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 برد طرح تحول نظام سالمت مامایی در پیش نقش خدمات

 ناهید خداکرمی دکتر :نویسنده
 تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران مرکز :سازمان

آنکه در  ضمن ارزیابی وضعیت بهداشت و درمان در هر کشوری است. یهاشاخص نیترمهمسالمت مادران و نوزادان یکی از 
 8102مادران و نوزادان تا سال  ریوممرگایران متعهد به کاهش  ازجمله کننده امضا یکشورهااهداف توسعه هزاره کلیه 

میزان  دستیابی به اهداف توسعه هزاره بوده و توانسته است تا نهیزم درموفق  یکشورها. خوشبختانه ایران یکی از اندشده
در  یرضروریغکنترل مداخالت  ضرورت ،موفقیت عظیم نیا از پسمادر و نوزاد را به نحو چشمگیری کاهش دهد.  ریمومرگ

و کارشناسان  نیمحققپروسه تولد و فراهم شدن شرایط زایمان فیزیولوژیک برای کاهش عوارض و موربیدیتی مورد تأکید 
یکی از اهداف برنامه  عنوانبهبرنامه طرح تحول سالمت ترویج زایمان طبیعی  کنندگاننیتدوبا درایت  خوشبختانه گرفت.قرار

کلی سالمت کشور نیز ضرورت نگاه ویژه به تولد به روش طبیعی  یهااستیس طرفی ابالغ از گرفت.در کانون توجه عمومی قرار
مدیریت  ،ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی ،پیشگیری بر درمان تیبر اولواین سند  دیتأکرا افزون نمود زیرا عمده 

و خدمات با تدوین  آموزشی سالمت، هامراقبتو علمی در  متنهای گیری و اقدام مبتنی بر یافتهتصمیم جیترو ،متمنابع سال
بود که در حوزه سالمت زنان و مادران باردار حرفه مامایی خواهد توانست دسترسی به اهداف فوق را  استانداردها و راهنماها

 سرعت بخشد.
بر سر راه طرح تحول در ترویج  یهاچالشابالغی و طرح تحول سالمت و تبیین وضعیت موجود  یهااستیسمرور  با روش کار:

بررسی قرار وبحث موردزایمان طبیعی و همچنین ارتقای سالمت جامعه استخراج شد و سپس در پانل تخصصی موارد فوق 
 رایی طرح تحول استخراج شد.حوزه سالمت و اصالح نسخه اج گذاراناستیسبه  ارائهگرفت و پیشنهادات برای 

کلی سالمت ابالغی وجود مشاهده  یهااستیستناقضات موجود در نسخه اجرایی ویرایش اول با اهداف طرح و همچنین  نتایج:
 جیترو ،یعلمئتیهبه اعضای  پرداخت سرپایی، تیزیو حمایت از ماندگاری پزشکان، یهادستورالعملدر  ازجمله ،شودیم

 و نحوه اندنشدهپروانه دار منظور  یهارشتهاز  کیچیهزایمان طبیعی و...علیرغم اشاره به قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان 
طرح بر  دیتأکلزوم ترویج زایمان طبیعی و  باوجود .استشدهخدمات و نقش پیراپزشکان در طرح تحول سالمت روشن ن ارائه

و  گذارمهیب یهاسازمان نقش عیباز توز وهیش سرپایی، تیزیو هدف، در بخش ماندگاری، خدمات مامایی در دستیابی به این
 .استشدهخدمات مامایی روشن ن ارائهنحوه 

 زایمان به روش سزارین و بحران ختم انتخابی بارداری در کشور منجر به بروز عوارض درصدی 26: میزان بحث و پیشنهادات
و حتی چاقی و بیماری  یآنم و آلرژی، آسم نظیر دیابت، ییهایماریب کهیطوربه ،استشدهبسیاری  بلندمدتو  مدتکوتاه

سرراهی و  جفت خواهد یافت و مادران نیز در معرض خطراتی نظیر ناباروری ثانویه، درصد در این کودکان افزایش 21سلیاک تا 
لید بیماری و درمان عوارض مادر و نوزاد به اقتصاد سالمت تحمیلی ناشی از تو یهانهیهزآنکه  بعالوه ،رندیگیم رخونریزی قرا

مختلف سند  یبندهاقرار دادن  مدنظرتا با بازنگری برنامه طرح تحول سالمت،  شودیمپیشنهاد  لذا .دینمایمضربه جدی وارد 
پروانه دار و  یهارشتهدر تدوین نسخه بعدی طرح و استفاده بهینه از  کلی سالمت، حضور کارشناسان مامایی یهااستیس

و نوزادان  مادران مامایی راه رسیدن به تحول بنیادین در وضعیت سالمت جامعه بخصوص سالمت زنان، ازجملهپیراپزشکی 
 کشور را هموار نموده و از هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی حوزه سالمت جلوگیری شود.

 طبیعی مانیزا کلی سالمت، یهااستیس ،تحول سالمت طرح ،راپزشکانیپ ،ییماما :هادواژهیکل
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