Prenatal Regionalization Program
صفحِ 1
سطحثٌذي خذهبت پشيًبتبل ثِ هؼٌی اسایِ خذهبت ثِ افشاد سبکي دس هٌبطق جغشافیبیی تؼشیف ضذُ دس قبلت ضجکِ

اي هتطکل اص

سطَح هختلف ) هشاکض ثْذاضتی دسهبًی ٍ ثیوبسستبى ّب ) هیثبضذ کِ کیفیت ٍ سطح اسائِ خذهبت دس آىّب هتفبٍت است .سطحثٌذي
خذهبت پشيًبتبل ثشاي هطبثقت ًیبصّبي پضضکی هبدساى ثبسداس ٍ ًَصاداى آًْب ثب هٌبثغ هَجَد ٍ تضویي دستشسی سشیغ ثِ سطح ي اص
ًبست اة دسجِ خطش ثیوبسي آًْب طشاحی ضذُ است .تحت چٌیي سیستوی ،هشاقجت اص صًبى ثبسداس ٍ ًَصاداى اص طشیق
هشاقجت م ت
ضجکِاي ّوبٌّگ اص هشاکض ثْذاضتی دسهبًی ٍ ثیوبسستبىّب جْت ثِ حذاکثش سسبًذى استفبدُ اص پشسٌل ثسیبس آهَصش دیذُ پشي ًبتبل ٍ
اهکبًبت هشاقجت ّبي ٍیظُ اسایِ خَاّذ ضذ  .دس ٍاقغ ثشًبهِّبي سطحثٌذي خذهبت پشي ًبتبل ثِ هٌظَس سبصهبًذّی خذهبت ثْذاضتی
ثشاي ًَصاداى ٍ هبدساى ثبسداس پشخطش طشاحی ضذُ اًذ تب سالهت هبدساى ٍ تَلذ ثی خطش ًَصاداى ٍ هشاقجت اص آًْب سا دسصَست ًیبص سا
دس ثیوبسستبىّبي تجْیض ضذُ ثب هتخصصبى ٍ فيآٍسيّبي هَسد ًیبص  ،تضویي ًنا یٌذ
هقذهبت اجشاي ثشًبهِ سطح ثٌذي خذهبت پشي ًبتبل اص سبل

 1381ثش اسبع اثتکبس دکتش حیذسصادُ ( ًئًَبتَلَطیست ) ضشٍع ضذ

ٍهذیشیت اسضذ داًطگبُ ػلَم پضضکی ٍ گشٍُ ّبي ثْذاضت ٍ صًبى ( ثخصَظ پشیٌبتَلَطي ) ٍ کَدکبى هٌجش ثِ پیطشفت پشٍطُ
سطح ثٌذي دس استبى آرسثبیجبى ضشقی ضذ  .اص سبل  1383ثب پیَستي دکتش هحوذ ثبقش حسیٌی ثِ ایي هجوَػِ ثشًبهِ ّبي سطح ثٌذي
ضتبة ثیطتشي گشفت ٍ ثش اسبع تجشثیبت ػولی دس ایي استبى ثَد کِ کبس کبسضٌبسی ثشاي اجشاي سطح ثٌذي خذهبت پشیٌبتبل کطَس
ایشاى تٌظین ٍ

تٍ سط هقبم هحتشم ٍصاست طی ًبهِ ضوبسُ  158530هَسخ  1389/04/29ثِ کل داًطگبُ ّبي ػلَم پضضکی کطَس

اثالؽ ضذُ است .استبى آرسثبیجبى ضشقی اجشاي ایي ثشًبهِ سا اص سبل

 1383ثب ّوکبسي هستوش سٍسبل داًطگبّی چٌذ سبل اخیش ثِ

هشحلِ اجشا گزاضتِ ٍ تَفیقبت فشاٍاًی اص جولِ کست افتخبس کوتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش ًَصاداى کطَس دس طی جٌذ سبل اخیش ٍ
کبّص قبثل تَجِ هشگ ٍ هیش هبدساى ثبسداس سا سقن صدُ است.

سطح بندی خدمات پریناتال استان آذربایجان
شرقی
تالػ ثشاي استقبء عاليت  ،كبْؼ يشگ ٔ ييش ٔ ػٕاسض ثيًبسيٓب ٔ يؼهٕنيت ْبي َٕصادي اص جُجّ ْبي يختهف عاليتي ،
اجتًبػي  ،سٔاَي  ٔ ،اقتصبدي قبثم اسصػ اعت  .اص ديگش عٕ  ،فٕايذ پشداختٍ ثّ عاليت َٕصاداٌ ثّ دٔسِ َٕصادي يذذٔد
ًَي گشدد ٔ فشاتش اص آٌ دٔسِ كٕدكي  ،ثهٕؽ ٔ ًّْ ػًش آديي سا دس ثشييگيشد .ثشاعبط تئٕسي  ، BARKERيذيط داخهي
سدًي جُجّ ْبي يختهف ثيًبسيٓبي يضيٍ سا دس دٔسِ ثضسگغبني ثشَبيّ سيضي يي كُذ .
ثشاعبط يذبعجّ ثبَك جٓبَي يشگ ْبي پشي َبتبل دذٔد  %7ثبسجٓبَي ثيًبسيٓب سا ؽبيم ييؾٕد  .ايٍ ثذيٍ يؼُبعت كّ ثبس
جٓبَي َٕصادي ثّ تُٓبيي اص يجًٕع ثبسجٓبَي ثيًبسي يبالسيب ٔ تًبيي ثيًبسيٓبي قبثم پيؾگيشي ثب ٔاكغٍ پيؾي گشفتّ اعت
 .دس ايشاٌ ْش عبل دذٔد ْ 20ضاس َٕصاد پيؼ اص آَكّ ثّ يك يبْگي ثشعُذ ثب صَذگي ٔداع يي كُُذ  .تقشيجبً ثّ ًْيٍ ييضاٌ
َيض دس دٔساٌ ثبسداسي  ،پيؼ اص آَكّ صذاي خُذِ ٔ گشيّ ؽبٌ ثّ دَيبي يب نطبفتي ديگش ثجخؾذ يي ييشَذ  .الصو ثّ ركش
اعت يشگ ْبي دٕل ٔ دٕػ تٕنذ ٔ َٕصادي عٕييٍ ػبيم ؽبيغ اص دعت سفتٍ عبنٓبي ػًش تًبو عُيٍ دس كؾٕس ْغتُذ .
ثب آغبص طشح "عطخ ثُذي يُطقّ اي اسائّ خذيبت" دس آيشيکب ييضاٌ يشگ ٔ ييش ؽيشخٕاساٌ (  ) IMRاص  25دسْضاس
ثّ  10دس ْضاس دس ظشف 15عبل کبْؼ يبفت ] . [1طي دّْ ْبي  70 ٔ 60عطخ ثُذي خذيبت دسکؾٕسْبي پيؾشفتّ
آغبصؽذ کّ ْذف اصهي آٌ ؽُبعبيي يبدس ٔ َٕصاد دس يؼشض خطش ثشاي ْذايت ْش چّ عشيغ تش ثّ طشف يشاکض يجٓض
ثٕد.
ثش اعبط ؽٕاْذ يٕجٕد پيبيذ َٕصاداٌ َبسط يب ثيًبس کّ دس عطخ عّ يتٕنذ يي ؽَٕذ ثٓتش اعت ،تٕنذ دس خبسج اص
عطخ عّ ادتًبل فٕت ٔ يؼهٕنيت سا  24ثشاثش افضايؼ يي دْذ .ثبيذ داَغت کّ ييضاٌ فٕت َٕصاداٌ ثب ٔصٌ تٕنذ ثيٍ
 1000تب  1500گشو کّ دس خبسج اص عطخ عّ يتٕنذ يي ؽَٕذ دٔ ثشاثش اعت .دس يک ثشسعي َؾبٌ دادِ ؽذِ اعت،
يشگ ٔ ييش َٕصاداٌ ثيًبس يب َبسعي کّ دس عطخ يک يتٕنذ يي ؽَٕذ پُج ثشاثش يتٕنذيٍ عطخ عّ اعت.يکي اصداليم يٓى
آٌ ايٍ ثٕد کّ فٕت َٕصاد دس  30دس صذ يٕاسد  ،دس چٓبس عبػت أل ػًش سٔي يي دْذًْ .چُيٍ يكي اص تؼٓذات كؾٕس
جًٕٓسي اعاليي ايشاٌ دس صذُّ ثيٍ انًههي  ،كبْؼ ييضاٌ يشگ ٔ ييش کٕدکبٌ صيش پُخ عبل تب عبل  2015ثّ دٔ عٕو
ييضاٌ آٌ دس عبل  1990اعت .
نزا اَجبو عطخ ثُذی خذيبت پشيُبتبل ثشای کغت اْذاف صيش ضشٔسی اعت :
اْذا ف
1
2
3
4

 کبْؼ يشگ ٔ ييش يبدساٌ ٔ َٕصاداٌ گغتشػ ايکبٌ دعتشعي يبدس ٔ َٕصاد ثّ خذيبت تؾخيصي ٔ دسيبَي اسائّ خذيبت يتُبعت ثب يؾکالت يبدس ٔ َٕصاد -اعتفبدِ ثٓيُّ اص يُبثغ ٔ ايکبَبت جٓت استقبي کيفيت خذيت

اجشاي طشح عطخ ثُذی خذديبت پشيُبتبل پشاكُذگي صايًبَٓبي پشخطش سا ثّ يُطقّ داساي خذيبت عطخ  3يذذٔد ًَٕد ِ ٔ
ثب اَجبو ايٍ كبس تؼذاد يشگ ٔييش يبدساٌ ٔ َٕصاداٌ سا كبْؼ دادِ اعت .

ثشاعبط اطالػبت صيج ديبتي ييضاٌ يشگ ٔ ييش َٕصاداٌ اعتبٌ آرسثبيجبٌ ؽشقی دس عبل  11/81 ، 1384دس ْضاس تٕنذ
صَذِ يي ثبػد ايٍ دس دبنی اعت کّ يتٕعط يشگ ٔ ييش َٕصادی دس عبيش َقبط کؾٕس دذٔد  15دس  1000ثٕدِ اعت .
دس عبيّ ادايّ ايٍ تالػ ْب ييضاٌ  NMRدس اعتبٌ آرسثبيجبٌ ؽشقی دس عبل  1390ثّ دذٔد  7.5دس  1000سعيذِ
اعت کّ ايٍ سقى دس يقبيغّ ثب  10.5دس  1000ثشای يتٕعط يشگ ٔ ييش َٕصاداٌ دس کؾٕس اعت .
ثذيٍ يُظٕس يشکض يذيشيت خذيبت پشيُبتبل اص عبل  1381دس ثيًبسعتبٌ انضْشا تؾکيم ٔ ٔظبيف صيش سا ثؼٓذِ گشفتّ اعت
:

انف  -دس قذو أل دس فبصهّ عبنٓبی 138 1تب :1383
 تؼييٍ عطٕح ثيًبسعتبٌ ْب ( 29ثيًبسعتبٌ دس اعتبٌ )
 تؼييٍ فبصهّ ْش ثيًبسعتبٌ ثب اعتبَذاسد ْب gap nalysis
 اعتبَذاسد عبصی (استقبئ يذأو کيفيت ٔ ًْکبسی دسَٔی اص خٕد ْش ثيًبسعتبٌ )
 اسصيبثی يجذد
 جًغ آٔسی اطالػبت ٔ اَتؾبس آٌ ٔ کًک ثّ اجشای طشح دس عبيش َقبط کؾٕس

ة -اص عبل  1383ثّ ثؼذ کّ دس دبل دبضش َيض ادايّ داسد ايٍ يشکض ثّ فؼبنيت ْبی صيش
پشداختّ اعت :






ايجبد ًْبُْگی ثيٍ ثيًبسعتبٌ ْب ی عطخ  3ٔ2ٔ1ثشای اَتقبل يبدس ٔ َٕصاد
تؾکيم يشکض يؾبٔسِ پشيُبتبل اعتبٌ ثشای دبيهگی ْبی پش خطش
آيٕصػ پشعتبساٌ ٔ يبيبْب ثشای اسائّ خذيبت پيؾشفتّ دس عطٕح
تذٔيٍ ثشَبيّ ْبی آيٕصؽی ثشای پضؽکبٌ ػًٕيی ٔ خبَٕادِ  ،يتخصصيٍ ٔ يشدو عبکٍ دس يُطقّ
تٕعؼّ ثشَبيّ ْبی يشاقجتی دس سٔعتبْبی اصهی ٔ قًش تٕعط کبسکُبٌ ثٓذاؽتی ٔ استجبط ثب طشح(ثب ًْکبسی
يؼبَٔت ثٓذاؽتی)

جذٔل عطخ ثُذي يُطقّ اي خذيبت پشيُبتبل اعتبٌ آرس ثبيجبٌ ؽشقی دس ثيًبسعتبَٓب
ثشاعبط ٔضؼيت يٕجٕد
ػُٕاٌ عطخ
كًيتّ داَؾگبْي استقبء
عاليت يبدس ٔ َٕصاد
يشكض يذيشيت يُطقّ اي
خذيبت پشي َبتبل
عطخ ( ) 3

عطخ ( ) 2

عطخ ( ) 1

تٕضيذبت
سيبعت داَؾگبِ  ،يؼبَٔت دسيبٌ  ،ثٓذاؽت  ،آيٕصؽي  ،پؾتيجبَي  ،يذيش گشِٔ صَبٌ  ،يذيش گشِٔ
کٕدکبٌ ،فٕق تخصص َٕصاداٌ  ،اپيذييٕنٕژيغت  ،ايٕس يبيبئي يؼبَٔت دسيبٌ  ،گشِٔ ثٓذاؽت
خبَٕادِ يؼبَٔت ثٓذاؽتي ٔ ...
فٕق تخصصي َٕصاداٌ  ،پشيُبتٕنٕژيغت  ،كبسؽُبط يبيبيي
ثيًبسعتبٌ انضْشا
ثيًبسعتبٌ کٕدکبٌ
ثيًبسعتبٌ طبنقبَي
ثيًبسعتبٌ  29ثًٍٓ
ثيًبسعتبٌ ؽٓيذ ثٓؾتي يشاغّ
ثيًبسعتبٌ ؽًظ(خصٕصی)
ثيًبسعتبٌ ييبَّ
ثيًبسعتبٌ يشَذ
ثيًبسعتبٌ اْش
عشاة
ثيًبسعتبٌ ْبی استؼ ،اييشانًٕيُيٍ
يذالتی ،ؽجغتشْ ،بدی ؽٓش،
ػجت ؽيش ،ثُبة ،يهکبٌ ،ثغتبٌ آثبد
اعکٕ ،آرسؽٓش ،ؽٓشيبسْ،ؾتشٔد

جدول 1
عطخ يك
ثيًبسعتبٌ ْبی استؼ ،اييشانًٕيُيٍ
يذالتی ،ؽجغتشْ ،بدی ؽٓش ،عشاة
ػجت ؽيش ،ثُبة ،يهکبٌ ،ثغتبٌ آثبد
اعکٕ ،آرسؽٓش ،ؽٓشيبس،
ْؾتشٔد

يشکض پشيُبتبل
سطح دو
ثيًبسعتبٌ ؽًظ
ثيًبسعتبٌ  29ثًٍٓ
ثيًبسعتبٌ ييبَّ
ثيًبسعتبٌ يشَذ
ثيًبسعتبٌ اْش

سطح سه
ثيًبسعتبٌ کٕدکبٌ
ثيًبسعتبٌ طبنقبَي
ثيًبسعتبٌ ؽٓيذ ثٓؾتي يشاغّ

ثيًبسعتبٌ انضْشا

ثيًبسعتبٌ  29ثًٍٓ تجشيض

عطخ ثُذي
تٕاَبئي ْب

o
o
o

ثبيذ قبدس ثّ كُتشل دبيهگي ٔ صايًبٌ ثذٌٔ يؾكم ثبؽذ.
ثبيذ يٕاسد پشخطش سا اسصيبثي ٔ تؾخيص دادِ ٔ ثب عطٕح
ثبالتش يؾبٔسِ كُذ.
عبصيبٌ دْي يُبعت ثشاي ٔقبيغ أسژاَظ غيش قبثم پيؾجيُي
يبَُذ اديبء َٕصاد داؽتّ ثبؽذ.

o
o
o
o
o
o

ثبيذ تًبيي تٕاَبي ْبي عطٕح  1سا داسا ثبؽذ.
ثبيذ قبدس ثّ كُتشل دبيهگي ٔ صايًبٌ ثب خطش يتٕعط ثبؽذ.
ثبيذ يٕاسد پشخطش سا اسصيبثي ٔ تؾخيص دادِ ٔ ثب عطٕح
ثبالتش يؾبٔسِ كُذ.
عبصيبٌ دْي يُبعت ثشاي ٔقبيغ أسژاَظ غيش قبثم
پيؾجيُي يبَُذ اديبء َٕصاد داؽتّ ثبؽذ
ثبيذ قبدس ثبؽذ دس ػشض  15دقيقّ ثشاي عضاسيٍ أسژاَظ
آيبدِ ؽٕد.
داساي فتبل يَٕيتٕسيُگ ثبؽذ.

o
o
o
o

ثبيذ تًبيي تٕاَبي ْبي عطٕح پبييٍ تش سا
داسا ثبؽذ.
ثبيذ قبدس ثّ كُتشل دبيهگي ٔ صايًبٌ ثب خطش
ثبال ثبؽذ.
عبصيبٌ دْي يُبعت ثشاي اديبء َٕصاد ٔ
يٕاسد ديگش أسژاَظ سا داؽتّ ثبؽذ
داساي  ٔ NICUثخؼ دبيهگي ْبي پشخطش
ثبؽذ.

o
o
o
o
o

ثبيذ تًبيي تٕاَبي ْبي عطٕح پبييٍ تش سا داسا ثبؽذ.
ثبيذ قبدس ثّ كُتشل دبيهگي ٔ صايًبٌ ثب خطش ثبال ثبؽذ.
عبصيبٌ دْي يُبعت ثشاي اديبء َٕصاد ٔ يٕاسد ديگش
أسژاَظ سا داؽتّ ثبؽذ
داساي  ٔ NICUثخؼ دبيهگي ْبي پشخطش ٔ ICU
يبدساٌ ثبؽذ.
قبدس ثّ يذيشت ؽجکّ ٔ اسائّ يؾبٔسِ ثّ تًبيی عطٕح
ٔ داسای عتبد اَتقبل يبدس ٔ َٕصاد ثبؽذ.

عطخ يك

يشکض پشيُبتبل
سطح دو

سطح سه

اَتقبل يبدس يب َٕصاد

o

o

o

o

اَتقبل اص عطخ  1ثّ :2
 دبيهگي ْبي يؾكم كّ ادتيبج ثّ يشاقجت ٔيژِ َذاسد.
 دبيهگي  32اني ْ 36فتّ
 دبيهگي دٔ قهٕيي  34اني ْ36فتّ
َٕ صاد ثب عٍ دبيهگي  34اني ْ 36فتّ ،ديغتشط تُفغي يتٕعط يب ثيًبسي كّ ادتيبج
ثّ يشاقجت ٔيژِ َذاسد.
اَتقبل اص عطخ  1ثّ :3
 دبيهگي ْبي يؾكم كّ ادتيبج ثّ يشاقجت ٔيژِ داسد.
 دبيهگي صيش ْ 32فتّ
 دبيهگي دٔ قهٕيي صيش ْ 34فتّ
َٕ صاد ثب عٍ دبيهگي كًتش اص ْ 34فتّ ،ديغتشط تُفغي ؽذيذ كّ ادتيبج ثّ َٔتيالتٕس
داؽتّ ثبؽذ يب ثيًبسي كّ ادتيبج ثّ يشاقجت ٔيژِ داسد.
اَتقبل اص عطخ  1ثّ يشکض پشيُبتبل
 دبيهگی صيش ْ 30فتّ
 دبيهگی چُذ قهٕی صيش ْ 32فتّ
 دبيهگی کّ يبدس َيبص ثّ يشاقجت دس ثخؼ  ICUيبدس داؽتّ ثبؽذ
تًبيی يٕاسد جشادی کّ قجم اص تٕنذ تؾخيص دادِ ؽذِ اَذ ثبيذ ثّ يشکض پشيُبتبل اَتقبل
يبثُذ ٔ دس صٕستی کّ ثؼذ اص تٕنذ يٕسد جشادی تؾخيص دادِ ؽذِ اعت ثبيذ ثّ عطخ 3
ٔيژِ جشادی اطفبل اَتقبل يبثذ.
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 oاَتقبل اص عطخ  2ثّ :3
 دبيهگي ْبي يؾكم كّ ادتيبج ثّ يشاقجت ٔيژِ
داسد.
 دبيهگي صيش ْ 32فتّ
 دبيهگي دٔ قهٕيي صيش ْ 34فتّ
َٕ صاد ثب عٍ دبيهگي كًتش اص ْ 34فتّ ،ديغتشط
تُفغي ؽذيذ كّ ادتيبج ثّ َٔتيالتٕس داؽتّ ثبؽذ يب
ثيًبسي كّ ادتيبج ثّ يشاقجت ٔيژِ داسد.
اَتقبل اص عطخ  2ثّ يشکض پشيُبتبل
o
 دبيهگی صيش ْ 30فتّ
 دبيهگی چُذ قهٕی صيش ْ 32فتّ
 دبيهگی کّ يبدس َيبص ثّ يشاقجت دس ثخؼ ICU
يبدس داؽتّ ثبؽذ
تًبيی يٕاسد جشادی کّ قجم اص تٕنذ تؾخيص دادِ
o
ؽذِ اَذ ثبيذ ثّ يشکض پشيُبتبل اَتقبل يبثُذ ٔ دس
صٕستی کّ ثؼذ اص تٕنذ يٕسد جشادی تؾخيص دادِ
ؽذِ اعت ثبيذ ثّ عطخ ٔ 3يژِ جشادی اطفبل اَتقبل
يبثذ.

اَتقبل اص عطخ  3ثّ يشکض پشيُبتبل
o
 دبيهگی صيش ْ 30فتّ
 دبيهگی چُذ قهٕی صيش ْ 32فتّ
 دبيهگی کّ يبدس َيبص ثّ يشاقجت دس
ثخؼ  ICUيبدس داؽتّ ثبؽذ

ييضاٌ يشگ ٔ ييش کٕدکبٌ صيش  5عبل خبَّ ْبی ثٓذاؽت ؽٓشعتبَٓبی تبثؼّ اعتبٌ آدسثبيجبٌ ؽشقی
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