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 مدیرمحترم  شبکه بهداشت و درمان شهریار ،رباط کریم،بهارستان،قدس و مالرد
رئیس محترم مرکز بهداشت غرب و شمال غرب

موضوع :ابالغ توصیه های ملی در خصوص کاهش مرگ و میر مادران باردار
     با سالم و احترام؛ همانطور که مستحضرید مطالعه تاریخچه مرگ مادران بارداردر سالهای اخیر نشان می دهد عوامل 
خونریزی،فشار خون باال، ترومبوآمبولی از مهم ترین علل مرگ و میر مادران باردار می باشد ،لذا به منظور پیشگیری از 
مرگهای قابل اجتناب مادران باردار خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابالغ توصیه های ملی ذیل به کلیه مراکز 

بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمت، کارشناسان برنامه سالمت مادران بر روند اجرای آن نظارت نمایند:

بررسی همه مادران سزارین تکراری از لحاظ چسبندگی جفت: -۱

سزارین با افزایش خطر چسبندگی جفت در بارداریهای بعدی همراه است بنابراین ضروری است به منظور  

تشخیص به موقع عارضه چسبندگی جفت انجام سونوگرافی معمولی با هدف تاکید بر بررسی چسبندگی 
جفت برای همه مادران سزارین تکراری در خواست شده و در صورت وجود تردید با سونو گرافی داپلر 

رنگی تایید شود.
مادران مبتال به این عارضه باید به محض تشخیص به مراکز سطح سه معرفی شوند و تحت مراقبت قرار  

گیرند.
فوریت تلقی شدن فشار خون سیستول مساوی و یا بیشتر از۱۵۰ میلیمتر جیوه در بارداری و پس از زایمان: -۲

تمام خانمهای باردار و پس اززایمان باید ازنظر فشارخون کنترل شوندو درصورت وجود فشار خون  

سیستول ۱۵۰ میلیمتر جیوه و یا باالتر می بایست اقدامات فوری بر طبق پروتکل کشوری انجام گیرد.
ارزیابی خطر ترومبو آمبولی برای همه مادران: -۳

روند رو به افزایش مرگ مادران درنتیجه آمبولی باید مد نظر تمام ارائه دهندگان خدمت باشد. 

همه مادران درطی بارداری،زایمان و پس اززایمان باید با استفاده از پروتکل کشوری پیشگیری از نظر خطر 
ابتال به ترومبوآمبولی بررسی گردند.

حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیر 
مادر و پرورش کودک


