
  مقدمه  :   

بارداري یک پدیده طبیعی و از وقایع ویژه زندگی زنان و خانواده ها بوده است که می تواند زمان آرزوهاي بزرگ و 

انتظاري لذت بخش باشد و نیز می تواند با ترس ، رنج و حتی مرگ همزمان گردد. مادر هسته اصلی خانواده، عامل 

سالمت و موفقیت سایر اعضاء است . مرگ مادر صدمات جبران ناپذیري را به خانواده و جامعه وارد می سازد. در 

هر جامعه اي مادران باردار یک گروه داراي اولویت را تشکیل می دهند. مرگ مادر در دوران بارداري ،حین زایمان 

ادث،مرگ مادر ناشی از عوارض بارداري و زایمان روز پس از خاتمه بارداري، به هر دلیلی به جز حو 42و تا 

محسوب می شود. میزان مرگ و میر مادران به علت عوارض بارداري و زایمان از مهم ترین شاخص هایی است که 

نشان دهنده وضعیت توسعه کشورها می باشد.علت انتخاب این شاخص به عنوان یکی از بارزترین نمایه هاي 

ف اجتماعی و اقتصادي در کاهش یا افزایش آن است . این شاخص تابعی از وضعیت توسعه ،تاثیر عوامل مختل

سواد زنان،شبکه راه هاي روستایی،دسترسی به فوریت هاي مامایی و زایمان ،هزینه خدمات درمانی ،وجود شبکه 

مانی فقط بخشی در -وجود شبکه هاي ارتباطی مخابراتی ،درآمد خانوار و ..... می باشد. در واقع خدمات بهداشتی

با توجه به اینکه آسیب ها، عوارض و مرگ  .از عوامل موثر در کاهش مرگ و میر زنان را به خود اختصاص می دهد

و میر ناشی از بارداري در بسیاري از موارد قابل پیشگیري است، پس از بررسی علل مستقیم مرگ و میر مادران و 

دستیابی به عوامل مستعد کننده و یا پیشگیري کننده و پیشنهاد  مقایسه کاهش یا افزایش تعداد و علل آن باعث

  .راهکارهاي عملی جهت ارتقا سالمت مادران باردار می شود

 برنامه سالمت مادران :

 ادغام یافته سالمت مادران (خارج بیمارستانی)هاي مراقبت  

 اجراي نظام کشوري مراقبت مرگ مادري  

 ترویج زایمان طبیعی 

  سال 49-15:مادران باردارو زنانگروه هدف  

 هدف کلی:

هفته پس از زایمان  6کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداري وزایمان در مادر تا و تقا سطح سالمت مادرانرا •

 17و کاهش مرگ پري ناتال درجنین و نوزاد(نسبت مرگ مادران بر اثر عوارض بارداري و زایمان به میزان 

 ارتقا سطح سالمت مادران کاهش یابد) 1397سال پایان هزار موالید زنده تا  100در 

  اهداف اختصاصی:

  بارداري پیش  افزایش پوشش مراقبت هاي دوران  •

 بار)  6افزایش پوشش مراقبت هاي دوران بارداري (حداقل   •

  بار)  2افزایش پوشش مراقبت هاي پس از زایمان (حداقل  •

   شده ها سزارین درصدکاهش  •

 دوره ندیده به کل زایمانتوسط افرادکاهش زایمان  •



  


