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 دستورالعمل اجرای برنامه استاد معین 

 در ارائه خدمات سالمت مادران
مرگ مادران یکیی ا  ممیت ییریه اهیدان مر امیه سی م         عوارض طراحی مداخله مناسب در راستای کاهش:  مقدمه

 دراسی      سراسیر کشیور   دا شگاه های علیو  پزشیکی   در و ارت ممداش ،درمان و آمو ش پزشکی و همچنیه مادران

ییخخیر در یشیصیو و   کیه  شیا گر    ظا  مراقب  میرگ مادر  ا  تایج مدس  آمده  ما یوجه مه و ی یحقق ایه هدنراستا

شمرسیتان  پراکنیدیی   دیگر، ما عنای  مه و ا  طرن اس در اکثر موارد مرگ مادر ای همراه درمان عوارض یا میماری ه

  مود مه شرح ذیل حی مر امه استاد معیه یصمیت مه طرا، استان اصفمان ، کمیته کاهش مرگ مادر  های

  هدف کلی :
 اریقاء س م  مادران پرخطر در دوران مارداری ،  ایمان و پس ا   ایمان  -1

حمای  علمی متصصصیه   ان شاغل در شبکه های ممداش  و درمان شمرستان های یامعه در  مینه ارائه خیدمات   -2

  اری ،  ایمان و پس ا   ایمانمراقبتی مه مادران پر خطر در دوران مارد
 اهداف اختصاصی : 

اریقاء آیاهی ،  گرش، عملکرد متصصصیه   ان در  مینه مراقب  ا  مادران پر خطر در دوران میارداری ،  ایمیان و    -1

 پس ا   ایمان 

 اریقاء کمی و کیفی مشاوره های حضوری و غیرحضوری  -2

ا  واحیدهای میریبد در ارائیه خیدمات      یروه   ان و  ایمیان دا شیگاه   اریقاءکمی وکیفی  ظارت اعضاء هئی  علمی -3

 مراقبتی مادران

 اریقاء کمی و کیفی استا داردهای ارائه خدمات مراقبتی مادران -4

 شرح برنامه :

 مر امه در دو جزء ؛ یعاریف واژه ها و چگو گی اجرا یمیه یردیده اس   

 الف ( تعاریف واژه ها

 یه   ان شاغل در شبکه های ممداش  و درمان شمرستان های یامعه : کلیه متصصص گروه هدف

 : اعضا هیئ  علمی یروه   ان و  ایمان  استاد معین

 ب ( چگونگی اجرا 

 لذا در   اساس ایه مر امه مر حمای  علمی اعضاء هیئ  علمی یروه   ان و  ایمان ا  متصصصیه   ان می ماشد -1

و مسئولی  حمایی  هیر    (1)جدول  ل در شبکه های یامعه یقسیت مندی یردیدهمرحله اول کلیه متصصصیه   ان شاغ

 پیوس  می ماشد (  1 فر مه عمده یک عضو هیئ  علمی قرار می ییرد  )جدول  5-3

 فر متصصو   ان وجود داشته ماشند ، متصصصیه مرموطه میه چنید عضیو    5یبصره : در شمرستان هایی که میش ا  

ولیکه در هر شبکه ، ینما یک عضو هیئ  علمی مسئولی   ظارت و هماهنگی مر مر امه   دهیئ  علمی یقسیت می شو
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س م  مادران شمرستان را خواهد داش  و مقیه ینما پاسصگوی مشاوره هیای حضیوری و غییر حضیوری متصصصییه      

 یح  پوشش خود هستند 

  پوشش خود  ظارت اولیه ای معمیل آور ید    ا  شبکه یح  مان ما آغا  مر امه ، اسایید معیه موظف خواهند مود هت -2

 در ایه  ظارت ضمه ما دید ا  میمارستان و  ایشگاه شمرستان ، اط عات اولیه در مورد وضعی  سیاختار و رراینیدهای   

مر امه های س م  مادران شبکه را مررسی  موده و متصصو / متصصصیه   ان شمرستان  را در  مینه مر امه یوجییه  

 ماهه صورت خواهد یرر   6ا دیدهای معدی ما رواصل می  مایند  م

مه منظور یکسان  مودن ررایند  ظارت ،  ظارت های ا جا  شده یوسد چک لیس   ظیاریی ا جیا  خواهید     تبصره :* 

 یرر   

  یقسییت منیدی   اسیایید معییه )میر طبیق     Email، شیماره رکیس و    محل کار و یلفه همراه(شماره یلفه یماس ) -3

( در اختیار متصصصیه   ان شمرستان ها قرار می ییرد   مدیه طریق ایشان می یوا ند در صورت مرخورد ما   روق الذکر

 موارد   یا مند مشاوره ما اسایید معیه خود یماس مرقرار کرده و مشاوره  مایند   

ن جیایگزیه ( میه   اسایید معیه در  مان مرخصی می مایس   سب  مه معرری یک  فر ا  همکیاران خیود )میه عنیوا     -4

متصصصیه   ان شمرستان یح  پوشش خود اقدا   مایند و شماره های یماس ررد جایگزیه را در اختیار ایشیان قیرار   

 دهند 

جایگزیه وی در آن شمرستان یح  ، در صورت ایما  دوره طرح یا خدم  هر یک ا  متصصصیه   ان شمرستان ها -5

 د و شبکه ممداشی  موظیف میه اطی ا رسیا ی در  مینیه مشصصیات و       پوشش استاد معیه آن شمرستان قرار می ییر

 شماره های یماس استاد معیه مه متصصو   ان و مالعکس می ماشد 

) مرییه مشیاوره غییر     مان و  تیجه مشاوره خود را مر طبق رر  مرموطیه   می مایس متصصصیه   ان شمرستان ها  -6

مترون میمارستان موظف خواهد مود رر  هیا را مطیور رو ا یه     و که پیوس  می ماشد( ثب   مایندحضوری استاد معیه 

 جمع آوری و  گمداری  ماید  

پزشیک  : مدیمی اس  مسئولی  میمار مورد مشاوره مطور مستقیت مه عمده پزشک متصصو   ان شمرستان ) 1تبصره 

 معالج ( می ماشد  

میمار مه عمده پزشک آ کال میمارستان مقصد میوده و   در موارد اورژا س که میمار اعزا  می یردد مسئولی :  2تبصره 

 استاد معیه مسئولیتی در ایه خصوص  دارد   

مقاالت و یا محتواهای علمی یمیه  موده  اسایید معیه می یوا ند مر اساس سؤاالت متصصصیه   ان شمرستان ها ،  -7

مه کلیه متصصصیه   ان شمرستان ها ارسیال   و در اختیار حو ه معاو   ممداشتی قرار دهند یا یوسد پس  الکترو یک

 یردد 

ا  آ جا که ایه مشاوره ها مه  حوی  یا سنجی ا  متصصصیه   ان محسیو  میی شیود ، اسیایید معییه میی مایسی           

 موضوعات مورد پرسش را در اختیار مسئول یروه   ان و  ایمان قیرار دهنید ییا در خصیوص  آمیو ش هیای مرموطیه        

  مر امه ریزی  مایند 

متصصصیه   ان شمرستان ها می مایس  مطور مستمر و طی مر امه  مان مندی مشصو ما استاد معیه خود جلسه   -8

م قات حضوری داشته ماشند  در ایه جلسات محث و یبادل  ظر در خصوص چالش های س م  مادران صورت یررته، 

 (88-11)پیشنمادات ال   ارائه شده و مورد مر امه ریزی قرار ییرد  

 دا شگاه مر اساس رعالی  اسایید معیه، اقدامات ال   در راستای قدردا ی شایسته ا   حمات آ ان معمل خواهد آورد  -9


