای مورد انتظار از مراقبت و اندازه

های کیفیت بعنوان اولین محصوالت تجویزی در اولویت قرار داده گیریاقبت و اندازهوجود ندارد. بنابراین استانداردهای مر

 شده بودند.

 

 

 

 

 

 

 



 . استانداردهای مراقبت1

 هاشواهد و خالصه یافته 1.1

-ای نمیبندی و ساختار استانداردهای مراقبت در هیچ تعریف ثابت یا ساختار استاندارد شده ویژهبرای تعاریف، طبقهجستجو 

کردند تعریف می ایبیانیهبعنوان را های غیر مرتبط با سالمتی بودند که استاندارد ، از حوزهشناسایی شدهگنجد. اکثر منابع 

. استانداردهای مرتبط با سالمتی، عمدتا، (66)کند در فرایندها و تولیدات فراهم می هماهنگیکه راهنمایی برای اطمینان از 

هایی از استانداردهای مادر و ، مثال(NICE). مرکز ملی برای سالمتی و مراقبت عالی (61، 61)دند از مراکز با درآمد باال بو

ها برای عفونت نوزادان، فشار خون باال در حاملگی، تقویت بیوتیکهایی برای استفاده از آنتیزند که شامل مثالنوزاد می

، هیئت (62)در نتردام  PharmAccess. بنیاد (61)باشد می های پس از زایمان و در حین زایمانلیبر، سزارین، مراقبت

استانداردها  (61)و انجمن مسئول برای سرویس سالمتی در جنوب آفریقا  (61)بین المللی در ایاالت متحده آمریکا  مشترک

حدودی از ، سازمان جهانی بهداشت تعداد م6117بندی کردند. در سال شورهای با درآمد کم و متوسط طبقهرا برای ک

 زمان تولد نبودند.برای که هیچ کدام ویژه  (67)استانداردها را برای مراقبت از مادران و نوزادان منتشر کرد 

تعریف کردند، گرچه تعداد کمی از آنها برای « اعتباربخشی»این منابع وابسته به سالمتی بطور اولیه استانداردهایی برای 

با تشخیص خالها در ایمنی و کیفیت « دارنواحی اولویت»ای ایجاد استانداردها در هایی بربهبود کیفیت بودند اما شاخص

-، تعداد کمی چنین اندازهکردندپیشنهادات می «گیریهای اندازهشاخص»کردند. در حالی که اکثرا نیازهایی برای فراهم می

 کردند.هایی را ایجاد میگیری

 تعریف و ساختار استانداردها 1.1

چیزی که مورد انتظار است تا دستیابی به مراقبت »مادران و نوزادان استاندارد بصورت از برای مراقبت ، هاین یافتهبر اساس ا

-کیفیت و اندازه یهتعریف شده است. استاندارد مراقبت دو عنصر مهم دارد: بیان« با کیفیت باال در زمان تولد را فراهم کند

های کیفیت گیریکند و اندازهبا استاندارد تنظیم می انطباقدستیابی به ازها را برای نیکیفیت،  بیانیه. (6شکل )گیری کیفیت 

 کند.، فراهم مییا نه شواهد عینی برای تعیین اینکه آیا ابزارها مورد نیاز هستند

 ن هستندگیری در زمان زایماکیفیت قابل اندازهها برای مراقبت بامختصری از اولویت هایبیانیه کیفیت هایبیانیه

های کیفیت استخراج شده از شواهد در نواحی شماتیک و شاخص که ؛(61) (NHCEبرگرفته از استانداردهای کیفیت )

 کنند. منابع مورد نیاز را تعریف می

کیفیت  بیانیهگیری و بررسی کیفیت مراقبت بصورت ویژه در هایی برای ارزیابی، اندازهشاخصهای کیفیت گیریاندازه

 باشند:سه نوع می کههستند. 

 ،(هاها، دستورالعملمانند منابع فیزیکی، منابع انسانی، سیاست) ایجاد شودداد: چیزی که باید برای مراقبت مورد نظر درون



 فراهم شده است، ،که مورد انتظار بوده صورتیهمان به داد: آیا فرایند مورد نظر مراقبت برون

 مردم محور.پیامدهای و  یسالمت رویبر و تجربه مراقبت  تهیهپیامد: اثر 

 

 : ساختار استانداردها1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها جهت بهبود ارچوب کیفیت مراقبت سازمان جهانی بهداشت، هشت استاندارد برای تعریف اولویتچ ازدر هشت حوزه 

 اند:شده طراحیکیفیت 

 عملکرد بر پایه شواهد برای مراقبت روتین و اداره مشکالت .0

 های اطالعاتی قابل عملستمسی .6

 های ارجاعی عملیسیستم .1

 ارتباط موثر .1

 کرامت احترام و حفظ .1

 حمایت عاطفی .2

 پرسنل با کفایت و مشتاق .7

 وجود منابع فیزیکی ضروری .8

هشت استاندارد، برای هر کدام از قلمروهای 

اشتکیفیت سازمان جهانی بهد با چهارچوب مراقبت  

کیفیت برای هر استاندارد بیانیهسه  یادو   

 (، پیامددادبرون ،داددرون)های کیفیت گیریاندازه



باشد که بر اساس عملکردهای کیفیت هستند. تنها مورد استثنا، استاندارد یک می بیانیهبا دو یا سه استانداردها در همراهی 

های کیفیت برای انعکاس اولویت یهبیان 01باشد که برای هر کدام ایه شواهد برای مراقبت روتین و اداره مشکالت میبر پ

ها بیانیهباشد کیفیت وجود دارد. برای استاندارد یک، اگر منظور فقط زن میبیانیه  10مداخله وجود دارد. در کل  جهتویژه 

باشد از اند و اگر منظور مادر و نوزاد میتوضیح داده شده« ب»باشد با ور نوزاد میاند، اگر منظتوضیح داده شده« الف»با 

 داد و پیامد دارد.داد، برونگیری در درونشش تا هجده اندازه کیفیت بیاینه 10استفاده شده است. هر کدام از « ج»

 کیفیت هایاستفاده از استانداردها و بیانیه هدف و 1.1

د که برای زنان و کودکانشان در طول لیبر، زایمان و نگیرمیبت روتین و اداره مشکالتی را  دربرمراق ،مراقبت استاندادهای

شود. های کوچک در طول هفته اول زندگی هم میشامل بچهافتد، استاندارد مراقبت دوره بالفاصله پس از زایمان اتفاق می

دهند قابل کاربرد ر تمام تسهیالت سالمتی که خدمات مامایی ارائه میاستانداردها متمرکز بر زن، نوزاد و خانواده هستند و د

تشخیص داده  خاصهای اولویت رسیدن بههای سازمان جهانی بهداشت بوده و برای باشند. آنها مطابق با دستورالعملمی

 اند.طراحی شده 0.6شده در قسمت 

گیری عملکرد بر بررسی و اندازهاز کنند، فراهم میاست، نیاز  ردمو مورد انتظار و آنچهای برای پایهاستانداردهای مراقبت، 

و اطالعاتی در مورد اینکه  کندمیها جهت بهبود حمایت های بهترین عملکرد برای تشخیص اولویتگیریخالف اندازه

ده قرار گیرد را فراهم تواند برای حمایت از مراقبت با کیفیت باال یا خدمات زایمانی مورد استفاچگونه بهترین عملکرد می

ریزان، مدیران و فراهم استفاده توسط برنامه جهتها را برای بهبود کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد کند. آنها اولویتمی

 :کنندتعریف می کنندگان مراقبت سالمتی

 مات سالمتی موثر ایجاد استانداردهای ملی و فراملی بر پایه شواهد جهت اطمینان از مراقبت با کیفیت باال، خد

 برای مادر و نوزاد در حول و حوش زایمان

  جهت  نیازمند بهبود یافتنمعرفی استانداردهای مورد انتظار برای مراقبت و زایمان برای تشخیص اجزا مراقبت

 از خدمت با کیفیت باال یافتن اطمینان

 و بهبود استفاده و رضایت افراد،  استفاده از منابع موجود برای دستیابی به پیامدهای مراقبت سالمتی مطلوب

 ها و جوامع از خدمات سالمتی مادر و نوزادخانواده

 انجام گرفته است و با کیفیت باال از مادر و نوزادمراقبت یا خدمات  دهد کهمیهای خدمات، نشان بررسی پیشرفت 

 اندشده پررنگنواحی پیشرفت 

 کنندگان عملکردلی، اعتبار وجوایزی برای فراهمم تسهیالت سالمتی هایممیزیبرای  ارائه یک معیار 

های ملی مراقبت باکیفیت و با استراتژی خدمات برای اطمینان از اینکه خدمات فراهم شده کیفیت باال دارند یا نه، باید

 ها برای زایمان مادران و خدمات سالمتی نوزاد تطابق یافته و کارآمد باشند. ارچوبچ

 



 کیفیت هاییهدها و بیانلیستی از استاندار 1.1

 عملکردهای بر پایه شواهد برای مراقبت روتین و اداره مشکالت

بر پایه شواهد و اداره مشکالت در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از  هر زن و نوزادی مراقبت روتین،: 1استاندارد 

 .کنددریافت می ،های سازمان جهانی بهداشتزایمان، مطابق با دستورالعمل

بر پایه شواهد در لیبر، زایمان و دوره بالفاصله پس از و هدف از این استاندارد، اطمینان یافتن از اداره مورد انتظار  هدف:

تشخیص زودرس مشکالت و اداره باشد؛ که شامل مراقبت روتین، زایمان برای مادران و نوزادان در چند روز اول زندگی می

شده است  مواردیزیادی نیاز به توجه در طول این دوره دارند؛ بنابراین، استاندارد محدود به  موقعیتهایباشد. مناسب آنها می

دهد و ها را بطور چشمگیری کاهش میها تعداد مرگکه با مرگ و میر و بیماری باال ارتباط دارند. اداره مناسب این موقعیت

 بخشد.پیامدهای زنان و نوزادان را در طول این دوره بهبود می

 کیفیت هایبیانیه

وند و از آنها مراقبت مناسب شالف: زنان بطور روتین در ورود به بخش و در طول لیبر و زایمان ارزیابی می 0.0کیفیت  یهبیان

 .آیدبعمل میموقع و ب

 کنند.ب: نوزادان بالفاصله پس از تولد مراقبت روتین دریافت می 0.0کیفیت  یهبیان

 کنند.ن و نوزادان بطور روتین مراقبت بعد از زایمان دریافت میج: مادرا 0.0کیفیت  یهبیان

های سازمان اکالمپسی یا اکالمپسی سریعا مداخالت مناسب، مطابق با دستورالعمل: زنان مبتال به پره0.6کیفیت  یهبیان

 کنند.جهانی بهداشت دریافت می

های سازمان جهانی ت مناسب، مطابق با دستورالعملایمان سریعا مداخالز: زنان با خونریزی پس از 0.1کیفیت  یهبیان

 کنند.بهداشت دریافت می

های سازمان جهانی ت مناسب، مطابق با دستورالعملمداخال لیبر طول کشیده یا لیبر متوقف شده: زنان با 0.1 کیفیت یهبیان

 کنند.بهداشت دریافت می

کنند، تحریک مناسب و احیا با کیسه و ماسک را در یک دقیقه نمی: نوزادانی که خودبخود تنفس را شروع 0.1کیفیت  یهبیان 

 کنند.های سازمان جهانی بهداشت دریافت میاول تولد، مطابق با دستورالعمل

های سازمان الف: زنان با زایمان زودرس مداخالت مناسب برای خود و نوزادشان، مطابق با دستورالعمل 0.2کیفیت  یهبیان

 کنند.ت میجهانی بهداشت دریاف



های سازمان جهانی بهداشت دریافت ب: نوزادان زودرس و کوچک مراقبت مناسب، مطابق با دستورالعمل 0.2کیفیت  یهبیان

 کنند.می

الف: زنان مبتال به عفونت یا در معرض خطر عفونت در طول لیبر، زایمان یا دوره اولیه پس از زایمان  0.7کیفیت  یهبیان

 کنند.های سازمان جهانی بهداشت دریافت میمطابق با دستورالعمل سریعا مداخالت مناسب،

بیوتیکی، مطابق با خطر برای عفونت سریعا درمان آنتیب: نوزادان مشکوک به عفونت یا دارای عامل  0.7کیفیت  یهبیان

 کنند.های سازمان جهانی بهداشت دریافت میدستورالعمل

های با منشا بیمارستانی برای پیشگیری از عفونتاستاندارد  هاییاطمطابق با احت : همه زنان و نوزادان،0.8کیفیت  یهبیان

 کنند.مراقبت دریافت می

قرار زا مورد اقدامات غیرضروری و آسیب: هیچ زن و نوزادی در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از تولد 0.1کیفیت  یهبیان

 گیرد.نمی

 های اطالعاتی عملکردیسیستم

و مناسب جهت  سریع کرداز عملسیستم اطالعاتی سالمتی، ما را به استفاده از اطالعات برای اطمینان : 1دارد استان

 سازد.قادر می یو نوزادبهبود مراقبت از هر زن 

جهت  هاز آنبرای استفاده مناسب ااطالعات بطور دقیق در تسهیالت زایمانی  تمامیهدف از این استاندارد ثبت هدف: 

آوری اطالعات همه بیماران در های استاندارد برای جمع؛ این عمل نیاز به وجود فرمباشدمی اقبت از زنان و نوزادانبهبود مر

آوری و آنالیز اطالعات و استفاده دیده و ماهر جهت جمعتسهیالت زایمانی و وجود کارکنان آموزشمدت اقامتشان در  طول

از جمله عملکرد رسی و بهبود عملکرد در همه سطوح سیستم مراقبت سالمتی بر جهتاز نتایج آنها برای ایجاد بازخورد 

 .داردسالمتی  کارکنان مراقب

 کیفیت هایانیهبی

: هر زن و نوزادی یک ثبت پزشکی استاندارد، دقیق و کامل در طول لیبر، زایمان و دوره بالفاصله پس از 6.0کیفیت  یهبیان

 زایمان دارد.

-آوری اطالعات، آنالیز و بازخورد بعنوان قسمتی از فعالیتمکانیسمی برای جمع سهیالت زایمانی: هر ت6.6کیفیت  یهبیان

 هایش برای بررسی و بهبود عملکرد در حول و حوش زایمان دارد.

 

 



 های ارجاعی عملکردیسیستم

د تحت مداوا قرار گیرد، تواند بطور موثر با منابع موجوشرایطی که نمیدر صورت داشتن نوزادی هر زن و  :1استاندارد 

 شود.ارجاع داده می

-موقع و مناسب همه بیمارانی است که نیاز به مراقبت دارند و نمیندارد اطمینان یافتن از ارجاع بهدف از این استا هدف:

ماری ، در شرایطی که بیارجاع یک بیمار هر چه زودترتوانند در تسهیالت زایمانی مورد مداوا قرار بگیرند. تصمیم برای 

که  است در حالیگرفته شود؛ این باید تواند در تسهیالت زایمانی مورد درمان قرار بگیرد، تشخیص داده شده است و نمی

شود باید قبل از ارجاع بیمار برقرار ارتباط با مرکزی که بیمار ارجاع داده میدرمان قبل از ارجاع مورد نیاز داده شده است. 

تواند ایجاد شود. باید تحویل کامل بیمار  به تسهیالت زایمانی دریافت ب برای دریافت بیمار میمناس اقداماتبنابراین  شود،

برای بهبود مراقبت در هر دو تسهیالت زایمانی ارجاع دهنده و  ،ایشرایط بیمار باید بطور دوره ازو بازخورد  دهکننده داده ش

 شود. گرفته ،ارجاع شده

  کیفیت  هایبیانیه

برای تعیین اینکه آیا  ،: هر زن و نوزادی در ورود به تسهیالت، در طول لیبر و در دوره اولیه پس از زایمان0.1یت کیف یهبیان

 .گیردبطور مناسبی مورد ارزیابی قرار می نه گیرد یاارجاع مورد نیاز است و آیا تصمیم برای ارجاع بدون تاخیر انجام می

ن تاخیر در هر وکه نیاز به ارجاع دارد، ارجاع با یک طرح از قبل مشخص که بد : برای هر زن و نوزادی1.6کیفیت  یهبیان

 شود.می انجام قابل اجرا است،زمانی 

، اطالعات است یا بین تسهیالت زایمانی ارجاع داده شدهتسهیالت زایمانی : برای هر زن و نوزادی که به 1.1کیفیت  یهبیان

  موجود است. سالمتی مربوطه ان مراقب، برای کارکنو بازخورد تبادلمناسبی جهت 

 ارتباط موثر

 دهد.هایشان موثر است و به نیازها و ترجیحات آنها پاسخ میارتباط با زنان و خانواده :1استاندارد 

اش که یک عنصر ضروری برای تجربه مراقبتی که توسط بیمار و خانواده)هدف از این استاندارد، ارتباط موثر  هدف: 

بیمار باید تمام اطالعات درباره مراقبتش را دریافت کند و باید احساس کند که در تمام تصمیماتی باشد. می (ودشدریافت می

تواند تنش غیرضروری را کاهش شود، دخالت دارد. ارتباط موثر میان مراقب سالمتی و بیمار میکه برای درمانش گرفته می

 یل کند.دهد و زایمان را به یک تجربه مثبت برای زن تبد

 کیفیت هایبیانیه

 کنند و ارتباط موثری با کارکنان دارند.هایشان درباره مراقبت اطالعات دریافت می: همه زنان و خانواده1.0کیفیت  یهبیان



بین صحیحی که  واضح و ، با اطالعات(چند تخصصی)هایشان مراقبت همکاری شده : همه زنان و خانواده1.6کیفیت  یهبیان

 . کنندمی دریافت ، راشودمیاجتماعی مبادله  متی مربوطه و متخصصان مراقبتن سالمتخصصا

 احترام و حفظ کرامت

 .کنندکند، دریافت میحفظ را د کرامتشان توانمی کههمراه با احترام زنان و نوزادان مراقبت  :5استاندارد 

طول اقامتشان در تسهیالت زایمانی است. به  هدف از این استاندارد احترام همه جانبه و حفظ کرامت همه زنان درهدف: 

درمان نامناسب مانند آزار بدنی، جنسی یا  ها احترام گذاشت و از هر نوعخلوت و شرایط محرمانه آنها باید در همه زمان

 کردن، تهدید یا عدم ارائه خدمت باید خودداری شود.توجهی، معطلکالمی، تبعیض، بی

 کیفیتهای بیانیه

قرار دارند و شرایط محرمانه آنها مورد احترام  شرایط خصوصیزنان و نوزادان در زمان لیبر و زایمان  : همه1.0ت کیفی یهبیان

 .گیردمی

توجهی، معطل : هیچ زن و نوزادی مورد درمان نامناسب مانند آزار بدنی، جنسی یا کالمی، تبعیض، بی1.6کیفیت  یهبیان

 گیرد.یدن، تهدید یا عدم ارائه خدمت قرار نمش

کنند، داشته باشند و دلیل مداخالت های آگاهانه درباره خدماتی که دریافت میتوانند انتخاب: همه زنان می1.1کیفیت  یهبیان

 شود.توضیح داده میبه آنها و پیامدها بطور شفاف 

 حمایت روانی

های آنها حساس بوده و ظرفیت و توانایی  که به نیاز شوداش حمایت روانی فراهم میبرای هر زن و خانواده :6استاندارد 

 .دهدافزایش میزن را 

-باشد. داشتن همراه زایمانی به انتخاب مادر به زن کمک مییک جزء ضروری از تجربه مراقبت می انیحمایت رو هدف:

ا در طول زایمان اش رکند، تواناییکند تا در حین زایمان اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد. حمایتی که زن دریافت می

 دهد.افزایش می

 کیفیت هایبیانیه

 شود.هایی برای تجربه لیبر و زایمان به انتخاب خودش پیشنهاد میگزینه : به هر زن2.0کیفیت  یهبیان

 کند.اش در طول زایمان حمایت دریافت می: هر زن برای افزایش توانایی2.6کیفیت  یهبیان

 



 منابع انسانی ماهر و مشتاق

 مراقبت روتین و اداره مشکالت وجود دارند. انجامبرای : برای هر زن و نوزادی، کارکنان ماهر و مشتاق 7دارد استان

کفایت و خوب آموزش دیده داشته باشند و باید باتمامی مناطق تسهیالت زایمانی برای لیبر و زایمان باید کارکنان  هدف:

د. در تسهیالت نکاری مورد انتظار وجود داشته باش داد کافی برای بارساعت روز، به تع 61متخصصان زایمانی ماهر در طول 

 .باشدمیکننده خوب برای حمایت و اطمینان از بهبود مداوم کیفیت ضروری یک مدیر و ادارهزایمانی، وجود 

 کیفیت هایبیانیه

ایت کارکنان جهت مراقبت روتین به حداقل یک متخصص زایمانی ماهر، برای حم دائما: هر زن و نوزادی 7.0کیفیت  یهبیان

 و اداره مشکالت، دسترسی دارد.

های چندگانه برای برآوردن نیازهای : متخصصان زایمانی ماهر و کارکنان حامی توانایی مناسب و مهارت7.6کیفیت  یهبیان

 دارند.را لیبر، زایمان و مراحل اولیه بعد از زایمان 

های خوب توسعه و ایجاد سیاست مسئول، در کلکننده بالینی دارد که دیر و ادارههر تسهیالت زایمانی م: 7.1کیفیت  یهبیان

 .باشدمی هیالت در جهت بهبود مداوم مراقبتکردن محیطی برای حمایت از کارکنان تسو فراهم

 منابع فیزیکی ضروری موجود

شکالت، محیط فیزیکی مناسب به همراه آب تسهیالت زایمانی، برای مراقبت روتین از مادر و نوزاد و اداره م :8استاندارد 

 کافی، بهداشت و ذخایر انرژی، داروها، منابع و تجهیزات دارد.

ات رفاهی اساسی که شامل آب، نظافت، بهداشت، الکتریسیته، انهدام وسایل نامکا هر تسهیالت زایمانی ساختار و هدف:

داشته  باشد. واحدهای را باید ای مراقبت از مادران و نوزادان وسایل برای برای داروهای ضروری، منابع و دور ریختنی، جعبه

مراقبت از لیبر، زایمان و بعد از زایمان، برای دستیابی به مراقبت مداوم باید تمیز و راحت بوده و بطور منطقی طراحی و 

 د.ندهی شده باشسازمان

 کیفیت هایبیانیه

ت و امکانات انهدام وسایل دور ریختنی برای برآوردن نیازهای : آب، انرژی، بهداشت، بهداشت دس8.0کیفیت  یهبیان

 ها، کاربردی، معتبر، ایمن و کافی هستند.کارکنان، زنان و خانواده

اند که هر دهی و ایجاد شده: واحدهای مراقبت از لیبر، زایمان و دوره پس از زایمان طوری طراحی، سازمان8.6کیفیت  یهبیان

 مورد مراقبت قرار گیرد. مراقبت مداوم  انجامردن نیازهایش در محیط خلوت جهت ورای برآتواند بزن و نوزادی می



 های کافی برای داروها، ذخایر و تجهیزات جهت مراقبت روتین و ادراه مشکالت وجود دارند.: جعبه8.1کیفیت  یهبیان

 

 هاگیریکیفیت و اندازه های. بیانیه5

  Delphiپیامد فرایند  5.1

داد بودند، همانطوری داد و برونهای درونگیریاندازه Delphiشده برای جلسه اینترنتی گیری استخراج اندازه 108اکثر 

هایی های پیامدها اساسا آنگیریرد پوشش داده شده نیستند. اندازهکیفیت منف یهها ضرورتا بوسیله یک بیانگیریکه اندازه

کیفیت مورد استفاده قرار گیرند و به مقایسه میان باارزیابی منبع موثق مراقبت توانند در سطح موردی برای هستند که می

 .  پردازندمیتسهیالت یا تغییرات در طول زمان 

کل، آنها موافق بودند  پاسخ دادند. در (٪81)نفری که تحقیق را دریافت کرده بودند  011کننده از شرکت 002در دور اول، 

دادها، فرایند و پیامدهای کیفیت مراقبتی که زنان و نوزادان در زمان تولد دریافت وردنظر، درونهای کیفیت مگیریکه اندازه

ودند، نشان نظرهای دریافت شده، بعضی از آنها نواحی مهمی را که پوشش داده نشده ب. از اظهارپوشش داده استکنند را می

از  تعدادیکیفیت را گسترش دادند.  هایبیانیه حواشیا انعکاس یها را پیشنهاد کردند گیریاندازهاز تعدادی اصالح دادند، 

کنندگان را در مورد کیفیت مراقبت منعکس کردند. فیت نبودند اما دیدگاه عموم شرکتکی هایبیانیهآنها مستقیما مربوط به 

فه شده اظهار جدید اضا 10و  بودند  مورد از آنها حذف شده 01کیفیت بر اساس اظهارات روشن بودند، های بیانیهتعدادی از 

 شدن در دور دوم وجود داشت. گرفته گیری کیفیت برای درنظراندازه 111بود، در نتیجه، در کل 

یکی از سه  (002/80)  ٪71کشور با درآمد باال، متوسط و ضعیف با میزان پاسخ  12کننده از شرکت 80در دور دوم، کال، 

شرکت کننده در مورد تجربه  71نفر از  18مراقبت و  تهیهدهنده در مورد پاسخ 81نفر از  20تکمیل کردند.  تحقیق را

 مراقبت اظهار نظر کرده بودند. 

-بندی شده بودند ؛ فقط سه اندازهرتبه ٪1/21تا کمترین مقدار  ٪8/11های کیفیت از باالترین مقدار گیریاکثریت اندازه

-اندازه 002، برای 11، باالی گیریاندازه 11برای  مراقبت، میانگین نمره بندی شده بودند. برای تهیهرتبه 71گیری زیر 

، 11گیری باالی اندازه 1بود. برای تجربه مراقبت، میانگین نمره برای  81زیر  ،اندازه گیری 11و برای  11-81بین  ،گیری

 06نگین نمره برای های بینابینی، میاگیریبود. برای اندازه 81گیری زیر اندازه 02و برای  11-81گیری بین اندازه 17برای 

 12 بود. بنابراین 81گیری مساوی و کمتر از اندازه 02و برای  11-81گیری اندازه 11، برای 11ساوی و باالی گیری ماندازه

های گیریدازهدی شده بصورت اکثرا زیاد، انبنکیفیت رتبه هایبیانیهداشتند. اکثر  11بندی باالی گیری کیفیت رتبهاندازه

 داد بودند.دورن

 



 های کیفیتگیریاستفاده از اندازه 5.1

کیفیت مراقبت و بهبود تدارک و  های کیفیت را برای تشخیص خالها درگیریاندازه توانندهای تسهیالت زایمانی میتیم

هبران، طراحان، مدیران و فراهم کیفیت مربوطه مورد استفاده قرار دهند. ر یهمطابق با استاندارد و بیان ،تجربه مراقبت

توانند از آنها برای ارزیابی و بررسی وجود منابع، اجرای فرایندها، نواحی نیازمند پیشرفت و اثر کنندگان تسهیالت زایمانی می

اما ها باید مطابق با هر مفهوم باشند گیریین سبب بهبود کیفیت شوند. اندازهمداخالت مورد استفاده قرار دهند و بنابرا

 استانداردها باید بطور مداوم برای اطمینان از بهبود کیفیت ایجاد شوند.

داد شامل منابع های درونگیریاندازههای پیامد هستند. گیریداد/فرایند و اندازهداد، برونهای کیفیت شامل درونگیریاندازه

داد شامل پوشش عملکردهای های برونگیریاندازه ها هستند.ها و دستورالعملها، پروتکلفیزیکی، منابع انسانی، سیاست

کرده در تسهیالت زایمانی که نتیجه نسبت تمام زنان زایمان»مانند  ؛شوندها بیان میکلیدی بوده و اکثرا بعنوان اولویت

ای پیامد شامل هگیریاندازه« از زایمان ثبت شده بود. آزمایش ادرارشان بطور مناسبی در لیبر، زایمان و مراحل اولیه پس

 پیامدهای مردم محور و پیامدهای سالمتی هستند.

-جود این، بعضی اندازهشوند؛ با وویژه هستند، دنبال می یههایی که برای آن بیانگیریتوسط اندازهکیفیت  هایبیانیهاکثر 

-گذاری اندازه. شماره(8اندارد است)باشند، بویژه با توجه به منابع فیزیکی  یهها ممکن است مربوط به بیش از یک بیانگیری

قرار دارد و سه گیری داخل پرانتز کنند. درجه هر اندازههای کیفیت، دستورات لیست شده در تحقیق را منعکس میگیری

 اند.گذاری شدهستاره نشان با عالمت یهبندی شده برای هر بیانهای کیفیت اکثرا زیاد درجهگیریمورد از اندازه

 کیفیت هایها برای بیانیهیگیراندازه 5.1

کند و اداره : هر زن و نوزادی مراقبت روتین و بر پایه شواهد دریافت می1استاندارد 

مشکالت در لیبر، زایمان و دوره بالفاصله پس از زایمان مطابق دستورالعمل سازمان 

 باشد. جهانی بهداشت می

د و شونبر، در طول لیبر و زایمان بررسی میالف: زنان بطور روتین در ورود به لی 1.1کیفیت  یهبیان

 کنند.موقع دریافت میمراقبت مناسب و ب

برای زن  که ضروریمراقبت در طول لیبر و زایمان برای اطمینان از ، ارزیابی زن و بررسی منظم در ورود به لیبر: طقمن

شخیص خطرات یا مشکالتی که نیازمند که این ارزیابی جهت پیشگیری از شروع مشکالت و ت باشدمیاست، حیاتی مناسب 

 باشد.اورژانسی یا برای ارجاع جهت پیامدهای بهتر حاملگی و لیبر برای هر دو مادر و نوزاد می واکنش

لیبر و حاملگی، معاینه واژینال و تائید  حالشرحدوره قبل از حاملگی، در در ورود، زنان بطور کامل از نظر مدارک مراقبت 

گیرند. میزان ضربان قلب جنین، قرار، وضعیت و عضو نمایش جنین، فشار خون، ضربان قلب ررسی قرار میشروع لیبر مورد ب



در » HIVشود. نوع گروه خونی و ارهاش، هموگلوبین، پروتئین و گلوکز ادرار و وضعیت و دمای بدن مادر تعیین و ثبت می

 شود.و ثبت می گیردمیمورد آزمایش قرار « صورت لزوم

و میزان ضربان قلب جنین بطور منظم   ی بدن مادرشود؛ فشار خون، ضربان قلب، دمالیبر با پارتوگراف ارزیابی می پیشرفت

شود. زایمان شود. تسکین درد پیشنهاد شده و انتخاب مادر در نظر گرفته میبررسی می« ساعت خط عمل پارتوگراف 1در »

شود. مرحله سوم زایمان بطور فعال ترغیب مادر به زور زدن هدایت می طتوسگیرد و واژینال خودبخود مورد حمایت قرار می

 شود.شود، اداره میبا اکسی توسین داخل وریدی یا داخل عضالنی که بالفاصله پس از زایمان تجویز می

 هایبیانیه)د شوشود بطور مناسبی اداره میهر مشکلی که در ورود به لیبر و در طول لیبر و زایمان به سرعت تشخیص داده 

 .(الف و ب را مالحظه فرمائید 0.7الف و ب،  0.2، 0.1، 0.1، 0.1، 0.6کیفیت 

 های کیفیتگیریاندازه

 دادهای درونگیریاندازه

ترمومتر، فشارسنج، )زایمانی منابع و تجهیزات اساسی پایه برای مراقبت روتین و تعیین مشکالت  تتسهیال .0
دارد که به تعداد کافی همیشه در واحدهای مامایی برای لیبر  (رای آزمایش ادراراستتوسکوپ برای جنین، نوار ب

 (11.18). *و زایمان موجود هستند

روز برای ارزیابی مراقبت در طول زایمان و فعالیت در واحدهای های نوشته شده و بهتسهیالت زایمانی پروتکل .6
 (81.17). *باشندبهداشت میجهانی ی سازمان هامامایی لیبر و زایمان دارد که بر اساس دستورالعمل

طور منظم کنند و بواحدهای مامایی لیبر و زایمان آموزش ضمن خدمت دریافت می ررکنان مراقبت سالمتی دکا .1
های مامایی در طول لیبر و زایمان تازه ماه در زمینه تشخیص و اداره اورژانس 06 رحداقل یکبار د را هاآموزش

  (81.16)کنند. می

تمرین تحریک لیبر و بررسی حمایتی  یکبارکارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای لیبر و زایمان حداقل ماهی  .1
 (78.21). دهندرا انجام می در مراقبت روتین و تعیین مشکالت مامایی در طول لیبر و زایمان

 داد/فرایندهای برونگیریاندازه

که فشار خون، ضربان قلب و دمای بدنشان  افرادیکنند، زایمان میتمام زنانی که در تسهیالت زایمانی  نسبت .0
و در صورت مناسب بودن روی آنها )بطور مناسب در طول لیبر، زایمان و بالفاصله پس از زایمان ثبت شده بود 

 (87.61).  (عمل شود

دقیقه پس  عرض یک توسین درافرادی که اکسیکنند، تمامی زنانی که در تسهیالت زایمانی زایمان می نسبت .6
 (82.08)اند. یافت کردهاز زایمان نوزادشان در

در لیبر بطور صحیح  با  شانکه پیشرفت افرادیکنند، تمامی زنانی که در تسهیالت زایمانی زایمان می نسبت .1
 (81.12)استفاده از پارتوگراف و یک خط عمل چهار ساعته بررسی و ثبت شده است. 

که نتیجه آزمایش ادرارشان در طول لیبر،  افرادیکنند، تسهیالت زایمانی زایمان میتمامی زنانی که در  نسبت .1
 (78.11)زایمان و بالفاصله پس از زایمان بطور مناسبی ثبت شده است. 



ای برای تسکین درد در طول که هر گزینه افرادیکنند، تمامی زنانی که در تسهیالت زایمانی زایمان می نسبت .1
 (71.11)اند. ریافت کردهلیبر و زایمان د

 های پیامدگیریاندازه

 یا مرگهای زودرس (مرگ در زمان تولد)در تسهیالت زایمانی ]تعداد مرگ جنینی  ناتالپریمیزان مرگ  .0
های مرگ)هفته بودند  68یا حداقل بوده گرم  0111که وزنشان حداقل  نوزادی/ تعداد کل نوزادان متولد شده

 (10.11). *[0111 × (زندههنگام تولد+ تولدهای 

 (88.16). (افتدتولد اتفاق می 0111هر  که به ازایهای نوزادی تعداد مرگ)میزان مرگ در دوران حاملگی  .6

ساعت  06که در عرض  افرادیشوند، تمامی زنانی که در تسهیالت زایمانی در فاز فعال لیبر پذیرش می نسبت .1
 (76.81)کنند. زایمان می

 

 کنند.ب: نوزادان بالفاصله بعد از تولد مراقبت روتین دریافت می1.1 کیفیت یهبیان

کند، نیازهای فوری آنها تطابق نوزادان با محیط جدید را تسهیل می ،مراقبت روتین از نوزادان بالفاصله بعد از تولدمنطق: 

 کند.کند و از مشکالت قابل پیشگیری جلوگیری میرا به بهترین راه ممکن برآورده می

حداقل یک ساعت برقرار به مدت شوند و تماس پوست به پوست با مادر بالفاصله بعد از زایمان، نوزادان کامال خشک می

شود و تغدیه با شیر مادر در اولین ساعت بعد از شود. بریدن بند ناف  یک تا سه دقیقه بعد از زایمان به تاخیر انداخته میمی

 شود. مشکلی بطور مناسبی تشخیص داده شده و اداره می گیرد. هرتولد مورد حمایت قرار می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

روز دارد که مطابق با های بالینی نوشته شده و بهتسهیالت زایمانی برای مراقبت ضروری از نوزاد، دستورالعمل .0

 (10.11). *زایمان موجود هستندهای سازمان جهانی بهداشت بوده و در واحدهای مامایی در لیبر و دستورالعمل

 تمامیدارد که به تعداد کافی در  (یا تیغ)و قیچی  (یا کالمپ بند ناف) ای از گیره بند ناف تسهیالت زایمانی ذخیره .6

 (81.82). *های مورد انتظار موجود هستندزایمان تمامی ها برایزمان

لیبر و زایمان دارد که  واحدهای تمیز در ای از حولهتسهیالت زایمانی برای خشک کردن بالفاصله نوزادان، ذخیره .1

 (81.81)های مورد انتظار موجود هستند. زایمان تمامیها برای به تعداد کافی در همه زمان

-ماه آموزش ضمن خدمت یا دوره 06کارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای مامایی لیبر و زایمان، حداقل یکبار در  .1

 (81.11). کنندرد مراقبت الزم از نوزاد و حمایت از شیردهی دریافت میهای منظم آموزش در مو



درجه  61در دمای اتاق ثبت شده داشتن درجه حرارت ای و مکانیسمی برای نگهناحیهتسهیالت زایمانی، تنظیمات  .1

  (77.1). دارددر واحدهای لیبر و زایمان  ،گراد یا باالتر و بدون کوران هواسانتی

سازی شده و نظارت ماه آموزش و تمرینات شبیه اقبت سالمتی در لیبر و زایمان حداقل یکبار درکارکنان مر .2

 (77.86). کننددریافت می را حمایتی در مراقبت  الزم از نوزادان و حمایت از شیردهی

 داد/فرایندبرون

 (16.82). *نسبت همه نوزادانی که در ساعت اول پس از تولد شیردهی از پستان داشتند .0

با بدن یا سر )اند نسبت همه نوزادانی که با مادرانشان برای یک ساعت پس از تولد تماس پوست به پوست داشته .6

  (81.11) .(پوشیده شده

نسبت همه نوزادانی که تمام چهار مورد مراقبت ضروری از نوزاد را که شامل: خشک کردن کامل و بالفاصله پس  .1

را دریافت  و شروع شیردهی در ساعت اول تولد پوست، تاخیر در بریدن بند ناف از تولد، تماس بالفاصله پوست با

 (78.11)بودند.  کرده

 (72.12)نسبت همه نوزادانی که بریدن بند نافشان یک تا سه دقیقه پس از تولد انجام شده بود.  .1

 (72.11)خشک شده بودند. کامال نسبت تمام نوزادانی که بالفاصله پس از تولد  .1

 مدپیا

( دقیقه پس از تولد 061تا  21) (С˚1/17-1/12)دمای بدن نرمال در اولین معاینه تکمیلی نسبت همه نوزادانی که  .0

 (81.17)داشتند. 

 

 کنند.ج: مادران و نوزادان مراقبت روتین پس از تولد دریافت می1.1کیفیت  یهبیان

برای پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان مشکالت در مادر مراقبت روتین پس از تولد، استفاده از بهترین عملکرد منطق: 

 دهد.مورد اینکه چگونه از خود و نوزادانشان مراقبت کنند را نشان می و کودک و مشاوره مادران در

نرمال مورد  وضعیتاز  یباید هر نوع تغییری انجام گرفته برای مادر و کودکش، ، مراقبت فردزایمانمراقبت پس از در 

ساعت اول پس از  18بطور مداوم در  دفع ادرار. فشار خون، دمای بدن، خونریزی و مورد بررسی قرار گیرداز تولد انتظار پس 

-شوند و تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد حمایت قرار میشوند. مشکالت تشخیص داده شده و اداره میتولد بررسی می

های پیشگیری از بارداری ها و روشگذاری بین زایمانادشان، فاصلهنوزمورد خود و  های خطر درگیرد. مادران در مورد نشانه

 گیرند.مورد مشاوره قرار می



و بند  یچشمنظر شوند و از نگه داشته می گیرند، در تماس پوست با پوست با مادرنوزادان تحت بررسی کامل بدنی قرار می

ها طبق و واکسن« ک»شود، ویتامین عت به تاخیر انداخته میسا 61گیرند. حمام نوزاد به مدت میمورد مراقبت ناف قرار 

گیرد و مشکالت تشخیص داده شده و اداره شود، دمای بدنشان مورد بررسی قرار میمی تزریقی به آنها های ملدستورالعمل

کیفیت  یهبیان) شودهای کوچک مراقبت اضافی داده میشوند. در صورت لزوم به نوزادان با وزن کم زمان تولد و بچهمی

 .(ب را مالحظه فرمائید0.2

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

های مامایی یا روز برای مراقبت پس از زایمان در بخشهای بالینی نوشته شده و بهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .0

. *انی بهداشت هستندهای سازمان جهبخش مراقبت پس از زایمان در واحد مامایی دارد که مطابق با دستورالعمل

(11.01) 

روز ساعت  61دهد به مادران و نوزادان اجازه می ورا فراهم کرده مادر و نوزاد تسهیالت زایمانی امکان هم اتاقی  .6

 (82.17). *را با همدیگر باشند

ان شیردهی با پستان دارد که بطور روتین به تمامی مراقبان سالمت و کارکنمکتوب تسهیالت زایمانی سیاست  .1

  (81.08). شده است ارائه پشتیبان

کارکنان مراقبت سالمتی در واحد مامایی، بطور روتین در مورد مراقبت پس از زایمان و شیردهی با پستان حداقل  .1

 (81.11). کنندماه یکبار آموزش ضمن خدمت یا جلسات منظم بازآموزی دریافت می 06هر 

بعد از مرخص شدن از بیمارستان زمان از اینکه آیا هر مادری  طمینانا دارد، برایتسهیالت زایمانی برنامه محلی  .1

 (71.18). داند یا نهرا میبعمل خواهد آمد خود و نوزادش و مکان مراقبتی که از 

های جایگزین شیردهی دارد که این موارد شامل استفاده از فنجان های محلی برای روشتسهیالت زایمانی برنامه .2

 (78.17). باشندممانعت از شیردهی با شیشه شیر می یا فنجان و قاشق و

هایشان درباره مزایا و اداره شیردهی با پستان تسهیالت زایمانی برنامه محلی برای آگاه کردن زنان حامله و خانواده .7

 (71.11). دارد

اش با توضیح کامل انوادهبه مادر و خفقط در موادر نیاز که تغذیه نوزاد با فورموال  کندتضمین میتسهیالت زایمانی  .8

 (70.81). نشان داده شده استاز آن در مورد خطرات استفاده نامناسب 

 داد/فرایندبرون



و تمام « ک»تسهیالت زایمانی که ویتامین  واحدهاینسبت تمام نوزادان در بخش مراقبت پس از زایمان یا  .0

 (10.61) .*انددریافت کرده های ملیرا مطابق با دستورالعمل هاواکسن

را در تسهیالت زایمانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر از زمان تولد تا زمان ترخیص  موجودنسبت همه نوزادان  .6

 (81.17). اندداشته

تسهیالت زایمانی که مشکالت فشار خون، ضربان  واحدهاینسبت تمام زنان در بخش مراقبت پس از زایمان یا  .1

 (81.16). تغذیه با شیر مادرشان ثبت شده است قلب، خونریزی واژینال، لوشیا یا

 (81.01). اندنسبت همه نوزادان در تسهیالت زایمانی که معاینه کامل بالینی قبل از ترخیص داشته .1

در تسهیالت  عارضه،ساعت بعد از یک زایمان واژینال بدون  61ت همه مادران و نوزادان سالمی که به مدت بسن .1

 (86.11). اندردهزایمانی مراقبت دریافت ک

در مورد دمای بدن  شاناطالعاتدر تسهیالت زایمانی که  نسبت همه نوزادان در بخش مراقبت پس از زایمان یا .2

 (86.10). های خطر ثبت شده استنوزاد، تعداد تنفس، رفتار شیر خوردن و وجود یا عدم وجود نشانه

را از یک در تسهیالت زایمانی که مشاوره شیردهی نسبت همه مادران سالم در بخش مراقبت پس از زایمان یا  .7

 (86.01). اندسالمتی ماهر دریافت کرده تدهنده مراقبارائه

روز ساعت  61در تسهیالت زایمانی که به آنها اجازه هم اتاقی با نوزادشان به مدت  نسبت همه زنان زایمان کرده .8

 (78.11). داده شده است

گذاری بین تولدها و ایمانی که به آنها در مورد فاصلهزایمان در تسهیالت ز نسبت تمام زنان در زمان پس از .1

 (77.81). روشهای پیشگیری از بارداری قبل از ترخیص مشاوره داده شده بود

 پیامد

 (81.11). نسبت تمام نوزادان در تسهیالت زایمانی که در زمان ترخیص از بیمارستان شیردهی انحصاری داشتند .0

-یشگیری از بارداری در مورد فاصلهنان در زمان پس از زایمان در تسهیالت زایمانی که مشاوره پنسبت همه ز .6

 (81.11). انددریافت کرده را ها قبل از ترخیصگذاری بین زایمان

 

 

 



 کنند.ریعا مداخالت مناسب دریافت میاکالمپسی یا اکالمپسی س: زنان مبتال به پره1.1کیفیت  یهبیان

مرگ و میر مادری، مرگ و میر زمان زایمان  مهمترین عللاکالمپسی و اکالمپسی پرهخون ناشی از حاملگی، فشار منطق: 

تواند بطور چشمگیری مرگ و میر و موقع و درمان مناسب میسریع و بو مرگ و میر نوزادی هستند. پیشگیری، تشخیص 

 بیماری مربوطه را کاهش دهد.

داخل وریدی یا عضالنی و یک داروی کاهنده فشار خون در منیزیوم فورا سولفات  ،دکالمپسی شدیبه زنان مبتال به پره

های کارکرد بد اعضا و داده شود. نشانهمنیزیوم وز اولیه مرجع سولفات در صورت ارجاع زن باید دشود. صورت نیاز داده می

 (، رفلکس تاندون و میزان ضربان قلب جنینردراامانند فشار خون، تعداد تنفس، تعادل مایع، میزان )های خطر نشانه سایر

کنند. اگر زن در حاملگی ترم ها پیشرفت بیماری را تعیین میهای آزمایشگاهی مانند اوره و الکترولیتشوند. تستبررسی می

حاملگیهای شود. برای پیشنهاد می قرار دارد یا جنین قابلیت حیات ندارد، لیبر با مداخله ابزاری یا در صورت نیاز سزارین

   شود.کورتیکواستروئیدها داده میهمراه منیزیوم به زودرس اگر شرایط ثابت باشد، سولفات 

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

دارد که همیشه به تعداد منیزیوم تسهیالت زایمانی ذخایری از داروهای ضد فشار خون خوراکی، وریدی و سولفات  .0

 (10.8). *ن از واحد مامایی موجود هستندکافی در واحدهای لیبر و زایما

-روز در مورد اداره پره اکالمپسی دارد که مطابق دستورالعملهای نوشته شده و بهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .6

های سازمان جهانی بهداشت بوده و در واحدهای لیبر، زایمان و بعد از زایمان از واحد مامایی موجود هستند. 

(11.11) 

آموزش ضمن خدمت و جلسات منظم ماه یکبار،  06حداقل هر مراقبت سالمتی در واحد مامایی،  کارکنان .1

-و سولفات منیزیوم برای درمان پرهبازآموزی در مورد استفاده از داروهای ضد فشارخون، تزریقات داخل وریدی 

 (81.11)کنند. اکالمپسی و اکالمپسی دریافت می

 داد/فرایندنبرو

منیزیوم را اکالمپسی شدید یا اکالمپسی که در تسهیالت زایمانی دوز کامل سولفات ه پرهن مبتال بنسبت تمام زنا .0

 (10.17). *انددریافت کرده

نسبت همه زنان مبتال به فشار خون افزوده شده شدید در حاملگی که در تسهیالت زایمانی داروی ضد فشار خون  .6

 (88.16)اند. تجویز شده را دریافت کرده



اکالمپسی که در تسهیالت زایمانی وضعیتشان به طرف اکالمپسی پیشرفت کرده مبتال به پرهبت همه زنان نس .1

 (80.1)است. 

 پیامد

اکالمپسی یا سهیالت زایمانی در اثر عوارض پرهاکالمپسی یا اکالمپسی که در تنسبت همه زنان مبتال به پره .0

 (10.66). *اندفوت کردهاکالمپسی 

اند و اکالمپسی یا اکالمپسی که با یک جنین زنده به تسهیالت زایمانی رسیدهان مبتال به پرهنسبت همه زن .6

 (82.11)مرده است.  (زودرس نوزادییا مرگ  های هنگام تولدمرگ)کودکشان در دوره حول و حوش زایمان 

اکالمپسی یا اکالمپسی پرهدر تسهیالت زایمانی که بخاطر اکالمپسی یا اکالمپسی نسبت همه زنان مبتال به پره .1

 (72.88)اند. شرایط نزدیک به مرگ را تجربه کرده

  

 کنند.: زنان مبتال به خونریزی پس از زایمان سریعا مداخالت مناسب دریافت می1.1کیفیت  یهبیان

ساعت اول  18تا  61های اتفاق افتاده در خونریزی پس از زایمان علت قابل پیشگیری مرگ مادری و اکثر مرگ منطق:

 ای برای کاهش موثر مرگ هستند.پایه ،موقع و اداره مناسبباشد. تشخیص زودرس و بپس از زایمان می

شود. اگر خونریزی اتفاق بیفتد، باید سریعا با اکسی توسین داخل وریدی، خونریزی پس از زایمان بطور روتین بررسی می

های موقتی یا در صورت لزوم با مداخالت جراحی اداره شود. ماساژ رحمی، خارج سازس دستی جفت محبوس شده، بررسی

شوند و شوک با احیا فوری توسط مایعات داخل وریدی و در خونریزی مداوم، ضربان قلب و فشار خون مرتبا بررسی می

 شود. صورت لزوم با تزریق خون اداره می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

روز برای اداره خونریزی پس از زایمان دارد که مطابق با شده و بهتههای نوشتسهیالت زایمانی دستورالعمل .1

. *های سازمان جهانی بهداشت بوده و در واحدهای زایمان و مراقبت پس از زایمان موجود هستنددستورالعمل

(11.72) 

ها، سر شامل سرنگ)تسهیالت زایمانی داروهای یوتروتونیک و ذخایری برای تزریق مایعات داخل وریدی و خون  .1

دارد که همیشه به تعداد کافی در واحدهای زایمان و مراقبت  (های داخل وریدی و خونها، برانول، محلولسوزن

 (81.11)پس از زایمان موجود هستند. 



 (82.86). موجود است ی، همیشه یک سرویس تزریق خون عملکردیدر تسهیالت زایمان .2

ماه  06ای لیبر، زایمان و مراقبت پس از زایمان از واحد مامایی، حداقل هر کارکنان مراقبت سالمتی در واحده .7

. کنندبازآموزی در مورد اداره خونریزی پس از زایمان دریافت میمنظم یکبار آموزش ضمن خدمت و جلسات 

(81.61) 

 داد/فرایندبرون

-ای درمانی یوتروتونیک دریافت کردهنسبت تمام زنان با خونریزی پس از زایمان که در تسهیالت زایمانی داروه .0

 (81.71). *اند

نسبت تمام زنان در تسهیالت زایمانی، با خونریزی پس از زایمان بعلت جفت محبوس مانده که برای آنها خارج  .6

 (81.18). سازی دستی جفت توسط دستیار ماهر زایمانی انجام گرفته بود

 پیامد

. *انددر تسهیالت زایمانی که بعلت خونریزی پس از زایمان مرده نسبت تمام زنان با خونریزی پس از زایمان .0

(16.18) 

 (81.81). اندسزارین که خون دریافت کرده به روشنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی  .6

 (81.18). انداند و خون دریافت کردهنجام دادهانسبت تمام زنانی که در تسهیالت زایمانی زایمان واژینال  .1

خونریزی ) انددر تسهیالت زایمانی که خونریزی شدید پس از زایمان داشته نسبت تمام زنان زایمان کرده .1

 (10.17). (سی یا هر نوع خونریزی به همراه کاهش فشار خون یا نیازمند تزریق خونسی 0111غیرطبیعی بیش از 

نی که بعلت خونریزی پس از زایمان شرایط نزدیک نسبت تمام زنان با خونریزی پس از زایمان در تسهیالت زایما .1

 (77.17). اندبه مرگ را تجربه کرده

 

های ، مطابق با دستورالعملاندشده داشتهیا متوقف  طول کشیده لیبر: زنانی که 1.1کیفیت یهبیان

 کنند.سازمان جهانی بهداشت مداخالت مناسب دریافت می

باشد. لیبر متوقف شده تشخیص مادر و هم در نوزاد می درو مرگ و میر هم لیبر متوقف شده علت اصلی بیماری منطق: 

مادر شده و منجر به خطرات  واژینال در-واژنی یا فیستول رکتال-ایتواند منجر به پارگی رحم، فیستول مثانهداده نشده می

بررسی مناسب لیبر برای پیشگیری  ی برای زایمان، آسفیکسی نوزادی، سندرم آسپیراسیون مکونیوم و سایر شرایط شود.زیاد



تواند بروز این مشکالت را موقع لیبر متوقف شده میالت آن و تشخیص زودرس و اداره باز طول کشیدن لیبر و مشک

 کاهش دهد.

با  لیبر طول کشیدهو تشخیص سریع بوده فواصل چهار ساعته  بامداخالت برای لیبر طول کشیده شامل معاینه واژینال 

هیدراسیون زن وضعیت لگنی و ارزیابی و اداره -پارتوگراف دارای خط عمل چهار ساعته، بررسی عدم تناسب سری استفاده از

و در )توسین داخل وریدی ، تقویت لیبر با اکسیلگنی-عدم تناسب سری یاتاخیر در اولین مرحله باشند. در صورت می

وکیوم یا )ومین مرحله لیبر با استفاده مناسب از زایمان ابزاری . تاخیر در د(ها سالم نباشند با آمنیوتومیصورتی که پرده

-های لیبر متوقف شده مورد درمان قرار مییا بوسیله سزارین در صورت وجود شواهدی از آسیب جنینی یا نشانه (فورسپس

 گیرد.

داشتن امکانات موجود، با  لگنی و-تقویت لیبر فقط در موارد اثبات شده تاخیر در لیبر بعد از رد عدم تناسب سرینکته: 

باید مورد استفاده قرار  هر اثر سوئی، و با توانایی ادارهبررسی منظم و مناسب ضربان قلب جنین و الگوی انقباض رحمی 

 گیرد.

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

ارد که مطابق با روز برای پیشگیری و اداره لیبر طول کشیده دهای مکتوب و بهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .0

 (11.88). *باشندهای سازمان جهانی بهداشت بوده و در واحدهای لیبر و زایمان موجود میدستورالعمل

با وکیوم یا فورسپس، همچنین تجهیزات انجام شده های تسهیالت زایمانی وسایل ضروری و کافی برای زایمان .6

 (11.11). *ن از بخش مامایی موجود هستنداکه همیشه به تعداد کافی در واحد زایم احیا نوزاد دارد

 (11.01). *واحد زایمان از بخش مامایی دارد تسهیالت زایمانی یک اتاق عمل مناسب مجهز نزدیک به .1

 (87.11). داردروز را ساعت  61تسهیالت زایمانی تعداد کافی از کارکنان ماهر برای انجام سزارین در تمام  .1

حدهای لیبر و زایمان از بخش مامایی، آموزش ضمن خدمت و جلسات منظم کارکنان مراقبت سالمتی در وا .1

 (86.01)کنند. در مورد اداره لیبر طول کشیده و متوقف شده دریافت می (هر شش ماه یکبار) بازآموزی

 داد/فرایندبرون

هفته که با لیبر  17مساوی یا قلو سفالیک بزرگتر کجنین ت دارایزا در تسهیالت زایمانی نسبت همه زنان اول .0

 (87.67).  (Robson 0گروه ) خودبخود تحت سزارین قرار گرفتند

. اندنسبت تمام زنان در تسهیالت زایمانی با لیبر طول کشیده یا متوقف شده که به روش سزارین زایمان کرده .6



(82.11) 

لیبر تحت زایمان واژینال ابزاری  نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که بخاطر تاخیر در مرحله دوم .1

 (81.60). قرار گرفتند

دقیقه از تصمیم برای انجام سزارین تحت سزارین  11نسبت زنان با لیبر طول کشیده یا متوقف شده که در عرض  .1

 (71.1). اورژانسی قرار گرقتند

-که برای تقویت لیبر اکسییبر در پیشرفت مرحله اول لاثبات شده نسبت تمام زنان در تسهیالت زایمانی با تاخیر  .1

 (71.12). اندیافت کردهتوسین در

ساعت طول  06نسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که فاز فعال اولین مرحله لیبر آنها بیش از  .2

 (72.71). کشیده است

 (71.86). ده استنسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که لیبر آنها در مرحله دوم طول کشی .7

 پیامد

 (81.11). انددچار پارگی رحم شدهنسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که در طول لیبر  .0

بعد از لیبر طول کشیده یا متوقف شده، اتفاق که های حول و حوش زایمان در تسهیالت زایمانی نسبت همه مرگ .6

 (81.61). افتاده است

-ها، سفالفلج بازویی، شکستگی) های زایمانیه آسیبک لد شده در تسهیالت زایمانینسبت همه نوزادان متو .1

 (81.71). داشتند (هماتوم

بعلت لیبر طول کشیده یا متوقف نسبت همه زنان با لیبر طول کشیده یا متوقف شده در تسهیالت زایمانی که  .1

 (71.1). اندشرایط نزدیک به مرگ مادری را تجربه کردهشده، 

 

های سازمان جهانی : نوزادانی که تنفس خودبخود ندارند، مطابق با دستورالعمل1.5کیفیت  یهانبی

 کنند.از تولد دریافت میپس بهداشت، تحریک مناسب و احیا با بگ و ماسک در عرض یک دقیقه 

و همچنین ده های نوزادی در طول هفته اول زندگی بوآسفیکسی حین تولد یکی از علل منجر شونده به مرگمنطق: 

تواند با احیا موثر و مناسب نوزادانی که در زمان تولد تنفس ندارند، باشد؛ که میمدت و مرگ میمسئول اختالل عصبی دراز

 قابل پیشگیری باشد.



شود. کنند، پشتشان دو یا سه بار برای تحریک اضافی مالیده میکردن خودبخود تنفس نمینوزادانی که بعد از خشک

شود که نوزاد آسپیراسیون مکونیوم داشته یا ترشحات دهان یا بینی دارد. تهویه با فشار در صورتی استفاده میساکشن فقط 

هفته و با اکسیژن  16دقیقه اول تولد برای نوزادان باالی ماسک خودبخود باد شونده با هوا در  مثبت با استفاده از بگ و

قلب، حرکت قفسه سینه و گیری ضربان ود. کفایت تهویه بوسیله اندازهشهفته شروع می 16برای نوزادان زودرس زیر  11٪

شود که ضربان قلب پس غلظت باالتر اکسیژن فقط در صورتی داده میشود. ارزیابی می (در صورت وجود) متریاکسیپالس

 بار در دقیقه باشد. 21ثانیه احیا زیر  21از 

 های کیفیتگیریزهاندا

 داددرون

شونده در خود باددی حداقل در دو سایز و یک بگ خودبهمانی دستگاه ساکشن همراه با ماسک نوزاتسهیالت زای .0

 (11.81). *دارواحدهای زایمان و نوزادی از بخش مامایی د

های سازمان جهانی بهداشت، برای اداره روز، مطابق با دستورالعملمکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .6

 (10.82). *دارکشند، در واحدهای زایمان از بخش مامایی دخودبخود نفس نمینوزادانی که 

همه کارکنان مراقبت سالمتی که در تسهیالت زایمانی از زنان حامله، زنان در مرحله پس از زایمان و نوزادان  .1

بگ و استفاده از  سازی تهویه با فشار مثبت باطوری که بوسیله شبیههمان) کنند در احیا پایه نوزادمراقبت می

 (81.21). مهارت دارند (نشان داده شده است ماسک بر روی مدل

ماه یکبار آموزش ضمن  06کارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای زایمان و نوزادی از بخش مامایی حداقل هر  .1

 (87.12). کنندخدمت و جلسات منظم بازآموزی در مورد احیا پایه نوزاد دریافت می

سازی ی هر ماه تمرینات آموزشی یا شبیهقبت سالمتی در واحدهای زایمان و نوزادی از بخش مامایکارکنان مرا .1

 (81.10). کنندحمایتی در مورد احیا پایه نوزاد دریافت می نظارتشده و 

 داد/فرایندبرون

از تحریک اضافی نسبت همه نوزادنی که در تسهیالت زایمانی تحت احیا با بگ و ماسک قرار گرفته بودند و بعد  .0

 (80.01). تنفس خودبخودی نداشتند

نسبت همه نوزادنی که در تسهیالت زایمانی تحت احیا با بگ و ماسک در عرض یک دقیقه پس از تولد قرار  .6

 (71.12). گرفته بودند و بعد از تحریک اضافی تنفس خودبخودی نداشتند

 پیامد



در تسهیالت زایمانی با عدم  (هفته 17املگی مساوی یا بیشتر از سن ح)نسبت همه نوزادان زنده متولد شده در ترم  .0

 (10.01). *(مرگ زودرس نوزادی)ناهنجاری مادرزادی بزرگ که در عرض هفت روز بعد از تولد مردند 

در تسهیالت زایمانی که  (هفته 17سن حاملگی مساوی یا بیشتر از )نسبت همه نوزادان زنده متولد شده در ترم  .6

 (71.12)خود نداشتند اما پنج دقیقه بعد از احیا تنفس خودبخود داشتند. تنفس خودب

 

و نوزادشان مطابق با  مناسب برای خودزودرس مداخالت  الف: زنان با لیبر1.6کیفیت  یهبیان 

 کنند.  یافت میهای سازمان جهانی بهداشت دردستورالعمل

کودک شود که سبب  خطرات زیادی برای سالمتیواند منجر به تمی (هفته کامل حاملگی 17قیل از ) لیبر زودرسمنطق: 

شود. پیشگیری از لیبر زودرس و اداره مناسب لیبر زودرس قریب الوقوع، جهت کاهش میکودک  تولد زودتر از موقعافزایش 

 ستند.خطرات مرتبط برای کودک، پیشگیری از مشکالت قابل پیشگیری و بهبود پیامد و حیات کودکان زودرس ضروری ه

اره نوزادان زودرس و مشکالت آنها، انجام یک شوند که توانایی ادتسهیالتی پذیرش میمراکز در  ،زنان با لیبر زودرس

ها و عالئم از نظر نشانهارزیابی ارزیابی کامل و بررسی برای اثبات سن حاملگی بوسیله سونوگرافی یا زمان آخرین قاعدگی، 

 .را داشته باشند تواند با تاخیر انجام شودقریب الوقوع است یا می آیا زایمان اینکهعفونت و بررسی 

حاملگی  11-61های زایمان در هفته بودن بعد از رد کوریوآمنیونیت، کورتیکواستروئید قبل از زایمان در موارد قریب الوقوع

 16در موارد زایمان زودرس زیر  قبل از زایمانمنیزیوم سولفات  شود.داده می (در صورت مناسب بودن) به همراه توکولیز

بیوتیک داده ها آنتیشود. به زنان با پارگی پیش از موعد و زودرس پردههفته برای حفظ جنین از مشکالت عصبی داده می

  شود.می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

های زایمان از بخش مامایی روز برای اداره لیبر زودرس در واحدهای مکتوب و بهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .0
 (10.12). *دنباشهای سازمان جهانی بهداشت میدارد که مطابق با دستورالعمل

ها و بیوتیک، آنتی(دگزامتازون یا بتامتازون) ایمانزتسهیالت زایمانی ذخایری از کورتیکواستروئیدهای قبل از  .6
های سازمان یمان زودرس، مطابق با دستورالعملدارد که همیشه به تعداد کافی برای اداره زامنیزیوم سولفات 

 (11.12). *جهانی بهداشت موجود هستند

ماه یکبار آموزش ضمن خدمت و جلسات منظم  06کارکنان مراقبت سالمتی در واحد مامایی، حداقل هر  .1
 (81.16). کنندبازآموزی در مورد اداره لیبر زودرس دریافت می

حمایتی در  نظارتسازی شده و ها یا تمرینات شبیهماهانه آموزش ماماییکارکنان مراقبت سالمتی در واحد  .1
 (71.08). کننددریافت میرا مورد اداره لیبر زودرس 



 داد/فرایندبرون

حاملگی در تسهیالت زایمانی که مادرانشان در صورت  11و  61های نسبت همه نوزادان به دنیا آمده بین هفته .0
 (82.00)اند. کردهدوز کورتیکواستروئید قبل از ازیمان دریافت وجود اندیکاسیون حداقل یک 

حاملگی در تسهیالت زایمانی که مادرانشان برای حفظ  16نسبت همه نوزادان به دنیا آمده قبل از هفته  .6
  (78.16). انددریافت کردهمنیزیوم نوزادشان از مشکالت عصبی جنینی سولفات 

بیوتیک یالت زایمانی زایمان کرده و آنتیها که در تسهوعد و زودرس پردهنسبت همه زنان با پارگی پیش از م .1
 (87.21). اندپیشگیرانه دریافت کرده

 پیامد

بیوتیک یالت زایمانی زایمان کرده و آنتیها که در تسهنسبت همه زنان با پارگی پیش از موعد و زودرس پرده .0
 (87.21). *اندپیشگیرانه دریافت کرده

حاملگی در تسهیالت زایمانی که با  11تا  61های هفته درکودکان در معرض خطر تولد  نسبت تمام .6
 (71.20). اندکورتیکواستروئید قبل از زایمان مواجه شده

حاملگی یا باالتر در تسهیالت زایمانی که با  11 نسبت تمام کودکان در معرض خطر تولد در هفته .1
 (76.11). اندشدهکورتیکواستروئید قبل از زایمان مواجه 

 

های سازمان جهانی بهداشت، ب: کودکان زودرس و کوچک، مطابق با دستورالعمل1.6کیفیت  یهبیان

 کنند.مراقبت مناسب دریافت می

و دیررس برای مرگ دوره نوزادی و مشکالت سالمتی  زیادیکودکان زودرس و کوچک در معرض خطر بسیار  منطق:

دیده که در تمام مدت توسط کارکنان خوب آموزشند. آنها باید در واحدهای نوزادی مجهز ناتوانی در تمام عمر قرار دار

 حضور دارند، مراقبت شوند.

شوند و دقیقا برای مشکالت در تمام مدت گرم نگه داشته می (گرم 6111کمتر از )کودکان زودرس و با وزن کم زمان تولد 

 (دوشیدن شیر پستان، شیر اهدایی یا شیر خشک)صاری یا تغذیه جایگزین شوند، مادرانشان در مورد شیردهی انحبررسی می

گرم مورد مراقبت کانگروئی  6111با عالئم حیاتی ثابت با وزن مساوی یا زیر  گیرند. نوزادان زودرسمورد حمایت قرار می

گیرند و دمای مورد مراقبت قرار می گیرند. نوزادانی که عالئم ثابتی ندارند در انکوباتور تمیز یا زیر بخاری تابشیقرار می

کاهش دمای بدن، مشکالت تغذیه، قطع تنفس، سندرم زجر )شود. خطر مشکالت معمول بدنشان زود به زود بررسی می

-بیوتیک، آنتیشوند. در صورت لزومسریعا ارزیابی، بررسی و تشخیص داده شده و بطور مناسبی اداره می (هاتفسی و عفونت

 شود.مانی ایمن، فشار مثبت مداوم راه هوایی و سورفکتانت جایگزین داده میها، اکسیژن در

 

 



 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

روز برای مراقبت از نوزادان کوچک و زودرس در واحدهای مکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .0
 (10.10). *باشدان جهانی بهداشت میهای سازماز بخش مامایی دارد که مطابق با دستورالعمل یزایمان

کردن مراقبت حرارتی خوب برای نوزادان زودرس ثابت و زایمانی ذخایر و موادی جهت فراهمتسهیالت  .6
، (هاهای کودک، جوراببندهای حمایتی، کاله)دارد که شامل مراقبت کانگروئی حیاتی غیرثابت از نظر عالئم 

  (81.01). *ی هستندهای تابشانکوباتورهای تمیز و بخاری

کردن تغذیه مناسب برای نوزادان زودرس دارد و از شیردهی با زایمانی ذخایر و موادی جهت فراهمتسهیالت  .1
شامل شیردهی با فنجان یا قاشق، شیرخشک نوزادی، شیردوش، امکانات ذخیره شیر، )پستان یا تغذیه جایگزین 

ای، سرنگ، مایعات داخل وریدی و لوله معده-های بینیپاستوریزه کردن، در صورت امکان بانک شیر، لوله
 (82.12) کند.حمایت می (گذاری

کنند، حداقل هر کارکنان مراقبت سالمتی که با زنان حامله، زنان در مرحله پس از زایمان و و نوزادان کار می .1
های زودرس و با بچهماه یکبار، آموزش ضمن خدمت و جلسات منظم بازآموزی در مورد مراقبت مناسب از  06

 (81.86). کنندوزن کم زمان تولد دریافت می

 داد/فرایندبرون

وزن زمان تولد مساوی و کمتر از )نسبت تمام نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی با وزن کم زمان تولد  .0
 (81.11). اندکه در اولین هفته زندگی مراقبت مداوم کانگروئی دریافت کرده (گرم 6111

که  (گرم 6111وزن مساوی و کمتر از )نسبت همه نوزادان با عالیم حیاتی ناپایدار و با وزن کم زمان تولد  .6
 بطور مناسب در یک محیط حرارتی خنثیکه  ،توانند در تسهیالت زایمانی مراقبت کانگروئی دریافت کنندنمی

 (71.61). قرار گرفته بودندهای تابشی یا انکوباتورها حتی زیر بخاری

نسبت همه نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی با وزن کم زمان تولد که مادرشان تحت حمایت مضاعف  .1
 (77.01)است.  برای شروع شیردهی قرار گرفته

 پیامد

متولد شده در  (حاملگی 17-16های ، و هفته16-68های هفته، هفته 68زیر )نسبت همه نوزادان زودرس  .0
 (11.01). *انددر هفت روز اول زندگی مرده تسهیالت زایمانی که

نسبت همه نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی با وزن کم زمان تولد که در طول اقامتشان در تسهیالت  .6
 (81.17)اند. زایمانی بصورت انحصاری با شیر مادر تغذیه شده

مانند سندرم زجر )بیماری شدید نوزادی نسبت همه نوزادان زودرس زنده متولد شده در تسهیالت زایمانی که  .1
 (80.61)داشتند.  (تنفسی، خونریزی داخل مغزی، انتروکولیت نکروزان

نسبت مرگ همه نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی با وزن کم زمان تولد که مرگشان به عفونت احتمالی  .1
 (81.11)باکتریال یا سپسیس نسبت داده شده است. 

 



های عفونت یا در معرض خطر عفونت، مطابق با دستورالعمل مبتال بهالف: زنان 1.1کیفیت  یهبیان

سازمان جهانی بهداشت، در طول لیبر، زایمان یا دوره اولیه پس از زایمان سریعا مداخالت مناسب 

 کنند.دریافت می

دان سپسیس زودرس در نوزاتواند سبب شروع سپسیس زایمانی یکی از علل بیماری در مادر بوده و همچنین میمنطق: 

-صحیح و استفاده از آنتی و سریعکننده، انجام استریل تمام مداخالت و فرایندها، تشخیص شود. پیشگیری از عوامل مستعد

ایجاد سپسیس در مادر و نوزاد و مرگ و میر و بیماری مرتبط را کاهش  ،های مناسب برای درمان عفونت مادریبیوتیک

 خواهد داد.

های پاره شده، در موارد خواسته یا اورژانسی قرار بگیرند، در لیبر طول کشیده با پردهه زنان تحت سزارین خوددر صورتی ک

به زنان در معرض سازی دستی جفت، وم و چهارم پرینه یا قبل از خارجهای درجه سجفت محبوس شده، در موارد پارگی

قبل از شروع بیوتیکی ها برای کشت و تعیین حساسیت آنتیونهنمشود. های پیشگیرانه داده میبیوتیکخطر عفونت آنتی

درجه قبل از زایمان یا در طول زایمان،  18تب باالی )ها و عالیم عفونت آیند. زنان با نشانهبه دست میبیوتیکی درمان آنتی

و درد دشکمی و/یا ترشح  یا مایع آمنیوتیک چرکیمایع آمنیون ساعت، بوی متعفن  08ها مساوی یا بیشتر از پارگی پرده

بطور  آنهاو اداره  قرار گرفتهبررسی مورد ها درمان شده و دقیقا بیوتیکبا آنتی (واژینال ناخوشایند در دوره پس از زایمان

 شود.مرتب ارزیابی می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

سیلین و سیلین یا پنیمانند آمپی)و تزریقی های خط اول و دوم خوراکی بیوتیکالت زایمانی ذخایری از آنتیتسهی .0

دارد که همیشه به تعداد کافی برای موارد مورد انتظار  (جنتامایسین، کلیندامایسین، سفالوسپورین و مترونیدازول

 (16.01). *موجود هستند

یا در معرض خطر  به عفونت روز برای درمان زنان مبتالشده و بههای بالینی نوشتهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .6

عفونت در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از ایمان در واحدهای زایمان و پس از زایمان از بخش مامایی دارد 

 (10.71). *دنباشهای سازمان جهانی بهداشت میدستورالعمل طبقکه 

کنند، س از زایمان کار میکارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی که با زنان حامله و زنان در مرحله پ .1

های ضمن خدمت و جلسات منظم بازآموزی در مورد تشخیص و اداره عفونت ماه یکبار، آموزش 06حداقل هر 

 (81.61). کنندحول و حوش زایمان دریافت می

 اد/فراینددبرون



های پیشگیرانه دریافت بیوتیکانی که قبل از جراحی سزارین آنتینسبت همه زنان سزارین شده در تسهیالت زایم .0

 (11.17). *اندکرده

بیوتیک دریافت ها که آنتینسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی با پارگی زودرس و قبل از موعد پرده .6

 (87.11). اندکرده

. اندهبیوتیک دریافت کردای درجه سه و چهار پرینه که آنتیهنسبت همه زنان در تسهیالت زایمانی با پارگی .1

(81.11) 

های عفونت که نسبت همه زنان در حال زایمان یا زنان در مرحله پس از زایمان در تسهیالت زایمانی، با نشانه .1

 (81.11). اندبیوتیک تزریقی دریافت کردهآنتی

 های عفونتدرجه یا سایر نشانه 18نسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که دمای بدنی باالی  .1

 (86.87)بعد از زایمان را داشتند.  (لوشیای بدبو یا چرکی)

 پیامد

نسبت تمام زنان سزارین شده در تسهیالت زایمانی که عفونت سیستمیک شدید یا سپسیس بعد از جراحی سزارین  .0

 (82.12). داشتند

دوره پس از زایمان  نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که عفونت سیستمیک شدید یا سپسیس در .6

 (82.01). داشتند

 

های سازمان جهانی بهداشت، به نوزادان مشکوک به ب: مطابق با دستورالعمل1.1کیفیت  یهبیان

 شود.بیوتک درمانی داده مییا در معرض خطر عفونت سریعا آنتیعفونت 

-عفونت هستند. عفونت در نوزادان می شان در معرض خطر زیادی براینوزادان بخاطر سیستم ایمنی تکامل نیافتهمنطق: 

بهداشت مناسب دست، مراقبت از بندناف و سایر شان شود. های طوالنی مدت در زندگیتواند منجر به مرگ یا ناتوانی

مناسب، غربالگری نوزادان از نظر  سپسیس بر اساس حضور یک یا تعداد بیشتری عامل خطر،  کردن عفونیتوجهات به ضد

ها برای پیشگییری از سپسیس و مرگ و بیوتیکیس نوزادی و درمان مناسب با آنتیها و عالئم سپسنهتشخیص زودتر نشا

 باشد. میر و بیماری مربوطه ضروری می

بیوتیک آنتیهای عفونت، عوامل خطر عفونت یا با نشانه داراینوزادان های سازمان جهانی بهداشت، مطابق دستورالعمل

ایمان یا در طول لیبر، پارگی زدرجه قبل از  18باالی  امل خطر برای عفونت شامل تب مادرعوکنند. درمانی دریافت می



های نشانه دارای. نوزادان باشندمیساعت قبل از زایمان و بوی بد یا مایع منیوتیک چرکی  08ها مساوی یا بیشتر از پرده

تو ، (بار در دقیقه 21باالی )سریع  ، لرز، تنفس (خوبیا توقف در تغذیه )با ناتوانی در تغذیه  ،عفونت باکتریایی شدید

حالی، حرکت فقط در بی ،(درجه 11زیر )یا دمای پائین بدن  (درجه 18مساوی یا باالی )کشیدگی قفسه سینه شدید، تب  

های انهیا با نشعفونت نوزادان در معرض خطر  از ،بیوتیکشوند. قبل از شروع آنتیموقع تحریک یا عدم حرکت مشخص می

سپسیس یا مشکوک به درمان بیوتیک تزریقی تجربی برای یک آنتی با این نوزادانشود. عفونت، کشت خون گرفته می

ری در مورد گیای برای تصمیمپایه ،شوند. نتایج کشتشوند و برای ارزیابی درمانشان دقیقا بررسی میسپسیس درمان می

  ل مدت درمان هستند.ها و طوبیوتیکهر نوع تغییر در نوع آنتی

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

های خط اول و دوم برای سپسیس بیوتیکحداقل آنتی)های تزریقی بیوتیکمانی ذخایری از آنتیتسهیالت زای .0

 (16.01). *انتظار موجود هستند قابلکه همیشه به تعداد کافی برای موارد  دارد (نوزادی و مننژیت

ن جهانی بهداشت، ازماهای سروز، مطابق با دستورالعملمکتوب و بههای بالینی دستورالعملتسهیالت زایمانی  .6

 (11.17). *داردو اداره عفونت نوزادی در واحدهای زایمان از بخش مامایی  سریعبرای تشخیص 

نوزادان مراقبت  کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی که از زنان حامله و زنان در مرحله پس از زایمان و .1

های ضمن خدمت و جلسات منظم بازآموزی در مورد تشخیص و اداره ماه یکبار، آموزش 06کنند، حداقل هر می

 (81.11). کنندهای مشکوک نوزادی دریافت میعفونت

های سپسیس نوزادی و چگونگی درمان آن را، مطابق با کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی نشانه .1

 (81.61). دانندهای سازمان جهای بهداشت، میتورالعملدس

 داد/فرایندبرون

. اندهای تزریقی دریافت کردهبیوتیکفونت در تسهیالت زایمانی که آنتیهای عنسبت همه نوزادان با نشانه .0

(82.11) 

های تزریقی بیوتیکتیفونت در تسهیالت زایمانی که آنهای عمادران با نشانهمتولد شده از نسبت همه نوزادان  .6

 (77.11). انددریافت کرده

 پیامد

. *(میزان کشندگی موردی) اندفوت کردهنسبت نوزادان درمان شده بعلت سپسیس در تسهیالت زایمانی که  .0



(81.16) 

 (82.12). های نوزادی در تسهیالت زایمانی که بعلت سپسیس بوده استنسبت همه مرگ  .6

 (77.11). در تسهیالت زایمانی که بعلت سپسیس نوزادی بوده است دید نوزادیبیماری شموارد نسبت تمام  .1

 

مراقبتی که شامل توجهات استاندارد برای پیشگیری از  ،: همه زنان و نوزادان1.8کیفیت  یهبیان

 کنند.باشد، دریافت میهای بیمارستانی میعفونت

د. ندهمراقبت و طول مدت اقامت در بیمارستان را افزایش میمیر، هزینه وهای بیمارستانی بیماری و مرگفونتعمنطق: 

 های بیمارستانی ضروری هستند.توجهات استاندارد برای پیشگیری از عفونت

آب و صابون یا مالش دست استفاده از بهداشت دست با رعایت شود که شامل ها مشاهده میتوجهات استاندارد در همه زمان

و انهدام ایمن وسایل عفونی و  ذخیره، نوزاد و استفاده مناسب از دستکشو بعد از معاینه زن یا با محلول بر پایه الکل قبل 

 باشد. زدایی تجهیزات و سطوح زایمان میتیز، استفاده ایمن از تجهیزات مراقبت از بیمار و ملحفه آلوده، استریل و عفونت

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

یا محلول مالش دست بر  (ترجیحا قابل انهدام)، صابون و حوله دسترسب قابل اعتماد در تسهیالت زایمانی منبع آ .0

 (11.67). *پایه الکل برای بهداشت دست دارد

 (11.18). *مطمن است زائد عفونی، ذخیره و انهدام نهایی مواد نگهداریتسهیالت زایمانی از  .6

. *باشده و انهدام نهایی وسایل دور ریختنی تیز مطمئن میتسهیالت زایمانی از کاربرد ایمن، نگهداری وسایل برند .1

(11.12) 

 (16.11). تسهیالت زایمانی امکانات استرلیزااسیون و ضدعفونی کردن مناسب تجهیزات را دارد .1

را سازی وسایل استفاده شده و عفونی های مناسب برای پاکسوز یا سایر روشتسهیالت زایمانی دستگاه زباله .1

  (16.12). دارد

در مورد انتقال  اتروز برای کنترل عفونت استاندارد و احتیاطمکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .2

 (16.11). عفونت دارد

ماه یکبار، آموزش ضمن  06کارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای زایمان و نوزادان از بخش مامایی، حداقل هر  .7



 (87.67). در مورد انتقال عفونت دارند اتو احتیاطرد استانداخدمت در مورد کنترل عفونت 

 داد/ فرایندبرون

اجزا »درصد کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی که دستهایشان را بطور صحیح بر اساس ابزار بررسی   .0

 (87.78)کنند. تمیز می «گانه بهداشت دست سازمان جهانی بهداشتپنج

 (81.72). کنندبیوتیکی مناسب دریافت مینت باکتریایی شدید که درمان آنتیونسبت نوزادان مشکوک به عف .6

 (86.71). مراقبت سالمتی از نقطه تولید تا نقطه انهداممرکز  زائداداره ایمن وسایل  .1

درصد کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی که استانداردهای ایمنی مواد شیمیایی را در زمان تجویز  .1

 (80.81). کنندی غیرخوراکی رعایت میداروها

 پیامد

شدید یا سپسیس  ، عفونت سیستمیککرده در تسهیالت زایمانی که در دوره پس از زایماننسبت تمام زنان زایمان .0

 (80.10). اندزایمان بستری مجدد شده ازبعد  وداشتند 

 (78.11). اندشدهمبتال له از بیمارستانی کرده در تسهیالت زایمانی که به عفونت منتقنسبت تمام زنان زایمان .6

 (78.11). اندشدهمبتال نسبت تمام نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی که به عفونت منتقله از بیمارستانی  .1

 

مورد هدف اعمال  : هیچ زن و نوزادی در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از زایمان1.1کیفیت  یهبیان

  گیرد.قرار نمی غیرضروری یا مضر

این اعمال باید از تواند منجر به مشکالت و آسیب به مادران و نوزادانشان شود. ضروری یا مضر میاعمال غیر منطق:

 جلوگیری شده و با عملکردهای بر پایه شواهد جایگزین شوند.

انمای روتین و اصالح  عمال شاملاین ا شوند.گیرند یا بکار گرفته نمیضروری یا مضر مورد استفاده قرار نمیاعمال غیر

توسین ر، تقویت لیبر با اکسیو پرینه قبل از زایمان واژینال، فشار بر قله رحم برای تسهیل مرحله دوم لیب موهای پوبیس

موارد ضروری، سزارین مگر در موارد ضروری و ساکشن ترشحات  تومی مگر درازی، انجام اپیطول کشیده لیبر قبل از اثبات

های شیر مادر یا داری نوزادان دور از مادر، تبلیغ و گسترش جایگزینارد ضروری، حمام فوری نوزاد، نگهگر در مونوزاد م

 .باشندمیتغذیه با بطری و استفاده از موادی برای تمیز کردن بند ناف 

 



 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

زا و مداخالت غیرضروری در طول لیبر، اعمال آسیب روز در موردمکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .0

 (81.11). *زایمان و دوره اولیه پس از زایمان دارد

بر روی پوستر و پالکارد تبلیغ  را بطری و پستانکاستفاده از یا  برای نوزادتسهیالت زایمانی استفاده از شیر خشک  .6

 (88.18). *کندنمی

اسیون طبی، و به دهد مگر در صورت اندیکشیر مادر غذا یا نوشیدنی نمیتسهیالت زایمانی به نوزادان، غیر از  .1

 (81.01). دهدنمی (شودکه پستانک هم نامیده می)کن کودکان شیرمادرخوار آرام

ماه یکبار، آموزش ضمن خدمت و جلسات منظم بازآموزی در  06سالمتی در تسهیالت، حداقل هر  کارکنان مراقب .1

 (81.11). کنندو اعمال مضر دریافت میزا مورد مداخالت آسیب

بین مادران یا کارکنان پخش ها و نمونه کندتشویق نمیها شیرخشک را در بخشاستفاده از تسهیالت زایمانی  .1

 (86.11). شوندنمی

نظارت حمایتی و مشاوره در مورد مداخالت غیرضروری و  هر ماهکارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی  .2

 (71.18). کنندزا دریافت میآسیب اعمال

 داد/فرایندبرون

تومی انجام شده ازیهای واژینال خودبخود و بدون مشکل در تسهیالت زایمانی که با برش اپینسبت تمام زایمان .0

 (0.128). *است

 (81.6). اندسزارین شده Robsonبندی های طبقهنسبت تمام زنانی که در تسهیالت زایمانی مطابق با گروه .6

تقویت لیبر دریافت  ،تاخیر در پیشرفت لیبرداشتن کرده در تسهیالت زایمانی که بدون نسبت تمام زنان زایمان .1

 (81.10)اند. کرده

دریافت هنگام رف شش ساعت از تولدشان، حمام زودنسبت تمام نوزادان متولد شده در تسهیالت زایمانی که ظ .1

 (71.11). شان پاک شده استو ورنیکساند کرده

کرده در تسهیالت زایمانی که بطور روتین قبل از زایمان واژینال اصالح موهای ناحیه نسبت تمام زنان زایمان .1

 (77.11). اندپوبیس و پرینه داشته



شده در تسهیالت زایمانی با مایع آمنیوتیک روشن که بطور روتین تحت ساکشن قرار نوزادان متولدنسبت تمام  .2

 (77.11). اندگرفته

کرده در تسهیالت زایمانی که در هر زمانی قبل از زایمان واژینال انمای روتین دریافت نسبت تمام زنان زایمان .7

 (72.16). اند کرده
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تفاده از اطالعات برای اطمینان از : سیستم اطالعاتی سالمت ما را به اس1استاندارد 

 سازد.و مناسب برای بهبود مراقبت از هر زن و نوزادی قادر می سریعواکنش 

: هر زن و نوزادی در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از زایمان، ثبت پزشکی 1.1کیفیت  یهبیان

 کامل، صحیح و استاندارد دارد.

سریع درست، تعیین لیبر، برای مراقبت ثبت شده، پیگیری بالینی، تحویل ثبت پزشکی کامل و صحیح در طول  منطق:

 کند.فراهم می طالعاتی برای تشخیص نواحی نیازمند بهبودمشکالت و پیامدهای سالمتی مهم است و ا

از زمان د، که صحیح، کامل و قابل دستیابی هستنشود و اسناد بالینی مادران و نوزادان مراقبت استاندارد از بیمار ثبت می

مانند یادداشتهای ارجاع، اسناد مراقبت قبل از ). مراقبت ثبت شده مداوم مانندپذیرش تا زمان ترخیص در محل باقی می

اجتماعی، زمان پذیرش، زایمان و ترخیص، پیشرفت لیبر، اعمال -موجود هستند. اطالعات فردی (زایمان و هنگام زایمان

شوند. جزئیات اطالعات نوزادی مانند تعیین هویت، مرگ هنگام تولد بطور مناسبی ثبت می انجام گرفته و پیامد زایمان مانند

 هاپروندهدر همه را زنان و نوزادانشان  ارتباطشوند که های معاینه در سیستمی ثبت میسن حاملگی، وزن زمان تولد و یافته

  گیرد.مورد استفاده قرار میای تشخیص کد بر (ICD)  هابندی بین المللی بیماری. طبقهسازندپذیر میامکان

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

 ،هازمان یدر تمام ،ایهای بالینی و مشاهدهآوری اطالعات، منحنیها و جمعنامهای ثبتفرمتسهیالت زایمانی  .0

 (11.11). *داردرا از زنان و نوزادان و بررسی همه فرایندهای مراقبت برای ثبت روتین 

 (81.11). *ها به سیستم ثبت ملی وصل استزمان همهتسهیالت زایمانی سیستم ثبت تولد و مرگ دارد که در  .6

 ICDکه همسو با  از جمله مرگ داردها و پیامدهای تولد بندی بیماریسهیالت زایمانی سیستمی برای طبقهت .1

 (82.11). باشدمی

 داد/فرایندبرون

. *طبی فردی دارند-بالینی و سند شناسه بیماریک د در تسهیالت زایمانی که نسبت همه نوزادان اخیرا موجو .0

(81.01)  

ساعت گذشته که یک ثبت اخیر کامل از فرایندهای  61نسبت همه نوزادان ترخیص شده از تسهیالت زایمانی در  .6

 (81.68)داشتند.  (ICDبر اساس کد )ها مراقبت، درمان، پیامدها و تشخیص



ساعت گذشته که یک ثبت اخیر کامل از فرایندهای  61شده بعد از زایمان در طول ترخیص نسبت همه زنان .1

 (86.88)داشتند.  (ICDبر اساس کد )ها مراقبت، درمان، پیامدها و تشخیص

 

آوری هایش مکانیسمی برای جمع: هر تسهیالت زایمانی بعنوان بخشی از فعالیت1.1کیفیت  یهبیان

در مرحله حول و حوش زایمان  شو بازخورد برای بررسی و بهبود عملکردتحلیل -اطالعات، تجزیه

 دارد.

تواند مورد تجزیه تحلیل قرار بگیرد و بطور مناسب کردن اطالعاتی است که میها، فراهمآوری دادههدف از جمع منطق:

 برای ایجاد بازخورد و بهبود پیامدهای سالمتی مورد استفاده قرار گیرد.

ریزی و بهبود خدمات بالینی جهت ایجاد یل شده و بطور روتین برای برنامهتحل-آوری، تائید و تجزیهعاطالعات، جم 

گیرند. اطالعات موجود هستند و توسط کارکنان تسهیالت برای بهبود مداوم تصمیمات بالینی و اداره مورد استفاده قرار می

زشکان، ماماها، پرستاران، سرپرستان و مربیان برای طراحی و بهبود گیرند و توسط پفرایندهای مراقبت مورد استفاده قرار می

-می ارسالسطوح مناسب  بهزمان گیرند. اطالعات صحیح و کامل به مرور ها و خدمات بالینی مورد استفاده قرار میفعالیت

 د. گیرنای بیماری و مرگ و میر جهت بهبود کیفیت مورد استفاد قرار میدوره بررسیشوند و برای 

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

شرایط نزدیک به  مربوط به مرگ وهای در طی شش ماه گذشته حداقل یکبار در ماه بررسیتسهیالت زایمانی  .0

بررسی های توصیه برای ایجاد مکانیسمیدارای و  را انجام داده استمادری و دوره حول و حوش زایمان مرگ 

 (88.61). *باشدمی

اطالعات گزارش هایی برای بررسی، تائید و یمانی همیشه فرایندهای عملی استاندارد و دستورالعملتسهیالت زا .6

 (82.11). دارد

تواند های مربوطه دارد و میتحلیل اندیکاسیون-آوری و تجزیهعاتی برای جمعتسهیالت زایمانی یک سیستم اطال .1

. شوندگزارش میوی کاغذ و همیشه بصورت دیجیتالی بر ر هر از گاهیدادهای قابل مشاهده ایجاد کند که برون

(81.71) 

مدیران و کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی حداقل یکبار در ماه در طول شش ماه گذشته برای  .1

 (81.06). بازنگری فرایند و اطالعات پیامد جلسه داشتند



های اطالعات برای اتخاذ  ها را در مورد بازنگرییهتوص ،مدیران و کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی .1

 (81.01). تصمیم و برای مشاوره جهت بهبود عملکرد در شش ماه گذشته مورد استفاده قرار دادند

 داد/فرایندبرون

های رخ داده در زمان حول و حوش زایمان در تسهیالت زایمانی که با ابزارهای بررسی استاندارد نسبت همه مرگ .0

 (11.62). *د بازنگری قرار گرفته بودندمور

که با ابزارهای بررسی استاندارد مورد  مرگ در تسهیالت زایمانیبه های مادری و شرایط نزدیک نسبت همه مرگ .1

 (88.61). *بازنگری قرار گرفته بودند

 (82.81). ودندب اطالع داده شدهکه  مرگ در تسهیالت زایمانیبه های مادری و شرایط نزدیک نسبت همه مرگ .1

 پیامد

آوری شده و بصورت در طول لیبر، زایمان و دوره بعد از زایمان جمع  بطور روتین در تسهیالت زایمانی اطالعات .0

 (81.18). گیرندمنظم برای اتخاذ تصمیم جهت بهبود کیفیت مورد استفاده قرار می

مان در تسهیالت زایمانی که بطور کامل های دوره حول و حوش زایمرگ بررسیها در مورد نسبت همه توصیه .6

 (80.10). انداجرا شده

 (80.17). اندمرگهای مادری در تسهیالت زایمانی که بطور کامل اجرا شده بررسیها در مورد نسبت همه توصیه .1
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: هر زن و نوزادی بطور مناسب در زمان پذیرش، در طول لیبر و دوره اولیه پس از 1.1کیفیت  یهبیان

ارجاع مورد نیاز است یا نه و تصمیم برای ارجاع بدون تاخیر اتخاذ  زایمان برای تعیین اینکه آیا

 .گیردمورد ارزیابی قرار می ،شده یا نه

این موارد برای تشخیص مواردی که نیاز به ارجاع سریع دارد، برای اطمینان از اینکه هر بیمار مراقبت به موقع منطق: 

 .هستندحیاتی کند و برای پیشگیری از مشکالت غیرضروری و مناسب دریافت می

تسهیالت زایمانی و منابع را  تسهیالت، قابل دستیابی هستند و توانایی روز شده موجود درهای ارجاع بهدستورالعمل

های بستری برای ارزیابی، تشخیص و پاسخ به د. یک سیستم تریاژ در پذیرش و یک مکانیسم در بخشندهنشان می

قبل از ارجاع و  ثابت. امکانات برای ایجاد مراقبت بصورت فوریتی وجود دارددر تسهیالت زایمانی  یاورژانسموارد 

 درمان موجود هستند.

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

و  (مانند مراقبت قبل از ارجاع)روز برای تشخیص، اداره مکتوب و بههای بالینی تسهیالت زایمانی دستورالعمل .0

 (81.11). *داردرا  ارجاع زنان با مشکالت مربوط به حاملگی و زایمان و مشکالت نوزادان

اع زنان و نوزادان رای تثبیت وضعیت و درمان قبل از ارجتسهیالت زایمانی با منابع مناسب دارویی و پزشکی ب .6

 (81.61). *تجهیز شده است

های ضمن خدمت و جلسات ماه یکبار، در بخش مامایی آموزش 06کارکنان مراقبت سالمتی حداقل هر  .1

 (81.11). *کنندهای ارجاع دریافت میمنظم بازآموزی در مورد دستورالعمل

 داد/فرایندبرون

های ان و نوزادان مشاهده شده در تسهیالت زایمانی در سه ماه گذشته که واقعا ارجاع شده و شاخصنسبت زن .0



 (80.71). اندتسهیالت برای رجاع را پر کرده

نسبت تمام زنان حامله یا زنان در مرحله پس از زایمان که نتوانستند در تسهیالت زایمانی اداره شوند و بدون  .6

ص مراقب سالمتی و یک یادداشت کامل و استاندارد ارجاع به مرکزی با سطح تاخیر، همراه با یک متخص

 (80.17). اندامکانات باال برای زایمان و اداره بیشتر انتقال داده شده

همه نوزادان مریض، زودرس و کوچک که نتوانستند در تسهیالت زایمانی اداره شوند و بدون تاخیر،  نسبت .1

در عرض یک ساعت از تصمیم  ،متی و یک یادداشت کامل و استانداردهمراه با یک متخصص مراقب سال

 (71.11). اندبه مرکزی با سطح مراقبتی مناسب بیشتر انتقال داده شدهبرای ارجاع، 

 پیامد

رسیدن به تسهیالت زایمانی  اند که در زماننسبت تمام زنان پذیرش شده در واحد لیبر که گزارش کرده .0

 (86.81). اندردهمداخله فوری دریافت ک

 

: برای هر زن و نوزادی که نیاز به ارجاع دارد، ارجاع بصورت یک طرح از قبل 1.1کیفیت  یهبیان

 تواند بدون تاخیر در هر زمانی اجرا شود.شود که میتثبیت شده دنبال می

و منجر به مراقبت بهتر و کرده طرح از قبل تثبیت شده برای تسریع فرایند ارجاع، از تاخیر غیرضروری ممانعت منطق: 

 شود.موقع از بیماران میب

ساعت روز و هفت روز هفته قدرت عملکرد دارند، برای  61کافی که در تمام و دهنده مجهز های انتقالوجود سرویس

های آنها در محل د. لیستی از تسهیالت اینترنتی شناخته شده و شماره تلفننباشانتقال زنان و نوزادان ضروری می

که از زنان در مقابل موانع مالی برای است باشد، ب سیاستی می تحت نظارت و پاسخگو، . سیستم ارجاعهستندوجود م

 کند، و فرایندی برای بررسی و ارزیابی سیستم وجود دارد. ارجاع حمایت می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

وسایل نقلیه برای انتقال اورژانسی زنان و نوزادان تسهیالت زایمانی دسترسی به یک آمبوالنس آماده یا سایر  .0

 (11.11). *به تسهیالت ارجاعی دارد

جغرافیایی وجود دارد که مراقبت ارجاعی برای زنان و  همان منطقهدر  امکانات شبکهاز  یروزلیست به .6



 (81.61). *کنندفراهم میرا کودکان 

توانند در تسهیالت زایمانی ز اینکه زنان و نوزادانی که نمیمحلی دارد برای اطمینان ا تدابیرتسهیالت زایمانی  .1

ساعت روز و هفت روز هفته، به یک سطح مناسبی از مراقبت ارجاع داده  61اداره شوند بدون تاخیر، در طول 

 (87.00). شوند

 داد/فرایندبرون

. *اندبیشتر مرده مدیریتی نسبت تمام نوزادانی که قبل و در طول انتقال به تسهیالتی با سطح باالتر برا .0

(87.71) 

نسبت تمام زنان حامله و زنان در مرحله پس از زایمانی که قبل و در طول انتقال به تسهیالتی با سطح باالتر  .6

 (87.11). اندبیشتر مرده مدیریتجهت زایمان برای 

ال اورژانسی مناسب ارجاع داده نسبت تمام زنان حامله و زنان در مرحله پس از زایمان و نوزادانی که بدون انتق .1

 (71.26). شده بودند

. نسبت همه زنان ارجاع شده از تسهیالت زایمانی که به جامعه یا به سیستم انتقال کمک مالی کرده بودند .1

(28.11) 

 پیامد

 (81.17). شده از تسهیالت زایمانی که ارجاع آنها کامل شده استداده نسبت همه زنان ارجاع  .0

 (81.11). شده از تسهیالت زایمانی که ارجاع آنها کامل شده استداده زادان ارجاع نسبت همه نو .6

جاعی ار تسهیالت ی بدنشده از تسهیالت زایمانی که بدون کاهش دماداده نسبت همه نوزادان ارجاع  .1

 (72.11). انددریافت کرده

 

 تبادلمانی ارجاع شده است، : برای هر زنان و نوزادی که در یا بین تسهیالت زای1.1کیفیت  یهبیان

 و بازخورد برای کارکنان مراقبت سالمتی مربوطه موجود است.مناسب اطالعاتی 

و بازخوردی در و بین تسهیالت زایمانی، مراقبت از بیمار را بهبود بخشیده، انگیزه  تبادل شدهاطالعات مناسب منطق: 

-منجر به مراقبت پیشرفته از بیمار میاز تجربیات کرده و کارکنان مراقبت سالمتی را افزایش داده، کمک به یادگیری 

 شود.



رسمی و  قراردادهایو همیشه در شبکه ارجاعی در حال انجام است  (مانند رادیو و تلویزیون) سیستم عملکردی جامعه

رجاع و بازخوردی در مورد ادستورالعملهای و  تبادل اطالعاتتنظیمات برای جامعه و جلسات در محل موجود هستند. 

 موجود هستند.  ،نیازمورد ارجاع استاندارد و فرمهای ارجاعی پیشخوان در زمان 

 گیری کیفیتاندازه

 داددرون

بالینی مربوطه  اجتماعی و-فردی مستندسازی اطالعاتتسهیالت زایمانی یک فرم ارجاع استاندارد شده برای  .0

-از ارجاع یا درمان داده شده و دلیل ارجاع می ها، مداخالت قبلهای بالینی، تشخیصدارد که شامل یافته

  (81.01). *باشد

باشد که های ارتباطی قابل اعتماد دارد که شامل تلفن همراه، خط زمینی یا رادیو میتسهیالت زایمانی روش .6

 (87.01). *باشد دار قابل عمل میها برای ارجاعات و مشاوره در مورد موارد مشکلزمان تمامیدر 

با مراکز ارجاعی  تدابیر ارتباطی و سیستم بازخوردکه تسهیالت زایمانی توافقات رسمی،  دهندنشان میشواهد  .1

 (81.11). *دارد

 داد/فرایندبرون

شده در تسهیالت ارجاعی که برای آنها اطالعات کامل بازخوردی ارجاعی  دیدهنسبت همه زنان ارجاع شده  .0

 (81.21). پیشخوان موجود بود

و نوزادان ارجاع شده مشاهده شده در تسهیالت ارجاعی که برای آنها اطالعات کامل بازخوردی نسبت همه  .6

 (81.06). ارجاعی پیشخوان موجود بود

موقع در تسهیالت ارجاعی جاعی که مراقبت بشده در تسهیالت ار دیدهنسبت همه زنان و نوزادان ارجاع شده  .1

 (71.17). انددریافت کرده
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هایشان موثر است و به نیازها و ترجیحات آنها پاسخ . ارتباط با زنان وخانواده1استاندارد 

 دهد.می

کنند و تعامل هایشان اطالعاتی درباره مراقبت دریافت مین و خانواده: همه زنا1.1کیفیت  یهبیان

 موثری با کارکنان دارند.

بیشتری در مراقبتشان داشته باشند،  یکند تا احساس درگیرهایشان به آنها کمک میارتباط موثر با زنان و خانوادهمنطق: 

دهد کند و به آنها احساس کنترل شرایطشان را میی میمورد جلوگیراز اضطراب غیرضروری، فهم نادرست و انتظارات بی

 شود.میبرای آنها که منجر به تجربه مثبت 

مثبت،  نگرشدسترس هستند. آنها درسریعا  ودارند  ایهای مشاورهکارکنان مراقبت سالمتی ارتباط بین شخصی و مهارت

-تشخیص میبفهمند و را خود همه زنان تحت مراقبت  نیازهای ارتباطی و ترجیحاتتوانند میشفاف دارند که ساده و زبان 

 دهند.

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

که به زبان همان جامعه یک نوشته قابل دستیابی یا با فرمت مصور  با قابلیت فهم آسان بصورت موارد آموزشی .0

 (10.10). *ست، موجود استتوسط تسهیالت زایمانی تهیه شده ا

ماه یکبار آموزش ضمن خدمت برای بهبود  06و حداقل هر  هستندمتی در بخش مامایی آگاه کارکنان مراقبت سال .6



 (81.71). *کنندو صالحیت فرهنگی دریافت می ایهای مشاورهارتباط بین شخصی و مهارت

و  کنداهداف روشن و طرحهای عملیاتی را مشخص می ای دارد کهروز نوشته شدهسیاست به تسهیالت زایمانی .1

. کندمی ها را بررسیمکانیسم ای کارکنان مراقبت سالمتیهای مشاورهبرای پیشبرد ارتباط بین شخصی و مهارت

(81.21) 

فردی، مشاوره و باط بیندر مورد ارت حمایت شدهکارکنان مراقبت سالمتی در بخش مامایی، هر سه ماه، نظارت  .1

 (81.06)کنند. صالحیت فرهنگی دریافت می

 یندداد/فرابرون

شده از واحد لیبر و زایمان در تسهیالت که قبل از ترخیص اطالعات نوشته شده و نسبت تمام زنان ترخیص .0

و پیشگیری از  هاگذاری بین زایماناند: تغذیه و بهداشت، فاصلهکالمی و مشاوره در موارد زیر دریافت کرده

یز نگه داشتن بچه، ارتباط و بازی با کودک، بارداری، شیردهی انحصاری با پستان و انجام شیردهی، گرم و تم

  (81.81). *که باید در موارد مشکل مراجعه کنند محلیهای خطر در مادر و نوزاد و نشانه

اند که به آنها فرصتی داده شده بود تا در مورد نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده .6

 (86.71)حث کنند. ب هایشاناولویتها و نگرانی

اند: گوش کردن فعال، های زیر را انجام دادهنسبت تمام کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی که مهارت .1

هایشان و حمایت از زنان در حل سوال پرسیدن، پاسخ دادن به سواالت، مشخص کردن درک زنان و خانواده

  (72.27)مشکالت . 

 پیامد

اند که بطور کافی توسط کارکنان مراقبت در مان کرده در تسهیالت زایمانی که احساس کردهنسبت تمام زنان زای .0

 (81.18)اند. و تصمیماتی که برای مراقبت از آنها گرفته شده است، آگاه شده عملیاتمورد معاینات، 

در طول لیبر،  هایشانتاولویاند که نیازها و نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده .6

 (81.27)زایمان و دوره پس از زایمان در نظر گرفته شده بود. 

اند. داشتهرضایت خود را در مورد خدمات سالمتی ابراز  نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که .1

(81.22) 

بهداشتی در مورد اطالعات و آموزش اند که نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده .1

 (72.61)اند، راضی بودند. کنندگان دریافت کردهکه از مراقبت



و صحیح دقیق به همراه اطالعات  هماهنگهایشان مراقبت : همه زنان و خانواده1.1کیفیت  یهبیان

 اند.میان متخصصان سالمتی مربوطه و متخصصان مراقبت اجتماعی تجربه کرده تبادلی

و اطالعات دقیق میان مراقبان سالمتی برای ایجاد مراقبت مداوم از بیمار و پیشگیری از تاخیر  هماهنگمراقبت  ق:منط

 غیرضروری در درمان ضروری است.

مانند میان کاکنان در زمان تعویض شیفت و ارجاعات با خدمات )فرمت استانداردی برای اطالعات تبادلی بین مراقبان 

یا تلفنی میان دریافت و ارتباط موثر کالمی و/گیرد مورد استفاده قرار می (ستادن نتایج آزمایشگاهمراقبت اجتماعی، فر

 وجود دارد.حیاتی های تشخیصی موقع نتایج تستشود. گزارش بکنندگان مراقبت استفاده می

 

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

، تولد (پارتوگراف)یر بالینی و ارزیابی حوادث در طول لیبر های ستسهیالت زایمانی فرم استانداردی برای یادداشت .0

 (10.71). *نوشته دارد ی تحویلو بعد از تولد برای آسان

کالمی و نوشته شده زنان و نوزادان در تحویل روز برای های بالینی نوشته شده و بهتسهیالت زایمانی دستورالعمل .6

 (81.01). *، ارجاع به سایر تسهیالت و در زمان ترخیص داردزمان تعویض شیفت، در طول انتقال بین تسهیالت 

آموزش ضمن خدمت و جلسات  ماه یکبار 06کارکنان مراقب سالمتی در بخش مامایی آگاه بوده و حداقل هر  .1

، ارجاع یا ترخیص دریافت انتقال و ارتباط اطالعات مهم برایدادن  تحویلمنظم بازآموزی در مورد سیاست بالینی 

 (80.11)د. کنمی

کنندگان خدمات برای تبادل اطالعات میان فراهم تسهیالت زایمانی یک سیستم ارتباطی عملکردی و قابل اعتماد .1

 (78.62)مربوطه دارد. 

 داد/فرایندبرون

 (80.87)در طول لیبر و زایمان برای آنها پارتوگراف کامل شده است. که حاضر نسبت زنان  .0

اند که کارکنان مراقب سالمتی خودشان را ده در تسهیالت زایمانی که گزارش کردهنسبت تمام زنان زایمان کر .6

اند. اند، نشان دادهزنان و مراقبتی که تا آن زمان دریافت کرده حالشرحاند و اطالعات خوبی در مورد معرفی کرده

(71.17)  



 پیامد

 (81.11). *اندسالمتی ابراز رضایتمندی کردهنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از خدمات  .0

ارتباط در طول  ازدر تسهیالت زایمانی نسبت کارکنان مراقب سالمتی شامل کادر و متخصصان اجتماعی که  .6

 (28.18). اندراضی بودهبالینی میان اعضای تیم مراقبت سالمتی تحویل 
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 کنند.دریافت می کرامتشان: زنان و نوزادان مراقبت همراه با احترام و حفظ 5استاندارد 

: همه زنان و نوزادان در زمان لیبر و زایمان خلوتی دارند و حریم خصوصی آنها مورد 5.1کیفیت  یهبیان

 .گیردقرار میاحترام 

ها مورد دهد که در همه زمانهایشان این احساس را میبه زنان و خانوادهطالعات بودن اداشتن خلوت و محرمانه منطق: 

کنندگان مراقبت سالمتی کند و به ارائهدر ارتباط با مشکالت آنها حمایت می مشکلیهر  باشند، از آنها در مورداحترام می

  .کنندمیاعتماد 

ها برای ها و دیوارهدهند. ملحفه، پردهه را مورد احترام قرار میکارکنان مراقبت سالمتی خلوت، اطالعات و مراقبت محرمان

و کالمی از شرایط زنان و نوزادان بصورت محرمانه  مکتوباطمینان از حریم خصوصی موجود هستند و گزارشات ثبت شده 

 شوند.نگهداری می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

که محرمانه همراه با احترام احتیاطی و ریم خصوصی، مراقبت امکان حفظ حمحیط فیزیکی تسهیالت زایمانی  .1

 (11.81). *دهدمی ، راباشدها و ظرفیت کافی تخت میبندیدیواره، صفحاتها، شامل وجود پرده

روز برای اطمینان از خلوت و حریم خصوصی برای تمامی زنان و مکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .1

 (81.67). *های مراقبت داردزمینه میتمانوزادان در 

-رضایتو  محرمانه بودن، حریم خصوصی ضنق صورتبرای جبران در  پاسخگوهای تسهیالت زایمانی مکانیسم .1

 (81.02)دارد.  مندی

 داد/فرایندبرون

ن وجود که نیاز به رضایت کتبی دارند که برای آنها ثبت مربوط به رضایت زنسبت فرایندهای تسهیالت زایمانی  .0

 (82.11). * دارد

اند که قبل از معاینه یک فرایند قرار گرفته در تسهیالت زایمانی که گزارش کردهتحت نسبت زنان تحت معاینه یا  .6

 (81.10). ه بودیا فرایند از آنها اجازه گرفته شد

 پیامد

ل اقامتشان در بخش لیبر و در طو حریم خصوصینسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از میزان  .0



 (81.21)زایمان ابراز رضایت کرده بودند. 

در زمان  حریم خصوصیدرمان قرار گرفته در تسهیالت زایمانی که از میزان تحت نسبت تمام زنان تحت معاینه یا  .6

 (81.18)اند. معاینات یا درمان ابراز رضایتمندی کرده

 (80.11)اند. ایمانی که از خدمات سالمتی ابراز رضایتمندی کردهنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت ز .1

 

: هیچ زن و نوزادی نباید مورد درمان نامناسب مانند سوء استفاده فیزیکی، جنسی یا 5.1کیفیت  یهبیان

 کالمی، تبعیض، اهمال، معطلی، تهدید یا خودداری از ارائه خدمات قرار بگیرد.

بیشترین میزان استاندارد مراقبت سالمتی بدون تبعیض یا درمان دارا بودن از ی برای هر زنی حقوق اساسی انسان منطق:

 نامناسب دارد.

آنها را  کرامتدهند و مورد درمان قرار می صداقتکارکنان مراقبت سالمتی همه زنان را با مهربانی، نزاکت، احترام، درک و 

از عواقب آن، آزاد هستند و محدودیتی در مورد ورود یا ترک  کنند. زنان در مورد شکایت کردن بدون داشتن ترسحفظ می

 تسهیالت زایمانی ندارند.

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

مان نامناسب زنان و نوزادان روز، بدون تحمل هیچ تبعیضی در زمینه درمکتوب، بههای تسهیالت زایمانی سیاست .0

 (10.01). *دارد

توانند به نوزاد و پرستار نوزادان کوچک و بیمار می دارای که از طرق آن مادران تسیهالت زایمانی سیستمی دارد .6

 (81.11). *هایشان نزدیک باشندبچه

 (81.17). *اندقابل پرداخت بوده و به وضوح نشان داده شده راقبت از زنان و نوزادان منصفانه وهای مساختار هزینه .1

 (88.11)درمان نامناسب دارد.  ی جبران در موردهای پاسخگو براسمتسهیالت زایمانی مکانی .1

درباره  هایشان حق شکایتزنان و خانواده دارد که بهروز مکتوب و بهها و سیاست تسهیالت زایمانی دستورالعمل .1

شکایات دارد.  ارسالبرای  (مانند یک جعبه)و یک مکانیسم قابل دستیابی آسان دهد میشان مراقبت دریافت کرده

(88.11) 

حمایتی در مورد احترام به حقوق  نظارتکارکنان مراقبت سالمتی در بخش مامایی، آموزش ضمن خدمت و  .2



کارکنان جدید  بهکنند. این آگاهی دریافت می پاسخگوهای مادران و نوزادان، مراقبت همراه با احترام و مکانیسم

 (87.12). ارائه شده است

-بخاطر عدم پرداخت می یک زن یا کودکاز بازداشت  ور خاص مانعبطسیاست تسهیالت زایمانی برای پرداخت  .7

 (82.11)شود. 

-هایشان است، و بطور دورهدارد که به آسانی قابل دستیابی برای زنان و خانواده یتسهیالت زایمانی جعبه شکایات .8

 (77.66)شود. ای خالی شده و محتوای آن بازنگری می

 داد/ فرایندبرون

زایمانی که گزارش خشونت فیزیکی، کالمی یا جنسی نسبت به  تزایمان کرده در تسهیالنسبت تمام زنان  .0

 (82.28)اند. خودشان یا نوزادانشان در طول لیبر، زایمان یا بعد از زایمان کرده

برآوردن نیازهای فرهنگی و   بخاطرنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از تسهیالت زایمانی  .6

 (78.01)اند. مندی کردهابراز رضایت شانبیمذه

آنها بدلیل عدم توانایی پرداخت خودداری شده از در تسهیالت زایمانی که از مراقبت  حضور یافتهنسبت تمام زنان  .1

 (72.17)است. 

 (71.17)هایشان دریافت شده است. زنان و خانواده کرامتنسبت شکایاتی که درباره احترام و حفظ  .1

ام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از وجود و محل جعبه شکایات در تسهیالت زایمانی آگاه نسبت تم .1

 (71.11)بودند. 

 پیامد

اند. ابراز رضایتمندی کرده دریافت کرده نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از خدمات سالمتی .0

(81.11) 

 کرامتتوام با احترام و حفظ درمان آنها اند که تسهیالت زایمانی که گزارش کرده نسبت تمام زنان زایمان کرده در .6

 (81.01). بوده است

بدون در نظر گرفتن  اند و به شکایت آنهاداشتهنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که شکایتی  .1

 (76.86)است.  عواقب آن، رسیدگی شده

 



کنند، داشته باره خدماتی که دریافت میتوانند انتخابهای آگاهانه درن می: همه زنا5.1کیفیت  یهبیان

 اند.بیان شدهبرایشان مداخالت یا پیامدها به روشنی  دلیلباشند و 

درمان و مراقبتشان داشته باشند و برای بهبود پذیرش و رضایت از  دخیل بودن درضروری است که زنان احساس منطق: 

 گاهانه داشته باشند.های آانتخاب شاندرمان

آنها از . شوند که سواالتشان را مطرح کنندتشویق میشود و می مطلعهایشان برای مراقبت گزینه به زنان در مورد حقوق و

د، ارزش انسانی و اعتقاداتشان مورد حمایت شوهای مراقبت و درمانشان حمایت میتمامی زمینهمورد در  گیریدر تصمیم

 شود.آنها قبل از انجام فرایندها رضایت گرفته میگیرد و از قرار می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

. *روز برای گرفتن رضایت آگاهانه از زنان قبل از معاینات و فرایندها داردمکتوب و بهتسهیالت زایمانی سیاست  .0

(11.18) 

اطالعات  در فراهم آوردنمراقبت سالمتی تسهیالت زایمانی فرم رضایت آگاهانه استانداردی دارد که به کارکنان  .6

 (11.11). *کند کمک میاز آنها فهم برای زنان، جهت گرفتن رضایت کامال آگاهانه  قابل

حمایتی در مورد فرایندهای  نظارتهای ضمن خدمت و کارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی آموزش .1

آگاهی به کارکنان جدید این کنند. زمان زایمان دریافت می زنان برای انتخاب مراقبت در حقرضایت آگاهانه و 

 (78.10). *شودارائه می

دارد خسارت در صورت عدم انتخاب آگاهانه زنان برای جبران مکتوب های پاسخگوی تسهیالت زایمانی مکانیسم .1

 (80.10)مکانیسم مشخص شده است. این و 

 داد/فرایندبرون

-نامهکه برای آنها رکورد مربوط به رضایت ،دندار کتبیت زایمانی نیاز به رضایت در تسهیال یی کهنسبت فرایندها .0

 (81.16) ای که توسط زن یا یکی از اعضای خانواده امضا شده است وجود دارد.

درباره اند که کارکنان مراقبت سالمتی نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که احساس کرده .6

 (81.86)اند. ها دادهنبه آآگاهی کافی  ،مراقبتشان در موردته شده های گرفتصمیم

دریافت یا خودداری از  حق داشتندر تسهیالت زایمانی که به آنها در مورد  قرار گرفتهمراقبت مورد نسبت زنان  .1



 (78.11)دریافت درمان آگاهی داده شده بود. 

 پیامد

 (87.01)د. ه بوشدداده  یدلیل سزارین آگاه به آنها در مورد که زایمانیتسهبالت در  سزارین شدهنسبت زنان  .0

 (86.71)اند. مندی کردهنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از خدمات سالمتی ابراز رضایت .6

 در برای آنهااند که در مورد تصمیمات گرفته شده نسبت زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که احساس کرده .1

  (71.82)اند. مشارکت داده شده ر، زایمان و دوره پس از زایمانلیب
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-اش حمایت عاطفی دریافت میاش یا همراه انتخاب کرده: هر زن و خانواده6استاندارد 

 دهد.را افزایش می کنند که این حمایت به نیازهای آنها حساس بوده و توانایی زن

لیبر و زایمان را به انتخاب خودش تجربه شود تا ای پیشنهاد می: به هر زنی گزینه6.1کیفیت  یهبیان

 .داشته باشد

که اثر مثبتی بر  کنندلیبر و زایمان حمایت روحی، عاطفی و فیزیکی فراهم میبرای زن در طول  یهمراهان زایمان منطق:

 بخشند.را بهبود می انزایمداشته و پیامدهای  زن

د. همراه نحاضر باش تا در طول لیبر و زایمان انتخاب کنند شوند یک همراه زایمانیشود و تشویق میبه زنان اجازه داده می

-تشویق میفعاالنه  همراهش به تمرین مراقبتهم زن و  هم باشد،میزایمانی به حمایت از زن در طول لیبر و زایمان آگاه 

 شوند.

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

اند که یک محیط فیزیکی خصوصی برای زن و همراهش در زمان واحدهای لیبر و زایمان چنان تنظیم شده .0
 (10.11). *کنندزایمان ایجاد 

تا هایشان توضیح داده شده است روز دارد که به زنان و خانوادهمکتوب و بهتسهیالت زایمانی یک دستورالعمل  .6
در طول لیبر، زایمان  (بر اساس فرهنگشان) قل یک شخص همراه به انتخاب خودشحدا را به داشتنهمه زنان 

 (10.61). *تشویق بکندو دوره بالفاصله پس از زایمان 

ماه یکبار جلسات منظم بازآموزی  06و حداقل هر  هستندکارکنان مراقبت سالمتی در تسهیالت زایمانی آگاه  .1
. کننداثر مثبت حضور یک همراه زایمانی در طول لیبر و زایمان دریافت می ضمن خدمت در مورد شواهد و

(81.21) 

در مورد نقش او در حمایت از زن آگاه کردن همراه  جهت (نوشتاری یا تصویری) اطالعات ی برای دادنجلسات .1
 (81.11)زن در طول لیبر و زایمان موجود است. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/1/WHO_RHR_14.23_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/1/WHO_RHR_14.23_eng.pdf?ua=1&ua=1


 داد/فرایندبرون

کرده در تسهیالت زایمانی که یک همراه به انتخاب خودشان در طول لیبر و زلیمان نسبت تمام زنان زایمان  .0
 (10.72). *اندداشته

داده شده بود، ابراز  به آنها نسبت تمام همراهانی که از آگاهی که در مورد نقش آنها در طول لیبر و زایمان .6
 (71.01). *مندی کرده بودندرضایت

 پیامد

. اندکرده مندیابراز رضایت ارائه شده کرده در تسهیالت زایمانی که از خدمات سالمتی نسبت تمام زنان زایمان .0
(81.81) 

 

 کند.در طول زایمان حمایت دریافت می اشتقویت توانایی: هر زنی برای 6.1کیفیت  یهبیان

مادر و کودک باید  برای بهبود پیامدهای سالمتی کالبهبود سالمت روان، داشتن نگرش مثبت و  جهتهر زنی  منطق:

 .قرار گیردحمایت عاطفی مورد 

دهد. را افزایش میزنان ، سالمت بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی زایمانی در تسهیالتانجام یافته مراقبت 

 آشامیدنو و خوردن لیبر راه رفتن در مرحله اول آزادانه  در مورد ،در طول لیبر منتخبشانبا موقعیت  برای سازگاریزنان 

نند مرگ نوزاد قبلی، تجربه ما)شوند. زنان با نیازهای عاطفی پیچیده برای اطمینان از تغذیه و هیدراسیون کافی تشویق می

. در صورت مرگ مادر و کودک گیرندقرار میحمایت مورد و  مشخص شده (در مادرمشکالت سالمتی  خشونت، تجاوز و

 شود. می انجام هااندوه برای خانوادهغم و  از حمایت

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

های تسکین درد غیر دارویی کارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای لیبر و زایمان از بخش مامایی در مورد روش .6
. *کنندو آموزش ضمن خدمت دریافت می داشته ماه یکبار جلسات آموزشی 06ته  و حداقل هر آگاهی داش

(87.17) 

 کاهش در موردهایشان دارد که به زنان و خانواده ایشده روزمکتوب و بهیمانی دستورالعمل تسهیالت زا .1
حساس بنابراین زن ا ،شودمداخالت غیرضروری، حمایت نرمال در لیبر و افزایش ظرفیت زن توضیح داده می

 (81.60). دارد کنترل در مورد تجربه زایمان

ماه یکبار،  06و حداقل هر  ر و زایمان از بخش مامایی آگاهی داشتهبکارکنان مراقبت سالمتی در واحدهای لی .1
حمایت  مورد ارائهآموزش ضمن خدمت و جلسات منظم بازآموزی برای افزایش ظرفیت شخصی و فرهنگی در 

 (86.11). کنندعاطفی دریافت می

واحدهای ده دارد و آنها را به های با نیازهای عاطفی پیچیبرای زنان و خانواده تسهیالت زایمانی فرایند ارجاع .1



 (71.70). دهدمراقبت ویژه ارجاع میدارای 

 داد/فرایندبرون

 (86.16). لیبرشان به انتخاب خودشان بوده است وضعیتکرده در تسهیالت زایمانی که نسبت تمام زنان زایمان .0

مایت عاطفی اضافی دریافت پیامد بد که از کارکنان تسهیالت زیمانی ح بادیده یا  آسیبنسبت تمام زنان  .6
 (81.21). اندکرده

اند که غذا و نوشیدنی کافی در طول لیبر کرده در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده نسبت تمام زنان زایمان .1
 (81.01). اندداشته

 (77.11). نداهبود متحرکنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که در طول مرحله اول لیبر  .1

 پیامد

 (81.21). *اندنسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از خدمات سالمتی ابراز رضایت کرده .0

. *شده است دادهتسهیالت آن زایمان در پیشنهاد نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که به آنها  .6
(81.12)  

اند. گزارش کردهرا  داشتن تجربه مثبت از زایمانایمانی که نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت ز .1
(81.61) 

های آنها مورد احترام واقع نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از اینکه ترجیحات و انتخاب .1
 (86.12)کرده بودند.  مندیشده بود، ابراز رضایت
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برای بهبود  باانگیزهو  دارصالحیت: برای هر زن و نوزادی، همیشه، کارکنان 1استاندارد 

 مراقبت روتین و اداره مشکالت موجود هستند.

زمانها حداقل به یک متخصص زایمانی ماهر و کارکنان  ی: هر زن و کودکی در تمام1.1کیفیت یهبیان

 ی دارد.مراقبت روتین و اداره مشکالت دسترس جهتحامی 

موقع اورژانسی از بیماران و اداره به ها برای مراقبت بهینه روتین ووجود کارکنان مراقبت سالمتی در همه ساعتمنطق: 

 مشکالت ضروری است.

مشخص کردن  ورت نیاز بطور منظم جهتاست که در ص موجوددر تسهیالت کارکنان مراقبت سالمتی برای  مشیخط

تعداد  متضمن وجود تا شودرسانی میروزو بهقرار گرفته بازبینی مورد  ،کارکنان تگی مورد نیازشایسوع و ن، کارکنان تعداد

در روز و هفت روز در ساعت  61های چندگانه کارکنان مراقبت سالمتی برای حجم کاری مهارتترکیب کافی کارکنان و 

-ئولیتشان در تسهیالت یا واحدی که در آن کار میو مس های ویژه. کارکنان بالینی و غیربالینی نسبت به نقشباشد هفته

روز همیشه بههایی که کارکنان در آن زمان کار خواهند کرد و زمانیک کارمند شده  فهرستوظایف . شوندکنند، آگاه می

ی ها نواحی کلیددر مورد چگونگی دستیابی به خدمات موجود است و نشانه مکتوباطالعات . شودنمایش داده میو بوده 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_healh/augmentation-labour/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_healh/augmentation-labour/en/


بندی بر نند. زنان برای اولویتکاورژانسی را مشخص می مواقعو چگونگی انجام کارها در (مانند بخش اورژانس)خدمت 

  شوند.  تریاژ می شاناساس شرایط اورژانسی

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

نظر جام  بار کاری مورد به تعداد کافی برای ان همیشه وتسهیالت زایمانی متخصصان زایمانی ماهر دارد که  .0

 (81.11). *موجود هستند

را کارکنان  صالحیت کاریتعداد، نوع و  دارد کهبرای کارکنان روز مکتوب و بهتسهیالت زایمانی سیاست  .6

 (81.11). *شودبر اساس بار کاری بازبینی می مدامکه  کندفهرست می

آنها و  کاری شته، وظیفه کارکنان، زمان شیفتدا وجوددارد که در همه واحدها  فهرستیتسهیالت زایمانی  .1

 (82.11)کند. هایشان را مشخص میویژه و مسئولیت وظایف

اورژانسی  هایها و درمانمشاورهبرای  انتظارروز در مورد تریاژ و زمان مکتوب و بهتسهیالت زایمانی سیاست  .1

 (82.16)و غیراورژانسی دارد. 

زمانها دارد.  همهکارکنان به وظایفشان در  دسترسیطی شفاف برای ای ارتباهتسهیالت زایمانی کانال .1

(86.87) 

 داد/فرایندبرون

تکمیل کار توصیف برای  شایستگی الزمهای موجود در تسهیالت زایمانی که توسط کارکنان با نسبت پست .0

 (81.76). را فراهم کند ساعته در تسهیالت 61خدمات شده بود تا امکان انجام 

کنند ها و مسئولیتشان در تسهیالت یا واحدی که در آن کار می، نقشدر مورد عملکردکارکنانی که نسبت  .6

 (78.71)آگاهی داده شده است. 

بعنوان  نسبت به وضعیتشاناند که در زمان مناسب در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده موجودنسبت زنان  .1

 (71.18). اندقرار گرفتهتوجه مورد  ،تریاژ یا زمان انتظارمورد در  ،تسهیالت مشیخط

 پیامد

گونه که تعریف همان)نسبت زنان و نوزادان موجود در تسهیالت زایمانی که توسط متخصص زایمانی ماهر   .0

 (11.00). *در طول زایمان یا بعد از زایمان تحت مراقبت قرار گرفته بودند (شده است



در مورد خود های خطر اند که درباره نشانهکه گزارش کرده نسبت زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی .6

 (81.67). بودند اورژانسی آگاه شدهبرای شرایط و آمادگی  نوزاد خود

، گرفته بودندسالمتی از در تسهیالت زایمانی که در مورد خدماتی که درباره مراقبت  حضور یافتهنسبت زنان  .1

 (81.87)مندی کرده بودند. ابراز رضایت

 

، ظرفیت مناسب و مهارت برای انجام صصان ماهر زایمانی و کارکنان پشتیبان: متخ1.1کیفیت  یهبیان

 هایشان در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از زایمان دارند.نیازمندی

 بخشد.بهبود می های خودها و مسسئولیتنقش از، آموزش و آگاهی کارکنان عملکردشان را صالحیتمنطق: 

مورد نظر و سایر  هایبا صالحیترا  هاها و مسئولیتضروری، نقش هایشایستگیکار دارند که  ی ازکارکنان تعریفهمه 

نامه یا استخدام و سایر صدور گواهی، آموزش کارکنان مراقبت سالمتی، ی. برای تمامدهدقرار میحمایت مورد  الزامات

نام، نگهداری، ارتقا های ثابتی برای ثبت. برنامهاستنگهداری  حالو در  مقررات تائید شدهیا  توسط قانونمدارک مورد نیاز 

 تخصص و ادامه تحصیل تمام کارکنان موجود است. 

های ارتقا تخصصی به همراه ها، آمادگی حمایتی و فعالیتها و مسئولیتدر مورد دستورالعمل مستمرهمه کارکنان آگاهی 

 های موثر و کافی اداره موارد برای اطمینان از اینکه. سیستمدارندرد خوب ارزشیابی عملکرد ساالنه و تشخیص عملک

عملکرد توانند کنند و برای اطمینان از اینکه کارکنان مراقبت سالمتی میموقع دریافت میبیماران مراقبت کافی، ایمن و به

 موجود هستند.  تسهیالتهند، در مراقبت روتین و اداره مشکالت برای مادران و نوزادان نشان د ارائهدر  یمناسب

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

ها برای تمام متخصصان زایمانی ماهر و ای برای ادامه ارتقا تخصصی و ارتقا مهارتتسهیالت زایمانی برنامه .1

 (82.26). *دهدترتیب میدارد و آموزش منظم پشتیبان سایر کارکنان 

و  (پاداش طرحتشخیص و )نام، ارتقا، انگیزش هایی برای ثبتدارد و طرحتسهیالت زایمانی فرایندهای استان .1

 (81.60). *تمامی کارکنان دارد حفظ

کند و مکانیسمی برای تشخیص عملکرد خوب ای همه کارکنان را ارزشیابی میتسهیالت زایمانی بطور دوره .2

  (86.27)دارد. 

متخصصان ، باانگیزهدار، موزش دیده، باکفایت، مدرکتسهیالت زایمانی تعداد کافی از متخصصان زایمانی آ .7



کنند، های چندگانه کار میبا حرفه هایتیمهای چندگانه مناسب که در مهارتداشتن همراه زایمانی ماهر به

 (80.81)دارد. 

صصی به همراه مشاوره و نظارت پشتیبان برای پیشرفت کارکنان تختسهیالت زایمانی یک محیط مناسب و  .8

 (71.61)کند. تی منظم ایجاد میحمای

های مشخص بر اساس ها و مسئولیتشود، با نقشای میسبب تسهیل همکاری بین حرفهتسهیالت زایمانی  .1

 (71.86)لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از زایمان.  ای و نیازهای مراقبت در طولمحدوده حرفه

 داد/فرایندبرون

از کار در مورد توسعه تسهیالت دریافت  مکتوبیسهیالت زایمانی که تعریف نسبت کارکنان زایمانی ماهر در ت .0

 (81.80). *اندکرده

ماه گذشته، آموزش ضمن خدمت، جلسه بازآموزی  06نسبت اساتید زایمانی ماهر در تسهیالت زایمانی که در  .6

 (80.81)اند. یا مشاوره دریافت کرده

 (81.81)انایی بالینی و توسعه عملکرد در سه ماه گذشته. های نظارتی برای حمایت از توتعداد ویزیت .1

 (77.11)ماه گذشته ارزیابی شده بودند.  06نسبت کارکنان تسهیالت زایمانی که حداقل یکبار در  .1

 (72.11). کندبررسی را کیفیت  صحیح و بهبودعملکرد شود تا برگزار میکه هر ماه تیم تعداد جلسات  .1

 (71.07)ان متخصص در هر ماه برای اطمینان از توانایی بالینی و بهبود عملکرد. تعداد تعامالت با مشاور .2

کیفیت فعال و  بهبود ینسبت تمام کارکنان تسهیالت زایمانی که در شش ماه گذشته، حداقل در دو جلسه تیم .7

 (71.71). *کیفیت شرکت کرده بودند بهبودهای فعالیت

 پیامد

تسهیالت زایمانی که از مراقبت و حمایت کارکنان تسهیالت ابراز رضایت  نسبت تمام زنان زایمان کرده در .0

 (86.10)کرده بودند. 

شان رضایت در تسهیالت زایمانی که ارزشیابی عملکرد قبلی پشتیباننسبت کارکنان زایمانی ماهر و کارکنان  .6

 بخش بود.

 (72.11)د. انشتهرضایت زیادی دااند که از کارشان نسبت تمام کارکنان تسهیالت زایمانی گزارش کرده .1

نسبت همه کارکنان تسهیالت زایمانی که در شش ماه گذشته، توانستند حداقل یک فعالیت توسعه بالینی که  .1



 (71.17)آنها شخصا در آن درگیر بودند، تشخیص و گزارش کنند. 

 (21.62)نسبت تمام کارکنان تسهیالت زایمانی که فعاالنه به دنبال کار جدیدی بودند.  .1

 

 تحققبه : مدیران و رهبران بالینی در تسهیالت زایمانی مسئول برای ایجاد و 1.1کیفیت  یهبیان

مداوم کیفیت حمایت  بهبودمحیطی که از کارکنان تسهیالت در  حفظهای مناسب و سیاست رساندن

 باشد.کند، میمی

 یو محیطبخشند بهبود مین جهت و ترغیب کارمندان عملکرد را بوسیله نشان داد ،بالینیمدیران  خوب و رهبرانمنطق: 

 .کنندایجاد میمداوم کیفیت  بهبودکارکنان برای  برای حمایت از

های حکومتی مناسب، فرایندها و محیطی که از کارکنان برای ایجاد مدیران و رهبران بالینی، مسئولیت چندگانه، سیاست

کیفیت  بهبودتار مدیریتی تعریف شده و قدرت، خطوط مشخص و تیم مداوم کیفیت حمایت کند، وجود دارد. ساخ بهبود

های ایمنی بیمار را ایجاد کرده و توسعه کیفیت و برنامه بهبودتعریف شده به همراه منابع وجود دارد. در مجموع، کارکنان، 

 کنند.دهند و حمایت، نظارت و مشاوره دریافت میمی

حول و حوش های های مادری، مرگمرگ)های منظم تسهیل حسابرسی برای اداره خطرات مالی و یسیاست و طرح

ل برای هایی برای بهبود کیفیت در محل وجود دارند. سیستمی در محبه همراه توصیه (زایمان و شرایط نزدیک مرگ

گیری و مآوری شده و گزارش و ارتباط با موضوعات اداره کیفیت برای راهنمایی جهت تصمیبازبینی منظم اطالعات جمع

 شود.اداره عملکرد موجود است. مراقبت از بیمار و رضایت بطور منظم بازبینی شده و وضعیت پیشرفت کیفیت ثبت می

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

 (88.18). *روز برای پیشبرد کیفیت مراقبت و برنامه ایمنی بیمار داردمکتوب و بهتسهیالت زایمانی یک طرح  .0

ها و خطوط مشخص های تعریف شده و مسئولیتهمراه نقشروز بهمکتوب و بهانی ساختار مدیریتی تسهیالت زایم .6

 (87.01). *برای گزارش کردن دارد

 (81.18). *کیفیت مشخص و کارکنان مسئول دارد بهبودتسهیالت زایمانی تیم  .1

 (81.18)رضایت دارد.  کردنفراهم بیمار و اطالعات از آوری منظم هیالت زایمانی مکانیسمی برای جمعتس .1

کیفیت دارد که  بهبودای برای بازبینی اطالعات و بررسی عملکرد تسهیالت زایمانی حداقل ماهی یکبار جلسه .1



-کند، افرادی را که عملکرد خوب دارند مورد احترام قرار میمی ارائههایی برای تشخیص هر نوع مشکلی توصیه

 (81.01)کند. کنند، تشویق میالش میدهد و کارکنانی را که برای پیشرفت ت

جود بوده و برای همه در تسهیالت مو (هاها و دستورالعملسیاستشامل )امی فرایندهای حکومتی استاندارد تم .2

 (86.20)باشد. کارکنان مربوطه قابل دستیابی می

کننده، آموزش ، رفتارهای توانافاده از اطالعاتاست)نسبت تمام مدیران تسهیالت زایمانی که در زمینه بهبود کیفیت  .7

 (80.17). اندآموزش دیده بودند و منجر به تغییر شده (مداوم

برای  (کنندگان از خدمات، شرکامانند جامعه، استفاده) ساالنه دو جلسه با سایر افراد ذینفع تسهیالت زایمانی حداقل .8

 ها به بهبود کیفیت دارد.تن فعالیتهایی برای پیوستوصیه ارائهبازبینی عملکرد خود، تشخیص مشکالت و 

 (81.81)های مدیریتی و رهبری آموزش دیده بودند. نسبت مدیران تسهیالت زایمانی که در زمینه مهارت .1

 در جهت بهبود کیفیت و عملکردشانبازخورد برای اداره تسهیالت  گرفتنبرای کارکنان جهت  مرکزسیاستی در   .01

 (81.86)وجود دارد. 

 ایندداد/فربرون

-گیریمانند اندازه)های ثابت شده جهت بررسی مکانیسم از طریقمدیران تسهیالت زایمانی عملکرد تسهیالت را  .0

 (71.71)اند. داده گزارشبرای همه کارکنان مربوطه  (های کلیدی سیاست

  (72.21)ماه گذشته تشکیل شده بود.  06نسبت جلسات ماهانه در مورد کیفیت مراقبت که عمال در  .6

 پیامد

نسبت تمام زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از مراقبت و حمایت کارکنان تسهیالت راضی بودند.  .0

(81.11) 

 (86.11). (های تسهیالتمطابق با سیاست)شواهد عملکرد بهبود یافته سیستم   .6
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: تسهیالت زایمانی محیط فیزیکی مناسب به همراه آب کافی، بهداشت و 8استاندارد 

 ذخایر انرژی، داروها، منابع و تجهیزات متداول برای مادر و نوزاد و اداره مشکالت دارد.

، قابل اعتماد، زبالهامکانات انهدام بهداشت دست و امکانات ، : آب، انرژی، بهداشت8.1کیفیت  یهبیان

 های آنها هستند.ایمن و کافی برای نیازهای کارکنان، زنان و خانواده

، زباله آب تمیز و الکتریسیته، بهداشت مناسب و انهدام ایمن همیشگیمحیط ایمن، تمیز و بهداشتی به همراه ذخایر منطق: 

 .موجود هستندبیماران برای انجام همه فرایندها و مداخالت و کنترل عفونت  بر اساس مراقبت مناسب از

های بالینی یک منبع دائمی از آب سالم مستقر در محل، همیشه برای آشامیدن، تمیز کردن و شستن دست در تمام بخش

بر اساس جنس، کامال مجزا  بهداشتی موجود بوده و هایتوالتشامل لیبر، زایمان، بخش نوزادان و اتاق عمل موجود است. 

کارکنان  وبه آن  باشد. تسهیالت زایمانی و تسهیالت وابستههایشان و کارکنان میو قابل دستیابی برای همه زنان، خانواده

دارند. ها در تمامی زمان (مانند سیستم خورسیدی، ژنراتور یا شبکه برق)الکتریسیته محلی دسترسی قابل اعتمادی به منبع 

و تسهیالت وجود دارد. تسهیالت بودجه در  زبالهو انهدام ایمن  برخوردآوری، انتقال، ی برای تفکیک، جمعمکانیسم

 های بهداشتی دارد.دستورالعملی برای اجرا و نگهداری انرژی، آب سالم و سرویس

 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

اختمان دارد که برای همه مصارف مانند آشامیدن، از آب سالم مستقر در س کارکردیتسهیالت زایمانی یک منبع  .0

بهداشت کارکنان، مداخالت پزشکی، تمیز کردن، شستشو و پخت و پز برای استفاده توسط کارکنان، زنان، نوزادان 

 (11.11). *یاشدهای آنها کافی میو خانواده

نگهداری اجسام تیز دارد که در دار، بدون نشتی و ظروف دار، پوششهای زباله برچسبتسهیالت زایمانی سطل .6

-زبالهاجسام تیز، مواد عفونی بدون تیزی،  هستند که شاملبه چهار گروه موجود  هازبالهمحل درمان برای تفکیک 

 (11.88). *باشندمی آناتومیکی مانند جفت هایزبالهها و عفونی عمومی مانند غذا و پک های

یک ایستگاه بهداشت دست به همراه آب و تخت  01برای هر ها، حداقل بخش تمامیتسهیالت زایمانی در  .1

 (81.11). *مالش دست داردالکلی صابون یا محلول 

همراه یک منبع انرژی  بهدارد که  (مانند سیستم خورشیدی، ژنراتور، شبکه برق)تسهیالت زایمانی منبع انرژی  .1

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/publications/2014/hospital-care-formothers-and-newborn-babies-quality-assessment-andimprovement-tool.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/publications/2014/hospital-care-formothers-and-newborn-babies-quality-assessment-andimprovement-tool.pdf?ua=1


برآورده کند. ها  زمان تمامیابسته را در تسهیالت و ساختارهای و کیهمه نیازهای الکتریتواند پشتیبان می

(81.10)  

و ضدعفونی  نظافتدر مورد  (پوستر)افزایش آگاهی  ابزارروز و مکتوب و بههای تسهیالت زایمانی دستورالعمل .1

دارد که این  هازبالهایمن  مدیریتنظافت و  ،و نگهداری آب، تجهیزات بهداشت مدیریتکردن، بهداشت دست، 

 (88.11)اند. ، نصب شدهگیرندها انجام میهایی که فعالیتشموارد در بخ

 روشن در شب، قابل دسترس ر مناسبساختمان دارد که قابل استفاده، بطو ت زایمانی، امکانات بهداشتی درتسهیال .2

باشد که شامل حداقل یک برای مردم با محدودیت حرکتی و مجزا براساس جنسیت برای کارکنان و بیماران می

حداقل یک )صابون و آب  به همراههای شستشوی دست لت برای اداره نیازهای بهداشت قاعدگی با ایستگاهتوا

  (87.12)باشد. می( های بستریپرستار در بخش 61لیتر برای هر 

هایشان همراه با تعاریف واضح در مورد مسئولیت دارد کهو کامال آموزش دیده  باانگیزه تسهیالت زایمانی کارکنان .7

در زمان مورد نیاز  ،هامراقبت بهداشتی از زبالهو نگهداری آب، نظافت، بهداشت و امکانات  مدیریت جهت تمیزی،

 (82.11). در تسهیالت حاضر هستند

آب، نظافت، بهداشت و خدمات از  ذخیرهتسهیالت زایمانی بودجه کافی برای توانبخشی، بهبود و اداره مستمر و  .8

  (81.01)دارد.  هامراقبت بهداشتی از زباله

برای تمامی نیازهای ها در همه زمانمحلی دارد که  ذخیرهو  سوخت مدیریت ی برایتسهیالت زایمانی طرح .1

با بودجه کافی مورد  (صورت مربوط بودن و در صورت نیاز در)وسایل نقلیه، پخت و پز و گرمایش  مانندسوختی 

  (81.16)است.  قرار گرفتهحمایت 

های بهداشتی جهت پیشگیری نی طرح پیشگیری از خطر برای اداره و بهبود آب، نظافت و سرویستسهیالت زایما .01

 (80.11). *و کنترل عفونت دارد

دارای یک برنامه مدیریت انرژی با بودجه کافی است که بطور مناسبی توسط کارکنان آموزش تسهیالت زایمانی  .00

 (77.62). شودتنظیم میدار شود و توسط یک مقام صالحیتدیده نگهداری می

 دادبرون

در تسهیالت زایمانی بوده و از آب، نظافت و خدمات انرژی ابراز رضایت  حاضر های آنها کهنسبت زنان و خانواده .0

 (72.71)شان توصیه کرده بودند. خانوادهاعضای کرده و تسهیالت زایمانی را به دوستان و 

 اندانرژی ابراز رضایت کرده خدماتیالت زایمانی که از آب، نظافت و نسبت تمام کارکنان مراقبت سالمتی در تسه .6

 (72.61)کند. که این خدمات بطور مثبت به ایجاد مراقبت با کیفیت باال کمک می



در تسهیالت زایمانی بوده و از منبع انرژی و نور ابراز رضایت کرده بودند و حاضر  هایشان کهنسبت زنان و خانواده .1

 (71.61)پیشنهاد داده بودند.  شانخانوادهاعضای انی را به دوستان و تسهیالت زایم

 

دهی و نگهداری های لیبر، زایمان و پس از زایمان طوری طراحی، سازمان: بخش8.1کیفیت  یهبیان

-در محیط خلوت می در مراقبت مداوم، بر اساس نیازهایشاند که هر زن و نوزادی، برای تسهیل شده

 قبت قرار گیرد.تواند مورد مرا

ای، تهویه خوب، منبع انرژی و بهداشت خوب اداره تسهیالت زایمانی باید کافی بوده و با خدمات پایه زیرساختهایمنطق: 

 شود.

-های لیبر و زایمان یا اتاقکه نزدیک به بخشاند دهی شدهسازمان اختصاصیهای خدمات عمومی به بخش هایزیرساخت

، ر و نوزادهم اتاقی مادهای یا اتاق هاپس از زایمان ، بخشویژه های های ارزیابی، بخشبخش پذیرش، تریاژ،مانند )ها 

د و نباشمی (سزارین عمل، بخش نوزادان بیمار، بخش مراقبت کانگرویی، واحد مراقبت ویژه نوزادان، اتاق های نوزادانبخش

. واحدهای خدمت تمیز، با تهویه خوب و روشن بویژه در شب دانبهینه، موثر و سازگار تجهیز شدهمراقبت بطور مناسبی برای 

تخت مانند )شده  خوبی حفظبهبوده و خدمات اساسی کافی، ایمن، تمیز،  (پرده، دیوارداشتن مانند )با محیط خصوصی 

  در محل موجود هستند. (توالت ها، مالفه تخت، خدمات شستشو، حمام وها، مالفهخواب

 تهای کیفیگیریاندازه

 داددرون

که بطور کامل با یک میز یا تسهیالت زایمانی یک بخش اختصاصی در واحد لیبر و زایمان برای احیا نوزادان دارد  .0

 (11.27). *و ذخایر احیا مناسب مجهز شده استکننده، بخاری تابشی، نور و تجهیزات وسیله احیا

ا واحدهایی برای تعداد تخمینی از تولدها در واحد تسهیالت زایمانی یک بخش لیبر و تعداد کافی اتاق زایمان ی .6

 (11.06). *خدمت دارد

های وابسته دارد که تمیز، بطور مناسب روشن، با تهویه تسهیالت زایمانی واحدهای لیبر، زایمان و نوزادان و بخش .1

. *شودمی ایجاد محیط خصوصی شده و بطور کافی مجهز شده و بطور منظم تمیز و نگهداری باعث خوب بوده و

(81.16) 

ساعت  61تا مادران و نوزادان در کند ایجاد میاتاقی مادر و نوزاد برای همه زنان امکان همتسهیالت زایمانی  .1

 (82.17)شبانه روز کنار هم بمانند. 



الت ، تمیز و قابل دستیابی و توقابل استفادهتسهیالت زایمانی واحد لیبر و زایمان یا اتاقی با یک حمام یا دوش  .1

 (88.11)برای استفاده صرف توسط زنان در لیبر دارد. 

از به آسانی و  بوده در نزدیکی لیبر و زایمان دارد کهمجهز  اتاق عملدهد تسهیالتی که خدمات جراحی ارائه می .2

 (88.81). قابل دستیابی استواحدهای لیبر و زایمان 

 (82.11)دارد.  )بیماری( زنان با مشکالتتسهیالت زایمانی اتاق اختصاصی ریکاوری یا واحدی برای  .7

تسهیالت زایمانی یک بخش اختصاصی برای پذیرش کودکان کوچک و ناپایدار از نظر عالئم و بیمار دارد.  .8

(82.17) 

 داد/فرایندبرون

اند که یک محیط فیزیکی تمیز و آماده برای در تسهیالت زایمانی که گزارش کرده حاضر نسبت همه زنان حامله .0

 (86.21). داشتندزایمان 

 پیامد

با به توالت،  که تمیز، نزدیکنسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که از بخش لیبر و زایمان  .0

  (80.80)ابراز رضایت کرده بودند. بود،  محیط خصوصیو کم  سطح شلوغیروشنایی عمومی، 

 

تجهیزات برای مراقبت روتین و اداره مشکالت  کافی از داروها، منابع و هیر: ذخ8.1کیفیت  یهبیان

 موجود هستند.

 هستند. ضروری ،مراقبت با کیفیت مطلوبارائه داروهای ضروری کافی و موجود، تجهیزات و سایر منابع برای  منطق:

 ذخیره تمیز و بصورتآنها و دستورات، از و موارد استفاده  (های آزمایشگاهیمعرف مانند) ذخایرضروری و لیستی از داروهای 

بندی وجود دارد. تمامی داروهای مناسب در واحدهای یستم کافی برای پیشگیری از سهمیهبرای این موارد با یک س ایمن

های مناسب، در تمامی . تجهیزات ضروری در مکان(وم سولفات در واحد لیبر و زایمانیمانند منیز)بالینی موجود هستند 

. هستندتجهیزات موجود  این برای استفاده مناسب از ییهاهداری منظم و دستورالعملها، با یک سیستمی برای نگزمان

برای استفاده روتین و اداره مشکالت موجود هستند.  (مانند هموگلوبین، گروه خونی، پروتئین ادرار)های آزمایشگاهی تست

 های لیبر و نوزادان وجود دارد.خون برای خدمات تزریق موجود بوده و یک ذخیره قطع نشدنی از اکسیژن در واحد

 



 های کیفیتگیریاندازه

 داددرون

تسهیالت زایمانی به مقدار کافی ذخایری از داروهای کاهنده فشار خون و منیزیوم سولفات دارد که در هر زمانی  .0

  (16.80). *در واحدهای لیبر، زایمان و پس از زایمان برای اداره زنان مبتال به پره اکالمپسی دارد

-، ستهاسرسوزنها، سرنگمانند )برای انفوزیون داخل وریدی  امکاناتیتسهیالت زایمانی، داروی یوتروتونیک و  .6

ها در واحدهای دارد که به مقدار کافی در همه زمان (های انفوزیون داخل وریدی و خونهای انفوزیون، محلول

 (16.10). *پس از زایمان موجود است زایمان و مراقبت پس از زایمان برای اداره زنان با خونریزی

قبل از زایمان مانند بتامتازون یا دگزامتازون، برای استفاده در تسهیالت زایمانی ذخایری از کورتیکواستروئیدهای  .1

های زودرس موجود ها برای اداره زایمانها و منیزیوم سولفات دارد که به مقدار کافی در همه زمانیوتیکآنتی 

 (16.01). *است

ج، گوشی دماسنج، فشارسن)مشکالت  تشخیصضروری برای  الت زایمانی تجهیزات و ذخایر عملکردیتسهی .1

ها در واحدهای لیبر و زایمان از بخش دارد که به تعداد کافی در همه زمان (اکسیمتریمامایی،کاغذ ادرای، پالس

 (10.21)مامایی موجود است. 

ها های خط اول و دوم و سایر داروهای ضروری دارد که در همه زمانکبیوتیتسهیالت زایمانی ذخایری از آنتی .1

برای اداره زنان و نوزادان در معرض خطر عفونت در طول لیبر، زایمان و دوره اولیه پس از زایمان موجود است. 

(10.18) 

گلبول قرمز، گروه  خون، هموگلوبین یا حجممانند قند ) یتسهیالت زایمانی ذخایر آزمایشگاهی ضروری و آزمایشات .2

های عملکردی ها، تستروبین، پروتئین ادرار، شمارش کامل خون، کشت خون، الکترولیتخونی و کراس مچ، بیلی

 (10.06)برای حمایت از اداره زنان و نوزادان دارد.  (های تشخیصی سریع ماالریاکلیه و کبد، سیفلیس، ایدز و تست

های زایمانی، وکیوم، فورسپس، انکوباتور، شامل تخت)یزات عملکردی تسهیالت زایمانی ذخایر ضروری  و تجه .7

 (11.88) هستند.به تعداد کافی در واحدهای لیبر و زایمان موجود  همیشهدارد که  (های استریلترازو، دستکش

تجهیز وب ترالی احیا خشامل )تسهیالت زایمانی ذخایر و تجهیزات عملکردی برای مراقبت اورژانسی و احیا زنان  .8

های داخل تراشه، بگ و ماسک بزرگساالن، متری، راه هوایی، الرنگوسکوپ، لولهاکسیشده، وسایل ساکشن، پالس

در واحدهای طراحی شده برای لیبر،  همیشهکافی دارد که به تعداد  (های انفوزیون، مایعات داخل وریدیست

 (81.71). هستندزایمان و مراقبت پس از زایمان موجود 

-های بینی، کاتترها و ماسکلولهمانند )الت زایمانی منبع ایمن و قطع نشدنی از اکسیژن و تجهیزات زایمانی تسهی .1



نوزادان و اتاق  همیشه در واحدهای لیبر، زایمان،باشد که دارد که شامل فشار مثبت مداوم راه هوایی بینی می (ها

 (81.17)عمل موجود است. 

مانند جدول احیا، ترالی )زات عملکردی برای مراقبت اورژانسی و احیا نوزادان تسهیالت زایمانی ذخایر و تجهی .01

دارد که  (متری، الرنگوسکوپاکسی، وسایل ساکشن، پالستابشی خوب تجهیز شده احیا نوزادان، گرمادهنده

 (81.16). هستنددر واحدهای طراحی شده برای لیبر، زایمان و مراقبت پس از زایمان موجود  همیشه

دیده یا داروساز دارد که توسط یک داروشناس آموزش سهیالت زایمانی داروخانه، دارو و سیستم اداره انبار ذخایرت .00

 (88.11)شود. اداره می

و ذخایر دارویی برای  (و نگهداری از آنها)تسهیالت زایمانی بودجه اختصاصی برای داروهای ضروری، تجهیزات  .06

 (81.11)مراقبت از مادر و نوزاد دارد. 

توانند معاینه تسهیالت زایمانی دستگاه اولتراساند تشخیصی عملی و کارکنان سالمتی آموزش دیده دارد که می .01

های ها، تعیین سن حاملگی، تشخیص قبل از زایمان ناهنجاریاولتراساند مامایی پایه برای تعیین تعداد جنین

 (81.81)جنینی یا تشخیص زودرس عدم کفایت جفتی انجام دهند. 

 داد/فرایندبرون

-دگزامتازون، ویتامین کا، آموکسی منیزیوم ،سولفات اکسیژن، مانند )زندگی  دهندهنجات وجود داروهای ضروری .0

سیلین ، سفتریاکسون، مترونیدازول، داروهای ضد ماالریا، داروهای ضد پنی بنزیلسیلین تزریقی و خوراکی، 

   (88.81)در سه ماه گذشته.  (بی و فلج اطفال ها و داروهای سل، هپاتیتویروسی،  واکسن

منیزیوم را سولفات اکالمپسی شدید یا اکالمپسی در تسهیالت زایمانی که دوز کامل نسبت همه زنان مبتال به پره .6

 (71.18)اند. بخاطر اتمام منبع دریافت نکرده

اند. یل ضروری را خریداری کردهنسبت همه زنان زایمان کرده در تسهیالت زایمانی که دستکش یا سایر وسا .1

(71.26) 

 پیامد

خودبخود  لیبر باکه هفته  17زا با حاملگی تک قلویی سفالیک با حاملگی مساوی یا باالی نسبت تمام زنان اول .0

 (86.11). (Robson 0گروه )اند تحت سزارین قرار گرفته

 (71.80)کارکنان آموزش دیده برای انجام سزارین.  یا منابعسزارین در نتیجه کمبود برای نسبت نیاز برآورده نشده  .6
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 یات. عمل6

زنان و نوزادان حمایت  ازهای سالمتی که از مراقبت مطلوب اقبت بر پایه شواهد، موثر، با کیفیت باال و عناصر سیستممر

بکار بردن استانداردهای مراقبت و  از طریق اند،تعریف شده ارچوب مراقبت با کیفیت سازمان جهانی بهداشتدر چ کنند ومی

از جزئیات فرایندهای باشند تا هر کشوری  متناسب با ظرفیتاستانداردها باید  .باشندمی عملقابل کیفیت، های بیانیه

، (1-2)، تجربه مراقبت (1)های ارجاعی ، سیستم(6)های اطالعاتی ، سیستم(0استاندارد )مراقبت بالینی بر پایه شواهد 

های کیفیت بر پایه شواهد بیانیه همراه با . استانداردهااطمینان حاصل شود (8)و منابع کافی  (7)نیروی کاری توانا و مشتاق 

و مراقبت با  بخشیدهباشند. این موارد کیفیت را بهبود دادها و پیامدها می، بروندادهادرون گیریکه شامل اندازه باشندمی

به هر کشور و استانداردها باید بر اساس تجراستقرار برای  نظراتخواهد کرد.  تضمین را مادران و نوزادان ازکیفیت باال 

 .یا بین کشورها باشد کشوری مطابق با آموزش درون

 انتشار: 6.1

توانند در اسناد که می شوندمیمرجع تکنیکی منتشر  سندهای کیفیت در یک گیریب، استانداردهای مراقبت و اندازهارچوچ

عمول برای حمایت از بهبود کیفیت قسمتی از یک بسته از ابزارهای م این اسناد. گنجانده شوداستراتژیک در سطح کشور 

به تر ای سازمان جهانی بهداشت برای گردش گستردهبا همکاری ادارات منطقهمراقبت از مادران و نوزادان هستند. آنها 

های اداره سازمان جهانی سایتهای عربی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی ترجمه خواهند شد. انتشارات موجود از وبزبان

های سازمان جهانی بهداشت و ادارات همراه که در کشورها، مرکز همکاریادارات موجود در ای و رات منطقهبهداشت، ادا

 دفاتر یتمام نشریه بهاین  کپی هاینسخه، قابل دانلود خواهند بود. کنندکار میزمینه مراقبت با کیفیت از مادر و نوزاد 

فروش از کتابفروشی سازمان جهانی بهداشت و شبکه توزیع آن برای و  شودمنتشر میکشوری سازمان جهانی بهداشت 

 خواهند بود. های اشخاص در دسترسهای پزشکی و کتابخانهتمامی کتابخانهبرای 

 : تهیه رویکرد6.1

در  سازیهای آموزشی و ظرفیتکارگاههای کیفیت، گیریاز استانداردهای مراقبت و اندازهو استفاده  دسترسیافزایش برای 

بعمل کشورها  از مندخواهد شد. حمایت هدف ایجادای سازمان جهانی بهداشت در همراهی با ادارات منطقه مناطقامی تم

میان داخل یا در در  هاشیوهبهترین به اشتراک گذاشتن یادگیری برای یک فرمت توسط یک رویکرد نوآورانه، و  آمدخواهد 

 شواهد پایهبوده و بر  Plan Do Study Act »(66)»با مدل  سازگاریکه در  (1شکل )ایجاد خواهد شد کشورها 

با تنظیم اهداف و ایجاد  ،ای جهت بهبود مستمر کیفیتمورد، برنامه. این باشدو تجربه می عملکرد، بهترین استخراج شده

یا پیچیده  منظورهدی، چندانفرامداخالت )های تغییر برنامه استفاده از بسته از طریقهایی برای دستیابی به نتایج مطلوب تیم

 کند. فراهم میسازی جهت پیاده هابه حداکثر رساندن فرصتها برای و سایر استراتژی سازی، ظرفیت(و نیازها زمینهبسته به 

 



 : رویکرد تهیه شده1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاد ساختارهای مدیریتی و عملیای .0

 موقعیت/ارزیابی تجزیه و تحلیل .1

 با استانداردهای مراقبت سازگاری .6

 های ضروری برای شروعاطمینان از زیرساخت .1

توانایی  ایجاد .5

 انجامو 

 مداخالت

اصالح  .7

ها استراتژی

طبقه  جهت

 بندی

 طرح

انجام
 

 مطالعه

عمل
 

 و پیامدها هاکیفیت مراقبت گیری مداوماندازه .2



کیفیت  ازکیفیت سالمت مادر و نوزاد در استراتژی مراقبت ایجاد سیستمی جهت بهبود  برای، گام به گام راهنماییعالوه، به

همراه کشوری قوی برای مدیریت سازی ظرفیتبا هدف ابزارهای ضروری و هدایت با خواهد کرد.  عملیاتی ارائهملی و 

 خواهد بود.

 ارزیابی . بررسی و1

 همراه بهد بود. بررسی درونی و ارزیابی بررسی درونی و بیرونی و ارزیابی طرح خواه به همراهایجاد این استانداردها 

 دقیق اجرا. بررسی بیرونی و ارزیابی برای ارزیابی خواهد شدیادگیری وصل  فرمپلت خروجی و به بودراهنمایی خواهد 

، فرایند (های عملی و نیمه تجربیطرح)اطمینان از موثر بودن  جهتهای مطالعه های گوناگون، منابع و طرحبوسیله روش

ها برای بهبود خواهد شد. نتایج هر دو بررسی درونی و بیرونی و ارزیابی انجامو کفایت مالی  (های کمی و کیفیطرح)

 یادگیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  فرمپلتدستورالعمل و 

 رسانی استانداردها روز. به8

ی استادنداردهای مراقبت و روزرسانبرای بازبینی و بهرزیابی ایجاد، یادگیری و ا فرمپلتبهترین عملکرد گزارش شده در مورد 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  (در صورت مناسب بودن)های کیفیت گیریاندازه
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