
 

 

 د31631/103

31/00/3101 

 ندارد

 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 (میانساالن و مادران مشترک بخشنامهموضوع: 

 با سالم و احترام

پيرو نشست مشترك ادارات سالمت ميانساالن و مادران این دفتر در خصوص رفع هم پوشانی های مراقبتهای ادغام یافته 

تصميمات متخذه به شرح زیر اعالم می  ، سال و مراقبت پيش از بارداری 03 - 95ر زنان سالمت بانوان ایران )سبا( د

 گردد:

، مراقبت های دوران بارداری، باشندچنانچه زنان گروه سنی مذکور در هنگام مراجعه برای دریافت خدمات سبا باردار  .1

 . گرددموکول  روز پس از زایمان 03 بهبرای آنان انجام و ارائه خدمات سبا 

 1در صورتی که احتمال بارداری برای دریافت کننده خدمات سبا مطر ح است، پس از اطمينان از بارداری وی مانند بند   .2

 عمل شده و در صورتی که بارداری منتفی شد خدمات سبا ارائه گردد.

دیک ) تا یک سال آینده( دارد، یا در صورتی که خانمی مراقبت سبا را دریافت کرده و تمایل به بارداری در آینده نز  .0

گذشته است، ارائه دهنده خدمت می تواند از اطالعات مشترك مندرج در  کمتر ازیک سال از مراقبت سبا در مورد او 

فرم سبا برای تكميل فرم مراقبت پيش از بارداری استفاده نماید. و در صورتی که بيش از یک سال از تاریخ ارزیابی 

 تكميل گردد.  ،دوره ای سبا می گذرد، فرم های مراقبت پيش از بارداری بطور کامل

ه مراجعه کننده برای دریافت مراقبت های پيش از بارداری مراجعه نموده و خدمات سبا را دریافت نكرده درصورتی ک  .4

مراقبت پيش از بارداری و ثبت کامل اطالعات، فرد را برای دریافت خدمات سبا انجام است، ارائه دهنده خدمت پس از 

ار سواالت ارزیابی در مواردی که هم پوشانی وجود )عدم تكر2ترغيب نموده و نتایج مراقبت را با رعایت اصول بند 

 دارد( در فرم سبا نيز ثبت نماید.

رعایت کليه موارد فوق منوط به وجود فرم ارزیابی دوره ای سبا و مراقبت ممتد مربوط به آن در پرونده خانوار    .9

 مراجعه کننده می باشد.

سبا و کامل نبودن فرمهای آن به هر دليل، نباید منجر به نقص اطالعات ذکر این نكته ضرورت دارد که نقص مراقبتهای        .0

 مرتبط با مراقبت پيش از بارداری گردد. 
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