
:ھدف کلی  

درصد ھزار تولد زنده ١۵بميزان  ١٣٩۴کاھش مرگ و مير مادران تا سال   

:راھکارھای کشوری   

  :خدمات بررسی تمامی  موارد مرگ مادری ازنظر کيفيت ، کميت و سھولت دسترسی به 

  خانواده خدمات تنظيم -١                                             
  مراقبت ھای دوران بارداری -٢      خدمات خارج بيمارستانی

 خدمات اورژانس بين راھی و پيش بيمارستانی -٣                                             
  
 

  اورژانس بيمارستانیخدمات  -۴خدمات بيمارستانی   
  ) اتاق عمل ، جراحی ، ریکاوری ( خدمات بيمارستانی  -۵             

  

  خدمات تنظيم خانواده

سال سن بوده اند درھمين سال  ٣٥درکشور  ،  مادران باالی  ١٣٨٧درصد موارد مرگ گزارش شده طی سال ٢٦
نکته درمورد نتایج بررسی سالھای قبل و وضعيت بار داشته اند این  ٥درصد مادران فوت شده ، بارداری بيش از ٢١

 .استانی نيز صادق است که توجه بيش ازپيش به برنامه تنظيم خانواده به خصوص درافراد پرخطر رانشان ميدھد 
)( No Pregnancy     No Death  

  مراقبت ھای دوران بارداری

براساس نتایج بررسيھا ، عليرغم دستاوردھائی که برنامه مراقبت مادران داشته نقاط ضعف و تھدیدھائی نيز 
داشته است  که ضرورت بازنگری واصالح برنامه سالمت مادران کشور تقویت شد  که جھت  رفع آنھا مراقبتھای 

مات به مادران در دوران پيش ازبارداری ، ادغام یافته سالمت مادران  طراحی و پروتکلھای استاندارد ارائه خد
بارداری ، زایمان و پس اززایمان درسطوح خارج بيمارستانی برای پزشکان وغيرپزشکان تدوین گردید که  بيشتر 

درصد پوشش مراقبتھای پيش ازبارداری درکشور   IMESبرکيفيت  خدمات  تاکيد  گردیده  است که براساس نتایج 
بود ولی ازنظر پوشش محتوائی مراقبتھای پيش ازباردای با توجه به اینکه در برنامه قبلی  ١٧.٣و در استان  ١٨.٤

چنين مراقبتی پيش بينی نشده بود درکشور صفردرصد بود که با شناسائی بموقع افراد واجد شرایط جھت 
  . خواھيم کرد دریافت مراقبتھای پيش ازبارداری به خصوص درافراد پرخطر از بروز مرگھای مادران پيشگيری

  خدمات اورژانس بين راھی و پيش بيمارستانی

درصد  ۴٠ – ۵۵، ساکن روستاھا بوده اند واین نسبت دراستان  ١٣٨٧درصد مادران فوت شده در کشور درسال  ٣٧
درصد مرگھای مادری ناشی از  ٢۵بوده است و با توجه به نتایج بررسيھای برنامه چھارم توسعه کشوری  که 

می خدمات بوده است ایجاد دسترسی به واحدھای درمانی در فوریتھای مامائی وزایمان ،  با فقدان فراھ
شناسائی فعال مادران در معرض خطر و پيگيری ، انتقال و پذیرش فعال آنھا راھکارھای موثری در پيشگيری از  

  .ميباشند   ٨۶موارد مرگ مادران دراستان از سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


