با سالم و احترام

همانگونه كه مستحضريد شاخص مرگ مادر يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه مرتبط با بهداشت و
درمان است  .در حال حاضر اين شاخص دركشور ايران 03در  033هزار تولد زنده مي باشد و كاهش اين شاخص
ازتعهدات كشورمان در راستاي افزايش توسعه است .نظام كشوري مراقبت مرگ مادري كه از سال  0033در كشور
اجرا شده است به بررسي موارد مرگ مادرپرداخته و كمك به شناسايي كمبود ها و موانع ارايه مراقبت به خانم هاي
باردار مي نمايد .در راستاي اجراي اين نظام و كاهش موارد مرگ مادر در اين دانشگاه  ،شناسايي موانع و مشكالت
احتمالي و رفع آنها  ،نكات ذيل جهت اطالع جنابعالي ارسال مي شود  .خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم
انجام پذيرد .
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تعريف پذيرفته شده سازمان بهداشت جهاني از مرگ مادر  :مرگ هنگام حاملگي تا  24روز پس از ختم
بارداري  ،صرف نظر از مدت ومحل حاملگي به هر علتي مرتبط با بارداري  ،تشديد شده در بارداري  ،يا به
علت مراقبت هاي ارايه شده طي آن  ،اما نه به علت حادثه يا تصادف .با توجه به اهميت شناسايي موارد
مرگ مادر و بررسي آنها  ،ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين تعريف به اطالع كليه همكاران رسانده شود تا در
صورت وقوع مرگ مادر ،اعالم به موقع به مراجع ذيربط انجام پذيرد.

 .4در صورت وقوع مرگ مادر و يا اطالع از وقوع آن الزم است بالفاصله و يا حداكثر طي  42ساعت فرم
گزارش فوري مرگ مادر ،به معاونت درمان – معاونت بهداشت و اداره سالمت مادران و در طي ساعات غير
اداري عالوه برموارد فوق به ستاد هدايت اطالع داده شود  (.نمونه فرم پيوست مي باشد )

تلفن تماس

شماره نمابر

معاونت درمان

11211417

11211147

معاونت بهداشت

11211412-11211412

11217174

اداره سالمت مادران ( وزارتخانه )
ستاد هدايت

22111721
11271144-11271141-11271141

11272727

 .7دفتر پرستاري موظف به كسب اطالع از بخش هاي مختلف ودر صورت وقوع مرگ مادر تكميل فرم گزارش
فوري مرگ مادر و ارسال آن به نمابر هاي ذكر شده در نامه مي باشد .
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 .2پس از دريافت گزارش فوري مرگ مادرتوسط معاونت درمان ( درساعات غير اداري ستاد هدايت) يكي از
كارشناسان معاونت درمان جهت بررسي وضعيت موجود و دريافت پرونده باليني متوفي به بيمارستان
اعزام خواهد شد  .ترتيبي اتخاذ فرماييد كه همكاري الزم با ايشان انجام پذيرد .
.7

الزم است در صورت وقوع مرگ مادر كميته مورتاليتي بيمارستان حداكثر طي يك هفته با حضور نماينده
اي از معاونت درمان  ،تشكيل و نتيجه آن جهت طرح در كميته دانشگاهي كاهش مرگ و مير مادران به
معاونت درمان ارسال شود .

 .2تيم پرسشگري اين معاونت طي  11روز پس از دريافت گزارش فوري مرگ مادر جهت بررسي پرونده و
مصاحبه با پزشكان  ،ماماها و پرستاران مسئول درمان و مراقبت متوفي مراجعه خواهند نمود  .ترتيبي
اتخاذ فرماييد كه هماهنگي و همكاري الزم با ايشان انجام پذيرد .
 .1كميته دانشگاهي طي دو تا سه هفته پس از تشكيل كميته بيمارستاني تشكيل خواهد شد  ،كه از جنابعالي
و همكاران مسئول پرونده جهت حضور در جلسه مذكور دعوت به عمل خواهد آمد .
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