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  :شامل  جمعيت و سالم باروري برنامه
  ازدواج هنگام خدمات ارايه و آموزش برنامه   
  ازدواج از پس خدمات ارايه و آموزش برنامه   
 زودرس غربالگري و پيشگيري بر تاكيد با ناباروري برنامه   

 :هدف كلي برنامه*
 پيشگيري و كاهش ميزان حاملگي هاي ناخواسته و پر خطر •
بارداري هاي مبتني بر ( فرزند آوري در سنين  مناسب و با فاصله مناسب بين بارداريها توانمندي زوجين جهت  •

 ) برنامه ريزي والدين و خواسته بودن فرزندان 

 :برنامه كشوري باروري سالم و تنظيم خانواده داراي سه بخش اصلي زير مي باشد

  :خدمات پيش از ازدواج 

  كه در دوران پيش از ازدواج در اختيار گروههاي مختلـف جـــامعه ماننـد   اين جزء در بردارنده همه آموزشهائي است 
كه انتظار مي رود ايـن گروههـا   . و گــروههاي مختلف سني در دوره هاي متفاوت تحصيلي قرار گيرد....دانشــجويان و

ض ناشي از مشكالت اطالعات الزم بهداشت باروري را به منظور برنامه ريزي جهت شروع زندگي مؤفق و با كمترين عوار
 .بهداشتي كسب نمايند

   :خدمات حين و هنگام ازدواج 

خدمت حين ازدواج شامل آموزشهائي است  كه به همه زوجين در حال ازدواج  و در كالسـهاي مشـاوره هنگـام ازدواج    
عبارتنـد از    ارائه مي شود، شركت در اين كالسها براي همه افراد در آستانه ازدواج اجباري اسـت و عنـاوين اصـلي آن   

  ....... سالمت روان ، روابط زناشويي و روابط عاطفي ،اجتماعي ،تشكيل خانواده و

  :خدمات پس از ازدواج 

اين جزء داراي دو بخش عمده ارائه خدمت مشاوره تنظيم خانواده و روشهاي پيشگيري از بـارداري بـه   
  .رخ باروري كلي  مي باشدافراد در معرض خطر بارداري و برنامه جديد رويكردهاي افزايش ن
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 برنامه رويكردهاي افزايش نرخ باروري كلي

  ارتقاء نرخ باروري كلي  در راستاي اهداف سالمت: هدف كلي 

ميزان باروري كلي كشور بـه   1390براساس مطالعات انجام شده و نيز اطالعات حاصل از سرشماري نفوس و مسكن سال 
يافته است در صورت تداوم روند فعلي باروري بر اساس ديدگاه جمعيت شناسان  فرزند به ازاي هر زن كاهش 2.1كمتر از 

صفر خواهد شد  ودر صورت ادامه روند فعلي به سوي منفي شـدن ادامـه خواهـد    20-1415رشد جمعيت كشور در سال
  .يافت 

فرزند كاهش  2به كمتر از نفر ومتوسط تعداد فرزند در هر خانوار  3.5نفر به  4بر اساس سرشماري فوق ،بعد خانوار از 
سال در  65سهم سالمندان باالي 1420و در سال ) فرزند به صورت ميانگين در كل كشور 1.7حدود . (يافته است 

  ).يعني تقريباً از هر پنج نفر، يك نفر سالمند خواهد بود(درصد خواهد رسيد  20الي  18جمعيت كشور به حدود 

  )1390شماري نتايج سر(تركيب جمعيت ايران بر اساس

   ميليون نفر 17.5درصد معادل  23.4:)سال 15زير (كودكان و نوجوانان  .1
  ميليون نفر 23.7درصد معادل  31.5):ساله 29تا  15(جوانان  .2

   ميليون نفر 29.5درصد معادل  39.3):ساله 64تا  30(ميانساالن  .3
   ميليون نفر 4.2درصد معادل  5.7):ساله و بيشتر 65(سالمندان  .4
   ميليون نفر 6.2درصد معادل  8.2):ساله و بيشتر 60(المندان جمعيت س .5

 :رويكرد هاي افزايش نرخ باروري كلي متناسب با اهداف سالمت

سالم و  فرهنگ سازي و افزايش دانش جامعه درباره سياست هاي جمعيتي ،جمعيت مطلوب ،خانواده و فرزند آوري •
  :صالح 

 شي دبستان تا دبيرستانفرهنگ سازي و ارتقاي دانش در سطوح آموز-١

  دانشگاه فرهنگ سازي و ارتقاي دانش در سطح-2

   جامعه  فرهنگ سازي و ارتقاي دانش در سطح-3

  :تامين مطلوبترين كيفيت خدمت براي داشتن انسان سالم  •
 آماده سازي براي ازدواج )1

  تامين خدمات پس از ازدواج  )2
  تامين خدمات آماده سازي براي بارداري  )3
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  مراقبت هاي دوران بارداريتامين خدمات  )4
  تامين خدمات زايمان ايمن )5

 تامين خدمات پس از زايمان )6

  آماده سازي براي تربيت و پرورش فرزند )7
 فاصله گذاري ايمن و مطلوب بين بارداريها )8

 مراقبت از نوزاد )9

 مراقبت دوران كودكي )10

 ازدواج و باروري )11

 سن ازدواج و باروري )12

 اشتغال بانوان و فرزندآوري )13

 فرزندآوريناباروري و  )14

 و باروري) رسمي / عاطفي ( طالق  )15

 تحصيالت و فرزندآوري )16

 مسائل اقتصادي و فرزندآوري )17

  آينده نگري و فرزندآوري )18
با توجه به اهداف خدمات باروري سالم و تاكيد بر ارائه خدمات باروري سالم وتنظيم خانواده با هدف اصلي توانمند سازي 

ناسب و فاصله مناسب بين بارداري ها جهت پيشگيري از بارداريهاي پر خطر و نا خانواده ها براي فرزند آوري در سنين م
  :در حال حاضر در مراكز بهداشتي درماني خانواده هايي خواهند بودكه   اصلي ترين گروه هدف مداخلهخواسته ،

   .بيشتر از يك سال از ازدواج آنها سپري شده وبرنامه اي براي فرزند آوري ندارند .1
زندان خود را به دنيا آورده  و عليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي  و نبودن شرايط بارداري پر خطر،فاصله بين بارداري ها را فر/فرزند .2

  .سال افزايش داده اند 3به بيش از 
) سال18- 35(عليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي و عدم وجود شرايط بارداري پرخطر به سال هاي پاياني دوران باروري سالم  .3

  .نزديك شده و براي بارداري بعدي برنامه ريزي نكرده اند

 :از دانشگاهها  دفتر سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس  انتظارات *

  پيگيري و هدايت گروه هدف به واحد هاي ارائه دهنده خدمت -1

  تقويت برنامه مشاوره پيش از بارداري -2

  آموزش گروه هدف-3

  راي برنامهپايش و نظارت بر حسن اج -4



 

 

  باروري سالمبرنامه 
  

1394 

)دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 بهداشتي  معاونت

 باروري سالم و جمعيتبرنامهكارشناس– اعظم مديحي :نام تهيه كننده مطلب  03155420013 :شماره تماس واحد

  برنامه باروري سالم

  1394افزايش نرخ باروري كلي و بارداري هاي ارادي و خواسته متناسب با اهداف سالمت در سال : هدف كلي 

 ا بـه  براي دستيابي زوجين ريزي برنامه يعني جهاني بهداشت سازمان تعريف اساس بر خانواده باروري سالم و تنظيم
 مي انجام خانواده بهزيستي و ارتقاي تندرستي ر منظو به كه داوطلبانه و النه مسئو آگاهانه، صورت به باروري هداف

هدف اصلي ايـن برنامـه توانمنـد    .باشد نمي مواليد تحديد به معني خانواده تنظيم كه كرد توجه بايد ضمن در و گيرد
بـارداري هـاي مبتنـي بـر     ( ها است سازي خانواده ها براي فرزند آوري در سنين  مناسب و با فاصله مناسب بين بارداري

  ) برنامه ريزي والدين و خواسته بودن فرزندان 

  برنامه امنيت كنتراسپتيو ها

امنيت كنتراسپتيوها به مفهوم تضمين يك تامين كننده مطمئن اقالم و توانايي انتخاب كنتراسپتيوها ي باكيفيت براي 
   .مي باشد برآورده نمودن نياز هرفرد در زمان درست و مكان درست

 :هدف زنجيره تامين كنتراسپتيوها

  :ارائه خدمت به متقاضي خدمت از طريق تحويل

         محصول مناسب -

    در مقادير مناسب  -

 در شرايط مناسب-

   در محل مناسب - 

  در زمان مناسب  -

  .وبا صرف هزينه مناسب مي باشد 

  :فعاليتهاي در حال انجام در مراكز بهداشتي درماني*

  هاي آموزشي فرزند آوري سالم ، تنظيم خانواده  و پيشگيري از بارداري هاي نا خواسته  اجراي برنامه .1
 و آموزش باروري سالم به زنان واجد شرايط*مشاوره  .2

 نظارت بر كميت و كيفيت خدمات  .3
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      رداري و راهنماي تكميل جهت زنان واجد شرايط تنظيم خانواده براساس دستورالعمل روشهاي پيشگيري از با* انجام مراقبت  .4
 *فرم هاي مراقبتهاي تنظيم خانواده

 به گروههاي واجد شرايط و در معرض خطر بارداري هاي مجدد) ماما(، كنترل آن و آموزش در اين زمينه   IUDگذاردن   .5

 ارجاع جهت انجام آزمايشات مربوط به زنان واجد شرايط تنظيم خانواده   .6

 ارجاع در صورت در معرض خطر بودن و بررسي پس خوراند از محل ارجاع  هاي ويژه و ارائه مراقبت  .7

 روزانه در دفتر تنظيم  خانواده* هاي ثبت فعاليت  .8

 هاي عقب افتاده پيگيري و انجام مراقبت  .9

 و وسايل مورد نياز تنظيم خانواده)  امنيت كنتراسپتيو ها * (برآورد و درخواست و نگهداري كنتراسپتيو ها  .10

 ها ي برنامه  باروري سالم  ها و دستورالعمل خشنامهاجراي ب  .11

  هاي پرونده خانوار و جدول تنظيم خانواده زيج حياتي ثبت دقيق آمار، اطالعات در فرم. 12
  ارسال آمار ماهيانه تنظيم خانواده و آمار زنان تك فرزند و بدون فرزند ،درخواست دارويي اقالم پيشگيري از بارداري. 13 

  رفتن اقالم تنظيم خانواده جهت افراد در معرض خطردرنظر گ. 14
با تكميل برگه ارجاع پس از تاييد كميته نظارت بر اعمال جراحي پيشگيري از  NSVوTLارجاع افراد درمعرض خطر جهت . 15

  بارداريهاي ناخواسته 
  آموزش گروههاي هدف مداخله باروري سالم و فرزند آوري. 16
 تهاي آموزشي باروري سالم به معاونت بهداشتيارسال فرم عملكرد فعالي. 17

  مراقبت*

. در مفهوم كلي عبارتست از رسيدگي مستمر به همه جنبه هاي فردي كه تحت پوشش يك برنامه بهداشتي قـرار دارد  
ارزيابي مداوم جنبه هاي مختلف فـردي  "معني مراقبت از استفاده كنندگان روشهاي پيشگيري از بارداري عبارتست از 

و برخورد مناسب با ...از يك روش استفاده مي كند مانند ارزيابي رضايت ،طريقه مصرف ،مشكالت ،وضعيت سالمت و  كه
انجام صحيح اين مراقبتها منجر به توانمند شدن استفاده كننده در تداوم استفاده مناسب از روش ها مي "نياز هاي فرد

  .شود

از كارهاي مختلفي كه در طول اين مراقبت انجام مي شـود كـه مـي     در مراقبت تنظيم خانواده عبارتست فعاليت ها*
  :توان در سه مورد زير خالصه نمود 

  ارزيابي استفاده كنندگان از روشهاي پيشگيري از بارداري و برخورد مناسب با نيازها و مشكالت آنان-1

  انوار و دفتر مراقبت تنظيم خانوادهثبت اطالعات ارزيابي و اقدامات انجام شده در فرم هاي مربوطه در پرونده خ-2

  پيگيري موارد عدم مراجعه به مركز يا خانه بهداشت براي مراقبت و موارد ترك استفاده از روش-3
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كه يكي از اركان برنامه بهداشت باروري محسوب مي شود پيش از ارائه  خدمت مشاوره تنظيم خانواده *
مشاوره  .ن خدمات بهداشتي در اختيار متقاضيان قرار مي گيردروشهاي پيشگيري از بارداري توسط ارائه دهندگا

تنظيم خانواده با افزايش آگاهي متقاضيان خدمت از انتخاب هاي موجود براي پيشگيري از بارداري به تناسب روشها و 
  .مي كندنيازهاي پيشگيري از بارداري فرد و سابقه پزشكي وي و حقوق بهداشت باروري، تصميم گيري آنان را تسهيل 

   : خصهاي برنامه شا *

 Total Fertility Rate= )TFR  (  

  )به طور معمول در هزار.( مي تواند بدنيا آورد) سالگي  49تا  10(تعداد فرزنداني كه يك زن درطول دوران باروري خود 

Unwanted pregnancy =  

  .داشته اند و ديگر بچه نمي خواسته انددرصد حاملگي هاي ناخواسته اي كه هردو يا يكي از زوجين تمايلي به آن ن 

  :1394انتظارات برنامه در سال

سال  و ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي سالمت باروري  49-10وپذيرش زنان واجد شرايط همسر دار  پيگيري 
  بر اساس دستورالعمل و نامه هاي ارسالي

 سال  ابتداي هر  تهيه برنامه باروري سالم در 

  شگيري از بارداري موجود جهت گروههاي در معرض خطربارداري مجدد توزيع اقالم پي 

   آموزش  مصرف صحيح روش درگروههاي هدف كه  از بخش هاي خصوصي اقالم را تهيه مي نمايند  

  و استفاده جهت افراد در معرض خطرنظارت كافي بر توزيع اقالم پيشگيري از بارداري موجود  

           فرزند و افرادي كه تمايل به بارداري مجدددارند جهت برنامه ريزي برايآموزش زنان داراي يك فرزند و تك  
  بارداري مجدد و بر اساس انتخاب آگاهانه و داوطلبانه

  ارسال گزارش اقدامات آموزشي در زمينه فرزند آوري و ذكر اثر بخشي آموزشها 

اين كار توسط كميته (TL ,NSVهت انجام  عدم ارجاع افراد واجد شرايط به بيمارستانها و مراكز درماني ج 
   )نظارت بر اعمال جراحي پيشگيري از حاملگي هاي نا خواسته معاونت بهداشتي صورت ميگيرد
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نوشتن دفاتر فاصله گذاري در پايان هر سال و مشخص نمودن افراد داراي تك فرزند و بدون فرزند  جهت برنامه  
  ريزي 

  به بارداري مجدد دارند پيگيري زنان واجد شرايط كه تمايل  

  اصالح باورهاي غلط در فرزند آوري  

  رعايت شان و احترام مراجعه كنندگان در هنگام آموزش فرزند آوري و بيان سياست هاي جمعيتي  

  توجه و برخورد صحيح با  زنان واجد شرايط در هنگام  وجود حاملگي نا خواسته  

   مراقبت صحيح و اصولي بارداري هاي نا خواسته 

توزيع  و آموزش روشهاي اورژانس پيشگيري از بارداري جهت زنان واجد شرايط براي پيشگيري از بارداري هاي  
 ناخواسته

 تداوم و اجراي برنامه در راستاي سالمت مادر، كودك و خانواده 

  و انجام به موقع آن مراقبتهاي پيش ازبارداري،حين و پس از زايمان دادن به اهميت 

  زندآوريرگيري مسووالنه، آگاهانه و آزادانه براي تعداد و زمان ف ترويج شعار تصميم 

  پرهيز از تعيين تعداد فرزندان به گروههاي مورد آموزش 

  شناساندن زنان در معرض خطر بارداري هاي نا خواسته 

  ...انجام بررسي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي در مورد باروري و فرزند آوري  سالم و 

  

  

  
 

  


