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  دارد

 ..... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون

  در مادران وابسته به مواد مخدر یمانهنگام زا ینیمالحظات بال يکشور يراهنما موضوع:

  
  با سالم و احترام

که به  به مواد مخدر مالحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به پیوست فایل راهنماي کشوري بیمارستانی          
  منظور بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی موثر بر سالمت تهیه گردیده ارسال می گردد.

مبنی بر نیاز ضروري ارائه دهندگان خدمت دراین مورد، خواهشمند است مجموعه  توجه به درخواست همکاران دانشگاهبا 
قرار گیرد و به  انختیار کلیه بیمارستانها، متخصصین محترم بیهوشی، زنان و سایر مراقبین مادرپیوست به نحو مقتضی در ا

هاي عمل استفاده  هاي زایمان و اتاق عنوان مرجع بالینی براي تشخیص و درمان عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر در بخش
 ياهمجموعه و همچنین انعکاس نظرات علمی یا پیشنهاد ضمنا در صورت نیاز به کسب اطالعات در مورد نحوه استفاده از شود.

  اجرایی، مراتب به اداره سالمت مادران دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس ارسال گردد.
موعه متعاقبا به همراه پروتوکل دفتر سالمت روانی اجتماعی، این مجتوسط نظر به تهیه پروتکل جامع اعتیاد الزم به ذکر است، 

  ها ابالغ خواهد شد. به دانشگاهنیز فوق الذکر از طرف آن دفتر 
  
  
  
  
  

  : با پیوست رونوشت
  ...   یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یمعاون محترم بهداشت

  .....   یدرمان یتو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یمحترم آموزش معاون
    ینیخدمات بال یو تعال یمارستانیب یریتکل محترم دفتر مد یرمد یدکتر رواق يآقا جناب
  امور درمان   یمحترم دفتر نظارت و اعتباربخش یرکلمد يدکتر رضو يآقا جناب
  ارتش   یفرمانده محترم معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشک يلشکر یپدکتر سرت يآقا جناب

     یالدم یمارستانمحترم ب رعاملمدی
    یدانشگاه آزاد اسالم یمحترم دانشکده پزشک یسرئ یحیويدکتر  يآقا جناب
  شاهد   یدانشگاه علوم پزشک رممحت یاستر یثقف یاردکتر کام يآقا جناب
  اهللا   یهبق یمحترم دانشگاه علوم پزشک رییس

    یبانک مل یمارستانمحترم ب ریاست
    يدادگستر تانیمارسمحترم ب رییس
    یاجتماع ینعامل محترم سازمان تام یرمد یدکتر حافظ يآقا جناب
  بهداشت و درمان وزارت نفت   امور


