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 بسمه تعالی   

 

محمدبیگی سرکار خانم دکتر   

 عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسالمی 

 با سالم و احترام 

نظر به نقش مهم شبکه بهداشت کشور در حوزه ارایه خدمات سالمت باروری، فرزندآوری و مادران باردار و کودکان  

مشکالت ساختاری فعلی شبکه را که عمدتاً از طرف ماما های شاغل در شبکه بهداشت و مادران باردار  الزم است تا 

مراجعه کننده عنوان شده است و در اجرای قانون جوانی جمعیت نیز مشکل جدی ایجاد نموده است مواردی را بعرض 

 برساند: 

ت زنان و استقرار نظام ارجاع در بخش خصوصی قانون جوانی جمعیت بر پوشش بیمه خدمات سالم  45و  44در ماده 

این قانون، رعایت سطح بندی خدمات را در راستای ارتقای کیفیت مراقبت  50تاکید شد  است. همچنین  بند ح  ماده 

شبکه بهداشت و علیرغم اجرای ثبت الکترونیک، نقش و   03های بارداری الزامی دانسته است. ولی متآسفانه در نسخه 

طرح جوانی جمعیت،  لحاظ نشده است در  45ماهای شاغل در بخش خصوصی در سیستم ارجاع طبق ماده جایگاه ما

حالی که اجرای صحیح نظام ارجاع با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مامایی می تواند به عنوان بازوی پرتوان،  

نع دسترسی آسان و بهینه به خدمات مورد جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت، ساماندهی  ساختار شبکه و رفع موا

نیاز حوزه باروری، بارداری و فرزندآوری راهگشا باشد.  ولی متآسفانه همچنان شاهد تداوم کاستی ها و عدم توجه به  

 1400برون سپاری و خرید خدمت از ماماهای بخش خصوصی بر اساس استانداردهای خدمات مامایی مصوب سال 

جوانی جمعیت(، می باشیم این در حالی است که با لحاظ نمودن خرید خدمات مقرون بصرفه از قانون  45)تکلیف ماده 
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بخش خصوصی مامایی، این خدمات با کیفیت باال در دسترس خانواده ها و زنان باردار قرار خواهد گرفت. انتظار می 

مامایی)مراکز مشاوره مامایی و دفاتر رفت تا با راه اندازی سامانه ثبت نسخ الکترونیک و تعریف جایگاه بخش خصوصی 

کار مامایی( در سیستم ارجاع، منطبق با تآکید قانون جوانی جمعیت به حمایت از حرفه مامایی و توجه مجلس محترم بر  

ایجاد تسهیل در اشتفال و کارآفرینی برای فارغ التحصیالن جوان کشور، شاهد توجه به نیاز های زنان باردار مشهود باشد 

تآسفانه شاهدیم که کاستی ها و بی توجهی به نقش بی بدیل ماما در سالمت خانواده و جمعیت، تعداد زیادی از ولی م

دفاتر مامایی علیرغم نیاز زنان به آنها، تعطیل شده است، زیرا دفاتر کار مامایی بدون پوشش بیمه خدمات و با تعرفه  

ون سپاری خدمات از وزارت بهداشت، توان ادامه کار را نخواهند آزاد،  و عدم تعیین جایگاه آنان در نظام ارجاع و بر

سال پایلوت طرح پزشک خانواده در مازندران و شیراز اتفاق افتاد و عمالً سالمت  16داشت. همان مشکلی که در طی 

 زنان و مراقبت های دوران بارداری بدون متولی مشخص مانده است.

به تدوین راهکاری عملی در ارائه خدمت جهت تشویق فرزندآوری و افزایش با توجه به قانون جوانی جمعیت و نیاز 

جمعیت و بهبود کیفی مراقبت های دوران بارداری، الزم است تا ماما در جایگاه ماما در نظام ارجاع مشخص شود و در  

در زنجیره ارجاع قرار   نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده  که در مرحله بازنگری و پایلوت قرار دارد ، ماما 03نسخه

گیرد. همچنین انتظار است تا با دعوت از نمایندگان جامعه مامایی در کمیته هاى بازنگرى برنامه پزشك خانواده و ستاد 

اجرایی پزشک خانواده موانع ساختاری رفع شده و دسترسی خانواده ها و زنان باردار به خدمات مورد نیاز مامایی و 

عیت تسهیل شود. زیرا تدوین برنامه بدون حضور نمایندگان مامایی در برنامه پزشک خانواده در اجرای قانوان جوانی جم

 را نیز با مشکالت جدی اجرایی در ارائه خدمات در راستای قانون جوانی جمعیت مواجه خواهد نمود.  03نسخه 
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عالی در اجرای قانون جوانی  لذا شایسته است تا سرکار عالی بعنوان عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی و ناظر

از  03جمعیت دستور فرمایید تا وزارت بهداشت در کمیته های سیاستگزاری، تصمیم سازی و روند بررسی نسخه 

نیز دعوت بعمل و جمعیت مامایی کشور نمایندگان انجمن های علمی و گروه های آموزشی مامایی و سالمت باروری 

شبکه بهداشت کشور و باالخص برنامه پزشک خانواده منطبق   آورد تا انشااله دستورالعمل ها و چیدمان نیروی انسانی در

                                                                                                                                        با تکالیفی که قانون جوانی جمعیت مقرر نموده است، صورت پذیرد. 

 با تشکر                                                                                                                                            

 رئیس جمعیت مامایی ایران                                                                                                                            

 ماریا صادقی                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         


