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 "زایمان بلوک در پرخطر مادران مدیریت عنوان خط مشي:
 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

هدف  درماني الزم با مراقبت از مادر پر خطر و انجام اقدامات سياست بيمارستان  ، در راستای ارائه خدمات ایمن به مادر و نوزاد

با کنترل قلب جنين ، عالئم  خطر معرض در مادران هنگام زود تشخيصو جنيني  عوارض باردار و مادران مير و مرگ از پيشگيری

 حياتي و انجام معاینه واژینال بر اساس دستورالعمل های ابالغي و اطالع رساني سریع شرح حال بيمار به پزشک معالج مي باشد.
 تعاریف :

 دارد پرخطر حاملگي که است مادری از مراقبت منظور: بيمار پرخطر

-دیابت بارداری-افزایش فشارخون ناشي از بارداری-سرویكس نارسا-شامل موارد فوق مي باشد: درد زودرس زایمان حاملگي پرخطر

 -تهوع و استفراغ شدید و کنترل نشده  -شكم حاد بارداری  -پيلونفریت -باعوارض مامایيBMI < 8/19 >35-و اسكلتي مشكالت عضالني

 -TTSو Trapچندقلویي  – hellpسندرم –اکالمپسي  –پره اکالمپسي  -جفت سرراهي  -پارگي زودرس کيسه آب  -کلستاز بارداری 

 –ترومبوز ورید عمقي  –تب ناشناخته  –پلي هيدرآمنيوس شدید  -تاخيررشدداخل رحمي  –بيماریهای سيستميک)قلبي و کليوی و .....( 

عالیمي  -لتارژی و خواب آلودگي -تروما - 160ویابيشتراز110ضربان قلب جنين کمتراز -تشنج  –خونریزی شدید واژینال  -آنمي شدید 

مي درمادران باسابقه دوباریابيشترسزارین یا انقباضات شدیدرح -شكم حاد  -درد شدید همراه بابيقراری  -برقریب الوقوع بودن زایمان 

 پروالپس بندناف و یا قریب الوقوع بودن آن با وجود ضربان قلب جنين -انقباضات تتانيک رحم  -جراحي روی رحم 

پزشكان متخصص زنان، ماماهای شاغل در  صاحبان فرایند:

 بخشهای بلوک زایمان، زنان

 کلينيک، اورژانس زنان ،بلوک زایمان ،بخش  :كاربرد دامنه

  

 بلوک زایمان مسئولرئيس بخش زایمان و  :فرد پاسخگو زنان، ماماهاپزشكان ،  مادران باردار و نوزاد ذینفعان:

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 توسط مسئول بلوک زایمان ،سوپروایزر باليني کنترل مستندات، حبه مشاهده ، مصا

 

 كار،زمان،مکان،.......(:روش اجرا )مسوول انجام 

 دستورالعمل مراقبت و پايش مادران باردار پرخطر قبل از ورود به بلوك
 پزشک معالج / ماما مسئول پس از تریاژ مادر باردار پرخطر را شناسایي مي نماید.-1

نمای کشوری ارائه خدمات مامایي و پزشک معالج/ ماما مسئول اقدامات و مراقبت های درماني مادر باردار پرخطر را براساس کتاب راه-2

 زایمان به بيمار ارائه مي نماید.

 پزشک معالج/ ماما مسئول آموزشهای الزم را به مادر براساس راهنمای کشوری ارائه مي دهد.-3

 هماهنگي مي نماید. بلوک زایمان تری و ختم حاملگي بيمار با مامایپزشک معالج در صورت نياز به بس-4

 ( منتقل مي شود.زنانیا بخش  بلوک زایمانبه واحد مربوطه) کمک بهياربيمار توسط -5

 

 مامای مسئول  بيمار پس از شناسايي بيمار پرخطر اقدامات زير را انجام مي دهد:
 شرح حال کاملي از بيمار اخذ مي نماید.-1

 عالئم حياتي، توشه واژینال، قلب جنين و سایر موارد را کنترل مي نماید.-1
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 ل و معاینات بيمار را در اسرع وقت به اطالع پزشک معالج مي رساند و تقاضای ویزیت اورژانس به صورت اورژانسي را مي نماید.شرح حا-3

 مي دهد.      با توجه به شرایط بيمار، بر اساس پروتكل های کشوری اقدامات الزم طبق دستور پزشک را برای بيمار انجام-4

 لينيک، به سوپروایزر و واحد مربوطه اطالع مي دهد.در صورت نياز به موارد پاراک-5

 در صورت نياز به اتاق عمل  با مسئول اتاق عمل هماهنگي مي نماید.-6

 ثبت مي نماید. HISاقدامات الزم را در سيستم -7

 در صورت نياز به پزشک نوزادان یا پزشک مشاور هماهنگي الزم را بعمل مي آورد.-8

 و همراه وی آموزش های مورد نياز را ارائه مي نماید. در تمام مراحل به بيمار-9

 از نظر روحي رواني بيمار را حمایت مي نماید.-10

 تمام مراحل را در پرونده ثبت مي نماید.-11

 در صورت نياز به پرسنل بيشتر با سوپروایزر هماهنگ مي نماید.-12

 بعد از اتمام بارداری:
خطر را به مادر پرخطر در حين ترخيص ارائه نموده  و در برگ آموزش حين ترخيص ثبت مي  معالج آموزش های الزم و عالئم پزشک-1

 نماید.

 پرستار یا مامای مسئول بيمار نيز آموزش های الزم را به مادر ارائه مي دهد ودر برگ آموزش حين ترخيص ثبت مي نماید.-2

 ماما مسئول پيگيریهای پس از ترخيص را انجام مي دهد.-3

 

 امکانات: : / مراجع منابع

 منابع مالي ، نيروی انساني

 –راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایي و زایمان بازنگری دوم  مراجع:

 فهرست مادران پرخطر ابالغ شده توسط وزارت بهداشت

 فرمهای پرونده -دستكش -سوني کيت
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  رئيس بخش زنان  دکتر آرینآقای 

  ل بلوک زایمانمسئو شيخ حسينيخانم 

 خانم رجایي

 

وک پرسنل مامایي در بلنماینده 

 زایمان

 

  2سرپرستار بخش عالميخانم 

  کارشناس هماهنگ کننده ایمني خانم کریم جاني

  معاون درمان آقای دکتر عسگری تأیيد كننده

  رئيس بيمارستان کریميآقای دکتر  ابالغ كننده


