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

 باروري سالمت وظايف شرح در بازنگري: موضوع

  باسالم و احترام

ابعاد مختلف اين سياست ها بر  6و  4و  3و 2 بندهاي تاكيد جمعيت توسط مقام معظم رهبري و با توجه به پيرو ابالغ سياست هاي كلي
  :بر مشتمل سالمت 

هاي جوان و  ت از زوجفرزند، كاهش سن ازدواج و حماي رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش - بند دوم 
  هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد هزينه ميناآنان در ت توانمندسازي

 هاي زايمان و درمان اي هزينه دهي و پوشش بيمهمادران بويژه در دوره بارداري و شير اختصاص تسهيالت مناسب براي - بند سوم 
  ربط يسسات حمايتي ذوتقويت نهادها و م ناباروري مردان و زنان و

فرزند پروري و با  هاي عمومي در باره اصالت كانون خانواده و پايداري خانواده با اصالح و تكميل آموزش تحكيم بنيان و -بند چهارم 
ايراني و توسعه و تقويت  - هاي اسالمي اي بر مبناي فرهنگ و ارزش مشاوره ه خدماتيي و ارتباطي و اراهاي زندگ مهارت  كيد بر آموزشات

  فرزندآوري هاي پزشكي در جهت سالمت باروري و اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت مينانظام ت
هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح،  يري از آسيبت و پيشگيجمع مين سالمت و تغذيه سالمااميد به زندگي، ت يارتقا -بند ششم 

  ها و بيماري هاي زيست محيطي آلودگي
نرخ برنامه هاي سالمت باروري براي ارتقاي در دفترسالمت جمعيت، خانواده و مدارس پيشنهادي رويكردهاي "بالغ به دنبال اهمچنين  

ارايه دهندگان شرح وظايف  يكسان سازيبازنگري و به منظور : توسط معاون محترم بهداشت به استحضار مي رساند "باروري كلي
و نيز واحدها و گروه هاي سالمت جمعيت، خانواده و مدارس در سطوح شهرستان و معاونت  پزشك و كارشناس كاردان، بهورز،: خدمت

كاهش تعداد  حديد مواليد،كنترل جمعيت، كنترل رشد جمعيت، تبهداشتي مقتضي است دستور فرمايند ضمن حذف عبارت هايي مانند 
  .ه شده از عناوين زير استفاده گردديمتناسب با سطح خدمات ارا در شرح وظايف ....و ،، تشويق به كاهش اوالدفرزند

 وري سالمسب در سنين مناسب و اهميت فرزند آاهميت ازدواج منا موزشي در خصوصترويج مفاهيم آ - 1

 ندگي زناشويي با هدف ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشوييگاهي زوجين در ابتداي زآتالش در جهت ارتقاي  - 2

 :مشاوره در راستاي - 3
  افزايش بارداري هاي ارادي و برنامه ريزي شده  
  كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول  
 كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان  
  كاهش بارداري هاي پر خطر  
 ي كاهش سقط غير قانوني و غير شرع 
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 در راستاي سالمت مادر و كودكباروري سالم تامين خدمات  - 4

 ارتقاي دانش و نگرش و عملكرد جامعه در زمينه عوامل مستعد كننده ناباروري  - 5

 نان به سطوح باالترآتشخيص اوليه زوجين نابارور و ارجاع  - 6

 سالم وريآارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سالمت مادران و كودكان با تاكيد بر فرزند  - 7

 .دستور فرماييد مراتب در همه سايت هاي با محتوي فني و اطالع رساني آن دانشگاه محترم نيز بازنگري و اعمال گردد

 

 

  

 

  

  :رونوشت
 بهداشت محترم معاون سياري دكتر آقاي جناب   
 شبكه مديريت مركز محترم سرپرست مقيمي دكتر آقاي جناب    
 اداري تحول و مديريت توسعه مركز محترم رئيس ملكي تردك آقاي جناب    


