
 شرح وظایف رئیس اداره مامایی:

 نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداره مامایی و فعالیت های مرتبط با برنامه های قید شده-

 نظارت بر بارگذاری برنامه عملیاتی گروه مامایی و ثبت به موقع-

 کسب خط مشی و دستورالعمل های الزم ازمافوق -

مراقبت مادر) نظارت و پیگیری ارسوواگ گرارف فوری مرم مادر در مراکر درمانی تابعه  اجرای نظام کشوووری  -

نظارت بر ثبت اطالعات مادران متوفی در سووامانه مرتبط  انمام هماهیگی های الزم با پرشوومان مرتبط با پرونده  

میته برگراری ک-اه  متوفی  پرشک قانونی  معاونت بهداشتی  ریاست دانشگاه و اعضای کمیته مرم مادری دانشگ      

شگاه                ست دان ضای کمیته  ریا ستانهای تابعه  اع سخوراند نتایج کمیته به بیمار ساگ پ شگاه  ار مرم مادری دان

شگاههای دیگر  اجرای مداخالت در جهت کاهش یا رفع        صورت لروم دان شمی قانونی و در  شتی  پر معاونت بهدا

 در جلسات مرتبط با مرم و میر مادران( علل مرم مادران و تمریه و تحلیل عوامل فوق  شرکت

اجرای فرآیید و پیگیری مادر پرخطر ) تدوین فرآیید ارجاع و اعرام مادر پر خطر  پیگیری پذیرف مادران پر           -

خطردر مراکر درمانی تابعه  ارساگ دستورالعمل های مرتبط با مادران پر خطر به کلیه بیمارستانهای تابعه  نظارت 

شم    ستفاده پر شده     بر ا شوری ارائه خدمات مامایی و پروتمل های تدوین  سیل بلوک زایمان از راهیمای ک ان و پر

 در بیمارستانهای تحت پوشش(

 اجرای فرآیید وپیگیری مادران کرونایی و نظارت بر ثبت سامانه مرتبط -

 HSE پرسیل مبتال به کرونا و ثبت اطالعات ماماهای فوق در سامانه  پیگیری وضعیت -

 ری برگراری جلسات  کمیته هاو ... در زمان های مقرر و پیگیری مصوبات جلساتپیگی-

 تیظیم و ارائه گرارف به معاون درمان جهت ارائه به حوزه ریاست دانشگاه و وزارت متبوع -

یا                      - مان  تر مایی در بلوک زای ما خدمات  ئه  ظارت برارا عه ون تاب مانی  ظارت از مراکر آموزشوووی و در ید و ن بازد

درمانگاههای پری ناتاگ و ناباروری و دفاتر کار مامایی و مراکر مشوواوره مامایی به میظور کیترگ کیفی و   یی ماما

شیهاد به میظور بهبود         شیفت های مختلف وارائه پی شده در  ستانداردهای تعیین  ساس ا کمی خدمات مامایی برا

 فرآییدها در حوزه های مربوطه

ست    - سایر مدیران حوزه  سهیل در ارائه خدمات و ارتقای فرآییدهای  هماهیگی با  ادی معاونت درمان به میظور ت

  کاری و تسهیل در ارائه خدمات میاسب به ارباب رجوع

سی و تمریه و تحلیل آنها و پیگیری اقدامات   - نظارت بر جمع آوری اطالعات و آمار عملمرد مامایی ماهیانه وبرر

 ورت فصلیانمام شده جهت استاندارد سازی شاخص ها بص



 نظارت بر ثبت صحیح و به روز اطالعات در سامانه های مرتبط -

 برآورد و تایید تمهیرات مورد نیاز بلوک های زایمان بیمارستان ها -

واحد و نظارت برهرییه کرد متیاسب    پیگیری بودجه های ارسالی وزارت متبوع در خصوص برنامه های مرتبط   -

 با فعالیتهای انمام شده

 ی امور نقل و انتقاالت نیروهای ماماییپیگیر -

 انمام هماهیگی های درون و برون بخشی به میظور ارتقای سالمت مادر و نوزاد -

نیازسیمی از مراکر درمانی در مورد نیاز به پرسیل مامایی و ارساگ اعالم نیاز پرسیلی مراکر به مدیریت توسعه        -

 دانشگاه

کارگاههای آموزشووی دید روزه نظیر زایمان فیرلوزیک  مدیریت مادر و  برنامه ریری و هماهیگی جهت برگراری -

 نوزاد  فوریت های مامایی  سیمه های اعتباربخشی و ...

 نظارت بر کلیه مماتبات ارسالی و دریافتی و پیگیری موارد مربوطه - 

 نمام آننظارت بر اجرای برنامه سطح بیدی خدمات مامایی  پیگیری مداخالت و نظارت بر حسن ا -

 نظارت بر اجرای برنامه کشوری بیمارستان های دوستدار کودک و دوستدار مادر -

 بررسی شمایات ارجاعی از واحد امور حقوقی  ارائه گرارف و تدوین مداخالت -

 نظارت بر تمریم ارباب رجوع و ارائه خدمات به موقع به آنها -

 واحدهای تحت نظارتتدوین و ویرایش دک لیست های نظارتی جهت ارزیابی  -

 تایید پالن بازسازی و نوسازی بلوک زایمان و مراکر ناباروری و سایر واحدهای مرتبط -

 ارائه گرارف و تدوین مداخالت در کمیته های دانشگاهی و ارائه گرارف به وزارت متبوع -

سات     - شارکت و همماری در اجرای طرحهای تحقیقاتی    شرکت در جل شی معاونت درمان و م کمیته امور پژوه

 واحد ذیربط

 شرکت در جلسات ستاد تحوگ دانشگاه و ارائه گرارف عملمرد کمیته ترویج زایمان طبیعی -

 شرکت در جلسات ستادی معاونت درمان و وزارت متبوع و سایر ارگانهای وابسته -

سووت های مربوب به شوومایات مراکر درمانی و دفاتر کار مامایی تابعه  پایان طرح  نقل و  پاسوود دهی به درخوا -

 انتقاالت و.. در داردوب ضوابط و مقررات



و بررسوووی در   هماهیگی و فعالیت در زمییه روز جهانی ماما وبرگراری مراسوووم و انمام هماهیگی های الزم            -

 خصوص معرفی مامای نمونه کشوری و دانشگاهی

 واحدهای مرتبط تابعه  کت در بازدیدهای برون بخشی و سازمان ها وشر -

 


