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معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دسترسی برخط به گنجینه فیلم های مهارت محور سالمت مادران و نوزادان

با سالم و احترام 
    در راستای برنامه های بهبود کیفیت خدمات مراقبت مادران باردار و آمادگی برای زایمان و نیز مراقبت های حیاتی و 

تکاملی نوزاد، افزایش مهارت ارائه دهندگان خدمت در هنگام بارداری، تولد و پس ازآن ضروری است. با هدف دسترسی 

همگانی و سریع ارائه دهندگان خدمت در سطوح مختلف بهداشت ودرمان و گیرندگان خدمات مراقبت شامل مادران باردار، 

والدین و مراقبان نوزاد، رسانه های آموزشی اداره سالمت مادران و اداره سالمت نوزادان با موضوعات گوناگون مراقبت های 

مادر باردار و نوزاد سالم و نوزاد نارس در قالب ویدئوهای آموزشی و با همکاری استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تهیه 

و در سامانه بهداشت تی وی به نشانی www.behdasht.tv در دسترس عموم قرار گرفته است. 

اهم موضوعات قابل استفاده شامل موارد زیر است:

آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان 

واکسیناسیون مادران بارداری 

مراقبت مشاهده محور در نیدکپ 

کاردرمانی ویژه مراقبان و والدین 

مهارت های شناختی نوزادان نارس 

کاردرمانی، فراسوی یک معجزه 

مسیر درمانی شکاف کام و لب 

شیردهی در شیرخواران با شکاف کام و لب 

(ECEB) کارگاه بین المللی مراقبت های اساسی نوزادان 

مهارت های شیردهی دوقلوها 

رفتارخوانی نوزاد 

گفتاردرمانی و شکاف کام و لب 

راهنمای والدین در مسیر درمان شکاف و لب 

http://www.behdasht.tv/
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 (HBB)کارگاه بین المللی کمک به تنفس نوزاد 

(EPIQ) کارگاه بین المللی بهبود کیفیت 

NIDCAP کارگاه آموزشی بین المللی 

برنامه مداخله دهانی حرکتی در نوزادان نارس 

شیردهی نوزادان نارس 

وضعیت دهی به نوزادان 

فیزیوتراپی تنفسی 

(الزم به ذکر است که این فهرست، به مرور روزآمد خواهد شد)

خواهشمند است برای بهره مندی همکاران محترم دستور فرمایید نسبت به معرفی سامانه پیشگفت به مراکز و واحد های ارائه 

خدمات مراقبت از مادر، نوزاد سالم و بیمار و رسیده و نارس در بخش های دولتی و غیر دولتی( مطب ها، کلینیک ها و مراکز 

مشاوره )، بخش های  تولد و بستری نوزادان در مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی ارائه 

دهنده خدمات مراقبت مادر ونوزاد، آموزش دانشجویان در دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی اقدام گردد. 

توجه به نکات زیر مفید است: 

استفاده از ویدئوهای آموزشی در سامانه بهداشت تی وی به صورت برخط و رایگان پس از ثبت نام امکان پذیر است.  

 مخاطب برخی از محتواها، والدین هستند و توصیه می شود در برنامه های توانمند سازی والدین برای مراقبت از نوزاد 

معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.


