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وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
دفتر سالمت خانواده و جمعيت
اداره سالمت کودکان

فهرست عناوين
گردش كار بررسي نظام مراقبت مرگ کودکان  1تا  59ماهه درشهرستان
شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ کودک درشهرستان
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شرح مراحل گردش كار بررسي مرگ كودک در شهرستان
 .1در استان هايی که نظام ثبت مرگ وجود دارد ،فهرست متوفيان  1تا  59ماهه منطقه که به هر علتی فوت شده اند به همراه نشانی آنان توسط مسئول ثبت مرگ شهرستان
به مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه شهرستان تحويل داده می شود.
 .3فوت کودک در روستا توسط بهورز ،پزشك مرکز ب هداشتی درمانی روستا يا اهالی روستا و از طريق فرم گزارش فوري مرگ کودک يا تلفنی به نزديك ترين واحد بهداشتی
درمانی يا مرکز بهداشت شهرستان اطالع داده می شود .فوت کودک در شهر توسط بيمارستان ،مطب خصوصی ،سازمان هاي مختلف ،مرکز بهداشتی درمانی شهري ،پايگاه
بهداشتی و افراد غير رسمی از طريق تكميل فرم گزارش فوري مرگ يا تلفنی به نزديك ترين واحد بهداشتی درمانی يا مرکز بهداشت شهرستان اطالع داده می شود.
 .4مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه شهرستان به همكاران محيطی اعالم می کند که با توجه به نشانی ،به محل سكونت متوفی در زماان حياات مراجعاه و امن
مصاحبه با بستگان وي و براساس تعريف کشوري بررسی مرگ ،موارد مرگ کودک را شناسايی کنند.
 .6مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه شهرستان پس از دريافت ليست کودکان فوت شده آن را به مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه دانشگاه ارسال می نمايد.
 .7مسوول تيم پرسشگري درشهرستان،مسوول بهداشت خانواده شهرستان می باشد که اعضاي که مناسب براي پرسشگري می باشد انتخاب می کند.
سرعت تشكيل و رسيدگی تيم پرسشگري اهميت دارد تا از هرگونه مخدوش شدن داده هاي الزم جلوگيري شود و به اعتبار نتايج کمك کند.وهمچنين اين افاراد عاالوه بار
توانمندي هاي علمی،بايستی قدرت ارتباطات براي پرس و جوي الزم و بررسی همه جانبه داشته باشند.
 .8تيم پرسشگري شهرستان به منظور تكميل پرسشنامه به منزل متوفی وهر يك از واحدهاي بهداشتی -درمانی که مرگ درآنجا اتفاق افتاده است مانند بيمارستان يا مطاب
مراجعه کرده ،پرسشنامه را تكميل می کند .تيم پرسشگري شهرستان بايدپرسشنامه هاي ب ،ج وه(پيوست )2را مطابق با دستورالعمل نحوه تكميل آن براي هرکودک متاوفی
حداکثر طی مدت  15روزتكميل کند.
 .9بعداز ا نجام پرسشگري وتكميل پرسشنامه هاي مربوطه ،اطالعات جمع آوري شده توسط مسوول بررسی مارگ کودکاان درشهرساتان وارد ساايت نظاام مراقبات مارگ
 www.health.gov.irمی شود وهمچنين اطالعات بيمارستان ها نيز در اين سايت ثبت می شود  .سپس گروه کاري در شهرستان با مساووليت بهداشات خاانواده
شهرستان تشكيل می شود و اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها و پرونده ها را بررسی کرده وليست پيشنهادي مداخالت مرگ کودکان)نمونه فرم درپيوست  )3وهمچنين
ليست مشكالت بدست آمده(مانند فرم1درپيوست )3رابراي دستور جلسه در کميته آماده می کنند.
مسوول گروه کاري درشهرستان ،مسووليت بهداشت خانواده شهرستان می باشد که اعضاي که مناسب براي گروه کاري می باشد انتخاب می کند.حداقل اعضااي کاار گاروه
شهرستان شامل :مسوول بهداشت خانواده-يك نماينده از واحد مبارزه بابيماريها-يك پزشك فعال درتيم بررسی مرگ  -کارشناس برنامه کودکان-کارشناس مسوول بررسای
مرگ می باشد.
مسوول تشكيل کميته درشهرستان،رييس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان می باشد که اعضاي که مناسب براي کميته می باشاد انتخااب واباالن آن راصاادرمی کند.شار
وظايف کميته شهرستانی وليست حداقل افرادي که بايد درکميته حضور فعال داشته باشنددر پيوست  4درج شده است.
حداقل زمان براي برگزاري کميته هاي مرگ ومير کودکان در شهرستان هر2ماه يكبار می باشد:
در صورتيكه مرگ کودکان  1تا  59ماهه درطی مدت ذکر شده براي تشكيل کميته در شهرستان اتفاق نيافتاده است يا ليست مداخالتی از مرگ هاي اتفاق افتااده ،اساتخراج
نشده است اطالعات بايد براساس پايش وارزيابی برنامه هاي کودکان درشهرستان استخراج شود ودر کميته مطر گردد (پيوست  5فلوچارت اجاراي نظاام مراقبات کودکاان
درشهرستان)
 .10ليست پيشنهادي مداخالت توسط مسووليت بهداشت خانواده براي اعضاي کميته قرائت شودواعضاي کميته الزم است کاه آن را  ،ماورد بحاب وبررسای قارار دهناد و
درصورت تصويب نوع مداخله ،بخش ياسطح مداخله کننده و سقف زمانی براي اجراي مداخله را مشخص نمايند .همچنين ،مسئولين اجراي پايش و ارزياابی باياد در کميتاه
بررسی مرگ کودکان تعيين شود .در صورتی که پس از بررسی مشخص شود که يكی از سطو مداخله کننده خارج ازشهرستان است ،مراتب بايد در اسرع وقت باه مساوول
بررسی مرگ کودکان دانشگاه گزارش گردد.
 . 11پس از مصوب شدن مداخالت وتعيين مسوول اجراي آن درکميته ،بايد به هربخش ياسطحی که متولی مداخله شناخته شده است ابالن با امضااي ريايس کميتاه صاادر
وارسال گردد .
 . 12هربخش ياسطحی که متولی مداخله شناخته شده است بايد فعاليت هاي اجرايی مداخله مصوب شده ( تكميل فرم جدول فعاليات تفضايلی پيوسات )6را مشاخص ودر
موعد مقرر به کميته تحويل دهد.
 .13برنامه بايد طبق جدول فعاليت هاي تدوين شد ه و زمانبندي مقرر به اجرا درآيدوگزارش پيشرفت و عدم انجام فعاليت ها در زمان مقررمی بايد به مساوول بررسای مارگ
شهرستان جهت ارائه به کميته ارسال شود.

 . 14در طول اجرا ،برنامه بايد مورد پايش و ارزيابی قرار گيرد تا ميزان موفقيت و نقاط عف احتمالی آن مشخص شود .نتايج به دست آمده از پايش و ارزياابی مداخلاه مای
بايد در جدول فعاليت تفضيلی (پيوست  )6وارد شود.
 . 15در صورت وجود مشكل در اجرا يا اثر بخش نبودن مداخالت ،بايد در کميته علت آن بررسی ودر جهت رفع آن برنامه ريزي شود وهمچناين راهكاار ديگاري باه ساطو
مربوطه ابالن کند.تا در نهايت نتيجه مطلوب حاصل گردد.
 . 16نتيجه فعاليت هاي انجام شده همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابی در آغازهرجلسه کميته بايد توسط مساووليت بهداشات خاانواده خواناده شاود .وليسات ماداخالت
پيشنهادي(پيوست ، )3جدول فعاليت هاي تفضيلی(پيوست ، ،)6صورتجلسه کميته هاو فايل « CSOحاوي اطالعات مرگ کودکان » بايد هار  3مااه ياك باار باه مسائول
بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه دانشگاهی ارسال شود.
17و . 18مسوول بررسی مرگ کودکان شهرستان بايد حداقل ازکليه بيمارستانهاي تابعه شهرستان هرفصل يك بازديدبا چك ليست پايش بيمارستان(پيوست  )7داشاته باشاد
وعملكرد تيم پرسشگري بيمارستان را براساس اطالعات جمع آوري شده در پرسشنامه ارزيابی کرده و پسخوراند حاصل از ارزيابی را درفرآيند هاي بعدي اعمال نمايند.

فرم گزارش تلفني موارد مرگ كودكان  59-1ماهه
دانشگاه …………………….
رديف

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

نام و نام خانوادگي متوفي

شهرستان .............
سن
متوفي(ماه)

تاريخ فوت
(روز ،ماه ،سال)

نام بيمارستان ...........
محل سکونت

محل فوت

نام گزارش دهنده
علت فوت
(براساس )ICD10

تركيب و شرح وظايف كميته شهرستاني كاهش مرگ و مير كودكان  1تا  59ماهه
اعضاء كميته :
 -1رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان
 -2رياست مركز بهداشت شهرستان
 -3مسوول گسترش شبكه برحسب نیاز
 -4مسوول بهداشت خانواده
 -5يك نفر متخصص كودكان
 -6حداقل يك نفر از مترون بیمارستانهای تابعه شهرستان
 -7رياست كمیته های بیمارستاني برحسب نیاز
 -8مسوول مبارزه بابیماريها برحسب نیاز
 -9كارشناس مسوول بررسي مرگ كودكان  1تا  59ماهه شهرستان
روش انجام كار :
-1جلسات كمیته بايد بطور مرتب و حداقل هر  2ماه يك بار تشكیل گردد.
-2رياست كمیته را رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان عهده دار خواهد بد .
 -3دبیر كمیته توسط رياست شبكه و از بین اعضاء جلسه (ترجیحاً مسوول بهداشت خانواده) انتخاب خواهد شد .
 -4رياست كمیته های بیمارستاني كاهش مرگ ومیر بر حسب دستوركار جلسه موظف به شركت درجلسات كمیته شهرستاني كاهش مرگ ومیر خواهند بود  .تبصره –
تشكیل جلسه خارج از زمان مقرر و بر حسب نیاز  ،دعوت از ساير متخصصین و كارشناسان برای شركت در جلسات و انجام امور محوله با نظر رئیس كمیته و تصويب
ايشان بدون مانع مي باشد .
وظايف اعضاء كمیته :
-1بحث وبررسي لیست پیشنهادی مداخالت مرگ كودكان 1تا  59ماهه شهرستان ،استخراج شده ازنررم ازرزارو پرسشرنامه هرای مربوطره و همچنرین بررسري
اطالعات ،ارائه پیشنهاد ها وگزارشات ارسال شده از بیمارستان ها.
-2مصوب كردن مداخالت بر اساس اطالعات بدست آمده.
 -3تعیین بخش ياسطح مداخله كننده و سقف زماني برای اجرای مداخله.
-4ابالغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده.
-5تعیین مسئولین اجرای پايش و ارزيابي بر نحوه اجرای مداخالت تصويب شده در شهرستان .
 -6ارائه پیشنهاد به كمیته دانشگاهي بررسي مرگ و میركودكان برای اجرای مداخالت تصويب شده در سطح دانشگاه
 -7نظارت بر تشكیل و حسن اجرای وظايف كمیته های بیمارستاني بررسي مرگ و میر كودكان  1تا  59ماهه .
 -8جلب همكاری های بین بخشي
تبصره – 1مداخالت استخراج شده از نرم اززار و اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها در گروه كاری شهرستان كه با مسروولیت بهداشرت خرانواده شهرسرتان
تشكیل مي شود را بررسي كرده ولیست پیشنهادی مداخالت مرگ كودكان رابرای دستور جلسه در كمیته آماده مي كنند.
تبصره – 2درصورتیكه چندماه گذشته مرگ كودكي اتفاق نیازتاده است يا لیست مداخالتي از مرگ های اتفراق ازتراده ،اسرتخراج نمري شرود لیسرت پیشرنهادی
مداخالت بايد براساس اطالعات پايش وارزيابي برنامه های كودكان استخراج شود.
وظايف رئیس كمیته :
-1اداره جلسات كمیته .
-2تقسیم كار و تعیین وظايف اعضاء كمیته .
-3تشكیل كمیته های زرعي كارشناسي .
-4تايید صورتجلسه كمیته و ابالغ آن .
-5تعیین دبیر كمیته .
وظايف دبیر كمیته :
-1تهیه دستور جلسه با هماهنگي رياست كمیته .
-2ارسال دعوت نامه ها  ،پیگیری برای تشكیل جلسات و ارسال صورتجلسات .
-3زراهم نمودن تداركات الزم و مورد نیاز برای تشكیل جلسه كمیته .
-4گزارش حضور و غیاب اعضاء به رياست جلسه .
-5پیگیری مصوبات كمیته و وظايفي كه برای اعضاء كمیته تعیین شده است .
-6ارسال گزارش زصلي مصوبات كمیته و مداخالت صورت گرزته به مسوول بررسي مرگ دانشگاه
وظايف منشي كمیته :
-1تهیه دعوت نامه ها .
-2تهیه صورتجلسه .
-3كمك به دبیر كمیته در اجرای وظايف محوله .

آيا مرگ کودک  1تا
 59ماهه در  2ماه
گذشته درشهرستان
اتفاق افتاده است؟

فلوچارت اجرای نظام مراقبت
کودکان در شهرستان

پيوست 5

خير

آيا پايش برنامه
های کودکان طی
 6ماه گذشته
اتفاق افتاده است؟

بلی

تشكيل تيم
پرسشگري
وتكميل
پرسشنامه

آياارزيابی سالمت
کودکان درشهرستان
طی  12ماه گذشته
اتفاق افتاده است؟

خير
تشكيل تيم
پرسشگري
وتكميل
پرسشنامه

بلی

بلی

جمع بندي داده
های پايش
وراهكارهاي
پيشنهادي

جمع بندي داده ها ی مرگ
وراهكارهاي پيشنهادي

آيا مداخله اي براساس
داده هاي مرگ
مشخص مي شود؟

بلی

آيا مداخله اي براساس
داده هاي ارزيابی
مشخص مي شود؟
خير

بلی
بلی

رفع علت عدم تصويب

تشكيل كميته

آيا مداخله مشخص شده
مصوب شده است؟

خير

آيا مداخله اي
براساس داده هاي
پايش مشخص
مي شود؟

بلی

خير

تشكيل تيم کاری
وبدست آوردن
ارزيابی بخش
های کودکان

جمع بندي داده
های ارزيابی
وراهكارهاي
پيشنهادي

تشكيل كارگروه
خير

خير

جمع بندي علت
عدم تصويب

آيا رفع عدم تصويب
امكان دارد؟

بلی
خير
برنامه ريزي جهت انجام مداخله
آيا مداخله انجام شد؟

بلی

آيا مداخله انچام
شده موثر بود؟

خير
جمع بندي علت عدم انجام مداخله
وراهكارپيشنهادي

خير
جمع بندي علت عدم موثر بودن
مداخله وراهكارپيشنهادي

بلی

ثبت مداخالت وارسال به ستاد

فرم :3جدول فعاليت تفصيلی مداخالت تعيين شده براي کاهش عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان
نام دانشگاه................................
راه حل
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16

نام شهرستان............
سطح

فرد مسئول

مسئول
(فعاليت مداخله)

مداخله

اجرا

نام تكميل کننده............
زمان
واحد
يا دوره
اجرا

فعاليت

پايش اجرا

محل
تعداد

فی

کل هزينه

تامين
اعتبار

تاريخ اجرا

اجرا در زمان مقرر

علت تاخير يا عدم اجرا

