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  كارشناس مامايي
  

  مقدمه
  

بارداري ، زايمان وپس اززايمان وياعدم دريافت  ساالنه هزاران زن به دليل عدم دسترسي به خدمات مراقبت
مرگ مادرلطمه شديدي به بنياديك خانواده زده .مراقبت هاي باكيفيت مطلوب ، جان خودراازدست مي دهند

ارتقاي سالمت مادران يكي از . وازلحاظ اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي بارسنگيني بردوش جامعه اضافه مي نمايد 
اي بهداشتي ودرماني است وبه همين دليل علت شاخص مرگ مادر ، يكي از شاخص هاي اركان اساسي مراقبت ه

هكچنين خانم هاي باردار وتازه زايمان كرده به عنوان گروه آسيب .مهم توسعه كشورها درجهان مي باشد 
سوب مي پذيرموردتوجه خاص سياست گذاران برنامه هاي سالمتي قراردارند و توجه به اين گروه اولويت ملي مح

  .شود
  

 :رسالت واحدسالمت مادران

  
هفته پس از زايمان  6تا ( اين واحد متولي كاهش بار بيماري هاي ناشي از حاملگي، زايمان و پس از زايمان در مادر 

در راستاي تعهدات ملي و بين المللي و با توجه به ارزش هاي ) زايمان  از ساعت اول پس 6تا ( جنين و نوزاد ) 
  .استسازماني 
  :مادران واحدسالمت مأموريت

گروه مادران برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات آموزشي، مشاوره اي، مراقبتي در دوران قبل از بارداري، حين 
بارداري و پس از زايمان به كليه زنان خواهان بارداري، خانم هاي باردار و زايمان كرده با كيفيت مطلوب و بطور 

  .ارائه گرددكاشان پزشكي  رايگان در واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم
  

همچنين اين گروه تالش مي نمايد تا جامعه و كاركنان بهداشتي درماني را در زمينه اهميت انجام زايمان ايمن 
  .آموزش داده و شرايط و امكانات انجام زايمان ايمن را فراهم نمايد

باط با بخش خصوصي، اطالع رساني از از جمله سياست هاي متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات، ايجاد ارت
طريق رسانه هاي گروهي، تهيه و توزيع پمفلت، پوستر و جزوات آموزشي، انجام هماهنگي با مراكز آموزشي و 

  .ساير ادارات و ارگان هاي مرتبط مي باشند
  
  :چشم انداز واحد سالمت مادران 

از سالمتي و بيماري، در هر زماني قبل و حين بارداري، تمام زنان خواهان بارداري و مادران باردار با هر وضعيتي 
به مراكز ارائه دهنده خدمات در هر كجاي نظام شبكه اعم از بخش دولتي يا ) تا شش هفته(حين و پس از زايمان 

به نحوي كه طي اين دوره يا پس از آن دچار . خصوصي مراجعه نمايند، خدمات اثر بخش و مطلوب دريافت كنند
دريافت كرده باشند و   رض غير قابل درمان نشده و در صورت ابتال به هر مشكلي درمان مناسب و موثرمرگ و عوا

   .گذر از اين دوران خاطره اي خوش براي آنها به جا بگذارد
 


