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 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

دی ماه  22لغایت  22پس خوراند نشست کشوری کارشناسان مادران حوزه بهداشت و درمان موضوع: 

5231 

 با سالم 

و  مير مادران به دليل عوارض بارداري و زایمان از مهم ترین شاخص توسعه کشورهاست مرگ و همانگونه که مستحضرید 

که اداره سالمت مادران متولي سالمت  عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در کاهش یا افزایش آن موثر مي باشد. از آنجائي

مادران در جامعه مي باشد به منظور کاهش مرگ و مير و عوارض بارداري و زایمان در سال هاي اخير راهکارهائي جهت بهبود 

یمان و پس از زایمان در کليه سطوح )خدمات بيمارستاني و خارج بيمارستاني(، بهبود بارداري، زا معمولکيفيت مراقبت هاي 

کيفيت خدمات فوریت هاي مامایي به خصوص در بيمارستان ها و مراکز زایماني، افزایش دسترسي به خدمات فوریت هاي 

ث مربوط به بارداري و زایمان اتخاذ شده و مامائي و زایمان، ترویج زایمان طبيعي و ایمن، افزایش آگاهي جامعه در زمينه مباح

 صورت گرفته است.    تعدديبراي اجراي آن برنامه ریزي هاي م

با عنایت به اینکه برنامه هاي فوق در دو حوزه بهداشت و درمان در حال اجرا مي باشد به منظور آشنایي کارشناسان هر دو 

تمامي برنامه هاي اداره سالمت مادران  وه علوم پزشکي مشهد برگزار دانشگا ردي ماه د 22لغایت  22نشستي در تاریخ  ،حوزه

 به  طور خالصه معرفي و انتظارات از دانشگاهها بيان شد. همچنين در برخي برنامه ها دانشگاههاي برتر معرفي شدند.

 برنامه کالسهای آمادگی برای زایمان:

در بيمارستانها، مراکز بهداشتي درماني، مراکز  7232شت از سال و در حوزه بهدا 7231کالسهاي فوق در حوزه درمان از سال 

 .  استدر حال اجرا خدمات مامایي مشاوره 

(  در 39مادر )از اول فروردین لغایت اول دي ماه 00444بيمارستان داراي کالس آمادگي براي زایمان هستند.  034تعداد 

مرکز بهداشت داراي کالس آمادگي براي زایمان است.  900مچنين بيمارستانهاي فوق آموزشهاي الزم را دریافت نمودند. ه

درصد مادران  14(  آموزشهاي الزم را دریافت کردند. بيش از 7239ول دي ماه الغایت  7230مادر )از اول دي ماه  30444

 شرکت کننده در کالس در حوزه بهداشت زایمان طبيعي داشتند.

 زایمان در حوزه بهداشت:دانشگاههاي برتر کالسهاي آمادگي براي 
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هه دوم دو برابر شش ماهه شش ما در مدت تعداد زایمان، تعداد مادران شرکت کننده در کالسبا توجه به دانشگاهي که  9

 عبارتند از: دانشگاههاي علوم پزشکي البرز، بم، قم، تهران و فارس  اول بود، 

سياري براي جذب مادران در کالسها انجام دادند اما  به نسبت با تشکر از دانشگاههاي سبزوار، زنجان و همدان که کوشش ب

 براي آموزش مي باشد.از مادران تعداد زایمان نياز به جذب تعداد بيشتري 

 دانشگاههاي برتر کالسهاي آمادگي براي زایمان در حوزه درمان:

شگاه و تعداد مادران آموزش دیده به نسبت انتخاب دانشگاه بر اساس تعداد بيمارستان، تعداد زایمان در سال، تيپ بندي دان

 حوزه بهداشت به شرح زیر مي باشد:

 دانشگاه علوم پزشکي فارس، اصفهان، ایران، الرستان، بهبهان، سبزوار، نيشابور، مراغه

 الزم به ذکر است شاخص هاي ذکر شده براي انتخاب دانشگاه در سال هاي آینده متفاوت خواهد بود.

 دران پرخطر:برنامه پی گیری ما

دانشگاه ایران، تهران، شهيد بهشتي،  71هاي پرخطر و ميزان عملکرد بودجه پرخطر گزارشي از اقدامات مربوط به بارداري

کرمانشاه، شهيد بهشتي، شيراز، زاهدان، کرمانشاه، ساوه ، اراک، ایرانشهر، کردستان، کرج، بيرجند، آذر غربي، کهکيلویه 

بيمارستان این دانشگاهها( و استقرار  224بيمارستان )از کل  701ردید و در مورد اجراي برنامه در بویراحمد ، اصفهان ارائه گ

متخصص زنان براي ارائه خدمت به مادران باردار پرخطري که نياز به مراقبت توسط متخصص دارند اما به بستري در  01

 بيمارستان محتاج نيستند توضيح داده شد. 

تجارب ارزنده دانشگاهها و برنامه هاي در مورد . هم چنين ه استبرگزار شد توانمندسازي کارکنان  يبراکارگاه  224بيش از 

   شد.توضيحاتي ارائه در دست اجرا 

مالک معرفي دانشگاههاي برتر شامل ميزان هزینه کرد بودجه ها، تعداد متخصصين زنان که در بخش بهداشت ارائه خدمت 

 داراي کارشناسان رابط پرخطر و نيز تعداد کارگاههاي برگزار شده بود. مي دهند، تعداد بيمارستانهاي

هم چنين گزارشي از سامانه ثبت زایمان بيمارستاني و خارج بيمارستاني ارائه شد و برخي مشکالت همکاران در این زمينه 

  پاسخ داده شد.

 دانشگاههاي برتر در برنامه پي گيري مادران پرخطر: 
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 ستان، کرمانشاه، آذربایجان غربيشيراز، اصفهان، گل

 :بارداری شدید های موربیدیتی در ها مراقبت کیفیت ارزیابیبرنامه 

فرآیند اجراي برنامه با کمک  و سپس گزارش نحوه اجراي برنامه و استقرار آن در دانشگاهها بيان شد. اهميت برنامهابتدا 

  اهها بيان شد.سپس انتظارات از دانشگ .دانشگاههاي برتر توضيح داده شد

. شود نمي دیده سامانه در اجرا خروجي عنوان به (فوري گزارش) ثبت ولي بودند برنامه اجراي به ملزم دانشگاه هائي که

  زاهدان و سمنان و شوشتر مازندران، الرستان، اصفهان، کرمان،: از عبارتند

است عبارتند از ایران، تهران، شهيد بهشتي، آبادان،  دانشگاه هائي که ملزم به اجراي برنامه بودند و برنامه در حال اجرا

 آذربایجان غربي ، تبریز و اهواز، هرمزگان، لرستان، یزد، مشهد، کرمانشاه 

دانشگاه انجام شده گزارش اقدامات ارسال  و بيمارستانها  بر ثبت بر اساس اجراي برنامه به طور کامل در بخش دولتي، نظارت

 .انتخاب شدند هاي برتر

 انشگاه هاي برتر در برنامه ارزیابي کيفيت مراقبت ها در موربيدیتي هاي شدید بارداري:د

 تهران، ایران، یزد، کرمانشاه، هرمزگان

 برنامه نظام مراقبت مرگ مادر:

 اتي داده شد:حپس از بيان اهداف کلي و اختصاصي نظام مراقبت مرگ مادر در خصوص موارد زیر توضي

 اتفاق افتاده است. 39زنگري نظام مراقبت مرگ مادر در سال تغييرات عمده که در با .7

 و علل استفاده از آن ICD – MMجدول کاربردي سازمان جهاني بهداشت براي طبقه بندي علل مرگ مادر .2

 نکات مهم که مي بایست در تکميل فرم گزارش فوري به آن توجه شود. .2

 امه به آن توجه شود.نکات مهم که مي بایست در انجام پرسشگري و تکميل پرسشن .0

 نکات مهم که مي بایست در مرگهاي قابل بررسي در کميته به آن توجه شود. .9

شرح مراحل گردش کار در مورد مرگهایي که محل سکونت و فوت در منطقه تحت پوشش دو دانشگاه/ دانشکده  .0

 اتفاق مي افتد.

 مشکالتي که در نحوه تکميل جدول اطالعات استخراج شده وجود دارد. .1
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 ارائه شد. 39زارشي ازاطالعات مرگهاي مادري نيمه اول سال گ .3

 دانشگاههاي برتر از نظر نظام مراقبت مرگ مادر: 

بر اساس  کاهش داشته اند 30نسبت به  مدت مشابه در سال  39سال  اول ماهه  3در دانشگاههایي که  گروه اول:

این به موقع پرسشگري و تشکيل به موقع کميته  امتياز دهي به ميزان کاهش مرگ مادر، گزارش به موقع ، انجام

 آبادان  ،ایران ،زاهدان ،فارسشامل:   دانشگاهها

 شامل کمتر بوده استدانشگاه ساله آن  9نسبت به سهم مواليد  آنهاساله  9سهم مرگ دانشگاههایي که  گروه دوم:

 چهارمحال بختياري   ،گيالن ،مرکزي ،دانشگاههاي آذربایجان غربي

 عملیاتی:  برنامه

 پایش برنامه عملياتي، مشکالت آن و راه حل هاي ارائه شده  و جایگاه برنامه  توضيحاتي در مورد سامانه یکپارچه

 سالمت مادران در برنامه ششم توسعه داده شد. 

 ي مشترک بهداشت و درمان دانشگاه ها در برنامه سالمت مادران و جمع بندي پاسخ ها کارگروه هدف از ارسال نامه

 دریافت شده از دانشگاه ها عنوان شد.

  ارائه شد. 39و  30گزارشي از وضعيت واحدهاي تسهيالت زایماني در سال 

  به تفکيک کشوري  30گزارش توصيفي اطالعات دفتر مراقبت ممتد و مطرح  مدیریتي اطالعات سالمت مادران  پنل

 و دانشگاهي ارائه شد.

 ن مادران در معرض خطر در نزدیکي بيمارستان، فرصت هاي موجود در ضمن اشاره به اهميت تامين مراکز اسکا

 اجراي آن مطرح شد.

 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران: 

بررسي ارزیابي مراقبت هاي بارداري و پس از زایمان به سفارش اداره سالمت مادران و با همکاري تيم بررسي دانشگاه 

انجام شد. دانشگاه هاي مورد بررسي  30 -39و مراکز بهداشتي درماني در سال علوم پزشکي بابل در سطح خانه بهداشت 

همدان، چهارمحال و بختياري، آذربایجان غربي، خراسان رضوي، هرمزگان، و گلستان بودند که از نظر فراواني مرگ 
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و پر خطر تقسيم در سه طبقه کم خطر، خطر متوسط  30 -37مادران باردار بر اساس بررسي روند مرگ مادران سال 

در این بررسي با همکاري کارشناس محترم ستادي و محيطي دانشگاه هاي مذکور، تقریبا در تمامي  .بندي شدند

فرم مراقبت مادر در مناطق شهري و روستایي از نظر عوامل خطر  2444شهرستان ها پرسشگري انجام شد. حدود 

از مراقبت هاي انجام شده و ... مورد بررسي قرار  مایش، رضایت منديبارداري، سابقه بيماري، وضعيت مراقبت ها، نتایج آز

 خالصه گزارش نتایج این بررسي در نشست ارائه شد که گزارش کامل آن پس از چاپ به کشور ارسال خواهد شد.  گرفت.

محترم سالمت مادران  معاون محترم بهداشت، مدیر گروه محترم بهداشت خانواده و کارشناسانتالشهاي بي دریغ در پایان از 

کارشناسان بهداشت و کارشناسان سالمت مادران حوزه نشست کشوري منظم دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور برگزاري 

 تشکر و قدرداني مي گردد. ،سراسر کشوردانشگاههاي علوم پزشکي درمان مامایي حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




