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 ندارد

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

  مبتنی بز دستور عمل فاصله گذاری مناسب در بارداری"مشاوره فزسندآوری/ آموسش"باسنگزی در گزوه های واجد شزایط : موضوع

 با سالم و احترام

پس اش ابالغ سیاست ّای کلی جوعیت ٍ تغییس زٍیکسدّای ایي هعاًٍت دز زاستای ازتقای ًسخ بازٍزی کلی،          

  بِ عٌَاى یکی اش خدهات با اٍلَیت باال دز بسًاهِ بازٍزی سالن ٍ جوعیت "هطاٍزُ فسشًدآٍزی/ آهَشش"

 بِ هٌظَز پیطگیسی ٍ کاّص هطکالت ًاضی 1393دز ایي زاستا اش سال . طساحی ٍ هَزد پیگیسی قساز گسفتِ است

اش بِ تاخیس اًداختي فسشًدآٍزی ٍ کاّص هتَسط فاصلِ بیي فسشًداى، گسٍُ ّدف ایي آهَشش ّا ضاهل بی 

 .تعییي ٍ تَسط ازایِ دٌّدگاى خدهات بساساس دستَز عول ّای ابالغی اجسایی ضدُ است... فسشًد، تک فسشًد ٍ 

د هَزخ 14565/300هَضَع ًاهِ ضوازُ )   ّوچٌیي بساساس دستَز عول فاصلِ گرازی هٌاسب دز بازدازی 

، ضوي باشًگسی دز گسٍُ ّای ّدف ایي آهَشش ّا کِ دز ذیل آٍزدُ ضدُ است، شهاى ضسٍع (28/8/1398

.   هاُ قبل اش تغییس ضسایط فسد تعییي ضدُ است6هطاٍزُ فسشًدآٍزی / آهَشش

 :گروه های هدف

  هاُ پس اش شایواى؛ 12-  سال شایواى کسد35ُشًاى کوتس اش - 

  هاُ پس اش شایواى؛ 6-   سال شایواى کسدُ بدٍى ّیچ بیوازی شهیٌِ ای ٍ عازضِ دز بازدازی قبلی35شًاى باالی - 

  هاُ پس اش شایواى؛ 6- شًاى با سابقِ استفادُ اش زٍش ّای کوک بازٍزی- 

  هاُ پس اش شایواى؛ 12- بعد اش پسُ اکالهپسی- 

  هاُ پس اش شایواى؛ 12- بعد اش شایواى شٍدزس- 

 ؛(ّس شهاًی کِ اش ًظس زٍحی فسد آهادگی الشم زا داضتِ باضد)دز صَزت سقط، بالفاصلِ بعد اش آى - 

 . هاُ پس اش ضسٍع شًدگی هطتسک6شًاى بدٍى فسشًد ٍ غیسبازداز؛ - 

هطاٍزُ فسشًدآٍزی هقتضی است دستَز /    با تَجِ بِ اّویت، حساسیت ٍ ضاخص هداز بَدى خدهت آهَشش

فسهایٌد، ًسبت بِ زعایت هفاد هَزد اضازُ دز ایي خدهت با تَجِ بِ گسٍُ ّای تعییي ضدُ، اقدام الشم هبرٍل 

بِ فسشًد آٍزی، باید طبق بستِ خدهات  (شٍجیي)الشم بِ ذکس است پس اش هَفقیت دز هطاٍزُ ٍ توایل هادز. گسدد

 . اقدام ضَد14565هساقبت پیص اش بازدازی سالهت هادزاى ٍ با زعایت فَاصل دزج ضدُ دز دستَز عول 

 

  


