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سناریوی مرگ مادر
مریم بهبهانی زاده

کارشناس مادران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ــ شماره مقاله. مثال: اگرامتیازشما 80 باشد )80 - 10924 ( به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 10924 پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیاز

ایرانی،  غیر  شهر،  ساکن   G6P5 ساله   24 ــاردار  ب خانم 

بـــدون مــجــوز اقــامــت اســـت. مـــادر بــیــســواد، خــانــه دار و 

فاقد بیمه بوده، کلیه زایمان ها طبیعی بوده و دو زایمان 

آخر در منزل توسط فرد دوره ندیده انجام شده است. 

در  بار  چندین  قبلی،  زایمان  به  مربوط  پیگیری های  در 

داده  هشدار  وی  به  منزل  در  زایمان  خطرات  خصوص 

شده بود. آخرین زایمان مادر هفت ماه با بارداری اخیر 

در  زایمان  آخرین  از  بعد  ماه  اســت. سه  داشته  فاصله 

مشاوره  مطمین  بـــارداری  از  پیشگیری  روش  خصوص 

شده و قرص ترکیبی دریافت کرده است. یک ماه و نیم 

به قطع  اقــدام  قــرص  از  استفاده  عــوارض  به علت  بعد 

روش می کند که مجدد با پیگیری مرکز دو ماه و نیم بعد 

مراجعه می کند.  مرکز  به  ترکیبی  دریافت قرص  جهت 

احتماال روش پیشگیری را استفاده نکرده است.

وی  بـــارداری  و  نشده  انــجــام  بـــارداری  از  پیش  مراقبت 

ناخواسته بوده و با سن بارداری 7 هفته تشکیل پرونده 

طور  به  مــادر  روتین  مراقبت های  اســت.  داده  ــارداری  بـ

کامل از مراقبت بار اول تا مراقبت بار پنجم انجام شده 

و  بــوده  نرمال  مــادر  مراقبت ها عالیم حیاتی  این  در  که 

مادر  بدنی  تــوده  نمایه  اســت.  نداشته  خاصی  عارضه 

25.39 )اضافه وزن( بوده و به علت وزن گیری نامطلوب 

به  توجه  با  که  اســت  شــده  ارجــاع  تغذیه  کارشناس  به 

نبودن کارشناس تغذیه در مرکز، مادر به مرکز شهرستان 

مراجعه نکرده است. 

درتاریخ 99.5.11 مادر دچار دردهای زایمانی می شود. به 

دلیل غیر ایرانی بودن و نداشتن دفترچه بیمه درمانی، 

را  زایمان  انجام  جهت  بیمارستان  به  رفتن  به  تمایلی 

نداشته است. در ساعت 4 بامداد مادر زایمان می کند 

ولــی به دلیل عــدم خــروج جفت، مــادر دچــار خونریزی 

شدید شده و فوت می کند.

این گونه  را  ماجرا  اســت  ســاده  کارگر  که  متوفی  همسر 

تعریف می کند: در تاریخ 99.5.11 در ساعت 4 صبح به 

دلیل درد زایمان، همسرم من را بیدار کرد و تا قبل از آن 

هیچ درد زایمانی نداشت، برای بردن ایشان به زایشگاه 

به  نــداد.  ولــی متاسفانه جــواب  آژانــس تماس گرفتم  با 

به  نــدادنــد. مجبور شــدم  زدم جــواب  زنــگ  آشناهایمان 

منزل همسایه رفتم در همین حین همسرم زایمان کرد.

جامع  خدمات  مرکز  به  را  همسرم  همسایه  ماشین  با 

فریاد  و  داد  ماشین  در  همسرم  رساندم.  سالمت شهر 

می کرد. در مرکز به همسرم سرم زدند و با آمبوالنس به 

در  همسرم  کردند.  اعــزام  مجاور  بیمارستان شهرستان 

آمبوالنس دیگر صحبت نمی کرد و بدحال بود. 

مادر در تاریخ 99.5.11 به علت خونریزی در بیمارستان 

فوت می کند.

مداخله های  موارد مشابه  تکرار  از  پیشگیری  منظور  به 

تعیین شده ذیل برای کاهش عوامل قابل اجتناب مرگ 

مادر بیان می شود:

نکات قابل توجه:

تمامی زنان 	  جهت  ــارداری  بـ از  پیش  مراقبت  انجام 

واجد شرایط که تمایل به بارداری دارند.

ــاردار و خـــانـــواده هـــای ایــشــان 	  ــ ــادران بـ ــ ــه مـ ــوزش ب ــ آم

درخصوص خطرات زایمان درمنزل.
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