متوفا ،خانمی  39ساله ،حاملگی ششم ،بارداری ناخواسته
با  BMI 20.03و  LMP: 98.6.27و EDC:99.4.3
ساکن روستایی از توابع شهرستان زیرکوه

بر اساس چک لیست پایش برنامه باروری سالم ،مشاوره

طعمه
کرونا
سناریوی مرگ مادرباردار

باروری سالم غیر پزشک به مادر ارایه شده است .سابقه

بیماری نداشته و از آنجا که قصد بارداری نیز نداشته،
آموزش در خصوص روش های مطمئن پیشگیری از بارداری

به وی داده شده و در نهایت مــادر طی مشاوره اظهار
می کند که با وجود داشتن  5فرزند ،قصد بارداری ندارد.

بنابراین روش (غیر ایمن) طبیعی را انتخاب کرده است.
خدمات ارایه شده به وی توسط بهورز خانه بهداشت شامل موارد
زیر است:

•مراقبت و شرح حال اولیه غیر پزشک
•ایمن سازی تکمیل شده است
•غربالگری تغذیه

•غربالگری سالمت روان :منفی

•مراقبت هفته  6تا 10غیر پزشک

•مراقبت دوم  16تا  20غیر پزشک
توسط ماما و پزشک نیز این خدمات به مادر ارایه شده است:
•مراقبت و شرح حال اولیه بارداری ماما
•مالقات هفته  6تا 10توسط ماما

•مراقبت ویژه به علت سردرد توسط ماما

•غربالگری ناهنجاری جنین  11تا  13هفته انجام و
کم خطر ثبت شده است.

•ثبت آزمایشهای معمول نوبت اول

•مراقبت دوم بارداری هفته  16تا  20توسط ماما

•مراقبت سوم بارداری هفته  24تا 30توسط ماما
•ویزیت پزشک و مراقبت و ثبت شرح حال اولیه

در مراقبتهای فوق مادر مشکل خاصی نداشته و در

یک جلسه کالس آمادگی زایمان شرکت کرده است .طبق

فریبا قزاقی
کـارشنـاس برنامـه مادران
دانشگاهعلومپزشیک بیرجند
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اظهارات همسر متوفا ،وی سه روز قبل از بدحال شدن
در منزل تب داشته است ولی به علت ترس از ابتال به

کرونا و شناسایی وی به عنوان بیمار کرونایی و احتمال

قرنطینه شدن در منزل ،با وجود اصرارهای همسرش
راضی به مراجعه به خانه بهداشت یا اطالع رسانی به
بهورز نشده است .همچنین همسر وی اظهار داشته که
متوفا نگران بــوده است که در صــورت بستری شدن یا

قرنطینه  5فرزندش را چه کسی مراقبت کند .به همین
دلیل وضعیتش را به بهورز یا ماما اطالع ندادهاند و از
مواد مخدر برای کنترل تب استفاده کردهاند! یک روز

قبل از فــوت ،مــادر حین رفتن به دستشویی ناگهان از

حــال رفته و زمین مـیخــورد که همسرش با اورژانــس
تماس گرفته و بیمار به بیمارستان شهرستان زیرکوه

منتقل می شود.

بیمار با دستور کنترل عالیم حیاتی ،اکسیژن تراپی با

ماسک و مانیتورینگ قلبی ریوی به بیمارستان شهدای

قاین اعزام می شود .در بیمارستان قاین با  CTمشکوک

به کرونا و با تشخیص سندرم هلپ به بیمارستان سطح
ســه (ولیعصر بیرجند) اع ــزام مــی شــود .تیم مشورت

گروهی تشکیل شده و تصمیم به ختم بارداری گرفته و
پس از انجام ختم بارداری ،مادر به  ICUمنتقل می شود
اما متاسفانه ساعت  6صبح تاریخ  99.1.7فوت می کند.
تست کرونای متوفا نیز مثبت گزارش می شود.

قصورات مشاهده شده در پرونده الکترونیک فوق به این شرح است:
•بررسی ارزیابی خطر ترومبوآمبولی با توجه به سن
باالی 35سال مادر و بارداری پنجم و باالتر توسط ماما
انجام نشده است.

•بــا وجـــود ســن بـــاالی  35س ــال مـ ــادر ،مــامــا او را به
متخصص زنان ارجاع نداده است.

•غربالگری کووید  19بــرای مــادر انجام نشده است.
(غربالگری خانوار انجام شــده ولــی غربالگری فردی
توسط ماما یا بهورز انجام نشده است)

مداخالت

•پایش پروندههای الکترونیک مادران مراکز و پایگاه های
خدمات جامع سالمت و خانههای بهداشت با تاکید
بر ارزیابی ترومبوآمبولی و ارجاعات و پیگیری های

بموقع بر اساس بوکلت

•حساس سازی کارکنان بهداشتی در رابطه با اهمیت
اقدام براساس بوکلت و دقت در ثبت سامانه سیب

•حساس سازی کارکنان در رابطه با آموزش عالیم خطر
به یک نفر از بستگان مادر نیازمند مراقبت ویژه یا
مادر باردار مشکوک به کووید19

•حساس سازی کارکنان در رابطه با آموزش عالیم خطر
بــه مـــادران نیازمند مراقبت ویــژه یــا مـــادران بــاردار

•بررسی همسر از نظر ابتال به تاالسمی توسط ماما

مشکوک به کووید 19

•پیگیری انجام شده توسط ماما در سامانه سیب ثبت

غربالگری کووید  19بــرای همه مــادران بــاردار تحت

انجام نشده است.

نشده است.

•حساس سازی کارکنان بهداشتی در خصوص انجام
پوشش ،در ابتدای هر نوبت غربالگری
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