
 بیمارستانپرخطر از مرکز خدمات جامع سالمت به مادران باردار  رآیند ارجاعف

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 ثبت می گردند. در بیمارستان موارد بستری  MCMCدر سامانه )*(

بلوک زایمان  بیمارستانهایی که دارای بخش زنان و بلوک زایمان هستند، مادر در بدو ورود به بیمارستان بایدبه واحد تریاژدر )**(

 ارزیابی قرار گیرد و درصورت بستری بودن ، ارائه خالصه پرونده و درصورت سرپایی بودن ، پس خوراندبه مادرارائه گردد.مراجعه نماید ومورد

 بخش اورژانس بیمارستان جهت اقدامات الزم بیمارستانهای جنرال)فاقدبلوک زایمان(، مادر در بدو ورود به بیمارستان بایدبه در )***(

 و درصورت بستری بودن ، ارائه خالصه پرونده و درصورت سرپایی بودن ، پس خوراندبه مادرارائه گردد.ه نماید ومورد ارزیابی قرار گیردمراجع

 مصوبه پیوست . 4بند توجه به )****(

 سالمت  خدمات جامع مرکز پرخطر درمادر باردار حضور 

 و ارجاع به بیمارستان

 )مرکز آموزشی درمانی کوثر( دفتر حمایت هابیمارستانسایر 

 شیفت عصر شیفت شب شیفت صبح

  مراجعه به
 دفتر حمایت

 دفتر حمایت( مامای)

 مراجعه به 
 عصر درمانگاه

 )مامای درمانگاه(

 مراجعه به 
 اورژانسبخش 

مادران پرخطر  گزارشویزیت مادر و ثبت 
 در دفتر مربوطه

توسط کارشناس معاونت درمان و اطالع موارد نیازمند به  MCMCدر سامانه  پرخطر ادرانمبررسی گزارشات 

  استان کارشناس مادران بهمجدد پیگیری 

  )****(مربوطهکارشناس مادران شهرستان اطالع موارد پرخطر به 

 و انجام اقدامات الزم گیریاطالع موارد پرخطر به مامای مراکز سالمت جهت پی

  نیدرما ی واقدامات مورد نیاز  تشخیصانجام 

  شیفتهمان ر وایزسوپر بههای بیمارستان توسط مسئول شیفت  در هر یک از بخشدر پرخطر ماگزارش 

 در همان شیفتبیمارستان توسط سوپروایزر  MCMCپرخطر در سامانه  انمادرثبت گزارش 

 و شب عصرصبح و شیفت 

 مادر از واحد خروج

 نیاز مراجعه مادر به مرکز سالمت /بیمارستان و دریافت خدمت مورد

و  )***(/ اورژانس)**(بلوک زایمان مراجعه به

 های بیمارستانبخش یا بستری نمودن مادر در هر یک از

 جمع بندی درروز بعد:

موارد ثبت شده دفترمادران پرخطر 
دریافت  )مراجعین سرپایی روز قبل( +

گزارش مادران پرخطر ثبت شده در 

 از سوپوایزر )*(MCMC سامانه 

 اعزام و ارجاع فوری اولین فرصت / ارجاع غیرفوریارجاع در  ارجاع در اولین فرصت / ارجاع غیرفوری اعزام و ارجاع فوری

 شیفت صبح


