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.براي مادران باردارصادر مي شود)روز پس از زايمان42تا( در موارد بارداري وپس از زايمان"اين كارت صرفا-1
مي)مورتاليتي(اين كارت براي مادراني كه مطابق دستورالعمل مربوطه احتمال مرگ-2 در بارداري اخير براي آنها مطرح مي شود صادر

و فوريت ارائه خدمات بهداشتي درماني به مادرگردد وبه  باردار مي باشد وجايگزين فرمانمنزله يك عالمت هشدارجهت اهميت
و به موقع با مادران پرخطر،به فرم ارجاع.ارجاع ياهيچكدام از دستورالعملهاي قبلي برنامه مادران نمي شود بلكه جهت برخورد صحيح

 منگنه مي شود
د-3 ر معرض خطر مرگ در بارداري اخير، براساس موارد صدوركارت قرمز تهيه مي شود كه اين موارد از ليست ليست مادران پرخطر

در اين ليست بايستي علت دقيق صدوركارت با ذكرسابقه بيماريهاي قبلي،شكايتي كه مادر. مادران مراقبت ويژه استخراج مي شوند
. شده كلينيكي ودر مراحل تكميلي پارا كلينيكي قيد شودبدليل آن مراجعه كرده است ،نشانه هاو عالئم مشاهده 

در مراكز بهداشتي شهري وروستايي بايستي به محض برخورد با مادر پرخطر يك عدد كارت قرمز تكميل نشده توسط-4
در فاصله خانه يعني كارت تكميل نشده را به مادر تحويل دهند صرف اينكه مادر(بهورزوكاردانهاي مامايي به مادرتحويل داده شود

و سطوح باالتر  ومادربا در دست داشتن كارت تكميل نشده به كارشناس مامايي يا پزشك مركز)نشود Missedبهداشت تامركز بهداشتي
و پزشك مركز در صورت محرز شدن پرخطر بودن مادر كارت رابراي مادر تكميل  كنندودر صورت امكان)صادر(معرفي شودو كارشناس

ك .ارت به تائيد متخصص زنان ويا ساير متخصصين برسددر گام بعدي

و(درساير مراكز ارائه دهنده خدمات به مادران باردار-5 –اين كارت توسط كارشناسان مامايي) مراكز خصوصيمطبهاوبيمارستانها
و-پزشكان ي مراتب به اطالع صادر مي شودوبه محض صدور كارت بايست... مسئولين مادران پرخطر،متخصصين بخش خصوصي ودولتي

.مسئولين برنامه مادران شبكه هاي سراسر استان رسانيده شودودر دفترچه مراقبت مادران باردار هم ذكر شود

و حتما-6 و"كارت با خودكار آبي تكميل شود و درمانگاه،بيمارستان و در باالي صفحه اول دفترچه مراقبت را داشته باشد... مهر پزشك
شد":اين جمله را ثبت كنيدا ذكر تاريخ وامضاء،بمادر با خودكار قرمز پ"ضمنا"براي مادركارت قرمز صادر ي ناتال كارترپس از اتمام دوره

و متخصصين توسط خطرخارج شد كارت از محدوده... اعتبار ندارد اما درصورتيكه قبل ازاين زمان مادر به دليل دريافت خدمات درماني
.ابطال كارت قيد شود،با ذكر تاريخ وعلتد ودرصفحه اول دفترچه مادران ابطال مي گردمحترم در بيمارستانها ويا مراكز خصوصي 

به مادران توصيه اكيد شود كه جهت دريافت فوري خدمات هميشه كارت را همراه خود داشته باشند اما جهت جلوگيري از ايجاد-7
.)اشاره به بحث مورتاليتي نشود( به مادر خودداري شودعلت صدور كارت از ذكر جزئياتاسترس منفي در مادر 

و"توجه به اينكه كاهش مرگ ومير مادران باردار عزم ملي مي طلبد از تمامي همكاران محترم خصوصا-8 متخصصين محترم مطبها
م را بصورت مشروح در پسخوراند فرم وپسخوراند موارد ارجاعيشود همكاري الزم در اين زمينه را مبذول دارنديبخشهاي خصوصي دعوت

.ارجاع ذكر نمايند


