چند دستورالعمل اجرايي اداره سالمت مادران
 .1طبق راهنماي كشوري ايمن سازي و منابع علمي تخصص زنان و زايمان ،اجتناب از
بارداري به مدت حداقل يك ماه پس از تزريق واكسن سرخجه به زنان دريافت كننده اين
واكسن توصيه مي شود( .نامه شماره 2/51218ب مورخ )55/5/22
 .2تجويز روتين امگا  3به مادران در دوران بارداري توصيه نمي شود( .نامه
شماره2/18059ب مورخ )51/8/11
 .2چنانچه در مادري عالئمي مانند درد شكم با يا بدون تب ،ضعف و بيحالي ،فشارخون
پايين و لكه بيني مشاهده شد ،از او در مورد داشتن سقط غير ايمن سوال شود و در
صورت پاسخ مثبت مادر ،احتمال وقوع عوارض سقط غيرايمن كه مهمترين آن خونريزي
داخلي ناشي از سوراخ شدن رحم و عفونت است را در نظر گرفته و مادر به متخصص
زنان و زايمان و يا بيمارستان ارجاع فوري شود( .نامه شماره 2/52158ب مورخ
)51/4/20
 .4هر مادر باردار با سابقه سزارين تكراري مي بايست در هفته  25بارداري براي تعيين
زمان مناسب زايمان(سزارين) به پزشك متخصص زنان ارجاع شود .الزم است به منظور
پيشگيري از وقوع عوارض ناشي از پارگي رحم در مادراني كه سابقه سزارين داشته اند،
از اولين مالقات روتين تا پايان بارداري از مادر در مورد دردهاي غيرعادي زير شكم ،
سؤال ومحل برش قبلي نيز به دقت معاينه شود .همچنين الزم است نسبت به آموزش
عالئم خطر و مراجعه به موقع مادر به مراكز درماني اقدام گردد( .نامه شماره
 202/22105مورخ )10/5/4
 .8مقتضي است در صورت منفي بودن نتيجه تست  babycheckو ادامه آمنوره ،پس از يك
هفته نسبت به اثبات يا رد بارداري از طريق تست مزبور يا روشهاي روتين اقدام شود.
(نامه شماره  202/1192مورخ )10/4/11
 .5اگر چه سردرد شايعترين شكايت نورولوژيك در دوران بارداري و ششمين عارضه
شايع در مقطع پس از زايمان مي باشد ،ليكن در تشخيص هاي افتراقي توجه به عوارضي
مانند پره اكالمپسي شديد ،انواع ( STROKEايسكميك ،ترومبوتيك ،هموراژيك) ،آنوريسم،
مالفورماسيون هاي شرياني سياهرگي ) ،(AVMSنوروپاتيها و غيره را نبايد از نظر دور
داشت .از اين رو مقتضي است تمامي ارايه دهنده گان خدمات مادران در صورت مواجهه
با سردردهاي مستمر و تكرار شونده ،عميق و شديد كه به مسكن هاي معمولي نيز جواب
نمي دهد و يا در صورت همراه بودن سردرد با عالئمي مانند استفراغ ،تشخيصهاي فوق
الذكررا در نظر داشته و اقدامات ويژه (اعم از مشاوره  ،ارجاع و ) ...را معمول دارند( .نامه
شماره  202/22114مورخ )10/5/4

 .9نظر به اينكه مادر شناخته شده ديابت تحت نظر متخصص داخلي و فوق تخصص غدد
مي باشد ،درخواست آزمايش  GCTنوبت دوم يا هر اقدام تشخيصي ديگر منوط به نظر
پزشكان مربوط مي باشد( .نامه شماره  202/22241مورخ )10/5/1
 .5با توجه به احتمال بروز موارد نادري از عوارض شديد ناخواسته در اثر تجويز
واكسنهاي زنده ضعيف شده مانند  BCGitisمنتشر در اثر تزريق واكسن سل و يا
پوليوميليت فلجي ناشي از واكسن خوراكي فلج ،از مادران باردار در زمان بارداري و
همچنين حين و پس از زايمان  2سوال زير پرسيده شود:

 سابقه ي نقص سيستم ايمني در فرزندان قبلي و بستگان درجه اول خانواده

 سابقه ي واكنش شديد منجر به مرگ يا بستري در بيمارستان پس از دريافت واكسن سل
يا واكسن خوراكي فلج در فرزندان قبلي و بستگان درجه اول خانواده

 فوت در اثر عفونت هاي شديد ،مكرر و غير معمول در فرزندان قبلي و بستگان درجه اول
خانواده
در صورت مثبت بودن هر يك از موارد فوق ،به منظور بالمانع بودن تجويز واكسن سل يا
واكسن خوراكي فلج بدو تولد ،مادر /كاركنان با متخصص اطفال مشاوره نمايد( .نامه هاي
شماره 204/4922د مورخ  202/21528 – 10/5/15مورخ )10/9/19
 .1براي پيشگيري از بروز مرگ بدنبال خونريزيهاي شديد ناشي از چسبندگيهاي جفت،
هنگام در خواست و انجام سونوگرافي موارد زير بايد مورد تاكيد قرار گيرد:
 تعيين محل قرارگيري جفت

 بررسي عارضه چسبندگي جفت(بخصوص در صورت مشاهده جفت سرراهي)
ضمنا از آنجا كه بر طبق علوم مبتني بر شواهد در بارداريهاي با سزارين قبلي كه همراه با جفت
سرراهي هستند ميزان بروز چسبندگيهاي جفت بيشتر مي باشد ،لذا توجه به موارد فوق اهميت
بيشتر دارد ( .نامه شماره  202/51مورخ )10/1/20
 .10الزم است ارائه دهندگان خدمت آزمايش  TSHرا همراه با ساير آزمايشهاي روتين پيش
از بارداري درخواست كنند( .نامه شماره 202/892د مورخ )11/1/22

