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  1سطح  در ارائه خدمات مادران 

 بستری برای زایمان و پس از زایمان  بستری در بارداری های بارداریمراقبت

 مادر سالم با بارداری بدون عارضه
تهوع و استفراغ شدید بارداری بدون 

 اختالل متابولیکی 
 موارد طبیعی

سابقه سزارین با چک محل جفت )در  صورت اکرتا 
 (3یا اینکرتا ارجاع به سطح 

+HIV  ،HCV ،HBS Ag  که 

organ failure ندارند 
 نمایش غیر طبیعی 

)پس از   poor outcome pregnancyسابقه
 (3مشاوره با سطح 

 ی ترمدو قلوی (3دار)پس از مشاوره با سطح مادر تب

 ناهنجاری کشنده در جنین  تهدید به سقط 

  (3سابقه سقط راجعه )مشاوره با سطح 
بدون ناهنجاری جنین در  پلی هیدرآمنیوس خفیف،

 سونوگرافی

 ناهنجاری رحمی  نمایش غیر طبیعی جنین

 هفته )جنین بدون قابلیت حیات( 52زایمان زیر   آنمی خفیف و متوسط

 ناپذیر زایمان اجتناب  سانتیمتر021قد زیر 

  سال 01سن زیر 
پره اکالمپسی خفیف و ترم)مشاوره و امادگی برای 

 (5پذیرش مادر در سطح 

 سابقه زایمان سخت یا سریع  سابقه زایمان سخت یا سریع 

 سابقه مول  سابقه آتونی

  رحم میماتوز
انجام زایمان مادری که سابقه مرده زایی با نوزاد ترم 

 (5سطحفعلی سالم دارد)پس از مشاوره با 

  سابقه یک بار دکلمان
سابقه نوزاد ناهنجار با نوزاد فعلی سالم )پس از مشاوره 

 (5با سطح 

 زایمان و آنمی خفیف و متوسط  هیپوتیروییدی کنترل شده

   32<نمایه توده بدنی
های مامایی در زمان  زایمان مانند جفت اورژانس
دکلمان در صورت جنین زنده یا دیسترس  سرراهی،

 تنفسی

 هفته و هفت روز( 32بارداری ) 33زایمان از هفته   (3یا نوزاد ناهنجار )مشاوره با سطح  IUFDسابقه

 ها به جز سقط عفونیانواع سقط  (3ناهنجاری رحمی )مشاوره با سطح 

 متریت پس از زایمان  (3)مشاوره با سطح   IUGRسابقه

 و باالتر 4بارداری تعداد   (3سابقه پره ترم)مشاوره با سطح 

 سال 33و زیر  03سن باالی   

 نرمال در حاضر        BSسابقه دیابت در بارداری ولی با  

 بیماری فشارخون مزمن ولی کنترل شده  

 حاملگی خارج از رحم  



 

  1ارائه خدمات نوزادان در سطح 

 هفته 33مراقبت از نوزادان سالم و بدون سابقه با سن جنینی حداقل 

 تثبیت وضعیت و شروع تهویه کمکی، تا زمان انجام انتقال

 )انتقال معکوس(  NICUمراقبت از نوزاد دربازگشت از

 پیگیری نوزادان بعد از ترخیص

 مشاوره يا ارجاع در صورت: 
 هفته 33نارسی کمتر از  .0

 گرم 5111وزن کم هنگام تولد، کمتر از  .5

 احتمال عفونت .3

 احتمال تشنج .4

 های عمده مادرزادیناهنجاری .2

 آپنه .3

 .بیماری تنفسی .3

 احتمال عوارض آسفیکسی پری ناتال یا عوارض صدمات زایمانی .1

 کم خونی شدید .9

 پلی سیتمی .01

 زردی نیازمند به درمان .00

 نوزادان با احتمال ابتال به معلولیت .05

 امل:ش” حدود اختيارات مرکز“ ارائه خدمات ويژه در بخش نوزادان بر اساس
 تنفسی و پالس اکسی متری -مانیتورینگ قلبی  .0
 درمانی سادهاکسیژن .5

 دریافت سرم و الکترولیت یا دارواز راه وریدی .3

 گاواژتغذیه از راه  .4

 مراقبت بعد از انجام عمل جراحی بدون عارضه .2

 فتوتراپی .3

 گیری مکرر قند خون، کلسیم، بیلی روبیناندازه .3

 کنترل مکرر عالئم حیاتی و حال عمومی و آزمایشات تکمیلی .1

 تعویض یا تزریق خون .9

 مراقبت از نوزاد مبتال به یک بیماری العالج، در مرحله نهائی .01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناتال )مادر و نوزاد(خدمات پری 2سطح های اندیکاسیون

 2ارائه خدمات مادران در سطح 

 بستری برای زایمان و پس از زایمان  بستری در بارداری های بارداریمراقبت

 0های سطح کلیه اندیکاسیون 0سطح  هایکلیه اندیکاسیون 0های سطح کلیه اندیکاسیون

 End Organفشارخون مزمن بدون

Damage با کنترل مناسب دارویی 
 جفت سرراهی فشارخون مزمن

هفته )در  34اکالمپسی یا سابقه آن باالی پره
 (3هفته پس از مشاوره با سطح  34موارد زیر 

 34هفته )در موارد زیر  34اکالمپسی باالی پره
 (3شاوره با سطح هفته پس از م

 هفته 35دوقلویی باالی 

 هفته 35پارگی کیسه آب باالی  (3اکالمپسی شدید )مشاوره با سطح سابقه پره
آمبولی ریه )تثبیت وضعیت مادر و ارجاع 

 (3به سطح 

 Endانواع دیابت )به شرط عدم وجود 

Organ Damage در صورت امکان ارجاع )
 3به سطح 

 پیلونفریت
وس متوسط تا شدید و هیدروآمنیپلی

 الیگوهیدروآمنیوس

 گرم 0111ترم باالی  IUGR شکم حاد بارداری (3)مشاوره با سطح HB<7آنمی شدید مادر 

و  Low Riskهای قلبی بیماری
Moderate Risk  در صورت وجود(

 کاردیولوژیست(

هفته با وزن جنین  35ترم باالی پره
ان گرم که دردهای زایمانی را بتو 0111باالی

 مهار کرد.
 مادر معتاد

ای مادر )کلیوی، خونی و...( بیماری زمینه
 (3)مشاوره با سطح 

 دارمادر تب پنومونی

 هفته و باالتر 35ترم زایمان پره مننژیت دوقلویی بدون عارضه

هیدروآمنیوس و الیگوهیدروآمنیوس )مشاوره پلی
 (3با سطح 

 مرغان حین زایمانآبله تب با علت ناشناخته

هفته  51سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان )کنترل تا 
 بارداری(

 مادر دیابتیک ای مادر )کلیوی، خونی و...(های زمینهبیماری

 آنمی شدید تهوع و استفراغ شدید کنترل نشده هیپوتیروئیدی کنترل شده

 DVT 32 <نمایه توده بدنی  < 41

و  Low Riskهای قلبی بیماری
Moderate Risk  صورت وجود )در

 کاردیولوژیست(

Post date انواع دیابت در بارداری بدون نارسایی عضوی IUFD 
 اکالمپسی شدیدپره کلستاز بارداری (3)مشاوره با سطح  TORCHابتال به 

 Organ failureاکالمپسی بدون  آنمی شدید صرع 

 مادر معتاد )مطابق پروتکل(
هیدرآمنیوس شدید )پس از مشاوره با پلی

 (3سطح 
wPROM > 32 

 آسم
و  Low Riskهای قلبی بیماری

Moderate Risk  در صورت وجود(
 کاردیولوژیست(

سپسیس بعد از زایمان و در صورت پاسخ 
 ساعت 41به درمان تا 

  DVT 

 

 

 

 



  2در سطح نوزادان  ارائه خدمات

 0های سطح کلیه اندیکاسیون

 هفته 35ی  باالی مراقبت از نوزادان نارس سالم، با سن حاملگ

 گرم 0211مراقبت از نوزادان سالم با وزن تولد باالی 

 تشخیص و درمان ایکتر پاتولوژیک

 ونتیالتور به یماری تنفسی بدون نیازب

 درمان نوزادان مشکوک به عفونت سیستمیک ارزیابی و

 های رایجشایع با پاسخ مناسب به درمان اختالالت متابولیک

 تشنج

 گذرا گوارشیاختالالت 

 با سطح سه در موارد زير: مشاوره

 هفته.  32 و 30 نارسی بین .0

 گرم.  1500 و 1250 کم وزنی، با وزن تولد بین .5

 امتیاز 5 ضریب آپگار دقیقه ده برابر یا کمتر از .3

 اختالالت انعقادی با عدم پاسخ سریع به تزریق ویتامین کا و پالسما .4

 NCPAP  درمان با .2

 ه شامل:ارجاع به سطح س

 هفته  31سن جنینی زیر  .0

 گرم  0521وزن تولد زیر  .5

 نیاز به تهویه مصنوعی با ونتیالتور .3

  %91بطور تابت کمتراز  (Spo2)اکسیژن با درصد اشباع N CPAP یا "اکسی هود "درمان با .4

2. RDS score  5باالی 

 جریان خون محیطی اهشاحتمال ابتال به بیماری قلبی مادرزادی، همراه با سیانوز، نارسائی قلبی یا ک .3

 های عمده، جهت ارزیابی یا مشاوره جراحیناهنجاری .3

 نیاز به اقدامات جراحی  .1

 عفونت مقاوم به درمان با حال عمومی بد .9

 تشنج مقاوم به درمان .01

 باالتر یا 5ایسکمیک درجه  -اختالالت هوشیاری پایدار، اغماء، آنسفالوپاتی هیپوکسیک .00

 به درمان اولیه  اختالالت متابولیکی شایع، مقاوم .05

 سه بیماری وخیم یا ناهنجاری مهلک، با احتمال بهبودی، در صورت انتقال به مرکز سطح .03

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ناتال )مادر و نوزاد(خدمات پری 3های سطح اندیکاسیون

 3ارائه خدمات مادران در سطح 

 بستری برای زایمان و پس از زایمان بستری در بارداری های بارداریمراقبت

 5های سطح کلیه اندیکاسیون 5های سطح اسیونکلیه اندیک   5 های سطحکلیه اندیکاسیون

 Endفشارخون مزمن کنترل نشده و یا 

organ damage 
 اختالل هوشیاری، تشنج اختالل هوشیاری، تشنج

 کوریوآمنیونیت مننژیت با کاهش سطح هوشیاری
 35کوریوآمنیونیت و پارگی کیسه آب کمتر از 

 هفته

 متریت توکسیک نژیت با کاهش سطح هوشیاریمن آمبولی ریه پس از تثبیت وضعیت مادر

 مننژیت با کاهش سطح هوشیاری ترمشدید یا پره IUGR شدید IUGRهفته یا  35ترم کمتر از پره

 HELLP syndrome جنین با قابلیت حیات ناهنجاری سابقه دیابت طوالنی مدت

 ی و هپاتیتکبد چرب باردار Trapو  TTS بیماری نارسایی عضوی همراه با بارداری 

 بیماری قلبی شدید
سابقه کاردیومیوپاتی در طی یا بعد از 

 بارداری
IUGR ترمشدید یا پره 

 نارسایی کلیه
فقدان یا معکوس شدن جریان پایان 

 هفته 33دیاستول قبل از 
یا  DICدکلمان به همراه مرگ داخل رحمی، 

 نارسایی کلیه

 41بیش از  نمایه توده بدنی  دوقلویی با مشکل، چندقلویی

 Trapو  TTSزایمان   های اتوایمیون )میاستنی گراو، ...(بیماری

 اکالمپسی و اکالمپسی با نارسایی عضویپره  سابقه کبد چرب بارداری

سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان )کنترل از 
 بارداری( 51هفته 

 ناهنجاری جنین با قابلیت حیات 

ی دبیماری هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئی
 کنترل نشده

 
هفته که نیاز به ختم  34اکالمپسی کمتر از پره

 بارداری داشته باشد.

  41 <نمایه توده بدنی 
هفته یا وزن جنین  35ترم کمتر از زایمان پره

 گرم 0211کمتر از 

  جنین ناهنجار با قابلیت حیات
که در  4و3جفت سرراهی اکرتا و اینکرتا )گرید 

 ند(حال خونریزی فعال نیست

 wPROM ≤ 32  آسم کنترل نشده و هر نوع بیماری ریوی

  
سپسیس بعد از زایمان و در صورت عدم پاسخ 

 ساعت 41به درمان تا 

 چندقلویی )بیش از دوقلو(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3در سطح  نوزادانارائه خدمات 

 0و  5های سطح کلیه اندیکاسیون

 هفته 35نوزاد نارس با سن حاملگی زیر 

 گرم 0211کم وزن با وزن تولد زیر  نوزاد

 به تهویه مصنوعی دیسترس تنفسی متوسط یا شدید بااحتمال نیاز

 های قلبی مادرزادیاحتمال بیماری

 امتیاز  2آسفیکسی با ضریب آپگار دقیقه ده برابر یا کمتر از 

 جراحی نوزاد

 ی، نظیر: تخصص فوقتشخیصی درمانی  به مشاوره و اقدامات های نوزاد نیازمندبیماری
 

 تشنج مقاوم .0

 درمان اختالالت همودینامیک مقاوم به .5

 اختالالت هوشیاری پایدار، کوما .3

 اختالالت متابولیکی شایع مقاوم به درمان .4

 اختالالت انعقادی مقاوم به درمان .2

  TORCHعفونت مقاوم به درمان،  .3

 های عمدهناهنجاری .3

 


