
 مداخالت استانی بخش خارج بيمارستانی

 اولين گام درپيشگيری ازمرگ مادری کيفيت خدمات تنظيم خانواده ارائه شناسائی فعال مادران :
شده ميباشد یعنی شناسائی زنان واجد شرایطی است که نباید باردار شوند که  این امر بایستی 

بصورت فعال و با بررسی ليست زنان واجد شرایط تنظيم خانواده انجام شود گام بعدی کيفيت 
خدمات مراقبتهای مادران بخصوص مراقبتهای پيش ازبارداری ميباشد یعنی شناسائی زنان 
پرخطری که ميخواهند باردارشوند که این امر نيز بایستی بصورت فعال و با بررسی ليست 

نوعروسان و زنان واجد شرایطی که دارای تمایل به بارداری ميباشند  انجام گيرد . 

 در هریک ازخدمات خارج بيمارستانی نظام مراقبت مرگ مادری تا کسب پيگيری فعال مادران :
 اطمينان الزم و حصول نتيجه از دریافت اقدامات مقتضی  پيگيری فعال مادر بایستی  انجام شود .

موانع  موجود بر سر راه انتقال مادر به مراکز بهداشتی یا درمانی ( نبود انتقال فعال مادران :  
 خودرو ، انسداد راه و ...) بصورت فعاالنه و با هماهنگی های الزم با سطوح باالتر ، مرتفع ميگردد. 

 و یا ارجاع شده به این  سطوح ، 3 یا 2 مادران نيازمند خدمات سطوح پذیرش فعال مادران :
بهيچوجه  نباید تا پذیرش در بيمارستان ، رها شوند. و موانع  موجود در پذیرش  مادر در این مراکز 

بصورت فعاالنه و با هماهنگی سطوح باالتر ، مرتفع ميگردد چرا که با پذیرش فعال مادران از موارد 
 مرگ مادر در بين راه و  خارج بيمارستان کاسته خواهد شد .

 زنان داوطلبی از ساکنين روستاهای قمر و سياری هستند که با توجه به رابطين سالمت مادران :
اینکه درآن مناطق خدمات فعال ارائه نمی شود یا فرد مقيمی جهت ارائه خدمات سالمت وجودندارد 

توسط تيمهای سالمت انتخاب و عالئم خطر دوران بارداری و پس اززایمان را آموزش می بينند 
ودرصورت بروز فوریتهای مامائی وزایمان به تيم سالمت یا سطوح باالتر بصورت تلفنی اطالع داده تا 

اقدام الزم دراسرع وقت ارائه شود یا درمواردی که نيازبه پيگيری مادران وجوددارد پيگيریهای الزم 
 توسط ایشان انجام ونتيجه اطالع داده ميشود . 

مناطقی که احتمال انسدادراه یا صعب العبوری درفصول سرد سال در آنجا  سيستم هشدار :
وجوددارد قبال توسط شهرستانها  شناسائی شده و اقدامات الزم پيش بينی شده است تا درصورت 

 بروز فوریتهای مامائی وزایمان بصورت فعاالنه توسط سطوح باالتر اقدامات  الزم انجام ميگيرد.

 بمنظور رفع نواقصات واحدهای ارائه دهنده خدمت یا ارائه دهندگان هماهنگی درون بخشی :
خدمات هماهنگيهای الزم با واحدهای مختلف درون بخشی ( استانها وشهرستانهای همجوار ، 

  و...)  انجام ميگيرد .115معاونت درمان ، واحد گسترش ، 

 بمنظور رفع موانع موجود در انتقال مادران یا افزایش آگاهی مادران هماهنگی برون بخشی :
واطرافيان هماهنگيهای الزم با واحدهای مختلف برون بخشی ( فرمانداریها ، اداره راه وترابری ، 

 هالل احمر ، آموزش وپرورش و...) و یا طرح درشورای سالمت استان وشهرستان  انجام ميگيرد .

 بمنظور کاهش تاخيردر ارائه اقدامات درموارد فوریتهای مامائی آموزش ارائه دهندگان خدمات  :
وزایمان ساالنه اورژانسهای مامائی بصورت غيرحضوری برای تيمهای سالمت و ماماهای تسهيالت 

 زایمانی آموزش داده ميشود.

  برای کاهش تاخير درتصيم گيری خانواده درموارد آموزش مادران باردار ، اطرافيان و افرادذی نفوذ :
فوریتهای مامائی وزایمان عالئم خطر دوران بارداری وپس اززایمان برای مادران باردار واطرافيان 

وافراد ذی نفوذ آموزش داده ميشود. 
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