
 

  

  

برنامه سالمت فلو چارت 
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مراجعه مادر باردار به مرکز بهداشتی 

  بهداشتیپایگاه /درمانی

  بررسی مرگ مادر و طراحی مداخلهگردش کار 

  (نظام کشوري مراقبت مرگ مادري)

تکمیل فرم گزارش فوري و اعالم به معاونت 

 بهداشت یا درمان

تشکیل تیم پرسشگري و اعزام تیم از ستاد 

 دانشگاه  (حداکثر طی دو هفته)

 تحویل پرسشنامه به مسئول برگزاري کمیته

  کمیته کاهش مرگ و میرتشکیل 

  دو هفته( بیمارستانی و )دانشگاهی حدکثر طی 

تعیین  ، بررسی علت مرگ، شناسایی عوامل قابل اجتناب

 نوع و سطح مداخله، تهیه پس خوراند و گزارش کار

 پس خوراند 

  ارزیابی عملکرد 

 تیم پرسشگري

 ابالغ مداخله به سطوح مربوطه

  طراحی برنامه مداخله توسط 

 سطوح مربوطه (حداکثر تا  دو هفته)

 اجراي مداخله

ارسال فرم گزارش به 

(وزارت ستاد مرکزي

 متبوع)

بررسی و ارسال پس 

 خوراند موردي

ارزیابی نظام مراقبت 

مرگ مادري دانشگاهها 

 سالمت مادران در اداره

ارزیابی برنامه توسط کمیته کاهش 

 مادران دانشگاه مرگ

تکمیل فرم گزارش فوري بصورت الکترونیک 

 توسط معاونت بهداشت یا درمان

اطالع از وقوع مرگ مادر در  سطوح 

 بیمارستان یا خارج بیمارستان

 بایگانی در شهرستان

ارزیابی نظام کشوري 

 مراقبت مرگ مادري

بایگانی  گزارشات در 

(وزارت ستاد مرکزي

 متبوع)

بایگانی اطالعات در 

 دانشگاه

مداخله اثر 

 بخش است

 

 
 تکمیل پرسشنامه   



 

      

  

                  

  

  

  

 

 

 

   

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بله

  خیر

  بله

  خیر

  بله

  پسخوراند فرم  ارجاع وتکمیل 

  خیر

  بله

  بله

  خیر

مادر نیاز به انجام  آیا  بله  خیر

 مراقبت ویژه دارد؟

  روتینانجام مراقبت 

  فرم ارجاع و پسخوراند توسط ماماتکمیل 

   متخصصبه پزشک غیر فوري  ارجاع 

  تعیین تاریخ مراجعه بعدي

  انجام مراقبت ویژه

 خروج  مادر از مرکز

بهداشتی درمانی/پایگاه 

 بهداشتی/خانه بهداشت

  و تکمیل فرم پسخوراند انجام اقدامات الزم

  بعدي تعیین تاریخ مراجعه

 آیا مادر نیاز به ارجاع دارد؟

  مرکزخروج از 

  ارجاع به  پزشک متخصص

  آیا نیاز به ارجاع به بیمارستان دارد؟

  اقدام به درمان

   رابط پرخطربهداشتهماهنگی با اورژانس و

 اقدام به درمان

  ارجاع به مرکز مبدا

 ؟آیا نیاز به بستري دارد

  تکمیل فرم ارجاع و پسخوراند

 بستري/ویزیت توسط متخصص

 اقدامات درمانی

  پسخوراند و تکمیل فرم  ارجاع

 ارجاع به مرکز مبدا

  تکمیل فرم ارجاع و پسخوراند
ارجاع به مرکز 

 ارجاع به مرکز مبدا

  

  ؟کندآیا بیمارستان بیمار را پذیرش می

 آیا ارجاع فوري است؟

  خیر

  اطالع به رابط بیمارستانی

  کارشناس مادران ستاداطاالع به 

  اطالع به رابط بیمارستانی

کارشناس مادران ستاد اطالع به 
  رابط بیمارستانی اطالع به

  کارشناس مادران ستاداطاالع به 

  پسخوراند و تکمیل فرم  ارجاع

  اطالع به رابط بیمارستانی

  کارشناس مادران ستاداطاالع به 

 ارجاع به مرکز مبدا

  فرایند ارجاع مادران باردار

بیمارستان وارجاع به  خطر رابط پر هماهنگی رابط پرخطر بهداشت با

 بیمارستان



  

 

 

بهداشتی مراجعه مادر باردار به مرکز 

  پایگاه بهداشتی/درمانی

 مشاوره شرکت در کالس زایمان

 شرکت در کالس زایمان جهت سالمت مادروضعیت  بررسی 

  ارائه معرفی نامه جهت شرکت در کالس زایمان

  دقیقه اي) 90جلسه 8برگزاري کالس زایمان (

  صدور گواهی شرکت در کالس زایمان

  ارجاع به بیمارستان جهت انجام زایمان

 فرآیند کالس آمادگی زایمان


