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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... ییس محترم دانشگاه/دانشکدهر 

 مامایی خونریزی در ها فراورده و خون، مایعات با احیا کشوری عمل دستورموضوع : 

 
 با سالم و احترام

همانگونه که مستحضر هستید کاهش مرگ مادران یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه جوامع می باشد و تالش 
هت ارتقای سالمت این گروه پرخطر، از تعهدات همه مسئولین به شمار می رود. بر اساس اطالعات جمع آوری شده از ج

نظام مراقبت مرگ مادری طی سالهای گذشته خونریزی مامایی یکی از مهمترین علل مرگ مادران در کشور بوده و مطالعه 
ین موارد با انجام اقدامات توصیه شده در راهنماهای بالینی و تاریخچه مادران فوت شده نشان می دهد که بسیاری از ا

 علوم مبتنی بر شواهد قابل اجتناب بوده اند.
توسط اداره سالمت مادران  احیا با مایعات، خون و فراورده ها در خونریزی ماماییدستور عمل کشوری به همین منظور 

تهیه گردیده که فایل آن پیوست ن انتقال خون ایران جهت اجرا دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس و با همکاری سازما
بدیهی است پس از به روز شدن منابع علمی و راهنماهای بالینی، این دستور عمل مورد بازنگری یا اصالح قرار می باشد. 

ن مشکالت خواهد گرفت. بنابراین دریافت نظرات علمی و پیشنهادات کاربردی برای غنی تر شدن محتوی و برطرف شد
 اجرایی موجب امتنان است.

این دستور عمل یکی از مباحث راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان می باشد، بنابراین اجرای آن مطابق نامه   
 مورد تاکید قرار می گیرد. 23/8/91د مورخ  11056/400

قبت بارداری، زایمان و پس از زایمان ارائه  مقتضی است این راهنما به کلیه مراکز و واحد های تخصصی که خدمات مرا
آموزشی درمانی، بیمارستانهای وابسته به سایر ارگانها و ...( ابالغ  می نمایند )بخشهای دولتی، غیر دولتی، خصوصی،

ار شود. همچنین برای استفاده از محتوی آموزشی در اختیار مدیر محترم گروههای زنان و زایمان، بیهوشی، مامایی ...  قر
تماس   81454945شماره  به خانم رحیمیت با کارشناس اداره سالمت مادران، در صورت نیاز به دریافت اطالعا گیرد.
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