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مقدمه

از ابتــدای ســال  1378تــاش بــرای بهبــود کیفیــت ارایــه
خدمــات بــه مــادران در دســتور کار اداره ســامت مــادران قــرار
گرفــت .ایــن تــاش بــا استانداردســازی مراقبتهــای روتیــن و
ویــژه بــه مــادران در دوران بــارداری ،زایمــان و پــس از زایمــان
در ســطوح خــارج بیمارســتانی ،بــرای غیرپزشــکان و پزشــکان
عمومــی بــه انجــام رســید.
بــر اســاس اطالعــات بهدس ـتآمده از نظــام مراقبــت مــرگ
مــادری از ســال  ،1380علــت اصلــی مرگومیــر مــادران در
1
بیمارســتانها و مراکــز زایمانــی زایمانــی ســوء مدیریــت
عنوانشــده اســت .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل
از  2 DHSســال  %85 ،1379زایمانهــا در بیمارســتانها و
مراکــز زایمانــی و توســط افــراد تحصیلکــرده انجــام شــده
اســت و همچنیــن میــزان ســزارین در کشــور باالتــر از میــزان
قابــلقبــول اعــا م شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت
اســت .در بیانیــه ایــن ســازمان آمــده اســت :ســزارین یکــی از
متداولتریــن انــواع جراحیهــا در جهــان اســت کــه بهویــژه
در کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه آمــار آن رو
بــه افزایــش اســت .اگرچــه ایــن جراحــی در مــوارد ضــروری
نجاتبخــش اســت امــا در بســیاری از مــوارد بــدون اضطــرار
پزشــکی انجــام میشــود کــه میتوانــد زنــان بــاردار و نــوزادان
آنهــا را در معــرض مشــکالت کوتاهمــدت و بلندمــدت پزشــکی
قــرار دهــد (.)1
Mismanagement
Demographic health surveys

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

1
2

بــر اســاس اعــام پایــگاه اطالعرســانی ســازمان جهانــی
بهداشــت ،عمــل ســزارین بایــد در مــواردی کــه ضرورت پزشــکی
ایجــاب میکنــد مث ـ ً
ا زمانــی کــه طوالنــی شــدن بــارداری یــا
تغییــر وضعیــت جنیــن در رحــم ،جــان مــادر را بــه خطر میانــدازد،
انجــام شــود امــا ایــن جراحــی درعینحــال میتوانــد مشــکالت و
عوارضــی داشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل میبایســت از انجــام
آن در مواقــع غیرضــروری جــداً خــودداری کــرد .عــوارض جــدی
ســزارین میتوانــد بــه ناتوانــی ،معلولیــت و حتــی مــرگ منجــر
شــود بهویــژه در مواقــع فقــدان تجهیــزات مناســب بــرای انجــام
جراحیهــای ایمنــی یــا درمــان مشــکالت احتمالــی ناشــی از
ســزارین ایــن خطــر افزایــش پیــدا میکنــد (.)1
در بیانیــه ایــن ســازمان تأکیــد شــده اســت :از ســال 1985
«جامعــه بینالمللــی مراقبتهــای بهداشــتی» ،نــرخ ایــدهآل
بــرای عمــل ســزارین را بیــن  10تــا  15درصــد در نظــر گرفــت.
مطالعــات جدیــد نشــان میدهــد کــه وقتــی در یــک جامعــه،
نــرخ ســزارین تــا  %10برســد ،کاهــش مــوارد مرگومیــر
مــادران و نــوزادان در زمــان وضــع حمــل مشــاهده میشــود امــا
از ســوی دیگــر افزایــش تعــداد مــوارد ایــن عمــل بههیچوجــه
بــه معنــی کاهــش بیشتــر ایــن مرگومیرهــا نیســت بلکــه
در عــوض میتوانــد مشــکالت بیشتــری بــه بــار آورد .بــه
بیاندیگــر وقتــی نــرخ ســزارینها از  %10بیشتــر میشــود،
هیــچ شــاهدی مبنــی بــر کاهــش بیشتــر مرگومیرهــا وجــود
نــدارد؛ بنابرایــن در نظــر داشــتن اســتاندارد  %10بهعنــوان نــرخ
ایــدهآل ســزارین ضــروری اســت و بایــد از مــوارد غیرضــروری
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بررسی برنامه ترویج زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی
در راستای طرح تحول نظام سالمت و دستاوردهای آن

فرح بابایی و همكاران

زایمــان طبیعــی و ســزارین ،دالیــل و اهــداف برنامــه ترویــج
زایمــان طبیعــی ،برنامههــای اجرایــی و دســتاوردهای آن در
طــرح تحــول نظــام ســامت اشارهشــده و در مــورد معن ـاداری
دســتاوردهای آن در راســتای تحقــق اهــداف پوشــش همگانــی
ســامت ،بحــث خواهــد شــد.

اهداف

برنامههــای مختلفــی بــرای ترویــج زایمــان طبیعــی و کاهــش
میــزان ســزارین در بیمارســتانهای دولتــی ،براســاس شناســایی
معضــات موجــود در ایــن حــوزه در جهــت ارتقــاء شــاخص
ســامت مــادر و نــوزاد تدویــن و اجرایــی شــد کــه میتــوان
بــه رایــگان کــردن زایمــان طبیعــی در بیمارســتانهای دولتــی،
بهينهســازي فضــاي فيزيكــي اتاقهــاي زايمــان جهــت حفــظ
حریــم خصوصــی مــادران بــاردار و افزایــش رضایتمنــدی
آنهــا و ارایــه بســتههای تشــویقی بــه ارایهدهنــدگان خدمــات
در مراکــز دولتــی اشــاره کــرد .همچنیــن در ایــن برنامــه
کالسهــای آمــوزش بهداشــت بــاروری و زایمــان بهصــورت
رایــگان بــرای مــادران بــاردار در  8جلســه برگــزار میشــود.

هدف اصلی
ارتقــای شــاخصهای ســامت مــادران و نــوزادان از طریــق
کاهــش میــزان ســزارین.
اهداف اختصاصی
9 9کاهــش میــزان ســزارین بــه میــزان  %10تــا پایــان ســال
1393
9 9افزایــش رضایتمنــدی مــادران بــاردار از طریــق بازســازی
بلوکهــای زایمــان بــا ایجــاد فضاهــای اختصاصــی بــرای
خوشایندســازی محیــط زایمــان طبیعــی
9 9کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد
9 9ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بیدرد
9 9کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم بــا رایــگان شــدن زایمــان
طبیعــی در بیمارســتانهای دولتــی
9 9افزایش تعداد موالید
9 9افزایــش انگیــزه ارایهدهنــدگان خدمــت جهــت افزایــش
میــزان زایمــان طبیعــی در مراکــز دولتــی

مبانی نظری و اسناد باالدستی

همانطــور کــه تحقیقــات انجامشــده نشــان میدهــد،
میــزان زایمــان ســزارین در کشــورهاي توســعهیافته بهطــور
مــداوم در حــال افزایــش اســت ( )3 ,2کــه یکــی از نگرانیهــای
نظامهــای ســامت و جامعــه بهویــژه در زمینــه زنــان و زایمــان
اســت ( .)4ســامت نســبی زایمــان ســزارین در برابــر زایمــان
طبیعــی و فوایــد حاصــل از آن ،باعــث تغییــر نســبت خطــر بــه
فایــده و افزایــش پذیــرش آن شــده اســت ( .)6 ,5 ,2میــزان
زایمــان ســزارین در جهــان طــی دهههــای اخیــر بهطــور
قابلتوجهــی از کمتــر از  %7در ســال  1970بــه بیشتــر از %25
در ســال  2005افزایشیافتــه اســت .میــزان زایمــان ســزارین
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ن حــال کارشناســان
ایــن جراحــی بهشــدت پرهیــز شــود .بــا ایـ 
ایــن ســازمان متذکــر شــدهاند کــه بیمارســتانها نبایــد صرف ـاً
آمــار ســزارینها را مدنظــر داشــته باشــند بلکــه الزم اســت
تکتــک زنــان بــاردار بهدقــت مــورد معاینــه قــرار گیرنــد تــا
از نیــاز واقعــی آنهــا بــه انجــام ایــن جراحــی اطمینــان حاصــل
شــود (.)1
بررســیها نشــانمیدهد یکــی از راهکارهــای ایجــاد
تمایــل در ارایهدهنــدگان خدمــت بــرای ترویــج زایمــان
طبیعــی ،بازنگــری تعرفــه زایمــان و اصــاح نظــام پرداخــت
اســت زیــرا یکــی از مهمتریــن علــل تمایــل ارایهدهنــدگان
خدمــت بــرای انجــام ســزارین ،مســایل مالــی و درآمــد ناشــی
از آن هســت .در حــال حاضــر  %80زایمانهــای کشــور در
مراکــز آموزشــی ،درمانــی و دولتــی انجــام میشــود و در ایــن
مراکــز طــرح نظــام نویــن بیمارســتانی در حــال اجــرا اســت.
بدینمعنــا کــه بــا انجــام پروســیجرهای بیشتــر ،درآمــد
بیشــتری نیــز حاصــل خواهــد شــد .ایــن امــر موجــب مقبولیــت
بیشتــر متخصصیــن زنــان بــه انجــام ســزارین شــده اســت
کــه نشــاندهنده رویکــردی نادرســت میباشــد .بــا توجــه
بــه تمایــل بــه انجــام ســزارین توســط اســاتید هیأتعلمــی،
آمــوزش دســتیاران زنــان و زایمــان نیــز دچــار تغییراتــی شــده
اســت بــدان معنــی کــه آنهــا بــا توجــه بــه تجربــه کمتــر در
انجــام زایمــان طبیعــی تمایــل بیشتــری بــه انجــام ســزارین
دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه انجــام ســزارین ضمــن صــرف وقــت
کمتــر ،درآمــد بیشــتری را عایــد ارایهدهنــده خدمــت میکنــد
بنابرایــن نیــاز بــود تــا بــا توجــه بــهصــرف وقــت بیشتــر در
زایمــان طبیعــی تعرفــه مناســبی در نظــام پرداخــت در نظــر
گرفتــه شــود .در راســتای اجــرای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی
بــرای رفــع ایــن مانــع در گام اول تعرفــه ترجیهــی بــرای انجــام
زایمــان طبیعــی در برابــر ســزارین در نظــر گرفتــه شــد و در فــاز
ســوم طــرح تحــول بــا بازنگــری کتــاب ارزش نســبی خدمــات
ســامت و افزایــش تعرفــه زایمــان طبیعــی نســبت بــه ســزارین،
در جهــت رفــع ایــن معضــل گامهــای اولیــه برداشــته شــد.
بدیــن لحــاظ مناس ـبترین راهــکار کنتــرل مالــی رونــد رو بــه
افزایــش ســزارین در کشــور بــر اســاس قرایــن موجــود حــذف
نظــام پرداخــت کارانــه و اتخــاذ سیاسـتهای هوشــمند نظارتــی
عملکــرد ایــن گــروه تخصصــی در کشــور اســت.
جهــت تدويــن محتــواي ایــن برنامــه ،كميتــه كشــوري ترويــج
زايمــان طبيعــي شــامل صاحبنظــران از حوزههــاي ســامت
مــادر و نــوزاد ،جلســات متعــددی برگــزار کردنــد .محتــواي
برنامــه بــا اســتفاده از نتايــج پژوهشهــای صــورت گرفتــه در
ســطح ملــي و بينالمللــي در مــورد علــل افزايــش ســزارين
در ايــران ،ســوابق كارهــاي پیشــین انجامشــده در وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ماننــد برنامــه پنجســاله
کاهــش ســزارین (کــه عليرغــم تدويــن در ســال  ،1388اجرایــي
نشــد) وغیــره شــکل گرفــت .در ایــن گــزارش بــه مقایســه
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در ایاالتمتحــده از ســال  1997افزایــش ســاالنه داشــته و در
ســال  2006بــه میــزان  %31.1رســیده اســت.
لیــو 3و همــکاران در مطالعـهای دریافتنــد کــه در گروه ســزارین
برنامهریزیشــده افزایــش خطــر بیشتــري در مــورد عــوارض
پــس از زایمــان وجــود دارد ولــی احتمــال نیــاز بــه انتقــال خــون
و پارگــی رحــم در گــروه ســزارین کمتــر از گــروه زایمــان طبیعی
بــود ( .)7در مطالعـهای دیگــر بندتــو 4و همــکاران هیــچ تفاوتــی
در کل عــوارض بیــن زایمــان طبیعــی خودبهخــودی و ســزارین
مشــاهده نکردنــد ( .)4بــر اســاس مطالعــه انجامشــده در ســال
 1376ميــزان شــيوع ســزارين در ايــران  %19/5گزارششــده
اســت و بيشتريــن ميــزان ســزارين مربــوط بــه اســتان قــم و
كمتريــن آن مربــوط بــه اســتان سيســتان و بلوچســتان بــوده
اســت (.)8
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســزارين بــا مشــكالتي همچــون
عــوارض بيهوشــي ،خونريــزي ،صدمــات سيســتم كليــوي و
گوارشــي ،عــوارض عمومــي ،آندومتريــت کــه %10 - %15
مــوارد از آندومتريتهــا تبديــل بــه باكتريمــي شــده و بــا
عفونــت محــل بخيــه همــراه میشــوند .در تحقیــق دیگــر
عــوارض اصلــی ســزارین بــرای مــادر شــامل مــواردی هــم
چــون آندومیونتریــت ،5خونریــزی ،عفونــت مجــرای ادراری و
ترومبوآمبولیســم 6اســت (.)10 ,9
بــدون ترديــد در مــوارد ضــروري بــراي كاهــش مرگومیــر
مــادر و نــوزاد ،انجــام ســزارين بــه شــيوه صحيــح الزم اســت؛
امــا تحقيقــات و بررســیهای مختلــف نشــان داده اســت كــه
چنانچــه سيســتم نظارتــي مشــخص بــراي ارزيابــي ســزارين و
زايمــان طبيعــي وجــود نداشــته باشــد ،زايمــان طبيعــي بــا همــه
مزايــاي مشــخص غیرقابلانــکار ،جــاي خــود را بــه عملهــاي
جراحــي بــا عــوارض بيشتــر خواهــد داد ،همانطــور کــه
منجــر بــه افزایــش تعــداد انجــام زایمــان بــه روش ســزارین در
کشــورهاي مختلــف جهــان در نیمــه دوم قــرن بیســتم میــادي
شــده اســت )13-11( .افزایــش مرگومیــر در ســزارین  4تــا 5
برابــر زایمــان طبیعــی اســت .مرگومیــر در زایمــان طبیعــی
 2/1و در ســزارین الکتیــو ( 5/9نســبت خطــر  )2/84و در
ســزارین اورژانســی  18/2در صــد هــزار مــورد (نســبت خطــر
 )8/48اســت )14 ,11( .همچنیــن عــوارض ســزارین نســبت
بــه زایمــان طبیعــی  20تــا  25درصــد گزارششــده اســت.
همچنیــن مطالعــات نشــان میدهنــد کــه هزینههــاي مالــی
ســزارین ،دوره اقامــت و بســتري شــدن در بیمارســتان ،داروهــاي
مصرفــی و عــوارض احتمالــی آن در عمــل ســزارین ،در مقایســه
بــا زایمــان طبیعــی بهطــور قابلتوجهــی افزایــش مییابــد
( )17-15در تحقیقــی دیگــر میــزان مرگومیــر مــادر در اثــر
ســزارین  2تــا  3برابــر و میــزان ناتوانــی ناشــی از آن  5تــا

 10برابــر زایمــان طبیعــی اســت ( .)19 ,18رشــد زایمانهــای
ســزارین بیشتــر ناشــی از عوامــل غیرمامایــی شــامل افزایــش
اســتفاده از فنــاوری در زایمــان طبیعــی ،تــرس از شــکایت
ی مالــی ،ترجیــح پزشــکان و فلســفه
بیمــاران ،محرکهــا 
آمــوزش و تمریــن در پزشــکی بــا نگــرش بیماریزایــی زایمــان
طبیعــی بــوده اســت (.)20
متاســفانه یکــی از دالیــل عمــده افزایش ســزارین ،درخواســت
خــود بیمــار جهــت انجــام ایــن عمــل اســت کــه آن را ســزارین
الکتیــو 7مینامنــد ( )21امــروزه ســزارین تبدیــل بــه یکــی از
مطمئنتریــن جراحیهــا در سیســتم ســامت شــده اســت
باوجــود ایــن خطــر بیشتــری نســبت بــه زایمــان طبیعــی
بــرای مــادر در بــر دارد ( .)23 ,22چراکــه میــزان مرگومیــر
ناشــی از ســزارین چندیــن برابــر زایمــان طبیعــی اســت (.)23
از ســوی دیگــر تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه مــادران بــاردار
روش زایمــان طبیعــی را بهانــدازه روش ســزارین راحــت و ایمــن
نمیداننــد ( )24و ایــن درحالــی اســت کــه عمــل ســزارین دارای
عــوارض بســیاری بــرای مــادر اســت کــه از آن جملــه میتــوان
بــه شــیوع عفونــت ،زیــاد بــودن خونریــزی (دو برابــر میــزان
خونریــزی در زایمــان طبیعــی) ،کاهــش فعالیتهــای رودهای،
مشــکالت تنفســی ،حساســیت بــه داروهــای بیهوشــی ،افزایــش
بــروز حاملگــی نابجــا ،جفــت ســرراهی در بارداریهــای بعــدی،
نابــاروری ،افزایــش زمــان بســتری در بیمارســتان (دو برابــر
و نیــم زمــان بســتری در زایمــان طبیعــی) ،افزایــش مــرگ
مــادران اشــاره نمــود و در نــوزادان ســبب افزایــش مــرگ
نــوزادان متولدشــده ،نــوزادان بــا آپــگار پاییــن ،افزایــش بــروز
مشــکالت موقــت تنفســی تاکیپنــه گــذاری نــوزاد  ،8پرفشــاری
مقــاوم ریــوی در نــوزاد ،آســیبهایی نظیــر جراحــت ،کبــودی
یــا صدمــات دیگــر میشــود ( )25 ,22بــه گــزارش ســازمان
بهداشــت جهانــی در ســال  ،2010افزایــش تصاعــدي زایمــان
بــه روش ســزارین ،هــم در کشــورهاي توســعهیافته و هــم در
کشــورهاي درحــال توســعه دیــده میشــود .بهطوریکــه
ایــن افزایــش بیشتــر بــه کشــورهاي درحالتوســعه بــراي
ارایــه خدمــات بهتــر و در دســترستر اختصــاص دارد (.)26
نگاهــی بــه رونــد تغییــر روش زایمــان از طبیعــی بــه ســزارین
در کشــور ایــران نشــان میدهــد ،در ســال  2008تقریبــ ًا %40
از زایمانهــای بــه ثبــت رســیده در بیمارســتانهای دولتــی و
%90از آنهــا در بیمارســتانهای خصوصــی بــه روش ســزارین
انجامشــده اســت ( .)27بنــا بــر آمارهــاي غیررســمی در ســال
 1393کــه توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
منتشــر شــد ،میــزان ســزارین در ایــن ســال بــه  %54از تمامــی
زایمانهــای ثبــت شــده ،بــوده اســت ( .)28همانطــور کــه
گفتــه شــد ســزارین بنــا بــه درخواســت مــادر میتوانــد دلیــل
اصلــی بــراي افزایــش آمــار ســزارین در دنیــا باشــد .ســزارین
انتخابــی  4تــا  18درصــد از کل زایمانهــای ســزارین را شــامل
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میشــود ( )29کــه بهنظــر میرســد ،در سراســر جهــان رو
بــه افزایــش اســت ( .)30دالیــل انجــام ســزارین انتخابــی
شــامل عوامــل روانــی (تــرس شــدید از درد زایمــان یــا تــرس
از زایمــان) ( ،)31ســزارین قبلــی و تجربیــات منفــی در زایمــان
قبلــی ( )32و تمایــل بــه داشــتن فرزنــدان کمتــر اســت .از ســوی
دیگــر انتخــاب زایمــان ســزارین بــه دلیــل اعتقــاد بــر نقــش
زایمــان ســزارین بــر حفــظ ســامت جنیــن اســت (.)33
زنــان بــاردار در مــورد انتخــاب روش زایمــان طبیعــی یــا
ســزارین در یــک فرآینــد تصمیمگیــری قــرار میگیرنــد و
عوامــل گوناگونــی در ایــن انتخــاب نقــش دارنــد .)34( .زایمــان
طبیعــی را میتــوان یکــی از زیباتریــن رویدادهــاي زندگــی هــر
زن و در عیــنحــال یــک واقعیــت تنشزا دانســت کــه در صورت
عدمامــکان انجــام آن بــه دالیــل پزشــکی ،انجــام زایمــان بــه
شــیوه ســزارین اقدامــی ضــروري محســوب میشــود ( )35در
حالیکــه میتــوان گفــت ،در بســیاري از مــوارد ،ضرورتهــای
پزشــکی منجــر بــه زایمــان بــه شــیوه ســزارین نمیشــود ،بلکــه
ناآگاهــی ،عقایــد ،رفتارهــا و نگرشهــای نادرســت ،تعیینکننــده
شــیوه زایمــان شــده اســت .بــه ایــن معنــا کــه ارجحیــت زایمــان
ســزارین در زنــان ریشــههای فرهنگــی ،اجتماعــی و روانــی
دارد ( )36بهطوریکــه امــروزه در بســیاري از جوامــع ،انجــام
زایمــان بــا روش ســزارین بــه یــک فرهنــگ مبــدل شــده و
بیــش از نیمــی از زنــان ،داوطلبانــه بــه انجــام ســزارین روي
میآورنــد (.)37
مارتیــن 9و همــکاران در مطالع ـهای نشــان دادنــد کــه کالس
اجتماعــی بــر روي ادراکات و انتظــارات زنــان از جســم خــود
و نــوع زایمــان تأثیرگــذار اســت ( .)38حمایــت اجتماعــی نیــز
نقــش مهمــی در ارجحیــت بــه زایمــان ســزارین ایفــا میکنــد.
در مطالعــه آندرســون 10و همکارانــش اصــرار بیمــار و خانــواده
وي از عوامــل افزایشدهنــده آمــار زایمــان ســزارین بیانشــده
اســت ( .)39ازآنجاکــه ارتقــاء ســامت مــادران نیازمنــد شــناخت
فاکتورهــاي متعــدد و پیچیــده در زمینــه انتخــاب نــوع زایمــان
اســت و ایــن امــر از طریــق توجــه بــه باورهــا ،ارزشهــا و
آدابورســوم زنــان و درك تأثیــر عوامــل فرهنگــی بــر انتخــاب
نــوع زایمــان و ســامت مــادران محقــق میشــود (.)40
مطالعــات مختلفــی بــه بررســی عــوارض عمــل ســزارین
در مقایســه بــا زایمــان طبیعــی پرداختهانــد در ایــن رابطــه
ل ِونگ11گــزارش میکنــد کــه ســزارین فرصــت تمــاس
اولیــه مــادر و نــوزاد را از بیــن بــرده و شــیردهی و بهبــودی
مــادر را بــه تعویــق میانــدازد ( .)41ســیموس 12در مطالعــه
خــود گــزارش میکنــد کــه در بعضــی مــوارد ســزارین تنهــا
راهگشــای اورژانسهــای زایمانــی اســت ولــی بهنوبــه خــود
دارای عوارضــی مثــل عفونــت و خونریــزی بیشتــر نســبت بــه

زایمــان طبیعــی ،عــوارض بیهوشــی و ترومبــو آمبولــی اســت
( .)42همچنیــن نــارس بــودن نــوزاد ،افســردگی پــس از زایمــان
و هزینــه بیشتــر ایــن عمــل نســبت بــه زایمــان طبیعــی
ملمــوس اســت (.)45-43
در کنــار تمامــی مــوارد برشــمرده شــده در بــاال ،هزینــه اعمــال
شــده ارایــه ایــن خدمــت کــه در بســیاری مــوارد غیرضــروری
اســت ،سیاســتگذاران ســامت را بــا چالــش فراوانــی مواجــه
کــرده اســت ( )2و سیســتمهای ســامت در کشــورها را
بهســمت ارایــه راهکارهایــی بــرای کاهــش میــزان ســرازین
پیــش بــرده اســت .سیســتم ملی ســامت انگلســتان 13عــاوه بر
ســرمایهگذاری در زمینــه افزایــش آگاهــی در مــورد مزیتهــای
زایمــان طبیعــی در برابــر ســزارین ،ســایتی را راهانــدازی کــرده
اســت کــه اطالعــات کاملــی بــرای آگاهیرســانی در تمــام
زمینههــای بهداشــتی از جملــه زایمــان طبیعــی ایجــاد کــرده
اســت .14عــاوه بــر آن ارایــه تمامــی خدمــات از جملــه زایمــان
طبیعــی در بیمارســتانهای  NHSرایــگان اســت و مســئوالن
 NHSبهصــورت ســاالنه تمامــی آمــار و اطالعــات بیمارســتانی
را بخصــوص در زمینــه آمــار زایمــان را بهدقــت بررســی
میکننــد .ارایــه روشهــای جایگزیــن ســزارین ،همچــون
زایمــان ب ـیدرد ،زایمــان در آب ،زایمــان در منــزل ،زایمــان بــا
حضــور همســر و غیــره نیــز در ایــن سیســتم ارایــه میشــود
( .)46در کشــورهای کمترتوســعهیافته همچــون تایلنــد نیــز
بــا توجــه بــه افزایــش بیرویــه نــرخ ســزارین ،راهکارهایــی
همچــون نظــارت بــر بخــش خصوصــی بــرای کنتــرل پزشــکان
و ماماهــا شــاغل در ایــن بخــش بــرای ارایــه بیرویــه خدمــت
ســزارین ،اقدامــات مالــی ،ارایــه دســتورالعمل بالینــی ،ممیــزی
بالینــی ،ارایــه اطالعــات عمومــی کافــی در دوران بــارداری بــه
مــادران بــاردار و بهبــود کیفیــت خدمــات مامایــی در بخــش
دولتــی ،ارایــه شــده اســت (.)47
بــا توجــه بــه مجمــوع عــوارض ذکرشــده ،راهکارهــای
جهانــی و افزایــش شــیوع ســزارین در کشــور الزم بــود کــه
اقدامــات اساســی در جهــت افزایــش زایمــان طبیعــی صــورت
میگرفــت .بــرای دســتیابی بــه هــدف کاهــش نــرخ ســزارین
منطقــی بــه نظــر میرســید کــه در گام اول علــل مؤثــر در
عــدم انتخــاب شــیوه زایمــان طبیعــی ،مــورد شناســایی و
بررســی قــرار گیــرد و پــس از شــناخت آنهــا و اولویتبنــدی
علــل ،راهکارهــای ســودمند ارایــه و اجــرا شــود چراکــه در
غیــر اینصــورت در بلندمــدت جامعــه دچــار اثــرات بســیار
نامطبوعــی میشــد .از ایــن رو در طــرح تحــول نظــام ســامت
و در راســتای دســتیابی بــه اهــداف کالن مــدل پوشــش
همگانــی ســامت ،ایــن موضــوع بــه دقــت موردتوجــه قــرار
گرفــت و برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی تدویــن و اجــرا شــد.
(دســتورالعمل شــماره  7نســخه اجرایــی دســتورالعملهای
برنامه تحول نظام سالمت)
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اسناد باالدستی
جدول  -1برنامه ترویج زايمان طبيعي

قوانین پایه

روش اجرا

افزایش نرخ رشد جمعیت

فرایند اجرایی برنامه ترویج زایمان طبیعی
یکــی از محورهــای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی،
رضایتمنــدی ارایهدهنــدگان خدمــت اســت؛ زیــرا در مطالعــات
قبلــی ،بــا بررســیهای انجامشــده ،نتایجــی حاصلشــده
بــود کــه نشــان مــیداد میــزان تعرفــه زایمــان طبیعــی ،بــا
میــزان خدمتــی کــه ارایــه داده میشــود ،متناســب و همخــوان
نیســت .الزم بــه یــادآوری اســت کــه در زمــان شــروع طــرح
تحــول نظــام ســامت ،تعرفــه خدمــات ارایهشــده بــرای
زایمــان طبیعــی برابــر  K15جراحــی بــود .بــرای حــل ایــن
مشــکل ،یــک تعرفــه تشــویقی  K۳۰بــرای خدمــت زایمــان
طبیعــی در نظــر گرفتــه شــد تــا انگیــزه ارایهدهنــدگان
خدمــت را بــرای انجــام ایــن خدمــت افزایــش دهــد .همچنیــن
دســتورالعمل بــاز توزیــع درآمدهــا نیــز بــا هماهنگــی اداره
تعرفــه تنظیــم شــد کــه بعــد از ابــاغ دســتورالعمل ترویــج
زایمــان طبیعــی ،بــه دانشــگاهها و ســایر مراکــز ابــاغ شــد.
یکــی از اقداماتــی کــه بعــد از تحــول نظــام ســامت انجــام
شــد ،بازنگــری کتــاب ارزشهــای نســبی خدمــات بــود کــه
در ایــن راســتا حــق حرفــهای هــر خدمــت ،بازنگــری شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تعرفــه خدمــات ســامت بهصــورت
ســاالنه بازنگــری شــده و افزایــش مییابــد .یکــی از ایــن
خدمــات ،تعرفــه زایمــان طبیعــی بــود کــه میــزان آن از K۱۵
در ســال  1393بــه  K۵۰در ســال  1394افزایــش یافــت لــذا
در ســال دوم اجــرای برنامــه دیگــر نیــازی بــه ارایــه تعرفــه
تشــویقی نبــود و پرداخــت تعرفــه تشــویقی پــس از بازنگــری
کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســامت متوقــف شــد .همچنیــن
بهمنظــور اجــرای محــور بهینهســازی بلوکهــای زایمانــی
از دانشــگاهها درخواســت شــد تــا مراکــز خــود را بــر اســاس
نیــاز اولویتبنــدی کــرده ،ســپس بــر اســاس نیازســنجی،
برنامــه پیشــنهادی بیمارســتانهای تحــت پوشــش خــود را
بــه وزارتخانــه ارایــه دهنــد .بــر اســاس راســتیآزمایی بودجــه
موردنیــاز بــه دانشــگاهها تخصیــص داده شــد .الزم بــه
یــادآوری اســت کــه اســتاندارد فضــای فیزیکــی ،توســط دفتــر
توســعه فیزیکــی وزارت بهداشــت و بــر اســاس اســتانداردهای
روز دنیــا ،تعییــن شــد .ایــن اســتاندارد بهمنظــور بهســازی
فضــای فیزیکــی در اختیــار دانشــگاهها قــرار گرفــت .تعــدادی
از مراکــز بــه دلیــل در اختیــار داشــتن فضــای بیشــتر و بــا
توجــه بــه بــار مراجعــه زیــاد ،احــداث  LDRرا پیشــنهاد کردنــد
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کــه مــورد بررســی مســئولین برنامــه قــرار گرفــت .بــر اســاس
گزارشهــای ارایــه شــده توســط مســئولین ایــن برنامــه366 ،
مرکــز در حــال بهینهســازی ،توســعه و ایجــاد بلوکهــای
زایمانــی بــوده و هســتند.
بهمنظــور اجرایــی کــردن ایــن برنامــه و در راســتاي
اجــراي تفاهمنامــه فيمابيــن وزارت بهداشــت درمــان
و آمــوزش پزشــكي و ســازمانهاي بيمهگــر پايــه و
همســو بــا سیاســتهای جديــد جمعيتــي مبنــي برافزایــش
جمعيــت ،ترويــج زايمــان طبيعــي ،كاهــش ميــزان ســزارين،
افزايــش رضايتمنــدي مــادران ،كاهــش پرداخــت از
جيــب مــردم ،افزايــش انگيــزه ارایهدهنــدگان خدمــات در
بخشهــاي دولتــي ،تدويــن منطقــي تعرفــه زايمــان طبيعــي
در قالــب طــرح تحــول نظــام ســامت و درنهایــت افزايــش
رضايتمنــدي مــردم ،دســتورالعمل اجرايــي برنامــه ترویــج
زایمــان طبیعــی تدویــن و در اختیــار تمامــی دانشــگاهها
قــرار گرفــت .بهمنظــور هماهنگــی در اجــرا و رفــع موانــع و
کمــک در ارزیابیهــای دورهای برنامــه ،دانشــگاههای قطــب
سراســر کشــور دارای کمیتــه و مســئول اجرایــی هســتند تــا
بهعنــوان تســهیلگر برنامــه فرآینــد اجرایــی برنامــه را در
بیمارســتانهای زیرمجموعــه خــود ،تســهیل نماینــد( .منبــع،
مســتدات وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،فــرح
بابایــی.)1395( 15
توسعه و بهسازی بلوکهای زایمانی در بیمارستانهای
دولتی
در راســتای اجــرای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی ،محــور
بهینهســازی و توســعه بلوکهــای زایمانــی مــورد توجــه
قــرار گرفــت کــه یکــی از محورهــای برنامــه بهینهســازی و
خوشایندســازی زایمــان طبیعــی اســت .طبــق بررســیهای
انجامشــده در مــورد ســامت مــادر و نــوزاد ایــن نتیجــه
حاصلشــده اســت کــه زایمــان طبیعــی در بیمارســتانهای
کشــور ،فرآینــد خوشــایندی بــرای مــادران محســوب نمیشــود
کــه مقــدار زیــادی از ایــن ناخوشــایندی حاصــل عدمرعایــت
حریــم خصوصــی مــادران در حیــن زایمــان اســت .از ایــنرو،
در برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی ،فضــای اتــاق زایمــان
بهگونــهای تغییــر دادهشــده اســت کــه امــکان حضــور همــراه
در کنــار مــادر وجــود داشــته باشــد و بــا ارایــه خدمــت توســط
15
بــا توجــه بــه کیفــی بــودن پروســه تحقیقــات کــه بخشــی از آن از طریــق مصاحبــه بــا
عوامــل برنامههــای تحــول نظــام ســامت حاصــل شــده اســت ،مســتندات خانــم فــرح بابایــی
بهعنــوان مســئول اجــرای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی بهعنــوان مرجــع اعــداد و ارقــام و
دســتاوردهای برنامــه درنظــر گرفتــه شــده اســت.
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زایمانــی در ســال دوم برنامــه از محــل اعتبــارات دفتــر توســعه
فیزیکــی و در راســتای ایــن برنامــه تأمیــن میشــود.

مامــا و متخصــص بــر اســاس تکریــم مــادران بــاردار ،فرآینــد
خوشایندســازی صــورت پذیــرد( .فــرح بابایــی)1395 ،
تخصيص منابع مالي برنامه
اعتبــار برنامــه ترويــج زايمــان طبيعــي شــامل پوشــش %10
فرانشــيز زايمــان طبيعــي %10 ،هزينــه كيــف بهداشــتي و هزينــه
كالسهــاي آمادگــي بــراي زايمــان اســت كــه بــر پايــه آمــار
موجــود مبلــغ مربــوط بــه هــر بيمارســتان در ســامانه تحــول
نظــام ســامت بارگــذاري ميشــود .همچنيــن بابــت هــر زايمــان
طبيعــي در مراكــز تســهيالت زايمانــي (بــر اســاس آمــار اداره
ســامت مــادران) مبلــغ  50هــزار تومــان تخصيص داده ميشــود.
مجموعــه ایــن هزینههــا از محــل اعتبــار برنامــه ترویــج زایمــان
طبیعــی تأمیــن میشــود .همچنیــن هزینــه توســعه بلوکهــای

دستاوردها

جدول  -2میزان سزارين كشور به تفكيك نوع مراكز در سال  92و ( 93از  15اردیبهشت تا پایان سال)

درصد سزارين 92

درصد سزارين از  15ارديبهشت الي  15اسفند 93

نوع مركز
دولتي

47/1

( 41/9کاهش  5.2درصدی)

خصوصي

87/9

( 87/5کاهش  0.4درصدی)

تأمین اجتماعي

48/1

( 47/8کاهش  0.3درصدی)

70

72/6

نیروهای مسلح

63/5

65/4

ساير

81/4

82/2

كل

56/14

( 50.40کاهش  5.74درصدی)

خيريه

دستاوردهای  6ماهه
تعداد
در حدود  241هزار زایمان طبیعی بهصورت رایگان

کاهش

توسعه و بهسازی بلوک زایمانی

%5

366

دستاوردهای یک ساله
تعداد
در حدود  450هزار زایمان طبیعی بهصورت رایگان

کاهش

توسعه و بهسازی

%5.7
 5/7درصد مطلق معادل  10/2درصد پايه

366
 115هزار نفر

آموزش رایگان مادر باردار

افزایش از  20مرکز به 220

تعداد مراكز ارایهدهنده خدمات بيدرد

تعرفه زايمان طبيعي اصالحشده و از  15كا به  50كا
تعرفه زايمان بيدرد از  16كا به 30
کاهش تعرفه عمل سزارین و افزایش تعرفه زایمان طبیعی

تغییر در تعرفه خدمات

دستاوردهای دو ساله
تعداد

کاهش

توسعه و بهسازی بلوک زایمانی

بیش از  920هزار زایمان طبیعی بهصورت رایگان

%6.5

( 366به اتمام رسیدهاند و یا در مرحله پایانی هستند)

همچنین دستاورهای کلی برنامه عبارتند از:
 -1برگــزاري دورههــاي آمــوزش الزامــي جهــت ارایهدهندگان
خدمــت در تمامــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور
 -2در راســتاي فرهنگســازي ،برگــزاري جشــنواره زايمــان
طبيعــي ،هماهنگــي بــا ائمــه جماعــات در تعــدادي از شــهرهاي

كشــور و آمــوزش عمومــي از طريــق رســانهها
 -3عقــد قــرارداد متخصصيــن زنــان و ماماهایــی كــه داراي
مطــب و دفتــر كار ميباشــند بــا  63مركــز دولتــي
 -4توانمندســازی ارایئهدهنــدگان خدمــت زايمــان شــامل
متخصصيــن زنــان و ماماهــا

بهار  ،96دوره بیستم ،شماره اول ،پیاپی 76
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ترویــج زایمــان طبیعــی از طریــق رایــگان کــردن ایــن خدمــت
در بیمارســتانها و مراکــز وابســته بــه وزارت بهداشــت همــراه
بــا ســایر راهکارهــای تشــویقی همچــون پرداخــت تعرفــه
تشــویقی بــه عامــل زایمــان ،فراهــم کــردن امــکان زایمــان
بــدون درد ،فرهنگســازی عمومــی و بهســازی و توســعه
فضــای فیزیکــی بلوکهــای زایمــان باهــدف افزایــش موالیــد و
کاهــش هزینههــای مترتــب بــا آن بــه اجــرا درآمــد .بهمنظــور
مقایســه قبــل و بعــد از اجرایــی شــدن برنامــه ،جــداول زیــر
ارایــه میشــود.

بررسی برنامه ترویج زایمان طبیعی در ...

50

366

920

115

شکل  -1برنامه ترویج زایمان طبیعی

اجــرای ایــن برنامــه بــا چالشهایــی از جملــه مباحــث
فرهنگــی و مالــی همــراه اســت امــا در مجمــوع توانســته اســت
رشــد بیرویــه ســزارین در کشــور را تــا حــدودی مرتفــع ســازد
بــا ایــن وجــود بایــد بــه بحــث بیمارســتانهای ریفــرال و
آموزشــی کــه اغلــب مــورد ارجــاع زایمانهــای پیچیــده اســت،
توجــه جداگانــهای شــود (.)48

پیشنهادات

طــرح تحــول نظــام ســامت در حــوزه درمــان شــامل  9برنامه
فراگیــر و گســترده اســت کــه همگــی در راســتای دســتیابی بــه
اهــداف کالن تعریفشــده از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی،
طراحیشــدهاند .ایــن اهــداف عبارتانــد از افزایــش دسترســی
بــه خدمــات ســامت ،حفاظــت مالــی از بیمــاران در برابــر هزینــه
خدمــات ســامت و ارتقــاء کیفیــت خدمــات ســامت.
برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی یکــی از برنامههــای 9گانــه
طــرح تحــول نظــام ســامت اســت کــه بــا هــدف کاهــش
میــزان ســزارین در کشــور کــه بــه مــرز خطرناکــی رســیده بــود
و توجــه بــه سیاس ـتهای جمعیتــی ،از طریــق رایــگان کــردن
زایمــان طبیعــی و آمــوزش دســتاوردهای قابلمالحظــهای را

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

در زمــان کوتاهــی از اجرایــی شــدن برنامــه در سراســر کشــور،
کســب کــرده اســت .همچنیــن بهبــود وضعیــت ســامت
مــادران یکــی از تعهــدات بینالمللــی کشــور در راســتای
اهــداف توســعه هــزاره بــا عنــوان “بهبــود ســامت مــادران در
چارچــوب بهداشــت بــاروری” و یکــی از اهــداف برنامــه پنجــم
توســعه اســت .دســتیابی بــه ایــن اهــداف مســتلزم کاهــش
شــاخص نســبت مرگومیــر مــادران در اثــر عــوارض بــارداری
و زایمــان بــوده و کاهــش شــاخص مذکــور نیــز مســتلزم بهبــود
چنــد شــاخص مهــم ازجملــه کاهــش میــزان ســزارین و ترویــج
زایمــان طبیعــی هســت .همانطــور کــه اشــاره شــد بــر اســاس
گــزارش ســازمان جهانــي بهداشــت در ســال  ،2010ايــران بــا
ميــزان ســزارين  ،%41/9رتبــه دوم را در جهــان دارا بــوده ،در
ســال  1390طبــق آمــار جمعآوریشــده توســط اداره ســامت
مــادران وزارت متبــوع از  1/3ميليــون زایمــان ثبتشــده در
کشــور ،حــدود  %53زایمانهــا بهصــورت ســزارین بــوده و
 %47بــه روش طبيعــي انجــام شــد .بــا توجــه بــه نــرخ بــاروري،
پیشبینــی میشــد کــه تعــداد مواليــد در ســال  1393بــه
 1/5ميليــون نفــر افزايــش يابــد ،در نتیجــه بــر اســاس آمــار
فوقالذكــر ،در ســال  1393تعــداد  705هــزار زايمــان طبيعــي
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 -5كاهــش پرداخــت از جيــب مــردم ،افزايــش دسترســي بــه
خدمــات مرتبــط بــا زايمــان طبيعــي و افزايــش رضايــت مــادران
بــاردار
 -6توســعه يــا بهینهســازی بلوکهــای زايمــان سراســر
كشــور باهــدف خوشايندســازي تجربــه زايمــان
تمامــی مــوارد برشــمرده شــده در بــاال در راســتای دســتیابی بــه
اهــداف کالن مــدل پوشــش همگانــی ســامت قابــل توصیــف
اســت.
 9 9بیــش از  920هــزار زایمــان طبیعــی بهصــورت رایــگان
انجــام شــده اســت کــه درواقــع حــذف فرانشــیز منجــر
بــه حفاظــت مالــی از مادرانــی شــده اســت کــه ایــن روش
زایمــان را انتخــاب میکننــد.

 9 9توســعه و بهســازی  366بلــوک زایمانــی کــه منجــر بــه
افزایــش دسترســی بــه خدمــات زایمــان طبیعــی بــرای
مــادران شــده و ایــن فراینــد را بــرای آنهــا خوشــایند ســاخته
و عــاوه بــر فرهنگســازی منجــر بــه افزایــش رضایــت
آنهــا میشــود.
 9 9ارایــه آموزشهــای رایــگان بــه بیــش از  115هــزار
مــادر بــاردار کــه بــه افزایــش آگاهــی آنهــا و کاهــش
ریســکهای احتمالــی میانجامــد.
 9 9ارایــه آموزشهــای الزم بــه ارایهدهنــدگان خدمــات و
عقــد تفاهمنامــه همــکاری بــا آنهــا در  63مرکــز دولتــی
کــه منجــر بــه افزایــش کیفیــت خدمــات شــده اســت (فــرح
بابایــی.)1395 ،
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 رضایتســنجی،کارایــی دورههــای آموزشــی زایمــان طبیعــی
از مــادران و همراهــان آنهــا از فضــای بلوکهــای زایمانــی و
خدمــات ارایــه شــده در کنــار فرهنگســازی از طریــق برگــزاری
 مطبوعاتــی و، تبلیغــات تلویزیونــی، ســمینارها،همایشهــا
 تشــویق، همچنیــن در گام بعــد.محیطــی میتوانــد مفیــد باشــد
 تأمیــن اجتماعــی و ســایر،بیمارســتانها و مراکــز خصوصــی
مراکــز ارایهدهنــده خدمــات بــه پیوســتن بــه برنامــه ترویــج
زایمــان طبیعــی و مهمتــر از آن همــراه ســاختن متخصصــان
زنــان در ایــن برنامــه و توجــه بــه مباحــث آموزشــی در زمینــه
زایمــان فیزیولوژیــک میتوانــد بــه بهبــود دســتاوردهای برنامــه
.منجــر شــود

فرح بابایی و همكاران

 بــر ایــن اســاس بــرآورد بــار مالــی ناشــی از.بــرآورد ميشــد
رایــگان کــردن زایمــان طبیعــی بهمنظــور ترویــج آن و افزایــش
کیفیــت ارایــه خدمــات و خوشایندســازی فراینــد زایمــان طبیعــی
بهطــور همزمــان موردتوجــه مســئولین وزارت بهداشــت قــرار
 اجرایــی شــد و1393/02/15  ایــن برنامــه از تاریــخ.گرفــت
توانســت در مدتــی کوتــاه دســتاوردهای ملموســی کســب کنــد و
یکــی از برنامههــای موفــق طــرح تحــول نظــام ســامت اســت
.)1395 ،(فــرح بابایــی
پیشــنهاد میشــود کــه بررســی و تحلیــل آمــار ســامانه
 ســجاد و ســپاس بهصــورت ماهانــه و بهطــور پیوســته،ایمــان
 همزمــان بررســی.توســط متخصصــان امــور صــورت گیــرد
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