
 نظام كشوري مراقبت مرگ مادر
 

 تواند مي كه بوده اش خانواده و او به اجتماعي ظلم يك منزله به زايمان و بارداري عوارض دليل به زن هر مرگ
 .باشد داشته منابع ساير و اوليه مراقبتهاي شغل، آموزشي، مالي، منابع به نابرابر دسترسي و ها ناتواني در ريشه

 بـه  مادران سالمت وضعيت بهبود  (Millennium Development Goals )هزاره توسعه اهداف اساس بر
 مـرگ  نسبت يا MMR (Maternal Mortality Ratio ) و بوده توسعه نيازهاي پيش از فقر كاهش دنبال

 باشـد  مـي  ها كشور توسعه دهنده نشان شاخصهاي مهمترين از زايمان و بارداري عوارض از ناشي مادران مير و
 افـزايش  يا كاهش در اقتصادي و اجتماعي مختلف عوامل ،تاثير توسعه نمايه عنوان به شاخص اين انتخاب علت

  2015سـال  تـا  كشـورها  در بـاردار  مـادران  مير و مرگ نسبت بايست مي المللي بين تعهدات اساس بر و آنست
 .يابد كاهش 1990 سال به نسبت %75 ، ميالدي

 
 ( Maternal Death )مادري مرگ تعريف

  ( ٩-ICD )بيماريها المللي بين بندي طبقه نهم نسخه اساس بر مادر مرگ عريفت  -الف

 بـا  مـرتبط  علتـي  هر به حاملگي محل و مدت از نظر صرف ، بارداري ختم از بعد روز 42 تا حاملگي هنگام مرگ
 تصادف يا حادثه علت به نه اما آن، طي شده ارائه مراقبتهاي علت به يا بارداري، در شده تشديد بارداري،

 

 ( ١٠-ICD )  بيماريها المللي بين بندي طبقه دهم نسخه اساس بر مادر مرگ تعريف  -ب
 : است شده مطرح ICD‐۹ در مادر مرگ تعريف بر عالوه زير تعريف دو نسخه اين در
 بـه  مربـوط  مسـتقيم  غيـر  يا مستقيم علل به مرگ   (Maternal Death Late )مادران تاخيري هايگمر- 

 بارداري ختم از پس يكسال از كمتر و روز 42 از بيش مدت در بارداري
 خـتم  از پـس  روز 42 تـا  يـا  حـين  مرگ ( Deaths Pregnancy Related ) بارداري به وابسته مرگهاي - 

 مرگ علت از نظر صرف بارداري
 

 مادران مير و مرگ كاهش كشوري كميته و بهداشت وزارت تاييد مورد مادر مرگ تعريف- ج
 در ICD‐۱۰ تعريف از زماني و است گرديده ابالغ و پذيرفته ICD‐۹ تعريف مطابق كشور در مادر مرگ تعريف
 كمتر به يافته توسعه كشورهاي همانند مرگها تعداد كه شد خواهد استفاده مادري مرگ مراقبت كشوري نظام

 .يابد كاهش زنده تولد هزار صد در مورد 01 از


