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 ... درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي محترم معاون 

  با سالم و احترام

. بازنگري بسته هاي خدمتي مبتني بر شواهد در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلي در دستور كار قرار گرفته است: به استحضار مي رساند   
ر راستاي افزايش نرخ باروري كلي و حفظ و ارتقاي شاخص هاي سالمت مادر و در اين بازنگري، ارتقاي فرآيندهاي آموزش و مشاوره د

با توجه به زمانبر بودن فرآيند بازنگري و انتشار بسته هاي خدمت، مقتضي است برنامه ريزي الزم براي . كودك مدنظر قرار خواهد گرفت
  :صورت گيرد 1393منظور نمودن موارد زير در برنامه ريزي عملياتي سال 

د 15854/302و 11/11/91د مورخ15054/302هاي شماره ن طي نامهكه مباحث و نكات مرتبط به آ :ك فرزنديت -1
 .و به پيوست نيز ارسال مي گردد گرديده عالما 26/9/92د مورخ 11952/302 و  27/11/91مورخ
 

داده است كه ميانگين فاصله  بررسي ها نشان :زمان ازدواج به سه و نيم سال تولد فرزند اول ازن فاصله افزايش ميانگي -2
بارداري در تاخير با توجه به افزايش سن ازدواج، هرگونه . زماني تولد اولين فرزند از زمان ازدواج به حدود سه و نيم سال رسيده است

ها هرگونه  تاخير اين در حالي است كه با اين. داشتخواهد را به دنبال باروري سالم ، از دست دادن فرصت هاي زماني براي )اول(
كاهش اين به عبارت ديگر . تشخيص زودرس ناباروري نيز از دست مي رودناباروري موجود احتمالي نيز از نظر پوشيده مانده و فرصت 

شايسته است بنابراين . استزوجين نابارور  و درمان طاليي تشخيص زودرس فاصله زماني، يكي از عوامل تضمين كننده وجود فرصت
و پرهيز از تاخير بيش ) سال 3.5(زوجين مراجعه كننده در راستاي كاهش اين فاصله زماني از وضعيت موجود / با فردآموزش و مشاوره 

شايان ذكر است كه در پيش نويس نهايي شده . از حد در بارداري اول براساس مباني باروري سالم در مشاوره باروري سالم ادغام گردد
، حداكثر مدت زمان جهت بررسي )ه در مجلس محترم شوراي اسالمي در حال برررسي استك(طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده 

 .زوجين فاقد فرزند از نظر ناباروري دو سال تعيين شده است 
  

 

 سه حداقل فاصله مطلوب بين دو بارداري از نظر ابعاد سالمت: سال 5به بيش از افزايش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان  -3
، ضمن كاهش سال 5افزايش فاصله بين بارداري ها به بيش از بنابراين . اين فاصله زماني پنج سال در نظر گرفته مي شود و حداكثرسال 

به عبارت ديگر با . فرصت هاي باروري سالم براي مادر و كودك وي، افزايش مخاطرات سالمت مادر و كودك را به دنبال خواهد داشت
دان هم امكان دستيابي به  تعداد فرزند دلخواه در يك خانواده كمتر شده و هم فرصت بارداري با افزايش بيش از حد فاصله بين فرزن

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه با توجه به روند  شيوع بيمار هاي غير واگير در كشور، . بهترين شرايط از مادر گرفته خواهد شد
 .خواهد رفتبا افزايش سن خطر بيماري هاي غيرواگير نيز باال 
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خانم هاي / زوجين(خواهشمند است با توجه به حساسيت موضوع و لزوم دقت در اين مسئله نسبت به شناسايي زوجين در شرايط فوق 
. اقدام گرديده و آموزش هاي الزم در اين خصوص ارايه گردد....) سال و 3-4مراجعه كننده بعد از شروع زندگي مشترك، مادران با فرزند 

 . امات انجام شده در اين خصوص مزيد امتنان خواهد بودگزارش اقد

  

  
  

 

  

  :رونوشت
   استحضار جهت بهداشت محترم معاون سياري دكتر آقاي جناب −
   استحضار جهت بهداشت معاون محترم مقام قائم كالنتري دكتر آقاي جناب −
    گراش د ب خ و پ ع دانشكده رياست حوزه دبيرخانه جنگجو آقاي جناب −
    آبادان د ب خ و پ ع دانشكده بهداشتي م دبيرخانه غرابي خانم سركار −
    تهران د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه مشعوف خانم سركار −
    بهشتي شهيد د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه زاده مهدي خانم سركار −
    فارس د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه پيشه قناعت آقاي جناب −
    شاهرود د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه اسماعيلي عرب خانم سركار −
    مراغه د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه نقوي خانم سركار −
    الرستاندبخپعدانشكدهرياستحوزهدبيرخانهسديدي خانم سركار −


