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 خدمات مامایی در برنامه پزشک خانواده و مراقبت های اولیه

 دکتر ناهید خداکرمی 

ی دانشگاه علوم دبیر کار گروه سالمت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، رئیس انجمن علمی مامایی ایران،  مرکز تحقیقات بهداشت بارور

 khodakarami@sbmu.ac.irپزشکی شهید بهشتی. 

ارتقای  یبرا  بهداشت و درماندر هر نظام مادر و نوزاد  ،یبارور ،یجنسسرویس های ارایه دهنده خدمات سالمت بهبود و استاندارد سازی 
ایی هستند که سالمت آنان بطور مستقیم با . زنان و کودکان یکی از مهمترین گروههاست یاتیحو کودکان بسیار سالمت زنان و حفظ 

توسعه پایدار مرتبط است. بهمین دلیل سازمان های بین المللی و ملی هر کشوری بیشترین سرمایه گذاری بخش سالمت خود  را به این 
 یمراقبت ها ه دو گروه اختصاص می دهند. آخرین شواهد علمی نشان داده است که حرفه مامایی یکی از گروه های مهم برای ارای

بشمار می آید و بهمین دلیل است که کنفدرایسیون بین المللی مامایی و سازمان بهداشت  مقرون به صرفه در تمام مناطق جهان،  یبهداشت
جهانی به تمامی کشورها توصیه نموده است تا زیر ساخت های خود را برای استفاده از خدمات مامایی برای ارایه خدمات زیست محیطی، 

دستیابی به  یبرای های بین المللی راهنما ادر و نوزاد، سالمت باروری و جنسی توسعه دهند و استاندارد های خود را بر اساس برنامه ها وم
 های ملی منطبق با قابلیت های مامایی تهیه و تدوین نمایند. و برنامه ها  استیبهبود ستوسعه پایدار و 

ورد ارزیابی و استاندارد سازی خدمات مامایی در کشور های مختلف توسط سازمان های بین المللی بیانیه های زیادی در م ۳۳۰۷در سال  
 صادر شده است تا در رفرم های منطقه ای خدمات سالمت زنان مورد استفاده قرار گیرد.

سالمت عمومی توسط تیم در برنامه های ملی سالمت اغل  کشور های جهان خدمات مادر و نوزارد و سالمت زنان بعنوان بخشی از 
پزشک خانواده ارایه می شود و بخش مامایی با استقالل کامل خدمات پایه ای مورد نیاز سالمت باروری و مراقبت های دوران بارداری را 

 ارایه می نمایند.

کز بهداشتی بوده و بار در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز همواره در نظام مترقی شبکه های بهداشتی کشور، ماما عضو التینفک مرا
 اصلی خدمات سالمت مادر و کودک را با موفقیت بدوش کشیده شده است.

در دو دهه گذشته همزمان با اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی/ شهری و اخیراً در برنامه معروف به حاشیه شهر ها، گرچه همچنان ماما 
ولی این حرفه با چالش های مهمی نیز روبرو بوده که خود بخود بر نحوه و کیفیت  یکی از اجزای مهم ارایه دهنده خدمت بشمار می آید،

 خدمات مورد نیاز زنان تأثیر گذارده است که بیشترین عارضه آن افزایش سزارین و عوارض حاصل از آن است.

ی کلی سالمت، سیاست های کلی شواهد نشان می دهد که برای دستیابی به اهداف و اجرای تکالیف اسناد باالدستی نظیر سیاست ها
خانواده و جمعیت برای نظام سالمت کشور حرفه مامایی یک قابلی بالقوه است که می باید مورد توجه قرار گیرد و بیش از هر زمان دیگر 

المت کشور بیش از هر نیاز به استفاده از قابلیت های این حرفه در برخی اهداف این اسناد را آشکار نموده است .بهمین دلیل  امروز نظام س
زمانی نیازمند آن است تا با درایت و تدبیر بهترین و مقرون بصرفه ترین خدمات حوزه سالمت زنان را با چیدمان صحیح ماما ها در برنامه 

 مراقبت های اولیه و سطوح بالتر بهداشتی درمانی تأمین نماید.

در اجرای تکالیف حوزه سالمت خانواده و سالمت زنان و کودکان حوزه در  یگذار هیسرما تا بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را از
 جمعیت بدست آورد.
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