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1393اردیبهشت 30-های کلی جمعیتسیاست 
ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی-1

دصالح و كارآمهزینه های زندگی و تربیت نسلمینرفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأ. 2

ذیربطی تقویت نهادها و مؤسسات حمایتو اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان-3

اوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های مشبنیان و پایداری خانواده با اصالح و تكمیل آموزش مهارت های فرزند پروری و تاكید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدماتتحكیم -4
ایرانی و توسعه و تقویت نظام اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی در جهت سالمت باروری و فرزندآوری–اسالمی 

و نهادینه  سازی سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربیترویج -5

ی و بیماری هاحیطارتقای امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به  ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست م-6

نمندی های رای بهره مندی از تجارب و توام بفرهنگ  سازی برای احترام و تكریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی سازوكار الز-7
سالمندان در عرصه های مناسب

جامعه و استعدادها ی و تخصصی با نیازهایه اتوانمندسازی جمعیت در سن كار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار كردن نظامات تربیتی و آموزش های عمومی، كارآفرینی، فنی ــ حرف-8
و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأكید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و كاهش فشار جمعیتی-9

نایی، حمایت از طریق توسعه شبكه های زیربمانــ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و كم  تراكم و ایجاد مراكز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای ع10
كافیو تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای كسب و كار با درآمد 

مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های كلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوكارهای مناسب

تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان-12

و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از كشور( ایرانی، اسالمی، انقالبی)تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی -13

.انیتی و توسعه انسمعیرصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد كمّی و كیفی با ایجاد سازوكار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های ج-14



/  در ایران " جمعیت"وضعیت نگران کننده 

سالگی۵۴امکان باروری تا 



ه حدود شش تا هفت  ی کلی بروردر اوایل انقالب به دلیل وضعیتی که در زمان انقالب ایجاد شد، جمعیت ضریب رشد باالیی پیدا کرد؛ به طوری که در برخی استان ها نرخ با•

.در آن زمان میانگین نرخ باروری کلی حدود سه گزارش شده بود. بود۴.۵می رسید و در برخی استان ها 

.بچه به دنیا می آورد که این نرخ باروری منجر به نرخ رشد باالیِ جمعیت می شد۳.۲این اساس یک خانم در سن باروری اش به طور میانگین بر 

.  ست کاهش پیدا کرده اباروری فرزندان یک زن در طول دوره تعداد میانگین ، یعنی كلینرخ باروری میزاناخیر،  این درحالیست که در طی سال های 

حتی . شدنیافته بادر کشور ما بلکه درتمام دنیا رخ داده و نرخ باروری در دنیا هم کاهش یافته است و هیچ کشوری را نداریم که نرخ باروری اش کاهشنه  تنها این موضوع البته 

لف اجتماعی و  که این موضوع دالیل مختمیزان كاهش نرخ باروری در كشورهای غربی و ثروتمند بیش از كشورهای فقیرتر و غیرتوسعه یافته است 

داردفرهنگی 

ایران ساالنه چقدر افزایش می یابد؟ جمعیت •

تقریبا   .باشده ت نداشتمعیوجود کاهش نرخ باروری در تمام دنیا از جمله ایران، باز هم جمعیت رشد کرده است و هیچ کشوری نیست که در کنار کاهش نرخ باروری، رشد جبا 

هم بنابراین . ودبه جمعیت کشور اضافه می شیک میلیون نفر نیز ساالنه قریب به در كشور ما . اضافه می شودبه جمعیتمیلیون نفر83حدود در دنیا ساالنه 

ه نظام سالمت  معنی این موضوع این است ک. نتیجه این موضوع این است که جمعیت به سمت پیری می رود. جمعیت رشد می كند و هم نرخ باروری كاهش می یابد

.  رده  استه کاقداماتی در حوزه سالمت انجام داده  که بر میزان سال های زندگی مردم افزوده شده، امید به زندگی را باال برده و با بیماری ها مقابل

به فراز و نشیب های جمعیتی ایراننگاهی 



درصد ایرنیان پیر خواهند بود30آینده سال 30

از همه جا جلو ردداپیری جمعیت به ویژه در کشورهای ثروتمند و غربی هم اتفاق افتاده است، اما اتفاق بدی که افتاده این است که در کشور ما سرعت رشد پیریپدیده •

ارد و فرد  فرد پیر قاعدتا قدرت تولید ند. یعنی از هر سه فرد یک نفر پیر خواهد بود. درصد جمعیت ایران پیر می شوند30سال آینده 30در می زند؛ به طوری که 

درصد افراد پیر، شغل  ۳۸حال در کشور ما به طور متوسط . می پیوندندساله شده و به گروه پیرها ۶۰سال دیگر ۲۰ساله اند، ۴۰افرادی که اکنون . دیگری باید خرجش را بدهد

.این افراد روی دست جوانان کشور می مانندکه ندارنددرصد شغل ۶۰درصد بی سوادند و ۴۰در گروه سالمندان بنابراین . درصدشان سواد دارند۶۰دارند و 

ارهای سنگینی  بچه هایی که در حال حاضر به دنیا می آیند در آینده ب. از آنجایی که میزان باروری کلی کاهش یافته است، دیگر جوانی هم نداریم که به این افراد خدمت دهد•

د، اما ما  کرده اناین اتفاق در کشورهای غربی هم افتاده، اما تفاوتش این است که آنها در طول عمرشان به فکر جمعیت بودند و آن را مانیتور و کنترل. بر دوش خواهند داشت

کشورهای ثروتمند و غربی هرگز اُفت نکرده اند و همیشه در  می گوییم، در تمامساله 65تا 15افراد که به گروه كار و مولد بر همین اساس . این مساله را رها کره ایم

به طوری که وضعیت مان از میانگین دنیا باالتر است و در آینده هم بدتر خواهد شد؛ این گروه در ایران در حال نابودی است. رده های باال بوده اند

سال  ۲۵زندگی در حال شما هزینه های. این یک واقعیت است که کودکان آینده ما باید به طور متوسط پنج نفر را حمایت کنند. وضعیت جمعیتی ما واقعا نگران کننده است•

.  طبیعتا یک سفره خشک و خالی نمی تواند نان همه را تامین کند. آینده را تصور کنید

.بنابراین در حال حاضر باید برای افزایش نرخ باروری ایرانیان برنامه ریزی کنیم•



/کشورجمعیتی در چالش های عمده 

خوب برای جمعیت فعلی ایرانشاخص 

.کم تعداد شدن گروه مولد در کشور می تواند گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به بار آورد

در ازدواج ، حال تاخیرتاخیر در ازدواج وجود داردو میزان ازدواج كاهش یافته است عوامل مختلفی در این زمینه دخیل است؛ اول اینکه •

.  نیز می شوددر باروری تاخیرمنجر به 

.  رسیده استسال ۳۰در مردان ایرانی نزدیک به وسال ۲۴زنان ایرانی به در سن ازدواج حال حاضر متوسط در •

. استسال فاصله 4.5زمان ازدواج تا اولین باروری هم به طور متوسط از •

میلیون پسر ۶.۵میلیون دختر و ۶.۵میلیون نفر فرد در شُرف ازدواج داریم که آماده ازدواج هستند که حدود ۱۳در حال حاضر در کشور همچنین •

ی و یا زیرا فرهنگ بی بچگی، دیربچگ. میلیون همین االن هم ازدواج کنند، باز هم اتفاقی برای جمعیت کشور نمی افتد۱۳هستند، اما اگر این 

. مه می زندهمه این ها ضد باروری و رشد جمعیت و توسعه است و به مملکت لط. تک بچگی در کشور جا افتاده است و این فرهنگ خطرناکی است

شاخصی خوب برای جمعیت فعلی ایران: ُپربچگی•



بارداریزمان بهترین 

:پایداررشد توسعه انسانی شاخص 

. رشد نمی كندسالش پایین باشد، ۲۵زیر بارداری های کشوری که است و سال 25زیر بارداری هایاز این شاخص ها، مربوط به یکی 

ساله را جذب می کنند و به طور  ۲۵دیر بچه به دنیا می آوردند یا کم بچه به دنیا می آورند، این کشورها افراد غربی، اگر افراد در کشورهای 

.  ما این اقدام را هم انجام نمی دهیم و برایش برنامه ای هم نداریم. طبیعی با مهاجرت آن اتفاق را جبران می کنند

.آیدپایین از نظر علم بیولوژیک سن ازدواج باید بنابراین 

.می شودسال در دنیا یک استاندارد علمی محسوب 20زیر بارداری 

ارت  البته این ها فقط در اختیار وزارت بهداشت نیست، بلکه وز. افتداتفاق سال 20باید بارداری ما زیر اگر می خواهیم سالم بمانیم 

یک و برای  وزارت بهداشت از نظر بیولوژ. چون فرزندآوری یک مولفه اجتماعی است. هم باید کمک کنند... اقتصاد، وزارت مسکن، بانک ها و 

مانند اینکه می گوییم زیاد نمک نخورید تا به فشار خون مبتال نشوید. سالمت مردم این توصیه را می کند



دهیدتسهیالت /برسدفرزند 3باروری باید به نرخ 

در  . برسمت نرمال جمیتا به نباید كمتر از سه فرزند باشد تعداد بچه ها در هر خانوار یعنی ، باروری در كشور باید به باالی سه فرزند برسدنرخ •

نی زیر هیچ نرخ جایگزی. نرخ جایگزینی در کشور ما با نرخ جایگزینی در کشورهای دیگر متفاوت است. است1.7نرخ باروری ما ( 98سال ) حاضرحال 

.  هیمبه خانواده ها تسهیالت بدوقتی می خواهیم مردم سه بچه دنیا آورند، باید مانند تمام دنیا . سه به ما کمک نمی کند و حداقل باید به سه برسیم

ادا اگر کسی در کان. در بسیاری از کشورها مانند فرانسه افراد از مالیات معاف می شوند. عنوان مثال در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی خانه رایگان می دهندبه 

ادند که خطاهای همه دنیا به این فکر افت. سومین بچه اش به دنیا بیاید، پدر و مادر حقوق می گیرند، اما تا زمانی که کودک به سن مدرسه برسد،  در خانه می مانند

ساختارهای ما این. اینکه کانادا ناگهانی درب های مهاجرتش را باز کرد، برای این بود که نیروی کارش را تامین کند. گذشته شان را در حوزه جمعیت جبران کنند

این کار نادرست . در کشور برای استخدام هایمان دنبال این هستیم که چه کسی مجرد است. بلکه باید افراد بچه دار در اولویت قرار گیرندما، . مدیریتی را رها کردیم

.است

مادر تغذیه کند، بارداری ها باید با فاصله شیردهی مناسب اتفاق افتند؛ زیرا اگر یک بچه دو سال از شیرالبته سال اتفاق افتد 25حداكثر باید زیر بارداری •

افراد تسهیالت حال اگر این اتفاقات بیفتد و همه بخش ها به. فاصله كودكان حداقل دو سال باشدیعنی . مادر قادر است بچه بعدی را هم سالم به دنیا آورد

اد بیشتری را مراقبت زیرا باید افر. البته در این صورت وظیفه وزارت بهداشت سخت تر هم می شود. داده و کمک کنند، می توان وضعیت جمعیتی کشور را کنترل کرد

کند



بارداری های ویژه/ امید به زندگی 

با کفایت و کیفیت نیست و عمر سال آخر ۱۰در ایران هنوز نزدیک به . استبا کیفیت زندگی کردن به معنای زنده ماندن نیست، بلکه به معنی به زندگی امید •

ی شدنسخت است، اما کار . بهتر استکاهش دهیم، سال را کاهش دهیم؛ چراکه هرچقدر میزان بی کیفیتی عمر را۱۰باید این . سال افراد بیمارند۱۰معموال این 

.است

.است كه شرایط خوبی را نشان می هدسال 76امید به زندگی در كشور در حال حاضر متوسط •

ن، حق ندارند برخی افراد هم هستند كه به دلیل بیماری حتی طبق قانوالبته . لزوم بچه دار شدن است که شاخص نهایی ماستما،  پیام مهم ترین •

.  ار هستندبرخی افراد هم هستند كه در حال حاضر بیم. هستندكمتر از دو درصد جامعه و گاهی باردار شوند كه عددشان بسیار كم بوده 

.  بت به عمل آوریمما به عنوان وزارت بهداشت باید این افراد را از خطرات باخبر کنیم و از آنها مراق. اما مراقبت بیشتری را می طلبندآنها می توانند باردار شوند،

سالگی قدرت بارداری دارند54حتی زنانی هستند كه تا . هم نداریمسالگی 54بارداری تا باید توجه کرد که ما هیچ مشکلی برای •

.ویژه می دانیمسال را هم 35سال و باالی 17عین حال ما بارداری زیر در 



.استسالگی۶۵یا ۶۰به تعریف سازمان بهداشت جهانی عبور از مرز بنا :سالمندی فرد•

مقایســه با در ( سال و باالتر ۶۰جمعیت )روزافزون نسبت سالمندان افزایش یا پیرشدن جمعیت، سالخوردگی :جمعیتسالمندی •

ل جمعیت  از کبیشــتری نسبت ،ســالمندافراد ،آنبه عبــارت دیگــر، مرحلــه ای اســت که طی . می باشدســنیســایر گروههای 

 .بــه خود اختصــاص میدهند، را

سالخورده-سالمند-روبه سالمندی: سه دسته تقسیم میشودبه جمعیت سالمندی •

.  دهندرا تشکیل جمعیت كل درصد 14تا 7بین :بیش ترساله و ۶۵جمعیت گروه های سنی :سالمندیجمعیت رو به سوی -1

(درصد10حدود )كشور ایرانمانند 

درصد  20تا 14بین : ساله و بیش تر ۶۵جمعیت گروه های سنی : سالمندجامعه ی -2

بیش تردرصد و 20:بیش ترساله و ۶۵گروه های سنی جمعیت :سالخوردهجامعه ی -۳

سالمندی جمعیت



درصد  ۱۰سالمندان کشور از مرز آمار ، ۱۴۰۰که  تا سال می باشند ( سال60باالی ) سالمندر ، جمعیت كشودرصد10حدود (98سال) حاضرحال در •

.دکرکل جمعیت عبور خواهد 

.  بود( برابر6بیش از )بیش تر از سطح جهانی ،آنشدت در ایران ولی ،برابر شد5بیش از ، انسالمندجمعیت سال پیش70از كل جهان در •

(  اوریفرزند )كاهش باروری -میزان مرگ و میر كاهش :دو عامل مهم در افزایش نسبت  جمعیت سالمندان•

سبت  بعلت دستاوردهای پزشکی، بهداشتی و افزایش دانش و آگاهی عمومی ن)بودكاهش مرگ و میر نتیجه ی 1380تا سال درواقع افزایش جمعیت سالمند در ایران -

است داشتهباروری ایران روند کاهشی به بعد ۱۳۸۰ولی از سال (به مسائل بهداشتی

.فرزند، كه بسیار پایین است1.58قزوین به و  در استان ( زنفرزند به ازای هر 1.7) رسیده 1.7باروری كشور به ، (98سال ) حاضرحال در -

. افزایش یابد(  فرزند برای هر زن2بیش از ) جانشینی نرخ به میزان باالی لذا برای پیشگیری از پیر شدن جمعیت الزمست كه فرزند آوری 



؛ اتفاقی که در کشور رخ دادهسالمندی

در ن سالمندی سباید توجه کرد که . بنابراین ما باید میزان جمعیت جوان را زیاد کنیم: اتفاقی است که در کشور ما رخ داده و نمی توان از آن جلوگیری کرد، گفتسالمندی •

جزو گروه سالمند می آورند که در این سنین افراد را و باالتر 60در ایران سن . سازمان بهداشت جهانی هم در این حوزه تقسیم بندی هایی دارد. کشورهای مختلف متفاوت است

.می گویندسال ۶۵برخی از کشورهای غربی این عدد را تا . برخی از توانایی ها را به طور فیزیکی یا روحی از دست می دهند و دیگر جزو گروه مولد محسوب نمی شوند

خوردگی جمعیت، به  سال.یک فرد اشتباه بگیریمنباید آن را با پیری متفاوت است و با بحث سالمندی فردی، سالخوردگی جمعیت توجه داشت یدبا•

.سال و بیشتر افزایش می یابد65بلكه سهم جمعیت این معنی نیست كه همه افراد، سالمند و از كار افتاده می شوند، 

اهش میزان مرگ و با كاهش باروری و ككه در بحث گذار جمعیتی اتفاق می افتد كه البته سالخوردگی، مشكل نیست؛ بلكه یک پدیده طبیعی است •

ن با آن، اما مهم این است كه قبل از مواجه شد. هر كشوری با این پدیده مواجه می شود و در سطح جهانی هم این اتفاق خواهد افتادناخواه خواه میر، 

.بتوانیم راهكار هایی را ارائه و شروع به برنامه ریزی در این زمینه كنیم كه در آن زمان با بحران مواجه نشویم

و جه نماینددر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های كالن و بلندمدت به نسبت جمعیت سالمند و سالخورده تو،ردانتمدولاز هم اكنون الزم است تا •
.درصدد تمهیداتی برای رفاه اجتماعی و بهداشتی سالمندان و سالخوردگان باشند

، به یک اگر ایران بدون تداركات و برنامه ریزی الزم و كافی با یک جامعه ی سالمند برخورد نماید، سالمندی جمعیت نیز همانند جوانی جمعیت•

.پدیده ی اجتماعی جدید تبدیل خواهد شد كه برای آن تدابیری اندیشیده نشده است



یعنی  . در فرصت یا پنجره جمعیتی قرار دارند سال باشد65تا 15درصد جمعیت آنها در گروه سنی 70باالی که کشورهایی که شناسان معتقدند جمعیت •
.سال در این کشورها، کم است۶۵و باالی ۱۵دارند و گروه زیر فعالیت قرار کار و سندر ،جمعیتدرصد باالترین 

نسبت  و درصد كلّ جمعیت می رسد30سال به كمتر از 15نسبت جمعیت زیر دوره ای  است که ،پنجره جمعیت: متحدسازمان ملل تعریف طبق 
.استدرصد 15ساله و باالتر هنوز كمتر از 65جمعیت 

و ایران در پنجره فرصت جمعیتی قراردارددارندقرار ( فعالیت کار و سندر )ساله ۶۵-۱۵درصد جمعیت ایران در گروه سنی 7۰در حال حاضر •

در پنجره جمعیتی و  هم سال 30حدود یعنی . ادامه خواهد یافت1430آغاز شده و تا حدود دهه 1380پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از دهه فاز •
ه جمعیت در مسیر  این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر از فرصت بالقوه پنجر. بسته شدن پنجره جمعیت روبرو خواهد گشتبا سپس فرصت طالیی قرار دارد

.استرشد و پیشرفت استفاده نشده و مراحل رشد اقتصادی را طی نکرده 

.  توانمند شوند، تحصیالت، شغل و مسکن داشته باشند و ازدواج کنند، می توانند یک جهش اقتصادی در ایران ایجاد کننداین جمعیت اگر  

ژه است باید با از آنجا که این فرصت یک فرصت وی. در زمان حاضر این اتفاق افتاده است ما، بار رخ می دهد که برای تاریخ یک ، ملتجمعیتی در طول تاریخ یک پنجره •
.یاد شده داشته باشیمجمعیت استفاده بهینه از ،ریزیبرنامه 

ند به رشد  انستآسیای جنوب شرقی مثل کره ، سنگاپور و چین که زودتر از ایران کاهش باروری را شروع کردند در دهه گذشته به پنجره جمعیتی رسیدند و توکشورهای •
.باالی اقتصادی نایل شوند که دلیل آن استفاده به موقع و حداکثری از همین پنجره جمعیتی است

یت شود، می تواند به چنانچه فرصت به وجودآمده به درستی مدیر.شرایط بسیار مساعدی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شودکلی در فرصت پنجره جمعیتی،  به طور•
.توسعه کشور کمک کند در غیر این صورت، به مانع بزرگی بر سر راه توسعه تبدیل خواهد شود

جمعیتیپنجره 



سه سناریوی رشد باال، متوسط و پایین را بر اساس نرخ باروری پیش بینی كرده است 1480ملل برای جمعیت آینده ایران در سال سازمان •

:پیش بینی این سازمان این است كه ایران 

 ران  میلیون نفر جمعیت در این سال خواهد داشت كه این میزان باالترین نرخ رشد جمعیتی ای109تقریبا ( فرزند برای هر زن در سن باروری2.6(بارورینرخ باالی در

.است

 میلیون نفر جمعیت می رسد61به، (برای هر زن در سن باروریفرزند 1.9)یرشد متوسط باروربا  .

 میلیون نفر جمعیت می رسد31به ( باروریبرای هر زن در سن فرزند 1.5)باروری رشدپایینبا  .

. خواهند دادسال تشكیل 60درصد جمعیت ایران را سالمندان باالی 50میلیون نفر است تقریبا نزدیک به 31در سناریوی پایین جمعیتی كه 

.تمام كارهای توسعه را انجام دهدو باید ساله هستند  60-15در گروه می ماند یک ربع جمعیت كهفقط كودك و نوجوان هستند كه فعال اقتصادی نیستند و هم  ربع جمعیت 

همینطور پیش برویم نه تنها وضعیت مطلوبی نخواهیم داشت اگر ( فرزند برای هر زن1.7: و نرخ باروری) در صد است 1/ 2كه ( 95طبق سرشماری ) فعلیرشد جمعیت اینبا •

بلكه برای آینده نگران كننده هم هست 

ن سالمندی برسند حمایت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسبی فراهم شود، در آینده وقتی به س، كشورجمعیت جوان برای معتقدند اگر در حال حاضر، جمعیت شناسان •

.  آینده به بحران نمی خوریماشیم، دره بهم می توانند زندگی خوبی داشته باشند و حتی به عنوان پشتوانه خوبی برای اقتصاد كشور محسوب شوند؛ بنابراین اگر از حاال مدیریت داشت

توجه به این نكته هم ضروری است كه كشور باید از نظر اقتصادی خیلی قوی باشد تا بتواند این مرحله را به راحتی سپری كند

جمعیتسناریوهای رشد 



:است فرزند شماممكن 
برخوردار استاز اعتماد به نفس كمتری به دلیل توجه زیاد پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک -
و برادر فرصت تجربه برخی از احساسات و چگونگی کنترل ومدیریت آن را نداشته باشدبه دلیل نداشتن خواهر -
به دلیل نداشتن خواهر و برادر در ذهن و خیال خود با دوستان خیالی بازی کند-
.  ، از دخالت آنها در کارش خسته شودمراقبت بیش از حد پدر و مادربخاطر -
.(انتظار رفتار خالف خواسته خود را نداشته باشد) تحمل کمتر و حساسیت بیشتر نسبت به رفتار دیگران داشته باشد-
داشته باشدزرگساالنرفتاری مانند ببه دلیل ارتباط کمتر با کودکان و تماس بیشتر با بزرگساالن، مقتضای کودکی خود را بروز ندهد و -
، سخت تر با دیگران ارتباط برقرار کندخود محوریبه دلیل -
. به دلیل نداشتن الگویی از جنس مخالف در خانواده، آسیب پذیری بیشتر از لحاظ جنسی و روابط اجتماعی داشته باشد-
در خانه ای که زندگی می کند فضای کودکی ندارد-
از طرف خانواده استتحت فشار بیشتری برای بهتر بودن در درس و دیگر فعالیتها -
های الزم ومتناسب سن خود برخوردار  از آزادی از حدی که والدین برای محافظت از او دارند، بیش به خاطر دلواپسی های -

.   نیست
با اسباب بازی و حیوانات داشته باشد( بیش از حد)به دلیل نداشتن خواهر و برادر و ارتباط با آن ها تمایل -

از بعد خانوادهتک فرزندی معایب 



کمتر  برود و فضای جوانی و شادابیجمعیت کشور رو به پیری رواج تک فرزندی باعث می شود که •

.دیده شود

کشور میشودکاهش جمعیت تداوم تک فرزندی درطول زمان باعث •

.خواهد شدرکود بیشتر اقتصاد و تولید کاهش نیروی کار فعال و پویای جامعه، موجب •

شی  کاهش متوسط ضریب هوتمایل به تک فرزندی در خانواده های تحصیلکرده، می تواند سبب •

جامعه شود

هداری از  با توجه به زیاد شدن امید به زندگی، تک فرزندان نمیتوانند به راحتی همه مسئولیت نگ•

. نیاز به خانه های سالمندان افزایش می یابدپدرو مادر مسن خود را تقبل کنند و 

جامعهاز بعد تک فرزندی معایب 



.تعداد فرزندان زنده یک زن در طول دوره باروری استمیانگین : نرخ باروری کلی

(1.58) استان –(1.7)کشور : 98سال •

(1.69)استان -(2)کشور: 97سال•

(1.78) استان -(2.1)کشور : 96سال •

:باروریجانشینیسطح
.می شودجایگزینبعدینسلبهنسلیکازجمعیتکمّیمیزانآندرکهاستباروریازسطحی•

.می باشدباروریسندرزنهرازایبه۲/۱کلیبارورینرخبرایجانشینیسطح•

:رشد جمعیت
ولی پیش بینی شده . می باشد1.2(: 95سال )که  طبق آخرین سرشماری کشورینفر جمعیت اضافه میشود 1000تعداد نفراتی است که به : رشد جمعیت•

.  کاهش یابددرصد 1به کمتراز 99تا پایان سال است که 

منفی  1430سال در و ( جمعیت اضافه نشودبه )رشد جمعیت صفر شود 1420توجه به روند کاهشی فرزندآوری در کشور، پیش بینی میشود در سال با •
(کمتر شودجمعیت )شود

.  ، حد جانشینی گفته میشود2.1که به این تعداد .  فرزند به دنیا اورد2.1برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت، الزمست که هر زن حداقل،  •

پدر و مادرها حتی به تعداد خودشان، یعنی دو نفر نیز فرزندآوری یعنی است جانشینینرخ باروری کشور و استان قزوین زیر حد( 98سال ) حال حاضردر •
آورندفرزند بدنیا می 1.7بلکه نمی کنند

رشد  جمعیت–نرخ باروری کلی 



: سالمت باروری
.باروری نیستدر فرایندنبودن بیماری یا اختالل سالمت و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی فرد در رابطه با تولیدمثل و باروری و صرفا به معنی 

: زنان سنین باروری
.  قراردارندسال ۵۴تا ۱۰رده سنی منظور زنانی هستند که در 

:  زنان واجد شرایط پزشكی

روش )ژه بیماری های مندرج دردستورعمل دریافت خدمات مراقبت باروری وی/ حداقل یکی از شرایطساله همسردار می باشند که ۱۰-۵۴زنان 
را دارا می باشند( های موقت و بستن لوله های رحمی

واجد شرایط پزشکی که (ساله همسردار۱۰-۵۴زنان )مجموعه خدمات و مراقبت هایی است که برای گروه هدف :  باروری ویژهمراقبت 
.  ارایه می شودهستند 

.نمایندیمدریافترابارداریازپیشگیریخدماتموقتطوربهبیماری،کنترلزمانتاموقتخدماتدریافتشرایطواجدزناناستبدیهی

.باشندمیدمتخایندریافتشرایطواجدکمیته،درتاییدوطرحومعالجپزشکتوسطمعرفیازپسرحمی،هایلولهبستنمتقاضیزنانو

مراقبت باروری ویژه-باروریسالمت 



ارایه خدمات باروری سالم و فرزند آوری 

19-دردوران شیوع بیماری کووید



 زردشهرستانهای با وضعیت قرمز ودر:

پیگیری مراقبت ها  بسته به ماهیت خدمت ووروش تلفنی خدمات باروری سالم و فرزند آوری به 

.توصیه می گرددبه صورت حضوری در صورت الزم 

در شهرستانهای با وضعیت سفید:

رعایت پروتكل های  در صورت مراجعه فرد به مركز با خدمات باروری سالم و فرزند آوری 

.همچنان ادامه داردپیگیری های تلفنی ارائه می گردد و بهداشتی



 آموزش ومشاوره فرزند آوری در گروههای واجد شرایط طی ۱9-نظر ابتال به کوویدبسته به شرایط فرد از ،
:ارایه گرددتلفنیپیگیری 

 مثبت نیست               ۱9-یا آزمایش کوویدندارنددر صورتی که هریک از زوجین عالیم بیماری را
آموزش و مشاوره فرزندآوری به صورت تلفنی درگروههای واجد شرایط

 هردو از  و این کهزوجین مبتال باشند           بعد از زمان بهبودی کامل بیماریدر صورتی که هریک از
.روانی آمادگی داشته باشند، آموزش ها به صورت تلفنی تداوم یابد-لحاظ جسمی

 و این موضـوع در حـین آمـوزش    بر احتمال ناباروری وجود ندارد ۱9-تاثیر ویروس کوویدشواهدی در زمینه
.تلفنی مدنظر قرار داده شود

ارایه گردد« شیوه زندگی وناباروری» و « سن وناباروری»آموزش بر اساس محتوای آموزشی.



:زوجینی که از نظر ابتال به کرونا سالم هستند

 استدر زوجین بی عالمت اقدام به فرزندآوری بالمانع

  تا کنون هیچ موردی از انتقال داخل رحمی ویروس از مادر به جنین ، حتی در مادری که خودش در دوران بارداری به

ذیر ترند  در برابر این بیماری آسیب پزنان بارداراز آنجا که اما . بیماری کرونا مبتال شده است اثبات نگردیده است

.را جهت ممانعت از بیماری رعایت کنندبایستی اقدامات پیشگیری كننده 





ناباروری

توانایی طبیعی برای تولد فرزند: باروری

پیشـگیری  ه زوجی نابارور گفته می شود که علیرغم تمایل به بچه دار شدن و عدم استفاده از روش هایب: ناباروری
(.سال35زنان زیر )باردار نگردندیكسال برای باردار شدن تا منظماز بارداری و داشتن تماس جنسی 

(.سال بعد از شش ماه35در زنان با سن باالتر از )

این،نابارورینزوجاتفاقبهقریباکثریتدر.باشندنداشتهبارداریتجربهزوجین:اولیهناباروری
.افتدمیاتفاقناباروری نوع

الزاماچهاگرداردوجودیباردارقبلیتجربهنابارورزوجینازکمتریدرصددر:ثانویهناباروری
.باشدنشدهزندهنوزادتولدبهمنجر



میزان شیوع ناباروری

 ۱۵تا ۱۲،  بین یطبق گـزارش سازمان بهداشت جهانجهانشیوع ناباروری در میزان

است که از متوسط جهانی بسیار باالتر  درصــد ۲۰در ایـران حدود درصد گزارش شده و 

ناباروری دارند که  مشکل یک  زوج ،ایـرانزوج در 5هر به بیان دیگر از . اسـت

ش جمعیت  میتواند در آینـده زمینه ساز مشـکالت  اجتماعی مانند افزایش سن جمعیت، کاه

.شودجوان و کارآمد جامعه و طالق های خواسته یا ناخواسته 



علل ناباروری

در مردان

تعداد کم اسپرم

 رمغیرطبیعی اسپشکل

عدم بلوغ اسپرم

 اسپرمکاهش حرکت

در زنان

 در تخمک گذاریاختالل

 در لوله های رحمیاختالل

اندومتریوز

اختالل در رحم

 دستگاه ایمنیمشکالت
بدن

اختالالت هورمونی

دارندعللی كه روی تعداد و بلوغ و حركت و شكل اسپرم اثر منفی:

 عفونیهای بیماری

اختالالت هورمونی

 ژنتیكیعلل

مصرف سیگار، الكل و قلیان

انزالختالل ا

واریكوسل

چاقی

 داروهای بدنسازیمصرف

بیش از حد با آب گرمماس های ت

 طوالنی مدت از لباس های تنگاستفاده



عوامل کاهش دهنده شانس باروری

در مردان
 سال40سن باالتر از

سیگار

مصرف الكل

(داروهای بدنسازی و)داروها...

(كشهاحشرهسرب،وهاكشآفت)محیطیسموم

مشكالت سالمت مانند اوریون

مشكالت هورمونی

رادیوتراپی یا شیمی درمانی

(دما و)عوامل محیطی...

در زنان
باعث کاهش ، سالگی۳۵سن، به ویژه پس از فزایش ا)سال یا باالتر30سن •

(. سالگی به ندرت اتفاق می افتد۴۵باردار شدن پس از . باروری می شود

از فزایش خطر ناباروری و  نیز حاملگی خارجا(: دود دست دوم)سیگار •
رحم

مصرف الكل•

استرس •

رژیم غذایی نامناسب•

ورزش سنگین•

بیماری های منتقله از راه تماس جنسی•

مشكالت سالمتی با تغییرات هورمونی•

درمانیرادیوتراپی یا شیمی •

ازدواج دیرهنگام •

د بین بیش از حفاصله طوالنی بین ازدواج و بچه دار شدن و یا فاصله•
دومفرزند اول و 

اضافه  وزن یا الغری•



پیشگیری از ناباروری

داردراه برای بسیاری از زوج ها یک بحران به حساب می آید و مشکالت ناباروری معموالً با خود احساس گناه به همناباروری   .
یک سوم طالق هایی که داریم به  متاسفانه .نابارور تنش های زیادی را در ارتباطات اجتماعی و خانوادگی تجربه می کنندزوجین 

.  دلیل ناباروری زوجین است

ور شکل  در کش،ناباروری اگرچه مشکل امروز و دیروز نیست، اما خوشبختانه در حال حاضر، شرایط مناسب درمان این مشکل
.کمرنگ تر شده است،گرفته و به این ترتیب، برچسب ها و مشکالت، نگرانی ها و پیامدهای ناشی از ناباروری

.داردی وجود برای جلوگیری از برخی علل نابارورراهکارهایی اما بعضی از مشکالت ناباروری غیرقابل پیشگیری است، هرچند 

کنترل ابل ق، زندگیح شیوه الاز عوامل مستعدکننده ناباروری در زنان و مردان با تشخیص زودهنگام و درمان بموقع و اصبرخی 

. هستند

می تواند به زوج ها برای مشخص شدن وضعیت باروری آنها پیش از اقدام به بارداریمعاینات پیش از بارداریانجام
ود باروری ود و درمان مناسب را برای بهبندر این صورت اگر مشکلی وجود داشته باشد، زودتر از آن باخبر می شو. کمک کند

.دنو داشتن فرزندی سالم دریافت می کنفزایش شانس بارداریا



پیشگیری از ناباروری در زنان

:كمک می كندزنان از ناباروری دربه پیشگیری كه یعایت توصیه هایر

می شودکمتر باشد، احتمال باردار شدن بیشتربارداری هر چه سن مادر در زمان تالش برای : باردار شدن در دوران جوانی  .

سالگی به بعد کاهش می یابد و این افت هر سال ادامه پیدا می کند۳۵چون قدرت باروری زنان از سن 

 یبی اشتهاییا تغذیه ای مانند پرخوری عصبیاختالل های و پرهیز از مناسب غذایی متعادل و رژیم داشتن

 (دام با هدف بهبود تناسب اننه افراط در ورزش) در حد متوسط ورزش كردنو  مستمرتحرک بدنی منظم و داشتن

 (چاقی و الغری زیاد، باروری را مختل میکند)بدنوزن كنترل

 استاز سوءمصرف مواد مخدر به یک اندازه برای پیشگیری از ناباروری در زنان و مردان مهم پرهیز :  دخانیاتترك



عالیت هایی  فی، ناباروركاهش احتمال روشی برای پیشگیری ناباروری ناشی از اختالالت ژنتیکی وجود ندارد، اما برای گرچه ا

:به مردان توصیه می شود

ز ابتال به عفونت های  عهد بودن به زندگی زناشویی ایمن ترین راه برای جلوگیری امت)ی مقاربتپیشگیری و مراقبت از ابتال به بیماری های  •

(استمقاربتی 

پرهیز از مصرف داروهای غیرمجاز •

پرتوقرار نگرفتن در معرض  •

قرار نگرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی •

پرهیز از مصرف بیش از حد و مكرر الكل •

مراقبت از سالمت عمومی بدن و انجام فعالیت های ورزشی •

پرهیز از حمام های طوالنی، گرم، سونا یا حوضچه آب داغ •

تنگپرهیز از پوشیدن لباس های  •

پیشگیری از ناباروری در مردان



:توصیه های مهم برای پیشگیری از نازایی

بهداشت فردی را رعایت کنید.

 میوه و سبزیجات تازه مصرف کنیدروزانه.

مصرف چربی و شیرینی را به کمترین میزان ممکن برسانید.

 روز نیم تا یک ساعت پیاده روی داشته باشیدهر.

اگر اضافه وزن دارید از همین امروز برای رسیدن به وزن ایده آل تالش کنید.



بهترین زمان مراجعه جهت درمان ناباروری

 جهت  ب این افراد باید به مراکز درمانی مراجعه کنند که البته مراجعه در زمان مناس.زوج نابارور هستند5یک زوج از هر كشور ما در
ی صورت می تشخیص در سنین جوانتر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این صورت درمان های مناسب تری برای زوجین در سنین جوان

.گیرد و هزینه کمتری بر آنها تحمیل می شود 

 بشناسند و بهترین زمان رااین ، کهدرست آن است .دارندبه صورت طبیعی زن و مردی که ازدواج می کنند یک زمان مناسبی را برای باروری
ن زمان مناسب برای قاعدتا نداشتن آگاهی نسبت به بهتری. بتوانند از این فرصتی که در تمام طول عمرشان هم برقرار نیست استفاده کنند

.بچه دار شدن و داشتن فرزند سالم سبب می شود که فرصت های طالیی باروری خود را از دست بدهند

 طی یکسال متوالی جهت زوجی ، سنیناین در چنانچه . استسالگی 35تا 25سن ناباروری بهترین زمان مراجعه زوجین جهت درمان
سالگی  ۳۵بعد از بچه دار شدن تالش کنند اما نتوانند صاحب فرزند شوند حتما باید به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنند،که البته برای زنان

شاوره های کنند تا علت ناباروری تشخیص داده شود و با انجام ممراجعه بایدماه تالش برای فرزنددار شدن موفق نبودند ۶اگر زوجین بعد از 
.بهترین روش درمانی به آن ها پیشنهاد شودمناسب، 

ی می رود اما علم به سمت. را داریم"اهدای تخمک و جنین"مانندبرای زوجینی که فاقد تخمک و اسپرم هستند درمان های جایگزین امروزه
یه کنیم یا که در صورت نبود تخمک یا اسپرم در زوجین بتوانیم با استفاده از سلول های بنیادی که در بدن خود فرد وجود دارد اسپرم ته

.تخمک تولید شود 

وندزوجین باید به صورت صحیحی جهت درمان به مراکز درمان هدایت ش. نقش مراکز بهداشتی، درمانی و نظام ارجاع بسیار مهم است



آندومتریوز

و

ناباروری



.  ستاده بیماری از واژه ی اندومتر یعنی بافتی که سطح داخلی رحم را می پوشاند و هرماه در دوره ی قاعدگی رشد کرده و سپس ریزش می کند،گرفته شاین •

.دراندومتریوز این بافت در خارج از رحم دیده می شود. اندومتر باید فقط در درون رحم وجود داشته باشدبافت •

.وجود داردورحمتخمدان ها، سطح بیرونی رحم، لوله های رحمی، بافت لگنی وفضایی كه بین روده ها، مثانه :اعضاء درگیر•

دوره ی در طولد وبافت اندومتر در هرقسمت ازبدن که باشد مانند اندومتر درون رحم، نسبت به هورمون هایی که ماهیانه باعث قاعدگی می شوند، حساس خواهدبو•
دگی افزایش درد قاع: عدم خروج خون باعث تحریک بافت های اطراف، درد وچسبندگی می گردد. قاعدگی رشد کرده و در پایان دوره، ریزش و خونریزی می کند

.وحتی درد هنگام تماس جنسی یا اجابت مزاج

(سال2-8)پس از چند سال: بروز .   از سن نوجوانی و جوانی:ابتالشروع •

.ابتال در زنان دارای فرزند و زنانی كه تاكنون باردار نشده اند•

از زنان در سنین باروریدرصد10حدود: شیوع•

ناشناخته، علل ژنتیک وارثی:علت•

.دیده می شودردرصد از زنان نابارو30-50رد. آندومتریوز یكی از عوامل مهم ناباروری است•

و ناباروریآندومتریوز 



ریسک فاكتورهای آندومتریوز
ساله۳۰-۴۰:سن•

نداشتن فرزند•

روز7خونریزی بیش از•

روز۲۸دوره قاعدگی کمتر از •

وجود لکه بینی بین قاعدگی ها•

سالگی۱۲سن اولین قاعدگی در کمتر از •

سابقه خانوادگی•

عالیم اندومتریوز
( عالمت اصلی و شایع ترین)درد لگنی•
(ناشی از تخمک گذاری)دردهای اواسط قاعدگی/ درد زیرشکم، قبل و در طول قاعدگی/ قاعدگی های بسیار دردناک•

درد در هنگام تماس جنسی •

درد کمر/ درد همزمان با حرکات روده •

لکه بینی/ خونریزی نامنظم/ قاعدگی طوالنی مدت/ خونریزی شدید:خونریزی قاعدگی •

کالت احساسی مش/ ناباروری/ خستگی/ نفخ، سیری زودرس، تهوع و استفراغ / فعالیت نامنظم روده ها مثل اسهال/ عالیم گوارشی یا ادراری مثل خونریزی: سایر عالیم•
مثل افسردگی و اضطراب 

.باشد و در سنین باالتر اتفاق بیفتدشته انددر سال های اول قاعدگی وجود ( دیسمنوره)دردهای شدید قاعدگی: یک عالمت هشداردهنده آندومتریوز•



:تشخیص آندومتریوز
.به تنهایی از روی عالیم، قابل تشخیص قطعی نیست•
خود ارزیابی با تکمیل پرسشنامه•
الپاروسكوپی: تشخیص قطعی•
 MRIسونوگرافی، سی تی اسکن یا •

:موارد مشكوك به اندومتریوز
وجود مشکالت باروری•
دردهای شدید قاعدگی ناشی از گرفتگی عضالنی وجود درد هنگام تماس جنسی،•
دردهای مزمن لگنی •
کیست تخمدان طوالنی مدت•

:درمان آندومتریوز
.بستگی دارد... به سن، شدت عالیم بیماری، شدت بیماری، تمایل به فرزند آوری در آینده و•
درمان جراحی/ درمان هورمونی/تسکین دهنده های درد •
ورزش، رژیم غذایی سالم، استراحت کافی: سبک زندگی•
بارداری•



و آندومتریوزشیوه زندگی سالم 

اندومتریوزورزش منظم         کاهش خطر •

ریوزاندومتافزایش خطررژیم غذایی با گوشت قرمز زیاد ومیوه وسبزی کم         •

.  ل برسدمصرف چربی های حیوانی به حداق: افزایش خطر اندومتریوز دیوکسین      •

استفاده از پدها و لوازم یکبار مصرف بهداشتی استاندارد•

شت قرمز،  پرهیز از خوردن الکل،کافیین، لبنیات، گو: اندومتریوزدرصورت ابتال به •
شکر، گندم و چربی های اشباع



دردهای . گذشته که مانع  ماه 6طول قاعدگی شدیددر 1
کار و فعالیت های روزانه شود

6طول درد لگنی در مواقع غیر از هنگام قاعدگی در 2.
گذشتهماه 

تجربه درد تماس جنسی در . ماه گذشته6طول 3

دوره قاعدگی . روز8بیش از 4

خونریزی سنگین در زمان سیکل قاعدگی در . 6طول5
ماه گذشته

نامنظم بودن قاعدگی6.

بخصوص هنگام  )تجربه دردهای روده ای در حین اجابت مزاج. 7
(قاعدگی

یبوست و اسهال که بخصوص در قاعدگی بدتر میشود. ۸

باردارنشدن به رغم تالش برای بارداری مدت یکسال. 9

تجربه درد هنگام ادرار کردن-۱۰

سابقه خانوادگی آندومتریوز. ۱۱

.  افسردگی یا خستگی غیر معمول. ۱۲

(بیشتربه پزشک برای مشاوره مراجعه )احتمال بیماری آندومتریوز : زیربه موارد مورد یا بیشتر 5مثبت به  پاسخ 

خود ارزیابی بیماری آندومتریوزسواالت 



تخمدان پلی کیستیک

و

ناباروری



زایش مجموعه ای از عالئم و نشانه ها گفته میشود که شامل بی نظمی یا عدم قاعدگی، چاقی، آکنه و افبه •
.  موهای زائد بدن، نازک شدن و کاهش موی سر می باشد

(سال15-45)بیماری نسبتا شایع درسن باروری•

(درصد۵-۱۰.)خانم در سنین باروری، یک نفر مبتال به این بیماری می باشد۱۰-۲۰از هر•

. یكی از عوارض مهم و آزار دهنده این بیماری تاخیر در بارداری و ناباروری است•

.  در زنان مبتال، احتمال چاقی، دیابت، فشارخون باالو بیماری قلبی بیشتر است•

اختالالت قاعدگی: شایعترین عالمت•

پلی کیستیک و  ناباروریتخمدان 



عالیم شایع بیماری بیماری تخمدان پلی كیستیک
شایعترین عالمت: اختالالت قاعدگی•

عدم تخمک گذاریبعلت اختالل هورمونی ناشی از: قاعدگی نامنظم یا عدم قاعدگی•

(روز۳۵فاصله قاعدگی های بیش از )قاعدگی نامنظم•

قاعدگی با حجم خونریزی زیاد•

(ماه۶به مدت  بیش از)عدم قاعدگی •

.سالگی شروع می شود۱۲-۱۶معموالً در فاصله (:  بدلیل افزایش هورمون های مردانه) رشد موهای زاید•

(افزایش هورمون های مردانه)نازک شدن و ریزش موهای سر •

(آکنه)چرب بودن پوست وجوش صورت •

(BMI>۲7)افزایش وزن و افزایش چربی شکمی•

عدم امکان : بعلت نامنظم شدن فاصله قاعدگی ها و نامشخص بودن زمان تخمک گذاری)تاخیر یا مشکل در باردار شدن •
(برنامه ریزی صحیح برای تماس جنسی



علل بیماری تخمدان پلی كیستیک
ناشناخته•
ارث•
ترشح بیش از حد هورمون مردانه•
افزایش هورمون انسولین•

بیماریتشخیص 
...(رشد موهای زائد و -تغییرات ورن-الگوی قاعدگی) تاریخچه پزشکی •

نازک  -نهنحوه رشد مو در زیرچانه، صورت، پشت، شکم، ران و سی-نمایه توده بدنی-قد-وزن-فشار خون) معاینه کلی •
(شدن و ریزش موی سر

(میزان کلسترول، چربی ها و قند خون-اندازه گیری هورمون های جنسی و مردانه) قندخون آزمایش •

(  حمبررسی ضخامت پوشش داخلی ر-و اندازه آنهاتعداد بررسی وضعیت تخمدان و  وجود کیست ها  و ) سونوگرافی•



سالمتی ایجادشده توسط تخمدان پلی كیستیکمشكالت 
ناباروری•

(.  سالگی۴۰عموالً پیش از )افراد مبتال به بیماری تخمدان پلی کیستیک %  ۵۰در بیش از : احتمال ابتال به دیابت•

(  برابر خانم های غیر مبتال۴) خطر مشکالت و حمله قلبی •

افزایش فشارخون•

اختالل در چربی خون•

مشکالت تنفسی بویژه در زمان خواب: چاقی زیاد •

...(ناشی از نگرانی از تاخیر در بارداری، نگرانی از ظاهر فرد و ) اضطراب و افسردگی •

(بعلت ضخیم شدن پوشش داخلی رحم در طوالنی مدت ناشی از قاعدگی نامنظم، عدم تخمک گذاری و هورمون استروژن)بیماری های بدخیم رحمی •

پیشگیری 
.(لوگیری میکندولی تشخیص زودرس و درمان آن از عوارض طوالنی مدت مانند ناباروری، سندرم متابولیک، چاقی، دیابت و بیماری قلبی ج. )پیشگیری نیستقابل 

توصیه های پزشكی به بیماران
(کمک گرفتن از یک مشاور تغذیه) داشتن رژیم غذایی متعادل •

(پیاده روی)فعالیت فیزیکی منظم•

(درصد خانم های مبتال7۵کاهش هورمون های مردانه  و برگشت طبیعی تخمک گذاری و باروری در : درصدوزن در طول شش ماه۵-7کاهش ) کنترل وکاهش وزن•

ترک سیگار•

(با مشورت پزشک) مراقبت از پوست و مو •



خانم باردار مبتال به بیماری تخمدان پلی كیستیکمشكالت 
سقط خودبخودی•
دیابت بارداری•
(افزایش فشارخون)پره اکالمپسی•
زایمان زودرس•
افزایش احتمال مرگ نوزادی/ افزایش احتمال بستری نوزادان•
.  افراد مبتال، قبل و در طول بارداری تحت مراقبت ویژه  باشند•

بیماری تخمدان پلی كیستیکدرمان  
به بیماری های از ابتالیی رپیشگیکنترل عالئم بیماری، حل مشکالت ناباروری، : اهداف درمانی این بیماری(. عالیم قابل کنترل ودرمان هستند)درمان قطعی ندارد •

......قلبی و دیابت و 

(دقیقه سه بار درهفته۴۰)کاهش وزن با یک برنامه غذایی سالم و ورزش•

باروریبرای بهبود عالئمی مانند رشد وهای زائد، قاعدگی نامنظم و مشکالت : درمان طبی و دارویی•
•

(.  کیست های تخمدان مضر نبوده و نیازی به جراحی ندارند)درمان های جراحی •

.در خانم هایی که نمی خواهند باردار شوند: قرص های ترکیبی•

مستقیماً با عالئم تخمدان  پلی كیستیک در ارتباط است: بهترین درمان•



فاصله . روز۳۵باالی : بین دو قاعدگی1

یسن -هسین–چانه -باالی لب) حداقل سه بخش از بدن و صورت در (: در طی سال های قاعدگی غیر از زمان حاملگی)رشد موهای ضخیم و تیره 2.
(باالی ران–باالی بازو -باسن-پشت-دو پستان

سابقه وزن باال یا چاقی زیاد. 3

سابقه ناباروری. 4

ترشح شیری از نوک سینه ها. (بجز زمان بارداری یا شیردهی)5

(مراجعه به پزشک برای مشاوره بیشتر)كیستیکاحتمال بیماری تخمدان پلی : مورد  یا بیشتر به موارد زیر2پاسخ مثبت به 

خود ارزیابی بیماری تخمدان پلی کیستیکسواالت 



آرزوی با 

و سربلندی  سالمتی 


