
 هاهای خاص و نوزادان آنفلوچارت فرایند ارائه خدمات به مادران  باردار با ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش مراجع زن باردار با اطالعات خوداظهاری .1

وی مثبت/بدون اوراق آیاعتیاد مثبت/ اچ

خانمانهویت/بدون سرپرست/بی  

 زایمان طبق پروتکل.3

 در بیمارستان

تولد نوزاد .4  

 هایعدم نیاز به مراقبت

 ویژه

نیازمند تولد نوزاد .4

های ویژهمراقبت  

مادر و  نگهداری و درمان.5

در بیمارستان طبق  نوزاد

روز 5-3 به مدتپروتکل،   

اطالع به مددکاری .3

 بیمارستان

اطالع به اورژانس .5

  اجتماعی

اخذ حکم قضایی و .7

 اقدام طبق حکم

تشکیل پرونده .2

مراقبت های دوران 

 بارداری

تهیه گزارش .6

بهزیستی مددکاری  

ترخیص به خانواده و 7

مراقبت توسط بهزیستی 

 NGOیا 



 هاهای خاص و نوزادان آندستورالعمل فرایند ارائه خدمات به مادران  باردار با ویژگی

مادر باردار یا  خوداظهاریدر هنگام پذیرش زن باردار، در صورتیکه با موارد زیر برخورد کردید )از طریق  .1

فرایند فلوچارت حاضر، به مددکاری بیمارستان  پرسنل بیمارستان(، فرد را جهت ارزیابی و پیگیری شک

 دهیدو اطالع ارجاع 

 مصرف مواد )محرک یا مخدر( -

 وی مثبتآیاچ -

 اوراق هویت )که شامل مدارک شناسایی و مدارک ازدواج قانونی است(بدون  -

 بدون سرپرست یا همراه -

 خانمان ) آدرس محل سکونت ندارد یا محل سکونت نامناسب است(بی -

 گردد.های بارداری و زایمان با قید موارد مذکور در پذیرش بیمارستان تشکیل میپرونده مراقبت .2

اری بیمارستان اطالع داده شده و همزمان نیز اقدامات بستری و زایمان به بخش مددک شرایط زن باردار .3

-پیوست( انجام میمطابق با راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، تولد، شیردهی و نوزادی )به

 گردد.

ت بیمارستان در هر دو حالهای ویژه(، های ویژه یا بدون نیاز به مراقبتنیازمند به مراقبت) پس از تولد نوزاد .4

 .نوزاد متولد شده تا رسیدن اورژانس اجتماعی به بیمارستان، نگهداری نمایدموظف است از مادر و 

نوزادی که مبتال به سندرم پرهیز نوزادی است مطابق با راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری،  .5

 گیرد.میر روز تحت درمان قرا 3-5پیوست( طی مدت تولد، شیردهی و نوزادی )به

برساند  اسرع وقت به اطالع اورژانس اجتماعی بهزیستیبخش مددکاری بیمارستان موظف است مورد را در  .6

 جهت تحقق حضور پرسنل اورژانس اجتماعی در بیمارستان پیگیری الزم و کافی بعمل آورد.و 

اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان موظف است در اسرع وقت با اطالع مددکاری بیمارستان، در  .7

 تهیه نماید.بیمارستان حاضر شده و گزارش مددکاری 

گزارش و حکم قضایی اخذ اورژانس اجتماعی موظف است در صورت نیاز شرایط را به مراجع قضایی  .8

صورت )مواردی که نیاز به ارجاع به مراجع قضایی ندارد( نوزاد ندر غیرای، نموده و مطابق با آن اقدام نماید

 تحویل دهد. مادر یا خانوادهبه را 

 

 

 




