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 ... درماني بهداشتي  خدمات و پزشكي علوم دانشگاه درمان محترم معاون

  خطر پر بارداري بخش استاندارد :موضوع

 

  با سالم و احترام 
در خصوص لزوم ايجاد بخش مراقبت از مـادران بـاردار پـر خطـر و بـا       27/6/90مورخ  400/18536پيرو نامه شماره 

، استاندارد بخش مذكور كه با بررسـي متـون علمـي در    "مجموعه استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان ها در ايران"توجه به 
حاضر فقط در بيمارستان هاي سـطح  اين بخش در حال . نشست هاي كارشناسي تهيه شده است جهت استحضار ايفاد مي گردد

  .سه ارائه خدمات پريناتال در نظر گرفته شده است
 استاندارد بخش بارداري پر خطر

اين بخش به منظور مراقبت از مادري است كه بارداري پر خطر دارد و نيازمند بستري است تا مشكالت پزشكي او كنترل و از 
اين قسمت مي تواند با توجه به تعداد زايمان و تعداد مادران بستري پر . رددمرگ و مير و عوارض مادري و جنيني جلوگيري گ

نسبت ماما به . خطر در بيمارستان، به صورت بخشي مجزا و يا اختصاص اتاقي مجزا با چند تخت در بخش زنان ديده شود
  .است 3به  1بيمار در بخش حاملگي پر خطر 

  :بخش بستري مي شود اينچه مادراني در 
 پارگي زودرس كيسه آب -          ودرس زايماندرد ز -

 جفت سر راهي -            سرويكس نارسا -

  پره اكالمپسي -        افزايش فشارخون ناشي از بارداري -

  TTSو  Trap چند قلويي،  -                       ديابت بارداري -

  ...)قلبي، كليوي، (بيمارهاي سيستميك  -        مشكالت عضالني و اسكلتي -

- ١٩/٨>BMI>تاخير رشد داخل رحمي -        با عوارض مامايي ٣٥  

                پلي هيدرآمنيوس شديد -          پيلونفريت -

  تب ناشناخته -            شكم حاد بارداري -

 ترومبوز وريد عمقي -        تهوع و استفراغ شديد و كنترل نشده -

 آنمي شديد -                       كلستاز بارداري -

  .بديهي است در مواردي كه مادر نياز به ختم بارداري دارد مي بايست به بلوك زايمان منتقل شود :نكته
 :اعضاي تيم مراقبت كننده

 پريناتالوژيست، متخصص زنان -

 ) حضور دائم و ارائه مراقبت ها تحت نظر متخصص زنان(ماما  -

   ه به نياز به عنوان مشاورمتخصص داخلي، متخصص نوزادان، متخصص بيهوشي و ساير تخصص ها با توج -
در بيمارستان هايي كه . پريناتالوژيست به عنوان مسئول تيم و مسئول بخش بارداري پر خطر است: 1نكته -

  .پريناتالوژيست ندارند، متخصص زنان مسئوليت بخش را بر عهده دارد
  . به عنوان پرسنل ثابت بخش است ماما: 2نكته -
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 :نحوه ارائه خدمات
 . انجام شود...) راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان، (اساس پروتكل هاي استاندارد ها بايد بر ارائه مراقبت  -

اين فرم مي ). نمونه پيوست(تكميل شود  "كنترل مادر پر خطر"براي هر مادر بستري در بخش بارداري پر خطر فرم  -
  . تهيه شود  و به صورت رنگي A3بايست در قطع 

   .، لزوم دريافت مراقبت هاي ضروري بعدي و پيگيري هاي آن به مادر تذكر داده شوددر هنگام ترخيص -
   .در بخش بعد از زايمان نيز مي تواند به تشخيص زود هنگام مشكالت كمك نمايد  "كنترل مادر پر خطر"تكميل فرم : نكته

  
  :تجهيزات مورد نياز

 گوشي و دستگاه فشارسنج جيوه اي -

  حرارت سنج دهاني -
  )سونيك ايد(تجهيزات سنجش صداي قلب جنين  -
  دستگاه مانيتور الكترونيك قلب جنين -
 )و پالس مادر SpO2براي اندازه گيري (پالس اكسي متر  -
  كپسول اكسيژن يا خروجي اكسيژن مركزي -
  تجهيزات احيا و ترالي اورژانس -
  )اده كردمي توان از سونوگرافي پورتابل يا سونوگرافي ساير بخش ها استف(سونوگرافي  -

  آموزش هاي مورد نياز براي پرسنل بخش بارداري پر خطر

كنترل عفونت هاي بيمارسـتاني، احتياطـات همـه    (مي بايست عالوه بر آموزش هاي عمومي بيمارستاني ) ماما(پرسنل اين بخش 
  :آموزش هاي تخصصي زير را نيز ديده باشند...) جانبه، اصول آموزش مددجو، 

 و احياء نوزاد ) باردارمادر (احياء بزرگسال  -

 مديريت بارداري هاي پر خطر و فوريت هاي مامايي  -

  : دوره هايي كه مي بايست متخصص زنان و پريناتالوژيست آموزش ببينند
 و احياء نوزاد) مادر باردار(احياء بزرگسال  -

  مديريت بارداري هاي پر خطر و فوريت هاي مامايي  -
  
  
  
  
  


