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  ماهه 59تا  1بازنگري برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان  عنوان طرح
 که است هایی شاخص  جمله از ولی است سالمتی مهم هاي شاخص از یکی چه اگر میرکودکان، و مرگ معرفی موضوع و اهمیت آن 

 وسعهت به مربوط مطالعات حوزه در شاخص این که آنجایی از. باشدمی اقتصادي و اجتماعی عوامل تأثیر تحت
 در و دهش محسوب یافتگی توسعه میزان ارزیابی هايشاخص مهمترین از یکی عنوان به دارد، اهمیت انسانی

در اهداف برنامه توسعه در ضمن . است گرفته قرار ویژه تأکید مورد نیزهزاره و پایدار  توسعه اهداف چارچوب
در هزار تولد زنده)، کاهش مرگ و میر  12سال به کمتر از  5ششم کشور نیز(کاهش مرگ کودکان زیر 

 رگم پایش براي موضوع، اهمیت به توجه بااست،  کودکان از اهداف اصلی اداره سالمت کودکان قرار گرفته
 اداره سالمت کودکان توسط 59تا  1مراقبت مرگ کودکان اطالعاتی نظام، میر و مرگ علل تحلیل و کودکان
 صخصو در شده انجام مداخالت کودکان ومیر مرگ هايمیزان تحلیل ضمن بتوان آن کمک به تا شد طراحی
براي تمامی موارد مرگ گزارش شده، پرسشنامه هاي  و مقرر شد نمود شیابیزار نیزرا  کودکان سالمت ارتقاي

بررسی مرگ تکمیل و در کمیته هاي کاهش مرگ و میر کودکان در بیمارستان، شهرستان و دانشگاه بررسی 
ین اساس ا شود، تا با توجه به علت فوت، راهکارهاي مناسب براي پیشگیري از بروز موارد مشابه ارائه گردد. بر

، بیمارستان، شهرستان و دانشگاه مداخالت مبتنی بر جامع سالمتخانه بهداشت، مرکز در هر  یک از سطوح 
در کلیه دانشگاه هاي علوم  1386ماهه از ابتداي سال  59تا  1شواهد صورت می گیرد. نظام مراقبت کودکان 

ر سالمت دفتارزشیابی برنامه نظام مراقبت مرگ انجام شد، بر این اساس  1397سال پزشکی اجرا میشود. 
به  ا توجهضمن بازنگري این نظام، ببا توجه به ارزشیابی انجام شده ت، خانواده و مدارس در نظر دارد جمعی

 نماید.  بازنگريرا  ماهه 59تا  1سال، نظام مراقبت مرگ کودکان  5مرگ و میر کودکان زیر اهمیت 
 ماهه 59تا  1بازنگري برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان هدف کلی :  اهداف مورد نظر طرح

خروجی هاي مورد انتظار 
 طرح

 ماهه 59 تا 1 نظام مراقبت مرگ کودکانمدون برنامه ارائه  .1
 مرگ کودکان  بازنگري شده ارائه پرسشنامه هاي .2
شهرستان، سال در بیمارستان،  5کمیته هاي مرگ کودکان زیر بازنگري شده ارائه دستورالعمل  .3

 دانشگاه و ستاد
 در بیمارستان،ماهه  1-59نظام مراقبت مرگ کودکان برنامه بازنگري شده  ارائه دستورالعمل .4

 ، دانشگاه و ستاد شهرستان
 پایش بیمارستان، شهرستان و دانشگاه بازنگري شده ارائه چک لیست هاي  .5
 )مرگ عللحسب  بر( کودکان مرگ کاهش و يریشگیپ مداخالت ارائه .6
 سن)حسب (بر  پیشگیري و کاهش مرگ کودکان مداخالت ارائه .7

انتظارت از مجري در حین 
اجراي طرح (مانند روش 

 کار و ...)

 ماهه 59تا  1 برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان پیشنهادارائه  .1
 توجه به امکانات موجود علمی  تخصصی و اجرایی  وزارت بهداشت و استفاده از ظرفیت هاي موجود  .2
 هماهنگی با تیم مدیریتی برنامه .3
 (پرداخت بر این اساس انجام میشود) ارائه گزارش پیشرفت در طول طرح .4
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انتظارت از مجري پس از 
اتمام طرح (مانند اقدامات 
کاربست نتایج، مالحظات 

 اخالقی و قانونی و ...)

 ماهه 59 تا 1 نظام مراقبت مرگ کودکانبازنگري شده برنامه ارائه  .1
 تدوین مستندات الزم و ارائه آن ها  .2

ویژگی هاي انتخاب طرح 
 دهندگان

 درمانی کشور  –سابقه کار در نظام بهداشتی داراي  .1

 پس از عقد قراردادیک سال  مدت زمان اجراي طرح 
 ریال 000/000/800/-هزینه پیشنهادي  سقف بودجه طرح

 .است شده ینیب شیپ سفیونی با بهداشت وزارت مشترك يها پروژه قالب در طرح نیا منبع/ منابع تامین مالی طرح
 در جمهوري اسالمی ایران یونیسفدفتر منبع تامین اعتبار 

برنامه/ برنامه هاي متاثر و 
ارتقا یافته از اجراي این 

 طرح در حوزه

 برنامه هاي سالمت کودکان 

 


