اقدامات سالمت مادران

بررسـی مـوارد مـرگ و موربیدیتـی ناشـی از
بـارداری و زایمـان براسـاس نظـام مراقبـت مـرگ
مورتالیتـی و موربیدیتـی در سـال  1400تعـداد
605مـورد مـرگ مـادر مطابـق تعریـف سـازمان
جهانـی بهداشـت در کشـور اتفـاق افتـاده کـه
 380مـورد مـرگ بـه علـت کوویـد  19مـی باشـد.
شـاخص نسـبت مـرگ مـادر با احتسـاب مـوارد
مـرگ به علـت کوویـد  54درصـد هزار تولـد زنده
و بـدون در نظـر گرفتـن مـرگ مربـوط بـه کووید
حـدود  20در صـد هـزار تولد زنده محاسـبه شـده
ا ست )
تعــداد  9198مــورد موربیدیتــی کــه 8900
مــورد بــه علــت بســتری در آی ســی یــو اســت.
تعــداد  1142206زایمــان کــه  54درصــد آن بــه
روش ســزارین است.
گــزارش تعــداد  144957مــادر مبتــا یــا
مشــکوک بــه ابتــای کوویــد  19کــه  38014مــورد
منجــر بــه بســتری شــده اســت.
برگــزاری  40جلســه کمیتــه کشــوری آنالیــن
بــا مســئوالن مدیریــت ســامت مــادران در
بخــش هــای آی ســی یــو دانشــگاه هــا

پیگیــری فعــال  35000مــادر مبتــا بــه
کوویــد  19توســط کارشناســان ســامت مــادران
آمــوزش حضــوری یــا مجــازی  72000مــادر
بــاردار در کالس هــای آمادگــی زایمــان بخــش
بهداشــت
بهــره بــرداری ازســامانه  4030و تبییــن نقش
آن بــه عنــوان یــک HOTLineبرای پاســخگویی
بــه ســؤاالت مــادران بــاردار ،شناســایی و انتقــال
مــادران نیازمنــد بســتری .نتایــج بهــره بــرداری
از ســامانه:
تعداد  96725مورد ثبت تماس و پاسخ دهی
موفق از دی ماه  1400تا پایان خرداد 1401
تعــداد  5467مــورد پیگیــری مــادران نیازمند
مراقبــت ویــژه توســط کارشناســان ناظر
اقدامات سالمت کودکان

انجــام خدمــت مراقبــت کــودک ســالم زیــر
 5ســال  86195216کــودک
انجــام غربالگــری تکاملــی در کــودکان  6مــاه
تا  5ســال1501790مورد
انجــام مــوارد پیگیــری وضعیــت کــودکان
پرخطــر بســتری در بیمارســتان 61653مــورد

انجــام مــوارد پیگیــری کــودک بیمار توســط
مراقبیــن ســامت 163864مورد
انجــام مــوارد مشــاوره شــیردهی جهــت
مــادران بــاردار و شــیرده  110000مــورد
انجــام پایــش ســتادی از برنامــه هــای
ســامت کــودکان از دانشــگاههای کل کشــور
 273مــورد
تأمیــن تجهیــزات و مــوالژ احیــای کــودک
بــرای برگــزاری کارگاههــای احیــای پایــه 10
دانشــگاه
تهیــه کتــاب و ابــزار تشــخیص اختــال
تکامــل کــودکان( بیلــی) بــرای شهرســتانهای
منتخــب 200ســری در  200شهرســتان
افزایــش تعــداد بیمارســتانهای دوســتدار
کــودک از تعــداد  544بیمارســتان بــه 568
بیمارســتان
برگــزاری کمیتــه تغذیــه بــا شــیر مــادر در کلیه
دانشــگاههای کشــور جهــت طراحــی مداخــات
ترویــج تغذیــه بــا شــیرمادر 630جلســه
برگــزاری کارگاه و جلســه آموزشــی کشــوری
در خصــوص برنامــه هــای ســامت کــودکان17
کارگاه/جلســه آموزشــی بــرای  1850نفر کارشــناس
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دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان

میزان شیر ورودی (سی سی(

میزان شیر پاستوریزه (سی سی(

تبریز

الزهرا

1655000

1637000

اصفهان

الزهرا

117000

117000

زاهدان

علی ابن ابی طالب

8000

8000

تهران

ولیعصر

549000

467000

یزد

شهید صدوقی یزد

415000

382000

مشهد

ام البنین

870000

788000

اهواز

امام خمینی

535000

522000

کرمان

افضلی پور

295000

255000

شیراز

حضرت زینب

607000

539000

ایران

شهید اکبر آبادی

1107000

1060000

کرمانشاه

امام رضا

278000

234000

جمع کل

...............

6436000

5755000

