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 ... درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 با سالم و احترام

: ببزًگری بستِ ّبی خذهتي هبتٌي بر ضَاّذ در راستبی ارتقبی ًرخ ببرٍری کلي در دستَر کبر قرار گرفتِ است. بِ استحضبر هي رسبًذ   

در راستبی افسایص ًرخ ببرٍری کلي ٍ حفظ ٍ ارتقبی ضبخع ّبی سالهت هبدر ٍ در ایي ببزًگری، ارتقبی فرآیٌذّبی آهَزش ٍ هطبٍرُ 

کَدک هذًظر قرار خَاّذ گرفت. بب تَخِ بِ زهبًبر بَدى فرآیٌذ ببزًگری ٍ اًتطبر بستِ ّبی خذهت، هقتضي است برًبهِ ریسی الزم برای 

 غَرت گیرد: 3131هٌظَر ًوَدى هَارد زیر در برًبهِ ریسی ػولیبتي سبل 

د 35851/103ٍ 33/33/33د هَرخ35051/103ّبی ضوبرُ ى طي ًبهِکِ هببحث ٍ ًکبت هرتبط بِ آ :تك فرزندي -3

 .ٍ بِ پیَست ًیس ارسبل هي گردد گردیذُ ػالما 32/3/33د هَرخ 33353/103 ٍ  32/33/33هَرخ

 

ى دادُ است کِ هیبًگیي فبغلِ بررسي ّب ًطب زهان ازدواج به سه و نين سال: تولد فرزند اول ازن فاصله افسايش هيانگي -3

ببرداری در تبخیر زهبًي تَلذ اٍلیي فرزًذ از زهبى ازدٍاج بِ حذٍد سِ ٍ ًین سبل رسیذُ است. بب تَخِ بِ افسایص سي ازدٍاج، ّرگًَِ 

ّب ّرگًَِ ر تبخی داضت. ایي در حبلي است کِ بب ایيخَاّذ را بِ دًببل ببرٍری سبلن (، از دست دادى فرغت ّبی زهبًي برای اٍل)

کبّص ایي بِ ػببرت دیگر . تطخیع زٍدرس ًبببرٍری ًیس از دست هي رٍدًبببرٍری هَخَد احتوبلي ًیس از ًظر پَضیذُ هبًذُ ٍ فرغت 

ضبیستِ است بٌببرایي است. زٍخیي ًبببرٍر  ٍ درهبى طالیي تطخیع زٍدرس فبغلِ زهبًي، یکي از ػَاهل تضویي کٌٌذُ ٍخَد فرغت

سبل( ٍ پرّیس از تبخیر بیص  1.5بب فرد/ زٍخیي هراخؼِ کٌٌذُ در راستبی کبّص ایي فبغلِ زهبًي از ٍضؼیت هَخَد ) آهَزش ٍ هطبٍرُ

از حذ در ببرداری اٍل براسبس هببًي ببرٍری سبلن در هطبٍرُ ببرٍری سبلن ادغبم گردد. ضبیبى رکر است کِ در پیص ًَیس ًْبیي ضذُ 

کِ در هدلس هحترم ضَرای اسالهي در حبل برررسي است(، حذاکثر هذت زهبى خْت بررسي طرح خبهغ خوؼیت ٍ تؼبلي خبًَادُ )

 زٍخیي فبقذ فرزًذ از ًظر ًبببرٍری دٍ سبل تؼییي ضذُ است .

 

 

 سِ حذاقل فبغلِ هطلَة بیي دٍ ببرداری از ًظر ابؼبد سالهت: سال 5به بيش از افسايش هيانگين فاصله زهانی بين فرزندان  -1

، ضوي کبّص سبل 5افسایص فبغلِ بیي ببرداری ّب بِ بیص از ر ایي فبغلِ زهبًي پٌح سبل در ًظر گرفتِ هي ضَد. بٌببرایي ٍ حذاکثسبل 

فرغت ّبی ببرٍری سبلن برای هبدر ٍ کَدک ٍی، افسایص هخبطرات سالهت هبدر ٍ کَدک را بِ دًببل خَاّذ داضت. بِ ػببرت دیگر بب 

ًذاى ّن اهکبى دستیببي بِ  تؼذاد فرزًذ دلخَاُ در یك خبًَادُ کوتر ضذُ ٍ ّن فرغت ببرداری بب افسایص بیص از حذ فبغلِ بیي فرز

بْتریي ضرایط از هبدر گرفتِ خَاّذ ضذ. تَخِ بِ ایي ًکتِ ًیس ضرٍری است کِ بب تَخِ بِ رًٍذ  ضیَع بیوبر ّبی غیر ٍاگیر در کطَر، 

 خَاّذ رفت. بب افسایص سي خطر بیوبری ّبی غیرٍاگیر ًیس ببال

خَاّطوٌذ است بب تَخِ بِ حسبسیت هَضَع ٍ لسٍم دقت در ایي هسئلِ ًسبت بِ ضٌبسبیي زٍخیي در ضرایط فَق )زٍخیي/ خبًن ّبی 

سبل ٍ....( اقذام گردیذُ ٍ آهَزش ّبی الزم در ایي خػَظ ارایِ گردد.  1-1هراخؼِ کٌٌذُ بؼذ از ضرٍع زًذگي هطترک، هبدراى بب فرزًذ 
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 ذاهبت اًدبم ضذُ در ایي خػَظ هسیذ اهتٌبى خَاّذ بَد. گسارش اق

 

 

  

 

 


