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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ  2.1در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل زﻣﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻌﻲ در ارﺗﻘﺎي آن ﺑﻪ ﺣﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از
آن دارﻧﺪ .اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )اروﭘﺎ ،ژاﭘﻦ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ .اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از زﻣﺎن ﻫﺎي
اﺟﺮا ،ارﺗﻘﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  1385و از ﺣﺪود ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ
از ﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) (1.96را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  ،1390ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 1.8
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر
اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و اداﻣﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ،
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎي 1420-30اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺪاوم ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺲ از آن ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  ،1390-92ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در
راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻴﺮ ﺷﺪن و ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪات ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ


ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.



اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ دارﻳﻢ ،اﮔﺮ در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ،ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه و در دوره ﻫﺎ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎى آﻳﻨﺪه ى اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﻪ ى ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر را اﻳﻦ ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ آن آﻣﺎدﮔﻰ ،ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎط ،ﺑﺎ آن ﺷﻮﻗﻰ ﻛﻪ در ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان ﻫﺴﺖ.



ﻣﺴﺎﻟﻪ ي ﻧﻤﺎي ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ي اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.



اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺧﻴﻠﻰ ﻗﻴﻤﺖ دارد.



ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺬارد ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ى ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﻤﺎى زﻳﺒﺎى ﺟﻮاﻧﻰ در ﻛﺸﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ
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ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ان ﺷﺎءاﷲ ﺧﻮدش ﻫﻢ اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ را اداره ﻛﻨﺪ.



ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را درﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺪار آﻧﻬﺎﺳﺖ.



ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﺪ.



ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ زوﺟﻬﺎي ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﺿﺮر ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻛﺸﻮر را از ژن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.



ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده و ﺑﺎﺳﻮاد ﻛﺸﻮر ،اﻣﺮوز ﻳﻜﻰ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.



در ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ ﺟﻮان ﻫﺎى ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮﻧﻴﺮو را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ.



ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺎى ﺑﺎ ارزش ﻣﺎ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانِ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده اﺳﺖ.



ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ،ﻫﻢ ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد ،ﻫﻢ اﻣﻴﺪ دارد ،ﻫﻢ ﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺮك دارد.

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎر دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ



در اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﻛﺎر درﺳﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ.



ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻞ ﺑﺸﻮد ،ﮔﺮه ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎز ﺑﺸﻮد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻀﻴﻪ روﺷﻦ ﺑﺸﻮد



ﻣﺘﻔﻜّﺮﻳﻦ ﻣﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺟﻤﻌﻴﺖ -در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ -ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ.



ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺸﻮد.



ﭼﺮا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ دو ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﺮا زن ﺑﻪ
ﺷﻜﻠﻲ ،ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪ داري؟



ﺑﻼﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎروري را ﻣﺤﺪود ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦّ ازدواج اﺳﺖ؛ ﺧﺐ ،اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻛﺸﻮر ﻓﻜﺮ ﺑﺸﻮد .ﭼﺮا ﺳﻦّ ازدواج در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ؟



واﻗﻌﺎً ﻛﺎر ﺑﺸﻮد ،ﻛﺎر ﻓﻜﺮي ﺑﺸﻮد؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ اﻋﺘﺪالِ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،درﺳﺖ
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﺸﻮد ،ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد ]ﺗﺎ[ اﻗﻨﺎع ﺑﺸﻮﻧﺪ اﻓﻜﺎر ﻧﺨﺒﮕﺎن.

ﭘﻴﺮو رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس "ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ" از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻧﻴﺰ "ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮاده" از ﺳﻮي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻨﺪ ﻓﻮق
اﻟﺬﻛﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دو ﺳﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮري وﻇﺎﻳﻔﻲ را در ﻗﺒﺎل اﺟﺮاي ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻋﻬﺪه دار ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

3

ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮد ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﻃﻲ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﭼﻬﺎر روز ﻛﺎري ،ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﺻﻮل ﻛﻠﻲ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق
اﻟﺬﻛﺮ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺼﺎي اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﺑﺨﺸﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮد.1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻧﻴﺎز دارد ،از
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،آﻣﺎر،
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري ،ﻧﻮزادان ،ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻻن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻧﺎﺑﺎروري و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اراﻳﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ و  ...ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد،
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا و ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي آن ﻫﺎ
ﺑﻜﻮﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و آﻣﺎده درﻳﺎﻓﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و  ...ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن ،ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ
و اﺟﺮاي اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ )در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﻴﺎرات آن داﻧﺸﮕﺎه( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﻣﺘﺒﻮع در در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي
ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﻛﻮﺷﺶ در ارﺗﻘﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺑﻮﻳﮋه اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻌﻪ در راﺳﺘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي از ارزش و اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

1در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ )ﺑﻪ ﻣﺪت  4روز ﻛﺎري( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ:
.a

ﺟﻠﺴﻪ اول در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز ﺑﻮد.

.b

ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز ﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

.c

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز ﻛﺎري و در دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.

4

اﻟﻒ -اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ:
ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮزﻧﺪآوري:2


آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻘﻮق ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري



ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرداري ﻫﺎي ارادي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ،ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪ اول ،3ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ،4ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرداري ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ،
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻘﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ

5



ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ



ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻘﻂ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ



اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎروري ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري



ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري )ﺑﺎرداري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎرداري ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺨﻮاه ،ﻧﺎﺑﺎروري،

6

ﺳﻘﻂ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ازدواج ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرداري ﻫﺎ(


اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري و ﻓﺮزﻧﺪ آوري

ﻧﺎﺑﺎروري:7


ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺎروري



اﺣﺼﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺎروري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ



اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ :ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ،ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺑﺎروري



ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎروري



ﻣﺸﺎرﻛﺖ در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺑﺎروري

2ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
3ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪود  3.5ﺳﺎل اﺳﺖ.
4ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرداري اول و دوم و دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  5ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
5ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد داراي داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ  150000-350000ﻣﻮرد در ﺳﺎل اﺳﺖ.
6ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
7ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5



ﺗﻌﻴﻴﻦ و ادﻏﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺑﺎروري در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ



ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻋﻮارض درﻣﺎن ﻫﺎ



ﭘﻲ ﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻫﺪاي ﺟﻨﻴﻦ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﻧﺎﺑﺎروري



ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎرور و زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاي ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
دارﻧﺪ )زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻘﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(

ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺳﻦ ازدواج
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ازدواج



ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ازدواج و ارزش ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك



اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ  (...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ازدواج

رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

9
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ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ ،ﻓﺮزﻧﺪآوري و ﺑﺎروري ﺳﺎﻟﻢ



ﺗﺪوﻳﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت زوﺟﻴﻦ در اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﻲ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﭘﺲ از آن



ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﺎي در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج و ﭘﺲ از ازدواج در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ



ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﻤﻴﺖ ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اوري ﺳﺎﻟﻢ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪي در ﺟﺎﻣﻌﻪ



اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺳﻬﻢ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮون ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
9اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮاي زن /ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
10ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ارﮔﺎن ﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ،روﻳﻜﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
اﺑﻌﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
در اﺳﻼم در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران:


ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي و ﺣﺬف ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎرداري ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن



ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺪون ﻛﺴﺮ از ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺷﻴﺮدﻫﻲ



ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺎرداري و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن



ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﺎرداري و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي زاﻳﻤﺎن )ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺎدران ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس ﻫﺎي
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي زاﻳﻤﺎن (...



ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺑﺎرداري



ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد



ارﺗﻘﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎرداري ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ



ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺟﺎع



ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﺳﺘﺪار ﻣﺎدر



واﮔﺬاري ﻓﺮآﻳﻨﺪ زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎ



ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻋﺎﻣﻞ زاﻳﻤﺎن



ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺰارﻳﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

ب -اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزادان:11


ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺑﺎرداري



ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎرداري



ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد



ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ



ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮزادي



ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻳﮋه ﺑﺮآﻣﻮزش ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري(



اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري در  3-10روز اول ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در زاﻳﻤﺎن اول(

11ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﻛﻮدﻛﻲ:12


اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ دوران اﺑﺘﺪاي ﻛﻮدﻛﻲ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ:


ارﺗﻘﺎي ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن



اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن  (...در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ



ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺟﻮاﻧﻲ:


ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي دوران ﺟﻮاﻧﻲ )ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي وﻳﮋه( در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ



ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن در راﺳﺘﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺰﻳﻨﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ



ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ )آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  (...در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

12ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻻن:13


ارﺗﻘﺎي ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭼﺎﻗﻲ ،دﺧﺎﻧﻴﺎت ،اﺳﺘﺮس ،ﺗﻐﺬﻳﻪ



اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺑﺎروري )ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ (...



ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺎروري ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي آﻣﻴﺰﺷﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و درﻣﺎن(



ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي:14
 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎروري
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

13ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
14ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
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گردش کار شماره  -1فردی که حداکثر چهار هفته به زمان زایمان وی باقی مانده است.
 .1در این بخش مراجعه کننده زن بارداری است که براساس برآوردهای انجام شده حداکثر چهار هفته به زمان زایمان وی
باقی مانده و برای دریافت هرگونه خدمت به درمانگاه زنان و مامایی بیمارستان مراجعه نموده است.
 .2ارایه دهنده خدمت اول ضمن ارایه خدمت و بررسی شرایط سالمت و بالینی مراجعه کننده تشخیص می دهد که براساس
لیست تعیین شده وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،بارداری های بعدی
برای او مخاطرات جانی ایجاد خواهد نمود.
 .3ارایه دهنده خدمت ضمن اعالم تشخیص اولیه خود به فرد مبنی بر لزوم بستن لوله های رحمی ،تمایل یا عدم تمایل
مراجعه کننده و همسر وی را درباره دریافت این خدمت بررسی می نماید .در صورت تمایل زوج به دریافت این خدمت فرد به
مرحله شماره چهار و در صورت عدم ت مایل برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،فرد به مرحله شماره پنج راهنمایی
می شود.
 .4با توجه به اینکه قطعی نمودن اکثریت قریب به اتفاق موارد منع بارداری نیازمند به دریافت نقطه نظر چند تخصص (مرتبط
با تشخیص اولیه) است  ،فرد برای بررسی ها و مشاوره های تکمیلی به متخصصین مربوطه ارجاع و یا از آن ها برای مشاوره
دعوت خواهد شد .براساس تشخیص اولیه ،تخصص های مرتبط بعدی شامل تخصص های زنان ،بیهوشی ،داخلی ،پزشکی
قانونی ،1متخصص /فوق تخصص داخلی (قلب ،ریه ،کلیه  ،)...روانپزشک ،متخصص مغز و اعصاب و  ...خواهند بود .این بررسی
ها و مشاوره ها توسط متخصص (و یا دستیار تخصصی ارشد مربوطه) انجام می شود .مسوولیت هماهنگی بین متخصصین و
پیگیری مشاوره ها با مدیر درمان /مترون بیمارستان است.
 .5در صورت عدم لزوم ارایه خدمت بستن لوله های رحمی ،مراقبت های دوران بارداری زن باردار تداوم یافته و وی برای یک
زایمان ایمن هدایت و آماده خواهد شد.
 .6در این مرحله نقطه نظرهای تخصصی دریافت شده از متخصصین مرتبط در "کمیته بیمارستانی 2نظارت بر خدمات بستن
لوله های رحمی" جمع بندی و نظر کمیته درباره لزوم دریافت خدمت جراحی بستن لوله های رحمی اعالم و نهایی خواهد
شد .درصورت عدم نیاز به خدمت بستن لوله های رحمی ،فرد به مرحله پنج و درصورت نیاز به این خدمت ،فرد به مرحله هفت
راهنمایی خواهد شد.
 .7در صورت تمایل و رضایت همسر برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،ضمن تداوم مراقبت های دوران بارداری و
آمادگی و هدایت برای یک زایمان ایمن ،فرد برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی در هنگام زایمان آماده خواهد شد.3
 .8خدمت بستن لوله های رحمی پس از تکمیل رضایت نامه مربوطه در هنگام زایمان طبیعی /سزارین به فرد ارایه می گردد.
در صورت ارایه خدمت بستن لوله های رحمی ،یک نسخه از مستندات کمیته بیمارستانی برای استحضار و بررسی های الزم به
کمیته شهرستانی بررسی خدمات جراحی پیشگیری از بارداری ارسال خواهد شد.4

1در صورتی که بیمارستان دارای متخصص پزشکی قانونی باشد.
 2ترکیب این کمیته شامل رییس بیمارستان به عنوان رییس کمیته ،معاون (مدیر درمان) بیمارستان به عنوان دبیر کمیته و اعضای کمیته شامل :دو
متخصص زنان ،یک متخصص بیهوشی ،مترون و متخصص /متخصصین مرتبط اعالم شده (حسب مورد) خواهند بود.
3شایان ذکر است :در صورتی که زن باردا ر در هنگام زایمان ناگزیر از مراجعه /ارجاع به بیمارستان دیگری باشد (نیاز به خدمات تخصصی بیشتر ،ارجاع
پیرو نظام سطح بندی خدمات بیمارستانی  ،)...نظریه صادر شده توسط کمیته بیمارستانی از ارزش و اعتبار الزم برخوردار بوده و نیازی به تکرار این فرآیند
در بیمارستان بعدی نخواهد بود.
4در صورت عدم تطابق مصوبات کمیته بیمارستانی با فرآیند اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ،مسوولیت پاسخگویی به عهده کمیته یادشده خواهد بود.
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گردش کار شماره  -2فردی که برای زایمان /سزارین اورژانس به بیمارستان مراجعه کرده است.
 .1در این بخش مراجعه کننده زن بارداری است که برای زایمان /سزارین اورژانس به بیمارستان مراجعه نموده است.
 .2ارایه دهنده خدمت اول ضمن ارایه خدمت و بررسی شرایط سالمت و بالینی مراجعه کننده تشخیص می دهد که براساس
لیست تعیین شده وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،بارداری های بعدی
برای او مخاطرات جانی ایجاد خواهد نمود.
 .3ارایه دهنده خدمت ضمن اعالم تشخیص اولیه خود به فرد مبنی بر لزوم بستن لوله های رحمی ،تمایل یا عدم تمایل
مراجعه کننده و همسر وی را درباره دریافت این خدمت بررسی می نماید .در صورت تمایل زوج به دریافت این خدمت فرد به
مرحله شماره چهار و در صورت عدم تمایل برای دری افت خدمت بستن لوله های رحمی ،فرد به مرحله شماره پنج راهنمایی
می شود.
 .4با توجه به اینکه قطعی نمودن اکثریت قریب به اتفاق موارد منع مطلق بارداری نیازمند به دریافت نقطه نظرهای تخصصی
(مرتبط با تشخیص اولیه) است ،برای فرد بررسی ها و مشاوره های تکمیلی مربوطه به صورت اورژانس درخواست خواهد شد.5
با توجه به تشخیص اولیه عالوه بر تخصص زنان ،تخصص های بعدی یکی از تخصص های بیهوشی ،داخلی ،پزشکی قانونی،6
متخصص /فوق تخصص داخلی (قلب ،ریه ،کلیه  ،)...روانپزشک ،متخصص مغز و اعصاب و  ...خواهند بود .این بررسی ها و
مشاوره ها توسط متخصص (و یا دستیار تخصصی ارشد مربوطه) به صورت اورژانس انجام می شود .مسوولیت هماهنگی
متخصصین و پیگیری مشاوره ها با سوپروایزر بیمارستان است.
 .5در این مرحله نقطه نظرهای تخصصی دریافت شده از متخصصین مرتبط توسط مترون /سوپروایزر بیمارستان جمع بندی
و نظر نهایی درباره لزوم یا عدم لزوم دریافت خدمت جراحی پیشگیری از بارداری اعالم خواهد

شد7.

 .6الف) در صورت عدم لزوم ارایه خدمت بستن لوله های رحمی ،وی برای یک زایمان ایمن هدایت و آماده خواهد شد.
ب) د ر صورت لزوم بستن لوله های رحمی زن باردار ،مراتب به او برای اطالع دقیق و تصمیم گیری براساس مشاوره با همسر
اعالم می گردد.
 .7با توجه به تمایل و رضایت همسر برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،ضمن آمادگی و هدایت برای یک زایمان
ایمن ،فرد برای دریافت خدمت بستن لوله های رحمی در هنگام زایمان آماده خواهد شد.
 .8خدمت بستن لوله های رحمی پس از تکمیل رضایت نامه مربوطه در هنگام زایمان طبیعی /سزارین به فرد ارایه می گردد.8

5احراز بندهای شماره های  19 ،17و  20لیست تعیین اندیکاسیون های توبکتومی (بستن لوله در بانوان) تحت عناوین (به ترتیب) :بیمارانی که برای بار
سوم  C/Sمی شوند (به شرطی که دو فرزند زنده داشته باشند) ،افراد  40سال به باال و تعداد فرزند  5و بیشتر ،با توجه به فوریت ،نیازمند بررسی در
کمیته نبوده و برا ساس مستندات /تشخیص توسط متخصص محترم زنان صورت خواهد گرفت .بدیهی است که مستندات این موارد نیز باید برای دریافت
تاییدیه نهایی به کمیته بیمارستانی ارایه گردد.
6در صورتی که بیمارستان دارای متخصص پزشکی قانونی باشد.
7شایان ذکر است :در صورتی که زن باردار در هنگام زایمان ناگزیر از ارجاع به بیمارستان دیگری باشد (نیاز به خدمات تخصصی بیشتر ،ارجاع پیرو نظام
سطح بندی خدمات بیمارستانی  ،)...نظریه بیمارستان قبلی از ارزش و اعتبار الزم برخوردار بوده و نیازی به تکرار این فرآیند نخواهد بود.
8در صورت تایید لزوم دریافت خدمت بستن لوله های رحمی ،باید یک نسخه از مستندات برای ارزشیابی فرآیند انجام شده و ارسال پسخوراند مربوطه
حداکثر پس از یک هفته در اختیار کمیته بیمارستانی نظارت بر خدمات بستن لوله های رحمی و سپس کمیته شهرستانی بررسی خدمات جراحی
پیشگیری از بارداری قرار گیرد .کمیته های یادشده موظف خواهند بود پس از بررسی های الزم ،پسخوراند مربوطه را به کمیته های قبلی ارسال نمایند.
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