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توسط فزاگیزاى ارائه هی شود تحت نظز هستقین اعضبء در بیوبرستبى هبی آهوسشی ، فزآیند خدهبت درهبنی که  :َذف

 هیبت علوی و بب واگذاری تدریجی هسئولیت به تنبسب پیچیدگی خدهبت و ههبرت هبی هورد نیبس انجبم هی گیزد.

 زایشگبٌ ي بخش َبی يبستٍ بٍ زوبن ي زایمبن :ياشگبن يتعبریف

  سط چِ کسی اًجام شَد(:تَ درچِ هحلی ٍ درچِ زهاًی، شیَُ اًجام کار)چِ فعالیتی،

تَسط دستیار سال دٍ ٍ تاالتر دادُ  ،الزم است دستَر تستری ٍترخیض تیواراى تحت ًظر در زایشگاُ  ایي هرکس

 تا ّواٌّگی هتخظض هقین هرتَطِ اًجام گردد. ایي اهر تایذشَد. تذیْی است 

الزم است کلیهِ دسهتَرات    طی ایي هذتتَدُ  ٍ   observerدستیاراى سال اٍل در دٍ هاِّ اٍل تٌْا  (1

تَسط دستیار سال دٍ ٍ تاالتر تاییذ ٍ سپس اجرا گردد. از هاُ سَم  تهِ   ،درهاًی یا تشخیظی در پرًٍذُ

 تعذ  اجرای دستَرات هٌَط تِ اجازُ پسشک هرتَطِ در ّر تخش هی تاشذ.

یارهرتَطِ طثح تَسط دست 0:37تواهی تیواراى تستری در تخش ّای هختلف الزم است قثل از ساعت  (2

. ّوچٌیي الزم است تواهی تیواراى رٍزاًِ تَسط شَدًَشتِ  progress noteترای آًْا  ٍشذُ  ٍیسیت

در  ٍ دستَرات دستیاراى هَرد تاییذ یا اطهح  قهرار تگیهرد.   شذُ پسشک هعالج ٍ یا جاًشیي ٍی ٍیسیت 

اٍرشاًسهی،   NSTتِ زایشگاُ،  طَرت ًیاز تِ اقذام درهاًی یا تشخیظی اٍرشاًس )از جولِ سساریي، اًتقال

سًََگرافی اٍرشاًس ٍ...( الزم است تَسط دستیار هرتَطِ تهِ اطهحپ پسشهک تیوهار ٍ در طهَرت لهسٍم       

 گیرد رپسشک آًکال آى رٍز رساًذُ ٍ هَرد تائیذ قرا

ٍ تها   تَسط دستیار سال دٍ ٍ تاالتر )ٍ در ًیوِ دٍم سال تَسط دستیار سال یک( تایذکلیِ پرٍسیجرّا   (3

 واٌّگی تا پسشک هعالج اًجام گردد .ّ

در عظر ٍشة تَسط دستیار سال دٍ ٍ تاالتر ٍ تا تائیذ هتخظض هقین اًجهام   تایذهشاٍرُ ّای اٍرشاًس  (4

 گردد.

در خظَص هشاٍرُ ّای الکتیَ الزم است جَاب هشاٍرُ تِ تائیذ اًکال هرتَطِ در ّوهاى رٍز رسهاًذُ ٍ    (5

 هوَْر گردد. 
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