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

 )ميانساالن و مادران مشترك بخشنامه: موضوع

  با سالم و احترام

پيرو نشست مشترك ادارات سالمت ميانساالن و مادران اين دفتر در خصوص رفع هم پوشاني هاي مراقبتهاي ادغام يافته 

تصميمات متخذه به شرح زير اعالم مي  ، سال و مراقبت پيش از بارداري 30 -  59در زنان ) سبا(سالمت بانوان ايران 

  :گردد

، مراقبت هاي دوران بارداري، باشندچنانچه زنان گروه سني مذكور در هنگام مراجعه براي دريافت خدمات سبا باردار   .1

  . گردد موكول روز پس از زايمان 60 بهبراي آنان انجام و ارائه خدمات سبا 

 1در صورتي كه احتمال بارداري براي دريافت كننده خدمات سبا مطر ح است، پس از اطمينان از بارداري وي مانند بند    .2

  .عمل شده و در صورتي كه بارداري منتفي شد خدمات سبا ارائه گردد

دارد، يا ) تا يك سال آينده( زديك در صورتي كه خانمي مراقبت سبا را دريافت كرده و تمايل به بارداري در آينده ن   .3

گذشته است، ارائه دهنده خدمت مي تواند از اطالعات مشترك مندرج در  كمتر ازيك سال از مراقبت سبا در مورد او 

و در صورتي كه بيش از يك سال از تاريخ ارزيابي . فرم سبا براي تكميل فرم مراقبت پيش از بارداري استفاده نمايد

  . تكميل گردد ،دوره اي سبا مي گذرد، فرم هاي مراقبت پيش از بارداري بطور كامل

ه مراجعه كننده براي دريافت مراقبت هاي پيش از بارداري مراجعه نموده و خدمات سبا را دريافت نكرده درصورتي ك   .4

مراقبت پيش از بارداري و ثبت كامل اطالعات، فرد را براي دريافت خدمات سبا انجام است، ارائه دهنده خدمت پس از 

ار سواالت ارزيابي در مواردي كه هم پوشاني وجود عدم تكر(2ترغيب نموده و نتايج مراقبت را با رعايت اصول بند 

  .در فرم سبا نيز ثبت نمايد) دارد

رعايت كليه موارد فوق منوط به وجود فرم ارزيابي دوره اي سبا و مراقبت ممتد مربوط به آن در پرونده خانوار     .5

  .مراجعه كننده مي باشد

سبا و كامل نبودن فرمهاي آن به هر دليل، نبايد منجر به نقص اطالعات ذكر اين نكته ضرورت دارد كه نقص مراقبتهاي         .6

  . مرتبط با مراقبت پيش از بارداري گردد
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