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هربارداری می توان یک خطر بالقوه باشد، گرچه بارداری و 

زایمان فرآینده طبیعی محسوب می شود اما بی شک دوران 

بارداری پرخطرترین و بااهمیت ترین دوران زندگی هر 

ند مراقبت می باشد. بارداری، تولد نوزاد مادر بوده و نیازم

و مادر شدن می تواند دورانی پر از شعف و شادی برای 

افراد خانواده به ویژه زنان باشد. گرچه متاسفانه در اکثر 

کشورهای در حال توسعه، این دوران با پیشامد های 

ناگواری همراه است .. سالمت خانواده یکی از مهمترین 

 نیازهای 

اساسی در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد. وقتی زنان سالم 

باشند کودکان، خانواده و جامعه نیز سالم بوده و در چنین 

  جامعه ای می توان امید پیشرفت داشت.

ساله جمهوری اسالمی ایران نیز  20در سند چشم انداز 

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در تمامی عرصه های با 

سازنده این قشر کلیدی مورد تاکید قرار توجه به نقش 

گرفته است. لذا مدیریت مسئولین و پرسنل محترم شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان استهبان به منظور ارتقاء سالمت 

مادران باردار به ویژه مادران پرخطر تمهیداتی را در نظر 

گرفته اند و در راستای حفظ و و ارتقاء سالمت مادران 

 زیر را پایه ریزی نموده اند: پرخطر اقدامات

 
 

عملکرد شبکه / بیمارستان در راستای 

 مدیریت ارتقاء سالمت مادران پرخطر
پرخطر تحت مراقبت توسط  شناسایی مادران -1 -8

مراقبین بهداشتی و متخصصین، پزشکان و پرسنل 

 بیمارستان

ارجاع به موقع ماردان باردار از مراکز بهداشتی به  -2 -9

 متخصصین زنان و زایمان

آموزش عالئم خطر به کلیه مادران باردار تحت -3 -10

 مراقبت 

ویریت مادران پرخطر طبق پروتکل های وزارت -4 -11

 بهداشت

ی به موقع مادران پرخطر در بیمارستان و انجام بستر -5 -12

 اقدامات درمانی الزم

کمک در هزینه های درمانی مادران پرخطری که به  -6 -13

علت بی بضاعتی حاضر به بستری شدن در بیمارستان 

 نمی باشند.

کمک های مجمع خیرین شهرستان به مادران بی  -7 -14

 بضاعت تحت مراقبت

در مواقعی که مادر  ویزیت مادران پرخطر در منزل -8 -15

 حاضر به مراجعه به مراکز بهداشتی نبوده است.
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انتقال مادر پرخطر با بیماربر به بیمارستان با   -9 -1

هماهنگی مسئول برنامه مادران و مسئولین 

بیمارستان به علت عدم مراجعه مادر به بیمارستان و 

 نداشتن هزینه های درمانی

عدم ترخیص مادران پرخطر با میل شخصی از  -10 -2

رستان و بیمارستان و هماهنگی با مسئول بیما

MCMC در صورت وجود موارد ذکر شده 

ثبت مشخصات مادران پرخطر درسامانه  -11 -3

 مادران پرخطر 

اعزام مادران پرخطر به مراکز درمانی مجهزتر  -12 -4

 در صورت نیاز به اقدامات پیشرفته تر

برگزاری جلسات حساس سازی و هماهنگی  -13 -5

 ارائه دهنده خدمت

و  stableیط اعزام مادران پرخطر با شرا -14 -6

 پرسنل ماهر و آموزش دیده

پیگیری مادران پرخطر پس از ترخیص از  -15 -7

بیمارستان توسط پرنل بخش زایمان و اطالع به 

مسئول برنامه مادران جهت پیگیری و انجام 

 اقدامات الزم

 
 



برگزاری کالس آموزشی فوریت های  -16 -17 

 مامایی برای پرسنل ارائه دهنده خدمت

برگزاری کالس آموزشی پره اکالمپسی به  -17 -18

 ساالنه و صورت دوره ای

 آموزش پرسنل در بدو ورود به سیستم -18 -19

پیگیری و نظارت بر موارد ارجاع مادران  -19 -20

 پرخطر

بهداشتی آموزش عالئم خطر به مراقبت  -20 -21

 )بهورز و مامای کارشناس بهداشتی(

آموزش های رژیم غذایی، بهداشت فردی،  -21 -22

سفارش به پرهیز از عوامل خطرساز دوران 

بارداری، آموزش نشانه های هشدار دهنده در 

 دوران بارداری که نیاز به مراجعه فوری دارد.

مادران از نظر کم خونی فقر آهن  حفاظت -22 -23

 ن و فولیک اسیدبه وسیله تجویز آه

حفاظت مادران از نظر کمبود های غذایی  -23 -24

و مسمومیت حاملگی، سفلیس و عفونت های 

 ادراری
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امید است با یاری خداوند متعال و تالش 

روزافزون مراقبت بهداشتی، متخصصین 

محترم زنان و زایمان و مسئولین محترم 

بهداشتی و درمانی بتوانیم در راستای 

افزایش شاخص های سالمت مادران و 

نوزادان و کاهش عوارض بارداری و 

زایمان نقش موثر و کارآمدی را ایفا 

 نمائیم.

 

 موفقیت با آرزوی
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عملکرد شبکه و بیمارستان  استهبان 

راستای مدیریت ارتقاء سالمت در 

  مادران پرخطر
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