معاونت آموزشی

معاونت ردمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی

شناسناهم و استاندارد خدمت وزییت رد منزل ربای ارزیابی
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کارگروه تدوین استاندارد خدمات مامایی
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مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت ،به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است
كه تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محور خود ،به تدوین راهنماهای باایينی راهکارهاا ،سياسات
ها ،استانداردها و پروتکل های بایينی) در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچنين تدوین سياست های كاالن
در چارچوب استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بر دارند .از سویی ضرورت تعيين حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان
حرف مختلف پزشکی و استاندارد فضای فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تادوین شناسانامه هاای مارتب باه
منظور افزایش ایمنی ،اثر بخشی و هزینه اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع قرار گيرد.
اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضااوت در زميناه عملکردهاا ،تاامين و مادیریت
مصرف منابع محدود ،نيازمند تدوین چنين راهنماهایی می باشد .این مهم همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نماود تاا
به طور نظام مند ،به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق ،آنان را باه اهادافی كاه نسابت باه ارائاه خادمات و
مراقبت های سالمت دارند ،نائل نماید تا به بهترین شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند .عاالوه بار تادوین راهنماهاا،
نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت می باشد و می تواند موجب افزایش رضایتمندی بيمااران و افازایش كيفيات و بهاره
وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحی و تدوین راهنماهای مناسب برای خدمات ساالمت ،در زماره مهمتارین ابعااد
مدیریت نوین در بخش سالمت ،به شمار می آید .اكنون در كشورمان ،نياز باه وجاود و اساتقرار راهنماهاای ملای در بخاش
سالمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد ،تدوین شده است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان «جناب آقای دكتر محمد حاجی آقاجاانی» ،معااون محتارم
آموزشی « جناب آقای دكتر باقر الریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بایينی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابات
بایينی ،و نيز هيات های بورد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه ،اعضاء محترم هيئت علمی مراكز مدیریت دانش بایينی و
همچنين هماهنگی موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بيمه
گر و سایر همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.
انتظار می رود راهنماهای طبابت بایينی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه ساالمت
و كميته فنی تدوین راهنماهای بایينی ،مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و باه عناوان معياار عملکارد و
محك فعایيت های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعایی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در ایان مساير ،باه نحاوی شایساته محقاق گاردد .

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
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تدوین کنندگان:
فروزان اكرمی -كارشناس ارشد مامایی ،اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشجوی دكتری
تخصصی پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
ایهام آخوند زاده -كارشناس ارشد مامایی -معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گيالن
پروانه رضا سلطانی – كارشناس ارشد مامایی عضو هيات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گيالن
سکينه كشاورز-كارشناس مامایی،كارشناس مسئول مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيالن
طاهره ضيایی كارشناس ارشد مامایی  -عضو هيات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گيالن
فاطمه رافت كارشناس ارشد مامایی  -عضو هيئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی گيالن
گلی عرفانيان – كارشناس مامایی بخش زایمان مركز آموزشی درمانی ایزهرا س) دانشگاه علوم پزشکی گيالن
ماهده صفایی – كارشناس مامایی  ،ماما مسئول بخش زایمان مركز آموزشی درمانی ایزهرا س) دانشگاه علوم پزشکی
گيالن
افسانه همتی -كارشناس مامایی،كارشناس مسئول واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی كاشان
فاطمه عباس زاده -كارشناس ارشد مامایی ضو هيئت علمی و مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی كاشان
فرزانه صابری كارشناس ارشد مامایی  -عضو هيات علمی و معاون دانشکده پرستاری – مامایی كاشان
اسماء ربيعی -كارشناس مامایی ،واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی كاشان
محدثه یواف – كارشناس مامایی ،واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی كاشان
زهرا قدیری مفرد -كارشناس مامایی  ،واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی كاشان
روزان اكرمی -كارشناس ارشد مامایی اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
روشنك وكيليان -كارشناس ارشد مامایی  ،اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نسرین رشيدی جزنی -كارشناس مامایی  ،اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ناظرین:
 -1زهرا حاجی زاده -كارشناس مامایی ،سرپرست اداره نظارت سازمان نظام پزشکی كشور
 -2پونه مازیار -كارشناس ارشد مامایی ،معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
 -3شيال دعایی -كارشناس ارشدمامایی  ،كارشناس مسئول اداره ارزیابی فناوری های نوین سالمت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
 -4فرح بابایی -كارشناس ارشد مامایی ،ریيس اداره امور مامایی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -5زهرا بهبودی مقدم-دكترای بهداشت باروری هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران تهران
 -6دكتر محمدحيدرزاده -فوق تخصص نوزادان ،ریيس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازي و تدوين راهنماهاي بالينی
دفتر ارزيابی فن آوري ،استانداردسازي و تعرفه سالمت

دکتر عليرضا اوليايی منش ،دکتر مجيد داوري ،دکتر آرمان زندي ،دکتر آرمين شيروانی ،مجيد حسن قمی،
دکتر عطيه صباغيان پی رو ،دکتر مريم خيري ،دکتر بيتا لشکري ،مرتضی سلمان ماهينی
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سياست گذاری بيمه ای
امروزه مباحث مرتب با سياست گذاری پوشش خدمات و خرید راهبردی مبتنی بر شواهد ،از اصلی ترین مباحثی هساتند كاه
در تصميم گيری مبتنی بر شواهد مورد توجه می باشند .وجود چنين استانداردهایی در سطح ملی می تواند مبنای اصلی چناين
تصميمات راهبردی قرار گيرد.
منشور حقوق بيماران
از ایزامات اطمينان از رعایت حقوق بيماران وجود استانداردهایی مرتب با هر خدمت می باشد .این ایزامات همواره ساریوحه
عملکرد ارائه دهندگان خواهد بود.
مميزی بایينی
مميزی بایينی ،فرایندی برای حصول اطمينان و تضمين عملکرد بهينه در زمينه ارائه خدمات سالمت است و استانداردها در
قایب چرخه مميزی بایينی به عنوان معيار و مالك عمل می كنند.
نظارت و اعتبار بخشی
وجود استانداردهایی كه بر بهبود مداوم كيفيت ،ارتقای ایمنی و پاسخگویی ارائه كنندگان تاكيد دارد ،می تواند زمينه ارزیابی
نظام مند عملکرد مراكز ارائه خدمات سالمت را فراهم نماید.
محاكم قضایی
یکی از مشکالت اساسی در محاكم حقوقی و قضایی وجود شواهدی است كه بتواند مبنای تصميم گيری قرار گيرد .وجود
استانداردهای مدون می تواند یکی از اصلی ترین شواهدی باشد كه در چنين محاكمی مورد استناد قرار می گيرد.
قيمت تمام شده خدمات
برای محاسبه دقيق هزینه خدمات و مراقبت های سالمت ،استانداردهای تدوین شده می تواند اصلی ترین منبع تعيين چنين
هزینه هایی باشد.
بازنگری آیين نامه تاسيس مراكز
برای تدوین نظام مند آیين نامه تاسيس مراكز و موسسات ارائه كننده خدمات سالمت ،شواهد موجود در چنين استانداردهایی
می تواند چارچوب های دقيقی برای این منظور ترسيم نماید.
جهت دهی نظام آموزش علوم پزشکی كشور
از مزایای اصلی تدوین استاندارد مرتب با خدمات و مراقبت های سالمت ،شفاف شدن شکاف ها و نياز های آموزشی می
باشد .ضمن این كه استانداردهای تدوین شده می تواند در آموزش و تربيت نيروی انسانی نيز راهگشا باشد.
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فرایند تدوین استانداردهای خدمات سالمت

جمع آوري ،استخراج و سنتز شواهد و
تكميل فرمت اوليه
تاييد مراحل طي شده و تصويب اوليه
استاندارد
مرور همتايان و ارزيابي استانداردها

تصويب نهايي و ابالغ جهت اجرا

زیركميته
شامل حداقل سه عضو از كارشناسان مرتب با خدمت تخصصی است كه مسئویيت دبيری آن بر عهده یکی از اعضای هيات
علمی دانشگاه های علوم پزشکی كشور می باشد.
كميته راهبری
شامل یازده عضو می باشد كه یك نفر از اعضای هيات علمی مسئویيت كميته را برعهاده دارد و شاش نفار دیگار از اعضاای
هيات علمی مرتب با وی مشاركت می كنند .نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی ،معاونت آموزشی و معاونات درماان نياز در
این كميته فعایيت دارند.
كميته فنی
شامل دو گروه عضو ثابت و متغير می باشد .اعضای ثابت كميته شامل شش نفر و اعضای متغير شامل دو نفر از اعضای هيات
علمی مرتب با خدمت مربوطه می باشند كه با توجه به نوع خدمت تعيين می شوند.
كارگروه كشوری
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شامل شش عضو می باشد و ریاست آن بر عهده معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد .سامت
دبي ری این كميته بر عهده مدیركل دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت می باشد .معااون آموزشای ،معااون
برنامه ریزی و نظارت سازمان پزشکی و مدیركل دفاتر نظارت و اعتبار بخشی اماور درماان و مادیریت بيمارساتانی و تعاایی
خدمات بایينی از دیگر اعضای كارگروه می باشند.
استاندارد خدمات سالمت
راهنمای استفاده از استاندارد
سطوح شواهد مورد استناد در تدوین استاندارد خدمات سالمت
 -1مرور های نظام مند
 -2راهنماهای بایينی
 -3كتب مرجع مبتنی بر شواهد
 -4كارآزمایی بایينی استخراج شده از پایگاه داده ای مبتنی بر شواهد
 -5كتب مرجع استاندارد
 -6ضواب  ،آیين نامه ها و بسته های آموزشی مورد استناد در كشور
 -7اجماع خبرگان
در صورت وجود راهنماهای بومی در سطح كشور ،استفاده از این راهنما ها نسبت به مرور های نظام مند از اویویت بيشتری
برخوردار می باشد.
قراردادها
بايد  -هنگامی كه در متن از واژه باید و ایزام استفاده شده است به این معنا است كه ارائه كنندگان ملزم به رعایت آن می
شوند.
بهتر است -هنگامی كه در متن از واژه بهتر است استفاده شده است به این معنی است كه به ارائه دهندگان خدمت تاكيد بر
مورد اویویت دار شده است كه در اكثر موارد باید رعایت شود.
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ممكن است -هنگامی كه درمتن از واژه ممکن است استفاده شده است به این معنی است كه استفاده از آن توس ارائه
دهندگان خدمت بستگی به شرای بيمار دارد.

مقدمه اجرایی:
استاندارد " ویزیت در منزل برای ارزیابی و مراقبت پيگيرانه پاس از زایماان ناوزاد " حاصال تاالش و زحماات
همکاران معاونت های درمان و آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی گيالن و كاشان ،نماینده ساازمان نظاام پزشاکی
ایران  ،كارشناسان و نمایندگان ادارات فنی معاونت های بهداشت ،درمان ،و آموزشی وزارت متبوع می باشد .اعضاا
پس از دریافت ابالغ از معاون محترم درمان وزارت متبوع كار خود را شروع كردند  .در ابتدا طی  20جلسه مطایب
در دانشکده های پرستاری و مامایی گيالن و كاشان با حضور اعضای هيئت علمای و كارشناساان ماماایی معاونات
درمان دو دانشگاه مذكور تهيه شد .پس از تهيه هر قسمت جلسات هماهنگی و بررسی محتوا در وزارت بهداشت با
حضور نمایندگان معاونت های مختلف وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی كشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار
می گرفت در طی  8جلسه)و در نهایت توس اعضای محترم هيئات علمای نوزادان،زناان و ماماایی تایياد نهاایی
صورت گرفت .در تهيه مطایب مذكور از سطوح مختلف شواهد شامل مرور نظام مند ،راهنماهای عملکرد بایينی و
كتب مرجع استفاده شده است.
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فهرست مطالب
پيشگفتار
ایف -مشخصات كلی خدمت
ب -تعریف و تشریح خدمت
پ -استاندارد گزارش دهی
ت -فرایند ارائه خدمت
ث -افراد صاحب صالحيت و استاندارد های تجویز
ج -ویژگی های ارائه كننده اصلی صاحب صالحيت
چ -عنوان و سطح تخصص های سایر اعضائ تيم ارائه كننده
ح -استاندارد های فضای فيزیکی مکان ارائه خدمت
خ- -تجهيزات پزشکی سرمایه ای و زمان كاربری
د -دارو،مواد و یوازم مصرفی پزشکی مورد نياز
ذ -عنوان خدمات درمانی و تشخيصی طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت
ر -مالقات یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت
ز -اندیکاسيون ها ی دقيق جهت تجویز خدمت
ژ -دامنه نتایج قابل انتظار در صورت رعایت اندیکاسيون های مذكور
س -كنتراندیکاسيون های دقيق خدمت
ش -مدت زمان ارائه هر واحد خدمت
ص -مدت اقامت در بخشهای مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه
ض -حقوق اختصاصی بيماران
ط -مقایسه خدمات جایگزین موجود در كشور
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پیشگفتار:
 28روز اول پس از تولد را دوران نوزادی می گويند .اين دوران از نظر مراقبت از نوزاد دوران بسیار حساسیی اسیت و
بیشترين میزان مرگ و میر کودکان در اين دوره زمانی اتفاق می افتد( .)1میزان مرگ و میر دوران نیوزادی در ايیران 11
در هزار تولد زنده است .در حالی که اين میزان در کشور های توسعه يافته به  4در هزار کیاه

يافتیه اسیت .علیت

عمده اين آمار ،کیفیت پايین مراقبت ها و عدم انجام صحیح و به موقع مراقبت های پزشكی و بهداشتی میی باشید (2
ص  %75 .)19مرگ های دوره نوزادی در طی هفته اول تولد و  %25-45آن در  24ساعت اول تولد اتفاق می افتد.
"پیوستگی مراقبت" بايد به عنوان اصل اساسی برنامه های مراقبت مادر و نوزاد در نظیر گرفتیه شیود .ايین اصیل دو
مفهوم را در بر می گیرد:
الف -پیوستگی در چرخه زندگی از دوره نوجوانی ،پی

از بارداری ،بارداری ،زايمان و تولد و دوره نوزادی

ب -پیوستگی مراقبت از منزل و جامعه به سمت مراکز بهداشتی و بیمارستان و بالعكس
بررسی کشوری سالمت و جمعیت ()IR-DHS,1389نشان می دهد  7/7درصد از نوزادان با وزن کی (کمتیر از 2500
گرم)متولد شده اند و تنها  53درصد از آنان از تغذيه انحصیاری بیا شییرمادر برخیوردار میی شیوند 21( .ص)22-20
 %96/3از زايمان ها ی کشور در مراکز زايمانی شامل زايشگاه  ،بیمارستان ،واحد تسهیالت زايمانی انجام میی شیود(3
ص  )290و  %84/7از مرگ نوزادان در بیمارستان اتفاق می افتد .حتی اگر تولد در يک مرکز بهداشتی انجیام شیود ،در
بسیاری از موارد مادر و نوزاد در عرض چند ساعت ترخیص شده و هیچ تماس ديگری با يیک اراهیه دهنیده مراقبیت
بهداشتی تا زمان واکسیناسیون ندارند(.)4
مراقبت ماهرانه در طی بارداری و زایمان و دوره پس از توید از مشاکالت ماادر و ناوزاد جلاوگيری كارده و باه آنهاا اجاازه
تشخيص زودرس و اقدام الزم را می دهد .مطایعات نشان داده اند كه مداخله مراقبت در منزل می تواند در موارد مرگ بااال ،
از 30تا 60درصد از مرگ های نوزادی تحت شرای كنترل شده پيشاگيری كناد .باه هماين دیيال در حاال حاضارWHOو
 UNICEFانجام مراقبت در منزل در هفته اول عمر نوزاد را صرف نظر از مکان توید بارای بهباود بقاائ ناوزاد توصايه مای
كنند  .)5تمركز بر روی این شکاف های مراقبتی برای دسترسی به اهداف چهارم و پنجم توسعه هزاره ضرورت دارد.
از آنجایی كه بالفاصله بعد از توید ،وایدین با مجموعه ای از وظایف جهت مراقبت از ناوزاد خاود مواجاه مای شاوند ،نقاش
مراقبين بهداشتی بویژه ماماها برای آموزش وایدین درباره نحوه مراقبت از نوزاد در راستای حفظ و ارتقاء سالمت ناوزاد و راه
های تقویت رشد و نمو كودك اهميت پيدا می كند  1ص  .)474مجموعه مراقبتی زیر جهت مراقبت به موقع ،فعال و تکميل
شکاف مراقبتی موجود و آموزش و توانمندسازی وایدین جهت ایفای صحيح نقش وایدی خود ارایه گردیده است.
10

مشخصات کلی خدمت-الف
:عنوان خدمت به فارسی و التين
ویزیت در منزل برای ارزیابی و مراقبت پيگيرانه پس از زایمان نوزاد
Home visit for postnatal assessment and follow up care
99502

:شناسه بين ایمللی

:جایگاه در سرواژه های موضوعی پزشکی

MeSH (Medical Subject Headings)
All MeSH Categories
Health Care Category
Health Care Facilities, Manpower, and Services
Health Services
Community Health Services
Maternal Health Services
Home care agencies/standards"[MeSH Terms]
Home visit for postnatal assessment and follow up care
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ب -تعریف و تشریح خدمت
مالقات درمنزل یك تعامل هدفمند و استراتژی كارآمد در منزل یا محل سکونت ) به منظور ارتقا و حفظ سالمت افراد
خانواده است  .طبق تعریف )  ( NAHC , 2002مراقبت در منزل بعد از زایمان شامل كليه اقداماتی است كه منجر به
پيشگيری از مشکالت مادر و نوزاد ،ارتقاء سالمت و بهبود كيفيت ارتباط بين آن دو می گردد  .)6پرسنل ارائه دهنده خدمت
جهت ارائه خدمت مورد نظر ،در روزهای )10-15 ،)3-5و  )30-45پس از زایمان در منزل حاضر شده ،پس از گرفتن
شرح حال از مادر ،معاینه بایينی نوزاد انجام شده و آموزش های الزم در مورد مراقبت از نوزاد ارائه خواهد شد .همچنين
در صورت وجود مشکل ،بسته به نوع آن درمان یا ارجاع صورت خواهد گرفت  7ص . ) 22،23،24 ،119
مراحل انجام ويزيت در منزل برای ارزيابی و مراقبت پیگیرانه پس از زايمان نوزاد:
اقدامات قبل از ارائه خدمت :
 اقدامات قبل از انجام ویزیت در منزل:

گرفتن نام  ،نشانی و شماره تلفن خانواده در صورت امکان كروكی منزل )



تکميل فرم مخصوص تعيين هدف از مالقات در منزل)



به همراه داشتن وسایل ضروری برای شستشوی دست  ،معاینه فيزیکی و )...



به همراه داشتن جزوات یا پمفلت ها و سی دی های آموزشی



پيش بينی موارد احتياط و مخاطرات احتمایی و اورژانس



به همراه داشتن شماره تلفن های اورژانس مانند تلفن پزشك نوزاد ،پليس،آتش نشانی ،گروه نجات و ...



گذاشتن برنامه و آدرس منزل فرد تحت مالقات برای موسسه یا مقام مسئول



همراه داشتن فرم رضایت در صورتی كه از قبل برای مالقات در منزل) امضا نشده است



در زدن و ایستادن در معرض دید ساكنين منزل



معرفی خود با ذكر نام  ،شغل و مركز محل خدمت



جویا شدن فرد مورد هدف مالقات
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ارزیابی محي پيرامون نوزاد



معرفی خود به افراد خانواده

 اقدامات حين خدمت :

توضيح اهداف مالقات



تکميل چك یيست



نظارت بر نحوه شيردهی مادر



آموزش نحوه شيردهی و رفع مشکالت احتمایی مادر در این زمينه



آموزش مراقبت از نوزاد و روش های رفع سایر مشکالت مادر و نوزاد



نظارت بر محل اقامت مادر از نظر نور كافی ،وضعيت بهداشتی و وضعيت اقتصادی)



در صورت وجود هر گونه مشکل ،تالش در جهت رفع مشکل و انجام هرگونه اقدام الزم جهت درمان

پيوست شماره ) 1

مشکالت موجود و در صورت یزوم ارجاع


تصميم گيری بر اساس مشکل موجود



مرور برنامه مراقبتی با خانواده



تعيين برنامه مراجعه بعدی و توضيح اقداماتی كه در فاصله دو مالقات باید توس مادر یا اعضای خانواده
انجام شود .



كارت شناسایی و شماره تلفن خودتان را در اختيار خانواده بگذارید .

 اقدامات پس از خدمت :

ثبت كليه موارد از جمله نحوه انجام خدمت و تصميم نهایی



برنامه ریزی برای مراجعه بعدی و اطالع به مادر

6صفحات  )1060 ، 1051 ، 1048، 1047و  7ص  )85-89و  8ص)203-204
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پ-استاندارد گزارش دهی
گزارش نهایی باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:


مشخصات هويتی

گزارش باید شامل مشخصات هویتی دریافت كننده خدمت نام و نام خانوادگی ،تاریخ توید ،سن داخل رحمی ،ناوع زایماان،
جنس ،وزن هنگام توید نوزاد ،فاصله توید تا شروع تغذیه با شير مادر و  )...و مشخصات فرد نام و نام خانوادگی ،مادرك و
مقطع تحصيلی) و مركز ارائه كننده خدمت نام مركز و آدرس و شماره تلفن آن) باشد.


اطالعات بالینی و پاراکلینیكی شامل:

 oاطالعات مربوط به اقدامات تشخيصی و درمانی انجام شده و نتایج آنها
 oآموزش ها و مراقبت های انجام شده جهت مادرونوزاد
 oنتایج كليه آزمایشات و اقدامات پاراكلينيکی و مشاوره های انجام شده
 oدر صورتی كه مددجو از گروه پر خطر باشد بایستی با ذكر دقيق مورد ثبت گردد.
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ت -فرایند ارائه خدمت:
الف :مرحلة قبل و مقدماتی ويزيت در منزل
اخذ فهرست مدد جویان نیازمند مراقبت در
منزل

اخذ مجوز کتبی و ماموریت برای مراجعه به منزل از

مراجعه به منزل مددجو

مقام مسئول

تامین امنیت و پشتیبانی الزم

الزم
پشتیبانی
امنیت و
مراقبت در
الزم
وسایل
تامین سایر
تهیة کت ب و

منزل
بلی

معرفی

خیر

آیا اجازة ورود به منزل داده

شد؟ (مراجعة اول)

تهیة کتب و سایر وسایل الزم مراقبت در
منزل

آیا اجازة ورود به منزل داده

یافتن مددجو برای مراقبت

شد؟ (مراجعة اول)

هدف از مراجعه به منزل و اهمیت
مراقبت توضیح داده شود و قرار
مالقات بعدی گذاشته شود.

ارزیابی منزل از نظر امنیت
ومناسب بودن فضای فیزیكی

بلی

آیا در مالقات بعدی
اجازة ورود داده شد؟

پیگیری تا  3بار

(مراجعة دوم)

خیر
بلی

آیا محیط امن و فضای

خیر

هدف از مراجعه به منزل و اهمیت مراقبت توضیح

فراهم نمودن امنیت و حداقل

فیزیكی مناسب است؟

داده شود و قرار مالقات بعدی گذاشته شود

شرایط مناسب فضای فیزیكی

آیا در مالقات بعدی اجازه ورود
داده شده (مراجعه سوم)

خیر

بلی
آیا امنیت و حداقل

توضیح هدف مراقبت

شرایط مناسب فضای

ختم مراجعه و اعالم به تیم

فیزیكی فراهم است؟

پیگیری از سوی سطح باالتر

اخذ رضایت از خاانواده یاا
مددجو

ثبت گزارش موارد پی گیری

آماده کردن مددجو برای انجام
مراقبت
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(مستندسازی)

آماده نمودن مددجو برای انجام مراقبت

ب) مرحله حين و پس از ادجام مراقبت در منزل
خیر

بلی
آیا مددجو برای انجام
مراقبت آماده است؟

سایر عوامل تاثیرگذار بر روی سالمت

رفع مشكل و آماده سازی مددجو برای انجام مراقبت

ارزیابی

بلی

آیا شرایط محیطی

ارزیابی سالمت

مناسب است؟

خیر

بلی

آیا آمادگی انجام مراقبت
برای مددجو ایجاد شد؟

شناسایی مشكالت موجود در شرایط

ارزیابی سالمت جسمی مددجو (طبق چك لیست)

ارزیابی سالمت روانی مددجو (طبق چك لیست ضمیمه)

محیطی
بلی

بلی

خیر

خیر

آیا مددجو از نظر

بلی
آیا مددجو از نظر روانی

موارد غیرطبیعی را شناسایی کنید

فیزیكی سالم هست

آیا با ارائه مشاوره

خیر

عالئم موارد غیرطبیعی را شناسایی کنید

سالم است

خیر

آموزش مشكل قابل
حل است؟
ارائه آموزش و مشاوره به مددجو
(طبق چك لیست)

اصالح و ارجاع به مقامات ذیصالح

بلی

خیر
آیا با آموزش و مشاوره

بلی

ارائه آموزش و مشاوره به

سالمت فیزیكی تامین میشود

آیا با آموزش و مشاوره سالمت

مددجو طبق چك لیست

روحی مددجو تامین می شود

مرور طرح مراقبتی با مددجو

خیر

و خانواده و تعیین قرار

مستندسازی

مالقات بعدی

تكمیل برگه ارجاع
پیگیری بعد از ارجاع
ارجاع مددجو به سطح باالتر

پیگیری مددجو و سایر اعضا خانواده جهت

بلی
آیا مددجو و سایر اعضای

ارجاع به سطح باالتر (پیگیری اول)

خیر

خانواده به سطح باالتر

مستندسازی

مراجعه کردند

 -1ارزيابي شامل :اخذ شرح حال ،معاينه فيزيكي و پارامترهاا
پاراكلينيكي

پیگیری مددجو و سایر اعضاء خانواده و

بلی

آیا مددجو و سایر اعضاء خانواده به سطح
باالترمراجعه کردند (پیگیری دوم )

تعیین قرار مالقات بعدی

 -2آموزش شامل :مراقبت از خود ،عالئم خطر و...

خیر
 -3مشاوره شاامل :رواباخ خاادواد ي و كما
ير

بارا

میاميم
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و ادتخاب آ اهاده

 -4ساااير عواماال ماذير ااذار باار سااالمت :از د،اار ب
اقتیاد  ،ايمني ،رفتارها

ختم مراقبت در منزل

پیگیری مددجو و سایر اعضا خانواده

پرخطر ،فرهنگي و...

اشااتي،

جهت ارجاع به سطح باالتر (پیگیری
سوم )

بلی

خیر
آیا مددجو و سایر اعضای
خانواده مراجعه کردند؟
مراجعه کردند

ختم مراجعه و اعالم موضوع
به تیم ستادی به منظور
پیگیری از سوی سطح باالتر
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18

-

19

-

-

-
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مشاوره شیر دهی در مورد تغذیه با شیر مادر

توضیح در مورد مزایای تغذیه با شیر مادر

آموزش نحوه تغذیه با شیر مادر
مشاوره و ارزیابی یک وعده تغذیه با شیر مادر

مشاهده وضیعت شیر خوار

مشاهده وضیعت مادر

سالمت عمومی

وضیعت در آغوش
گرفتن نوزاد

سالمت پستان

آیا مادر سالم
است؟

آیا سالم به
نظر میرسد؟

1

خير
بله

شناسایی مشکل

بله

بررسی ،آموزش
ومشاوره مطابق با
فلوچارت شیر دهی
مادر

آیا
صحیح
است؟

ارزیابی نحوه گرفتن
پستان

بله

خير

ارزیابی بقیه موارد

خير

خير

آیا نیاز به ارجاع وجود
دارد؟

خير
مشاوره و آموزش مطابق رفرنس
10ص37-35

ارزیابی
موارد
دیگر

آیا
صحیح
است؟

ارجاع
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آموزش و مشاوره
مطابق با رفرنس 10
صفحات44-48

آموزش و مشاوره
مطابق با رفرنس 10
ص 26-28

ارزیابی مکیدن
شیر خوار

بله

ارزیابی
موارد دیگر

طبق فلوچارت
ارزیابی تغذیه با
شبر مادر

 :1ظاهرا بيمار نيست -آرام و راحت است –ارتباط عاطفی بين مادر و نوزاد وجود دارد
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-

-

-

Haffman s exercise

-

-

-
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**

-

-

-

-

-
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مشاوره شیر دهی در مورد تغذیه با شیر خشک

توضیح در مورد مزایای تغذیه با شیر مادر

توصیه به جایگزین کردن شیر مادر و یا تغذیه توام با شیر مادر

آموزش در مورد نحوه آماده کردن شیر خشک

آموزش در مورد نحوه تغذیه شیر خوار با شیر خشک

ارزیابی یک وعده تغذیه شیر خوار با شیر خشک

مشاهده وضیعت بغل کردن شیر خوار

مشاهده وضیعت آماده سازی شیر

آیا صحیح است ؟

بله

ارزیابی موارد بعدی

خير
آموزش و مشاوره طبق رفرانس
 10صفحات 140-136-134
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آموزش تغذیه با شیر خشک مشابه
با روش تغذیه با شیر مادر

Kramer s

-

AB

-

26

B A

O

(RH)(RH)
-

ث -افراد صاحب صالحیت و استانداردهای تجویز
افراد صاحب صالحیت جهت تجويز:


ماما :كارشناس،كارشناس ارشد و دكترای بهداشت باروری



پزشکان عمومی و متخصصين اطفال

این افراد باید تحصيالت مامایی و پزشکی را برابر مقررات در مراكز آموزش داخلی و خارجی به پایان رساانيده و موفاق باه
اخد مدرك تحصيلی از مراكز معتبر مورد تایيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده باشند.

ج -ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت
ماما  :كارشناس ،كارشناسی ارشد و دكترا
این افراد باید تحصيالت مامایی را برابر مقررات در مراكز آموزش داخلی و خارجی به پایان رسانيده و موفق به اخذ مدرك
تحصيلی از مراكز معتبر مورد تایيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده باشند .)18
چ-عنوان و سطح تخصص های سایر اعضای تیم ارائه کننده
ندارد
ح-استاندارد های فضای فیزیكی و مكان ارائه خدمت
مكان های مجاز اراهه :
محل سكونت خانواده
خ-تجهیزات پزشكی سرمایه ای و زمان کاربری
متوسط زمان کاربری در واحد زمان

عنوان تجهیزات

تعداد خدمات

ترمومتر

يک

 5دقیقه

ثانیه شمار

يک

 5دقیقه

چراغ قوه

يک

2

سانتیمتر

يک

5

ترازو

يک

2

به ازای هر خدمت
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آمبوبگ نوزاد

يک

حداکثر  20دقیقه

کپسول اکسیژن

يک

حداکثر  20دقیقه

د-داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشكی مورد نیاز
میزان مصرف ( تعداد يا نسبت )

اقالم مصرفی مورد نیاز
شان يكبار مصرف

1

پوار نوزاد يكبار مصرف

1

گاز استريل

10

پنبه

يک بسته کوچک

بتادين

يک شیشه کوچک

الكل

يک شیشه کوچک

کالمپ بند ناف

2

نرمال سالین

آيدا

قطره استامینوفن

آيدا

فرم های کاغذی ( برگه های ارجاع -سر نسخه و برگه ثبت مراقبت) . .

به ازای هر نوزاد يک عدد

لوازم تحرير (خودکار -ماژيک ) . .

به ازای هر  10نوزاد يک عدد

ذ -عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت:
ردیف

عنوان خدمت پاراكلينيکی

تخصص صاحب

شناسه فنی خدمت

تعداد مورد نياز

صالحيت جهت

خدمت

تجویز
1

قبل  ،حين و یا بعد از ارائه
با ذكر بستری و

یا سر پایی بودن )

خدمات آزمایشگاهی

ماما

حداقل یکبار در

حين یا بعد ازخدمت /

شامل گروه خون و ، Rh

كارشناس كارشناس

صورت نياز

سرپایی

ارزیابی ميزان بيلی روبين،

ارشد و

كشت از ترشحات غير

دكترای بهداشت

طبيعی ،كشت شير مادر

باروری
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ر -مالقات یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت

ردیف

نوع مالقات  /مشاوره تخصصی مورد نياز

1

تعداد

مالقات نوزاد

سرپایی  /بستری
3-5

سرپایی

ز-اندیكاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت
برای اينكه ويزيت مادر و نوزاد در منزل همزمان صورت بگیرد:


بهتر است ویزیت نوزاد در منزل برای ارزیابی و پيگيری مراقبت پس از زایمان در سه نوبت ،در روزهای -15 ،3-5
 10و  30-45پس از زایمان صورت گيرد .ایبته اویين مالقات در فاصله روزهای اول تا هفتم  ،دومين مالقات در
فاصله روزهای هشتم تا بيست و هشتم و سومين مالقات در فاصله روزهای بيست و نه تا شصت پس از زایمان
می تواند انجام شود )7،22،23،24 .



در صورت نیاز به مراقبت ويژه و يا تمايل و تماس گیرنده خدمت

ژ-دامنه نتایج مورد انتظار در صورت رعایت اندیكاسیون های مذکور



نكات مثبت :
 oکاه

نابرابری های سالمت و مراقبت فعال

 oارتقاء سالمت جسمانی ،عاطفی و تكاملی نوزاد ( نوزاد کمتر در معرض آلودگی محیطی قرار می
گیرد ،آرام

بیشتر والدين ،رفت و آمد کمتر ،انسجام بیشتر خانواده و) ...

 oپیشگیری از بروز مشكالت نوزاد
 oکاه

مداخالت غیر ضروری

 oبهبود ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد
 oايجاد و افزاي
 oکاه

انگیزه در مادر جهت شیردهی و تداوم آن

هزينه های پر هزينه رفت و آمد ،بیمارستان ،و اتالف زمان

 oتقويت ارتباط عاطفی اعضای خانواده و نوزاد در محیط طبیعی
 oکفايت مراقبت های قابل بررسی در منزل (محیط فیزيكی ،بهداشت) ... ،
 oآموزش به خانواده در محیط امن خانه ( 14ص  )52و ( 15ص .)2



نكات منفی :
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نكات منفی وجود ندارد
س) کنتراندیكاسیون های دقیق خدمت
موارد کنتراانديكاسیون:
کنترانديكاسیون ندارد.
ص-مدت زمان ارائه خدمت:
 60دقیقه شامل:
شرح حال 5 :دقيقه
معاینه نوزاد  10 :دقيقه
آموزش  20 :دقيقه
نظارت بر شيردهی  15 :دقيقه
ثبت اقدامات  10 :دقيقه
مدت اقامت استاندارد در بخشهای مختلف بستری جهت اراهه هر بار خدمت مربوطه
جهت ارائه خدمت ،نياز به بستری مددجو نيست.
ض -حقوق اختصاصی بیماران
 oباید كليه مراحل ارائه خدمت مذكور دارای كيفيت مناسب بوده و خدمت توسا افاراد دارای صاالحيت علمای و
عملی انجام گردد.
 oدر صورت یزوم باید مراجع به متخصص مربوطه ارجاع داده شود.
 oباید اصول پيشگيری و كنترل عفونت ،براساس استانداردهای اعالم شده توس وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش
پزشکی انجام گردد.
 oباید عقاید و آداب و رسوم مراجع ،محترم شمرده شود.
 oباید مالحظات اخالقی رعایت گردیده و حقوق بيمار از جمله احترام به كرامت انسانی و ارائه توضيحات به بيماردر
مورد فرایند مراقبت ،انتخاب آگاهانه ،رعایت محرمانگی و رازپوشی محترم شمرده شود.
 oگزارش معاینات و نتایج آزمایشات و سونوگرافی ها باید بر اساس استانداردهای تعيين شده در پرونده مددجو ثبات
گردد.
 oباید  48ساعت قبل از بازدید از منزل ،به مددجو اطالع داده شود.

ط -مقایسه خدمات جایگزین موجود در کشور
30

مقايسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جايگزين ( مبتنی بر شواهد ) :
ميزان دقت
خدمات
جایگزین
اراهه

ميزان اثربخشی

نسبت به خدمت نسبت به خدمت
مورد بررسی
تفاوتی ندارد.

مورد بررسی
کمتر است

ميزان ایمنی نسبت

ميزان هزینه – اثر بخشی

سهویت راحتی ) برای

به خدمت مورد

نسبت به خدمت مربوطه

بيماران نسبت به خدمت

بررسی

در صورت امکان )

مربوطه

کمتر است.

خدمت

از مطلوبیت کمتری

از سهو لت کمتری

برخوردار است .

برخوردار است .

درمانگاه
ارائه خدمت تفاوتی ندارد.

تفاوتی ندارد.

کمتر است.

مطب

از مطلوبیت کمتری

از سهو لت کمتری

برخوردار است .

برخوردار است .

در نهایت  ،اویویت خدمت با توجه به سایر جایگزین ها چگونه می باشد ؟ با ذكر مزایا و معایب مذكور از دیدگاه بيماران
 ) End Userو دیدگاه حاكميتی نظام سالمت ) :
از ديدگاه نظام حاکمیتی :
گرچه طبق نتایج تحقيقات ویزیت در منزیشاید برای هر مددجو مقرون به صرفه نباشد  ،اما در كل هزینه اثربخش است .با
توجه به این كه در اهداف توسعه هزاره به ویژه در ارتباط با كاهش مرگ و مير مادران و كودكان  ,ارتقا سالمت مادران ,
ارتقاء كيفيت و اميد به زندگی سایم و دستيابی جامعه به سالمت باروری ،اشاره شده است و همچنين مطابق با ابالغ سياست
های كلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بيست سایه و مصوبه شورای عایی انقالب فرهنگی پيوست
شماره  ، ) 2در ارتباط با سياست ها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان با تاكيد بر رویکرد انسان سایم و سالمت همه جانبه و
گسترش عدایت اجتماعی با توسعه نظام های پيشگيری از آسيب های فردی و اجتماعی ،ارائه خدمات مرتب با سالمتی از
جمله ویزیت در منزیبه ویژه برای گروه های آسيب پذیر و پرخطر در راستای تحقق عدایت اجتماعی و ارتقاء سالمت و
توانمند سازی جامعه ،می تواند مؤثر باشد.
یذا بهتر آن است كه جهت استفاده مطلوب از منابع موجود  ،با توجه به مکان جغرافيایی ،شرای و نيازهای بهداشتی هر
منطقه ،ضرورت فراهم آوردن خدمات مربوط به مراقبت در منزل تعيين گردیده و اقدامات الزم طراحی گردد .
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از ديدگاه مددجويان :
ارائه خدماتی نظير مالقات و مراقبت در منزل به یحاظ سهویت دسترسی به این خدمات حداقل در مورد گروه های آسيب
پذیر كه محدودیت دسترسی به خدمات مرتب با سالمتی را دارند مانند ساكنين حاشيه شهرها یا  ) ...در راستای تحقق هدف
عدایت اجتماعی ضروری به نظر می رسد .

پیوست شماره  :1چك لیست ارزیابی نوزاد در منزل
موارد غير طبيعی و اقدامات انجام شده

موارد طبيعی
عالئم حياتی:
درجه حرارت )36/5-37/5
نبض در دقيقه )120-160
تنفس 30-60 :در دقيقه ،منظم ،همراه با حركت متقارن قفسه سينه)
 :13ص 476
اندازه گيری ها:
دور سر :در حد منحنی طبيعی
وزن :در حد منحنی طبيعی
قد :در حد منحنی طبيعی
دور سينه30-33:
 :13ص 483
پوست:
گرم  ،تورگور طبيعی ، صورتی رنگ ،یکه های مغویی، تغيير رنگ
دیقکی ،اریتاتوكسيکوم ،ميليا ،النوگو
 :1 3ص 484 -486
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سر:
بدون وجود توده ،عدم برآمدگی یا فرورفتگی فونتانل ها
فونتانل خلفی 0/5-1 cm :

:11ص 192

:1ص 487

فونتانل قدامی 1-3 cm:
 :1ص 19

صورت:
تقارن در هنگام گریه
سوراخ بينی  :متقارن و باز 

:2ص 33

چشم :
عدم اشك ریزی ،قطر قرینه كمتر از ، 1 cmزرد نبودن اسکلرا ، عدم
ترشحات چركی ،عکس ایعمل مردمك نسبت به نور ، دنبال كردن اشياء
تا  180درجه به صورت افقی و تا  30درجه به صورت عمودی :1 ص 20
و

 :19ص 485

دهان:
عدم وجود شکاف كام و یب شکری ، مروارید های اپشتاین
كوتاه نبودن فرنویوم ،بزرگ نبودن زبان
 :6ص 829
گوش :
محل طبيعی ،شنوایی نرمال
عدم وجود زائده یا مجرا در جلوی گوش 
:6ص 829
گردن:
بدون پرده  ،توانایی در كنترل سر به طور مختصر بدون حمایت
حركت راحت
 :13ص489
پستان:
پهن ، متقارن ،فاصله  ، 8 cmترشح یا برجسته بودن احتمایی
 :6ص 830
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شکم:
گرد و كمی برجسته ،عدم وجود سيانوز 
 :6ص 830
بند ناف:
عدم قرمزی یا وجود ترشح اطراف بند ناف ،افتادن بندناف  1-3هفته بعد از
توید
:2ص35
ستون مهره ها:
عدم وجود گودی ، توده و توده ای پوشيده با مو
 :11ص 198
دستگاه تناسلی:
دختر :ترشح خونی یا موكوسی ،بزرگ نبودن كليتوریس ،عدم وجود
ایتهاب  ،قرمزی  ،طبيعی بودن محل مه آ سوراخ مجرای ادرار)
 : 6ص 832
پسر  :وجود بيضه داخل اسکروتوم ،هيدروسل ،طبيعی بودن محل مه آ
سوراخ مجرای ادرار)  ،نرمال بودن اندازه بيضه )1/5 -2 cm
[در صورت بزرگتر بودن از نظر تومور و در صورت كوچك بودن از نظر سندرم
كالین فيلتر یا هایپرپالزی آدرنال بررسی شود]
محل ختنه  :عدم خونریزی  ،عدم عفونت و ایتهاب

 :6ص 852

اندام ها :
متقارن بودن  ،مساوی بودن اندازه اندامها ،طبيعی بودن تعداد انگشتان
دست ،طبيعی بودن تعداد انگشتان پا ،طبيعی بودن خطوط كف دست
 ،طبيعی بودن حایت پاها  ،طبيعی بودن ریفلکس ارتوالنی و باریو.
 : 6ص  818و  817و ص 834
دستگاه ادراری گوارشی :
وجود دفع در  48ساعت اول ، ادرار كردن از روز  2به بعد  5-25بار در
روز  :19 ص 509
وضعيت واكسيناسيون:
مطابق با جدول واكسيناسيون 
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مکمل ویتامين:
مصرف مکمل مطابق با جدول
تکامل:
توجه به صورت ،توجه به صدای زنگ،
آگاهی از مراقبت از نوزاد:
پوست
ناخن
تعویض كهنه
مراقبت از بندناف
حمام
یباس
تغذیه
ایگوی دفع
ایگوی خواب
تخت ایمن و سایم
عالئم بيماری
تطابق با دیگر فرزندان
تاریخ مالقات:
نام و نام خانوادگی و مهر مالقات كننده:

پیوست شماره : 2
مشخصات جامعه سایم ایرانی در سند چشم انداز بيست سایه:
در چشم انداز بيست سایه ،مشخصات جامعه سایم ایرانی چنين توصيف شده است:
برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنيت غذایی ،تامين اجتماعی ،فرصت های برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خاانواده ،باه
دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهره مند از محي زیست مطلوب .در این بخش از چشام اناداز بيسات ساایه بار ابعااد مختلاف
اقتصادی ،اجتماعی كه منجر به سالمت می شوند ،تاكيد گردیده است .اگرچه به مقویه سالمت در این سند مهام راهباردی باه
طور مستقيم نيز اشاره شده است ،به جرات می توان گفت :دستيابی به سایر اهداف و ویژگی هایی كه جامعه تصویر شاده در
این سند خواهد داشت ،بدون توجه به مقویه سالمت بهداشت و درمان) ميسر نخواهد بود .پيشرفت و توسعه ،فرایندی اسات
كه طی آن باورهای فرهنگی ،نهادهای اجتماعی ،نهادهای اقتصادی و نهادهای سياسی به صورت بنيادین متناساب باا ظرفيات
35

های شناخته شده جدید ،متحول می شوند و طی این فرآیند سطح رفاه جامعه ارتقا می یابد .بدون تردید ارتقا شااخص هاای
كيفيت زندگی را می توان هدف غایی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست.

نگاهی به اهداف هزاره سوم:
اهداف توسعه هزاره كه در بزرگترین نشست سران كشورها در طول تاریخ در سال  2000به تصویب رسيد ،به خوبی گویای
این مطلب است كه توسعه پایدار و همه جانبه برای همه جهان بدون تامين سالمت ،ممکن نخواهد بود .در اعالميه هزاره
سوم ،سازمان ملل متحد ،كشورهای مختلف جهان ،چه غنی و چه فقير را متعهد كرده است كه هر چه در توان دارند برای
ریشه كن كردن فقر ،ارتقای كرامت انسانی ،عدایت ،صلح ،مردم ساالری و ثبات زیست محيطی انجام دهند )20
اهداف توسعه هزاره كه از آن اعالميه نشات گرفته اند ،هشت هدف هستند كه چهار هدف آن به طور مستقيم و دو هدف به
طور غير مستقيم به سالمت مربوط هستند و دو هدف باقيمانده نيز در نتيجه رسيدن به شش هدف قبل حاصل خواهد شد.
 چهار هدف اول عبارتند از:ارتقای سالمت مادران
كاهش مرگ و مير كودكان زیر  5سال
مبارزه با HIV/AIDS
ارتقای توانمندسازی زنان و برابری جنسيتی
 دو هدف كه غير مستقيم به مقویه سالمت مربوط هستند عبارتند از:دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی
ریشه كن كردن گرسنگی و فقر مطلق
 دو هدف كه نتيجه دستيابی به شش هدف قبلی است ،عبارتند از:ایجاد همکاری جهانی برای توسعه
تضمين پایدار زیست محيطی
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