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 كشور پزشكي علوم ها دانشكده/ها دانشگاه بهداشتي محترم معاونين

  جمعيت سالمت 1 شماره دستورالعمل: موضوع

 باسالم و احترام 

  

پيشي گرفتن شتابان از برنامه اول توسعه در اين  و در سالهاي گذشته به سياست هاي جمعيتي كشور عنايت با  

نتايج  به توجهبا  هش رشد جمعيت طي سالهاي اخير وكا سريع روندحوزه و عدم رصد شرايط در سالهاي بعد و 

به  عنايت و همچنين با) =TFR 7/1( نرخ باروري كل دررابطه با مطالعات ده سال گذشته علمي بدست آمده طي

، بازنگري درسياست جمعيتي كشور جديد مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست هايو رهنمودهاي عالمانه منويات 

تدابير علمي و عملي توسط اين  وضمن اتخاذ هدردستوركار قرار گرفتالمت جمعيت توسط وزارت متبوع هاي س

اونين محترم جمعيت شناسان و جمعي از معاساتيد دانشگاه ، نظران ، ونت و تشكيل جلسات متعدد با صاحب معا

  :غ ميگردد ابالو  تنظيمبه شرح ذيل مربوطه شماره يك دستورالعمل  ،بهداشتي سراسر كشور

 سياست گذاران اعم ازاعضاء محترم كارگروه سالمت وامنيت غذائيهمه جانبه اطالع رساني و جلب مشاركت  -

، دانشگاهيان يمجلس شوراي اسالمي، مسئولين صدا وسيماي استاندراستان استان ، نمايندگان محترم 

گاه و كادرارائه دهنده خدمت در درماني دانش -همكاران محترم حوزه بهداشتي واعضاء محترم هيئت علمي،

 حوزه تحت سرپرستي

مرتبط با موضوع كنترل جمعيت و يا احياناً با مضامين كاهش ....... جمع آوري پوسترها ، بنرهاي تبليغاتي و  -

درماني تحت پوشش و اجراي برنامه هاي آموزشي با رويكرد افزايش آگاهي و  –مواليد درمراكز بهداشتي 

 .درتمامي ابعاد سالمت خانواده  اطالع رساني عمومي
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تصميم گيري  برنامه ريزي براي آموزش هاي عمومي سالمت محور و ارائه خدمت به خانواده ها با رويكرد -

الزم (   :آگاهانه ، آزادانه و مسئوالنه خانواده، با توجه به وضعيت شهرستان هاي تحت پوشش در هراستان

 ).هر شهرستان ميباشددر ريزي ها نرخ باروري كلي  برنامه سياستها و مبناي به ذكر است كه 

 :گروه عمده تقسيم بندي ميگردند  2در اين خصوص شهرستان ها به 

  شهرستانهاي با نرخ باروري در حد جايگزيني يا كمتر از حد جايگزيني ) الف  گروه 

  شهرستانهاي با نرخ باروري باالتراز حد جايگزيني) ب  گروه   

عالوه بر حفظ و ) الف ( ارائه خدمات در شهرستان هاي گروه و   برنامه هاي تشويقي اجرايآموزش ها ، 

مرگ و مير مادر و كودك ، ميبايست درراستاي افزايش بارداري هاي آگاهانه ،  كاهش ارتقاء شاخص هاي

ر راستاي دو ) سال  18-35( برنامه ريزي شده ، با فاصله گذاري مناسب به مادران در سنين بارداري مناسب 

تاكيد بر آموزش بارداري هاي ايمن ، ) الف ( برهمين اساس در گروه . ورت پذيردارتقاء نرخ باروري كلي ص

  .  به موقع و ذكر معايب تاخير در بارداري به مادران  قبل ، حين و پس از بارداري است

استاي ارتقاء شاخص هاي صرفاً درر) ب ( خدمات درشهرستانهاي گروه  ئهبرنامه ريزي هاي آموزشي و ارا

  . سالمت مادر و كودك  و افزايش آگاهي خانواده ها در راستاي پيشگيري از بارداري هاي پرخطرميباشد

ارائه خدمات رايگان باروري به افراد با ) گروه الف و گروه ب ( الزم به ذكر است كه در هردو گروه ياد شده 

و همچنين ارائه خدمات مورد نياز به اقشار آسيب پذير  High Riskرفتارهاي پرخطر ، گروه بارداري هاي 

  . جامعه تحت پوشش، ضروري است

ضمن توجه ويژه به تعاليم ديني و اسالمي، سازوكار   ،در راستاي تحكيم بنيان خانواده و فرزند آوري سالم -

اوره هاي مناسب براي آموزش هاي قبل از ازدواج در نظر گرفته شود و آموزش هاي حين ازدواج و مش

شاركت معاون محترم مبراي زوجين نابارور با  تسهيالت الزم  و اج تقويت گرديدهزدوزناشوئي پس از ا

 .، فراهم گردددرمان دانشگاه 
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جهت اجراي برنامه هاي علمي و  يبا هماهنگي معاون محترم درمان دانشگاه، برنامه ريزي مدون و مستمر -

يعي و كاهش اعمال سزارين در مراكز بيمارستاني و دانشگاهي، آموزشي مرتبط با افزايش زايمان هاي طب

 .صورت پذيرد

موضوع اخالق  و در تمامي مراحل اجراي برنامه هاي مربوطه ، راستاي سياست هاي جديد جمعيتي ابالغي در -

 .مد نظر قرار گيرد خصصين امر و صاحب نظران دانشگاهي، بعنوان يك اصل مهم، پزشكي با نظر مت

درراستاي از ظرفيت پزشك خانواده هاي محترم، آموزش هاي الزم به خانواده ارائه هر چه بهتر به منظور -

 .سياست هاي جديد جمعيتي و با رويكرد حفظ سالمت مادر و فرزند، بهره گيري حداكثري صورت پذيرد

ارزيابي  به منظورارائه پيشنهاد ات و راهكارهاي مناسب و نظارت بر حسن انجام وظايف محوله، پايش و -

 .، در دستور كار قرار گيردربرنامه مورد نظر بطورمنظم و مستم

انتظار دارد اقدامات فوق الذكر سريعاً در دستور كار قرار گرفته و گزارش كامل از روند اقدامات انجام شده هر  -

 .سه ماه يكبار به دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس اين معاونت ارسال گردد

 

  

 

 

  

 

  

  تهران د ب خ و پ ع دانشگاه بهداشتي م دبيرخانه مشعوف خانم سركار
  آبادان د ب خ و پ ع  دانشكده بهداشتي م دبيرخانه غرابي 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
  شاهروددبخوپعدانشگاهبهداشتيمدبيرخانهاسماعيلي عرب خانمسركار


