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 دارد

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 8931 -دستور عمل تکمیل سامانه جدید مرگ مادر  موضوع:

 با سالم و احترام
 

توسط اداره  "سامانه نظام مراقبت مرگ مادری و عوارض شدید بارداری"بدینوسله به اطالع می رساند که 

 :به منظور بهره برداری همکاران از سامانه، موارد زیر به اطالع می رسد سالمت مادران راه اندازی شده است. لذا

  آدرس سامانه جدیدhttps://maternaldeath.behdasht.gov.ir   .است 

 لعه شود و دسترسی به نحوه استفاده از سامانه، در فایل راهنما پیوست شده است که باید به دقت مطا

 آن برای کارشناسان نظام مراقبت مرگ مادری هر دو معاونت بهداشت و درمان فراهم است. 

  موارد گزارش مرگ مادران باید مطابق دستور عمل در سامانه جدید وارد و ادامه  8931از نیمه دوم

 فعالیتها مطابق دستور عمل انجام شود.

  ر لیست گزارش فوری سایت د 8931فرمهایی که از ابتدای سالwww.health.gov.ir   ،وارد شده اند

 باید در سامانه جدید ذخیره و ارسال شوند و ادامه فعالیتها مطابق دستور عمل انجام شود.

  لیست گزارش فوری در سایتwww.health.gov.ir    مشاهدهفقط به حال  8931از نیمه دوم سال 

 م در آن وجود ندارد.درمی آید و بنابراین امکان ارسال فر

  گردش کار نظام مراقبت )شامل ارسال گزارش فوری، انجام پرسشگری و تشکیل کمیته و شرح مراحل

نوشته شده، به  93تا  77صفحات  نظام کشوری مراقبت مرگ مادریکتاب  7آن( همانند آنچه در فصل 

ن یا زایشگاه است باید گزارش هایی که محل وقوع آنها در بیمارستا قوت خود باقی است. بنابراین مرگ

فوری از طریق نمابر یا نامه به معاونت درمان ارسال و ادامه مراحل مطابق دستور عمل توسط 

کارشناس معاونت درمان انجام شود. در مورد مرگهای خارج بیمارستان نیز، فرم گزارش توسط 

 همکاران معاونت بهداشت، ذخیره و ارسال شود.

  فرمهای پرسشگری نظام مراقبت اضافه شوند تا هنگام تکمیل سایر سربرگها به تعدادی سوال باید به

 آنها پاسخ داده شود. این سواالت در فایل راهنما ذکر شده است.

  پرسشنامه، صورت جلسه کمیته و سایر  7 – 87همانطور که در دستور عمل ذکر شده، فایلهای

 ربرگ فایلهای ضمیمه بارگذاری شود.مستندات در س

 یا ایمیل  178 -  18383338ر صورت نیاز به اطالعات در مورد استفاده از سامانه با شماره تماس د

rahimighasabeh@health.gov.ir   .خانم رحیمی تماس حاصل فرمایند 
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