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جناب آقای دکتر . . . . . . . . .
رئیس دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
با سالم واحترام
همانطور که مستحضرید ،نوزادان امروز ،نسل آینده ساز کشور اسالمی به شمار می آیند .افزایش کیفیت مراقبت از
نوزادان ،منجر به ارتقاي سطح سالمت جسمی و روانی آنها می شود .با عنایت به این که یکی از زیرساخت هاي منابع انسانی کار
آمد سالمت است ،وجود نیروي انسانی توانمند و سالم ،دستیابی به اهداف متعالی انسانی ،اجتماعی ،اقتصادي وفرهنگی و سیاسی
در مکتب انسان ساز اسالم را میسر خواهد ساخت .پژوهشگران و صاحبنظران معتقدند ،کیفیت مراقبت از نوزاد در دقایق و
ساعات اولیه بعد از تولد تاثیري بسیار شگرف بر شخصیت اجتماعی و سالمت روانی ،معنوي ،عقالنی و بیولوژیک وي دارد .از
این رو ،استاندارد کردن خدمات مراقبت از نوزاد در هنگام تولد و پس از تولد و مراقبت هاي تخصصی مورد نیاز ،از اولویت هاي
اجرایی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی است.
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان و قبل از ترخیص در راستاي دستیابی به استانداردهاي مراقبت تهیه و تدوین
گردیده است .به منظور همگون سازي و ارتقاي کیفیت مراقبت از نوزادان ،برنامه مراقبت از نوزاد سالم براي اجرا در همه
بیمارستان هاي داراي زایشگاه و بخش نوزادان و بخش هم اتاقی مادر و نوزاد ،اعم از دولتی ،خصوصی ،وابسته به ارگان ها و
نهادها ابالغ می گردد.
الزم است روساي محترم دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با همراهی کمیته ارتقاي سالمت مادر و نوزاد،
زمینه هاي اجراي بسته خدمتی مزبور را با توجه به موارد زیر فراهم نمایند.
- 1تعیین یک نفر با مدرک کارشناسی مامایی به عنوان مسئول مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا اتاق عمل سزارین ،به نحوي که
فرد مذکور الزاما مسئول نوزاد بوده و مسئولیت دیگري در اتاق زایمان یا اتاق عمل نداشته باشد .مسئولیت مراقبت از نوزاد
پس از تولد براساس راهنماهاي بالینی مندرج در بسته هاي خدمتی مراقبت از نوزاد سالم و احیا نوزاد به عهده فرد مذکور
می باشد.
- 2با توجه به تعدد برنامه هاي مرتبط با سالمت مادر و نوزاد ،در سطح بیمارستان ها از جمله برنامه سطح بندي خدمات مراقبت
مادر ونوزاد ،برنامه احیاي نوزاد ،بسته خدمتی نوزاد سالم ،نظام مراقبتی مرگ پري ناتال ،برنامه مراقبت آغوشی ،برنامه
زایمان فیزیولوژیک و نظام مراقبتی مرگ مادر و ضرورت اجراي برنامه هاي آتی شامل نظام مراقبت کنترل عفونت
بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه نوزادان ،نظام مراقب ت دیسترس تنفسی نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان و برنامه تثبیت


و انتقال مادر و نوزاد ،توصیه می شود:
در همه بیمارستان هاي داراي بخش هاي مرتبط با مادر و نوزاد فردي به عنوان کارشناس مسئول مادر و نوزاد ترجیحا
کارشناس ارشد مامایی تعیین و مسئولیت پیگیري ،پایش و ارزیابی برنامه هاي ابالغ شده و نهادینه کردن آنها را عهده دار
گردد.
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با عنایت به تنوع و تعدد برنامه هاي مربوط به سالمت مادر و نوزاد و ضرورت برنامه ریزي ،سازماندهی و رهبري و
نظارت و ارزشیابی مناسب آنها ،تقویت بدنه تیم کارشناسی سالمت مادر ونوزاد در ستاد معاونت درمان دانشگاه با تامین
نیروي انسانی متبحر و کارآمد و تقسیم کار مناسب ضروري می باشد.
امید است با اجراي مفاد مربوط به بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم گامی ارزنده در بهبود کیفیت ارائه خدمات مراقبت از
نوزادان آینده ساز کشور برداشته شود.
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