فرآیند مراقبت های پیش از بارداری  ،دوران بارداری و پس از زایمان
شروع

مراجعه خانم ها در دوران پیش از بارداری
،

بارداری و پس از زایمان به مرکز

بهداشتی درمانی و خانه بهداشت

مراجعه خانم به بهورز و ماما برای تشکیل
پرونده و انجام مراقبت و ارجاع از طرف ماما
به پزشک مرکز

مراجعه به پزشک مرکز جهت انجام معاینات
الزم  ،انجام آزمایشات  ،سونوگرافی ها و
شناسایی مادر در معرض خطر

آیا نتایج بررسی ها
،معاینات و آزمایشات

خیر

اقدامات

طبق

دستورالعمل

سالمت مادران

طبیعی است ؟

انجام مراقبت ها طبق نظر متخصص

بلی
انجام مراقبت های روتین توسط بهورز و
ماما

پایان

توسط بهورز  ،ماما و پزشک

فرآیند کمیته مرگ مادر
شروع

جمع اوری اطالعات الزم جهت برگزاری کمیته

هماهنگی با ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی
جهت برگزاری کمیته و تعیین تاریخ برگزاری کمیته
ارسال دعوتنامه برای اعضاء کمیته توسط معاون
بهداشتی

پیگیری جهت شرکت اعضاء در جلسه کمیته
تشکیل کمیته با حضور اعضاء در تاریخ تعیین شده

گزارش دهی اعضاء و خواندن صورتجلسه قبلی و اجراء
بندهای قبلی و بررسی های الزم جهت برنامه ها
اتخاذ تصمیمات الزم به عنوان خروجی جلسه

نوشتن صورتجلسه توسط دبیر کمیته

ارسال به معاون بهداشتی جهت پاراف

ارسال به دبیرخانه جهت ثبت و شماره گذاری صورتجلسه
ارسال صورتجلسه به اعضاء کمیته توسط دبیرخانه

ارسال صورتجلسه به وزارتخانه توسط دبیرخانه

پایان

فرایند کالس های آمادگی برای زایمان
شروع

مراجعه خانم ها ی باردار به مرکز بهداشتی
شناسایی مادران باردار سالم توسط مامای مرکز

معرفی به مرکز شماره  1شهری جهت
شرکت در کالس

مشخص نمودن تاریخ و ساعت کالس ها توسط
مربی کالس

برگزاری کالس به مدت  8جلسه

ارسال گزارش نتایج برگزاری کالس ها توسط مربی
کالس به مدیریت سالمت خانواده

تهیه لیست حق الزحمه برگزاری کالس و ارسال
به معاونت بهداشتی

ارسال لیست حق الزحمه از طرف معاونت بهداشتی
به مسئول حسابداری

تنظیم لیست حق الزحمه توسط مسئول حسابداری
 ،تامین اعتبار و واریز به حساب مربی

پایان

فرآیند بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
شروع

تهیه برنامه مدون بازدید مراکز و خانه های بهداشت
توسط واحد سالمت خانواده معاونت بهداشتی

تهیه چک لیست بازدیدها توسط کارشناسان سالمت
خانواده معاونت بهداشتی

بازدید طبق برنامه توسط کارشناس واحد سالمت خانواده از
مراکز و خانه های بهداشت

ثبت سوابق بازدیدهای انجام شده در چک لیست ها توسط
کارشناسان سالمت خانواده

خیر
آیا کاردان یا بهورز
مراقبت های الزم

آموزش به کاردان و بهورز در محل
در خصوص اشکاالت موجود توسط
خیر
کارشناسان سالمت

را انجام داده است
؟

ارائه

بلی
ارائه گزارش بازدید به معاون بهداشتی

پایان

گزارش

پس

آیا نیاز به ارائه

خوراند

پس خوراند می

کارشناسان سالمت به

باشد ؟

سرپرست
بلی

بهداشت

توسط
مرکز

فرآیند ارسال آمار فصلی دفتر ممتد مادران باردار
شروع

استخراج آمار به صورت ماهیانه توسط بهورز
درخانه های بهداشت
ثبت آمار در فرمهای مربوطه توسط بهورز

دریافت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی

درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی

درمانی
سرجمع نمودن آمار به صورت  3ماهه توسط کاردان مسئول مراکز

بهداشتی درمانی
کنترل و بررسی آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی

تأئید آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی

ارسال آمار از طریق اتوماسیون اداری توسط کاردان مسئول مرکز
بهداشتی درمانی به کارشناس مرتبط واحد سالمت خانواده معاونت

بهداشتی
بررسی آمار دریافتی توسط
کارشناس مرتبط واحد
سالمت

آیا آمار صحیح

بلی

است ؟

خیر

عودت آمار ناصحیح به مرکز
جهت اصالح از طریق اتوماسیون

ثبت اطالعات آماری در نرم افزار مربوطه توسط کارشناس
برنامه مادران به صورت فصلی
سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه مادران به صورت فصلی

ارسال آمار به وزارتخانه هر شش ماه یکبار

پایان

فرآیند ارسال آمار ماهیانه مادران در معرض خطر
شروع

استخراج آمار مادران در معرض خطر به صورت
ماهیانه توسط بهورز در خانه های بهداشت

ثبت آمار مادران در فرمهای مربوطه توسط بهورز

دریافت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی

درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی

درمانی
سرجمع نمودن آمار به صورت ماهیانه توسط کاردان مسئول مراکز

بهداشتی درمانی
کنترل و بررسی آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی

تأئید آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی

ارسال آمار از طریق اتوماسیون lتوسط کاردان مسئول
مرکز بهداشتی درمانی به کارشناس مرتبط واحد سالمت

خانواده معاونت بهداشتی
بررسی آمار دریافتی توسط کارشناس مرتبط واحد
سالمت

آیا آمار صحیح

خیر

است ؟

عودت آمار ناصحیح به
مرکز جهت اصالح از
طریق اتوماسیون

بلی
سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه
مادران به صورت ماهیانه

ارسال آمار به معاونت درمان و مرکز نیک
نفس

پایان

