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

 باروري سالمت وظایف شرح در بازنگريموضوع: 

  باسالم و احترام

ابعاد مختلف این سیاست ها بر  6و  4و  3و 2 بندهاي تاکید جمعیت توسط مقام معظم رهبري و با توجه به پیرو ابالغ سیاست هاي کلی
  :بر مشتمل سالمت 

هاي جوان و  ت از زوجفرزند، کاهش سن ازدواج و حمای رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش -بند دوم 
  هاي زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد هزینه میناآنان در ت توانمندسازي

 هاي زایمان و درمان اي هزینه دهی و پوشش بیمهمادران بویژه در دوره بارداري و شیر اختصاص تسهیالت مناسب براي -بند سوم 
  ربط يسسات حمایتی ذوتقویت نهادها و م ناباروري مردان و زنان و

فرزند پروري و با  هاي عمومی در باره اصالت کانون خانواده و پایداري خانواده با اصالح و تکمیل آموزش تحکیم بنیان و -بند چهارم 
ایرانی و توسعه و تقویت  -هاي اسالمی اي بر مبناي فرهنگ و ارزش مشاوره ه خدماتیی و ارتباطی و اراهاي زندگ مهارت  کید بر آموزشات

  فرزندآوري هاي پزشکی در جهت سالمت باروري و اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت مینانظام ت
هاي اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح،  یري از آسیبت و پیشگیجمع مین سالمت و تغذیه سالماامید به زندگی، ت يارتقا -بند ششم 
  ها و بیماري هاي زیست محیطی آلودگی

نرخ برنامه هاي سالمت باروري براي ارتقاي در دفترسالمت جمعیت، خانواده و مدارس پیشنهادي رویکردهاي "بالغ به دنبال اهمچنین  
ارایه دهندگان شرح وظایف  یکسان سازيبازنگري و به منظور : توسط معاون محترم بهداشت به استحضار می رساند "باروري کلی

و نیز واحدها و گروه هاي سالمت جمعیت، خانواده و مدارس در سطوح شهرستان و معاونت  پزشک و کارشناس کاردان، بهورز،خدمت: 
کاهش تعداد  حدید موالید،کنترل جمعیت، کنترل رشد جمعیت، تبهداشتی مقتضی است دستور فرمایند ضمن حذف عبارت هایی مانند 

  ه شده از عناوین زیر استفاده گردد.یمتناسب با سطح خدمات ارا در شرح وظایف و.... ،، تشویق به کاهش اوالدفرزند

 وري سالمسب در سنین مناسب و اهمیت فرزند آاهمیت ازدواج منا موزشی در خصوصترویج مفاهیم آ -1

 ندگی زناشویی با هدف ارتقاي رضایتمندي از زندگی زناشوییگاهی زوجین در ابتداي زآتالش در جهت ارتقاي  -2

 :مشاوره در راستاي -3

  افزایش بارداري هاي ارادي و برنامه ریزي شده  •
  کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول  •
  کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان •
  کاهش بارداري هاي پر خطر  •
 ی کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرع •
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 در راستاي سالمت مادر و کودكباروري سالم تامین خدمات  -4

 ارتقاي دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروري  -5

 نان به سطوح باالترآتشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع  - 6

 سالم وريآارتقا و بهبود شاخص هاي مرتبط با سالمت مادران و کودکان با تاکید بر فرزند  -7

 دستور فرمایید مراتب در همه سایت هاي با محتوي فنی و اطالع رسانی آن دانشگاه محترم نیز بازنگري و اعمال گردد.

 

 

  

 

  


