


 جمعیت، سالمت باروري
چالش ها و پیشنهادها براساس سیاست هاي   

 ابالغی مقام معظم رهبري

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

 دكتر محمد اسماعیل مطلق
 1394ارومیه شانزدهم شهريور 



 انقالببخشی از سیاست هاي كلی جمعیت رهبر معظم 
 1393ارديبهشت   

 

 

  نرخ افزايش با جمعیت جوانی و بالندگی پويايی، ارتقاء .1
 جانشینی سطح از بیش به باروري

 
 و خانواده تشكیل ترويج و تسهیل ازدواج، موانع رفع .2

  از حمايت و ازدواج سن كاهش فرزند، افزايش
  تأمین در آنان توانمندسازي و جوان زوج هاي

 دكارآم و صالح نسل تربیت و زندگی هزينه هاي
  



بخشی از سیاست هاي كلی جمعیت  
 ادامه -رهبر معظم انقالب 

 دوره در بويژه مادران براي مناسب تسهیالت اختصاص .3
  و زايمان هزينه هاي بیمه اي پوشش و شیردهی و بارداري

  مؤسسات و نهادها تقويت و زنان و مردان ناباروري درمان
 .ذيربط حمايتی

 آموزش تكمیل و اصالح با خانواده پايداري و بنیان تحكیم .4
  هاي مهارت آموزش بر تاكید و پروري فرزند هاي مهارت
  فرهنگ مبناي بر اي مشاوره خدمات ارائه و ارتباطی و زندگی

  نظام تقويت و توسعه و ايرانی – اسالمی هاي ارزش و
  پزشكی هاي مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات اجتماعی،

 فرزندآوري و باروري سالمت جهت در



بخشی از سیاست هاي كلی جمعیت  
 ادامه -رهبر معظم انقالب 

ارتقاء امید به زندگی، تأأمین سأالمت و تيهيأه سأالم     . 6

جمعیّت و پیشأيیري از آسأیب هأاي اجتمأاعی، بأويژه      

 بیماري ها وآلودگی هاي زيست محیطی ، سوانح، اعتیاد



 چالش ها
 و 

 عوامل تاثیر گهار



 نرخ باروري كلی

  دوران طول در زن يک كه فرزندي تعداد متوسط •
 .آورد می دنیا به خود باروري

  اين جمعیت، رشد شدن منفی از پیشيیري براي •
 (جانشینی سطح) فرزند 2.1 حداقل بايد میزان
 .باشد



 (سیاست ها... )جانشینی نرخ باروري به بیش از سطح افزايش ... 

1.8 

تصويب قانون تنظیم 
 خانواده و جمعیت

 سطح جانشینی



 كلی باروري میزان 1390 سال سرشماري براساس
 

 از كمتر كه است 2 استان اين در و 1.8 كشور در
 

 .است جانشینی سطح 
 



:سواالت  

 
 كاهش نرخ باروري كلی ناشی از چه عواملی است؟1.

 

آيا كاهش نرخ باروري كلی و عوامل ايجادكننده آن بر 2.

 سالمت جامعه اثر گهار است؟



 سن ازدواج



 (سیاست ها... )جوانسن ازدواج و حمايت از زوج هاي كاهش ... 



 

 

اگر میانيین سن ازدواج دو سال كاهش يابد نرخ  

 .  باروري رشد قاطعی خواهد داشت

 

صفر می   1430با روند فعلی رشد جمعیت در سال 

 .شود

 از فرصت جوانان غافل نشويم          

 



 تاخیر در ازدواج 

 آستانه در پسران و دختران نفر میلیون يازده از بیش•
 .دارند وجود كشور در ازدواج

 
 
  گهاردن سر پشت حال در آنان از توجهی قابل بخش•

 .هستند باروري و ازدواج مناسب سنین



 سن ازدواج

عامل مهمی است كأه مأی  توانأد رتأايت از زنأدگی      سن ازدواج 

مشترک را تحت تاثیر قرار دهد، هر چند اين عامل بأه تنهأايی   

نمی  تواند تعیین كننده باشد، اما نقش آن بايد مورد توجه قأرار  

 . گیرد 

 

 



 
 برگزار وجوانان ورزش وزارت توسط كه نظرخواهى ازيک حاصل نتايج اساس بر

 مى نظر در دار اولويت مسائل جمله از را ازدواج مسئوالن بیشتر كه حالى در گرديد،
  گیرند،

 

 عنوان به را ازدواج نظرسنجى، دهندگان پاسخ درصد 3/5 تنها
  .كنند مى تلقى زندگى در خود مهم هدف

 
 مهارت، افزايش مالى، مسائل تحصیل، اشتيال، از پس جوانان نيرش در «ازدواج» 

 4/4 تنها و داشته قرار هفتم اولويت در مردم، به خدمت و مقام به رسیدن
   .كنند مى ياد خود عمده نيرانى عنوان به ازدواج از دهندگان پاسخ از درصد

 
 دختران ويژه به مجرد جوانان شمار كه بود نخواهد ذهن از دور نيرشى چنین با

 .يابد افزايش ساالنه



 تاخیر درازدواج، فرزندآوري و ناباروري

  افزايش با باروري قدرت و است باروري مهم هاي شاخص از مادر سن•
 . يابد می كاهش سال 35 از بعد ويژه به سن،

 
  مادر سالمت براي مشكالتی باروري، كاهش بر عالوه سن افزايش با •

 .گردد می ايجاد جنین و
 
 ديابت و فشارخون نظیر هايی بیماري ها خانم در ساليی 35 از بعد•

 به نیاز بارداري دوران در كه شود شديدتر يا بیشتر است ممكن
 .دارد آزمايش و منظم كنترل
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 تحكیم بنیان و پايداري خانواده 



 تاثیر ازدواج بر سالمت

 افرادي كه ازدواج مناسب دارند
 از طول عمربیشتري برخوردارند. 

ازسالمت روان بهتري برخوردار هستند. 
 شادترند وارتباطات اجتماعی مناسبتري برقرار می كنند. 
از نظر جسمانی سالم ترند. 
 احساس امنیت می كنند. 
 مصرف الكل ،رفتارهاي .)ودر معرض رفتارهاي مخاطره آمیز نیزكمترقراردارند

 (درايشان كمتر است ....جنسی مخاطره امیز و
 رشد عاطفی ،فكري واجتماعی در افرادي كه ازدواج موفق دارند بیشتر ديده می

 شود



 تاثیر خانواده سالم بر سالمت جامعه

 آن نتیجه نباشد برخوردار كافی سالمت از خانواده اگر
 
   جامعه به بیمارگونه افراد ورود•
   دييران به خويش بیماري سرايت•
 جامعه ساختار خوردن هم به•
 .بود خواهد جامعه در هنجار به نابهنجار رفتار يک تبديل•



1385 -1393روند طالق كشور در سال های   
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 درصدي نسبت به سال  6.5ازدواج كاهش  1393دركشوردر سال •

 .  داشته است1392

 
 .درصدي داشته است 5.3طالق رشد  1393دركشور در سال •



 
 اين كه افتاد می اتفاق طالق 16 حدود ساعت هر در 1391 سال در•

 19به 1393 سال در و ساعت در طالق 18 به 1392 سال در رقم
 .است رسیده ساعت در طالق

 
 .دارند سن سال 30 زير ها مطلقه درصد 80•
 
  از درصد 50 و زندگی اول يكسال به مربوط ها طالق از درصد 14.2•

 .باشد می زندگی اول سال 5 به مربوط ها طالق
 
 



به طور خالصه چالش هاي پیش رو  
 در قالب اعداد

 :هزار فرصت فرزند آوري از دست می رود كه شامل 440ساالنه 
 هزار فرصت فرزند آوری در زنان ازدواج نكرده 410 •
 هزار فرصت بر اساس فوت همسر   10•
 هزار فرصت بر اثر طالق  20•
 

 ساله ازدواج نكرده 15-49شش میلیون و ششصد هزار زن 



 

 

 ساير عوامل تاثیر گهار بر كاهش نرخ باروري كلی



 (سیاست ها... )و ترويج تشكیل خانواده و افزايش فرزند، تسهیل ...



  زنان و  ازدواج آستانه در جوانان نيرش ي نحوه بررسی نتايج
 عوامل شناخت و آوري فرزند به نسبت ساله 10-49 همسردار
   كه است داده نشان آن بر موثر فرهنيی و اقتصادي ، اجتماعی

 :ازدواج آستانه جوانان در

 .است بوده سال 2.6 فرزند اولین تولد تا ازدواج مطلوب فاصله متوسط•

  فرزند تولد تا ازدواج بین مناسب فاصله پاسخيويان از درصد 25 حدود•

 ازدواج سن افزايش به توجه با كه اند كرده اعالم سال 5 از بیش را اول

 .است تامل قابل موتوع اين

 



 كه است شده داده نشان بررسی همین در

 2.4 ترتیب به ازدواج آستانه در جوان زنان و مردان در دلخواه فرزند تعداد متوسط •

 .اند بوده فرزند 1 طالب جوانان اين از صد در 14 و است بوده 2.2 و

 

 بوده فرزند 2.8 همسردار ساله 15 – 49 زنان براي دلخواه فرزندان تعداد میانيین•

 .است

 سن افزايش با جوانان در كه است شده داده نشان بررسی اين نتايج تحلیل در•

   .كند می پیدا كاهش دلخواه فرزند تعداد ازدواج
 

 .بنابر اين می توان گفت كه تعداد فرزندان مطلوب براي زنان رو به كاهش است



 عامل دييرموثر  بر نرخ باروري تک فرزندي است•



 عوامل موثر بر قصدتک فرزندي
 

 آن عوامل و فرزندي قصدتک زمینه در تهران در شده انجام بررسی در•
 :كه است شده داده نشان

 .داشتند فرزندي تک قصد فرزند يک داراي افراد از درصد 35.4•
 كند می بیشتر برابر 7 حدود را فرزندي تک قصد بیكاري مردان در•
 . يابد می افزايش زنان اشتيال و تحصیالت افزايش با فرزندي تک احتمال•
 می افزايش را فرزندي تک قصد ساليی سی از بعد فرزند اولین داشتن•

 .دهد



 پيامد هاي تک فرزندي

 :پيامد هاي اجتماعی
 به هم خوردن توازن و تعادل نسلی•
 كمرنگ شدن همبستيی اجتماعی•
 افزايش احتمال طالق در نسل آينده در صورت تربیت نادرست•
 افزايش احتمال انزواي والدين در سنین پیري•

 
 

 :پيامد هاي روانی•
 باالتر بودن احتمال افسردگی اجتماعی، اتطراب، وابستيی بین فردي 

 



 باروري نرخ برمیزان كه اجتماعی هاي آسیب ازجمله
 شدت به زمینه اين در مداخله به نیاز و بوده موثر كلی

 .است سقط گردد می احساس
 :برخي از عوارض سقط•
 :عوارض روحی وروانی•
افزايش احتمال افسردگي و تغييرات روحي: 
افزايش احتمال بستری شدن برای مشكالت روحي و رواني 

 
 :عوارض جسمی•
 عفونت های لگني 
احتمال ناباروری در آينده 
  افزايش سقط های بعدی ناشي از نارسايي سرويكس در صورت

 دستكاری سرويكس هنگام سقط
 



 :عوارض روحی وروانی•
افزايش احتمال افسردگی و تيییرات روحی: 

 بد، اقتصادي و اجتماعی وتعیت مثل كننده مساعد و همراه فاكتورهاي  به توجه لزوم
 مسائل و مثل تولید درزمینه كافی اطالعات عدم و همسر حمايت عدم كشیدن، سیيار
 جنسی

افزايش احتمال بستري شدن براي مشكالت روحی و روانی 
 

 :عوارض جسمی•
 عفونت هاي لينی 
احتمال ناباروري در آينده 
 افزايش سقط هاي بعدي ناشی از نارسايی سرويكس در صورت دستكاري سرويكس

 هنيام سقط
 

 برخي ازعوارض سقط عمدی



از جمله چالش هاي مهم موجودپديده اعتیاد به  
.مواد مخدر در میان زنان است  

  9 زنان كه است شده داده نشان شده انجام های بررسي در•
 ده طي اندكه داده اختصاص خود به را جامعه آماراعتياد درصد
  .است داشته برابری 4 رشد گذشته سال

 
  جسمي، مسائل لحاظ به زنان در اعتياد از ناشي های آسيب•

  جامعه و خانواده نهاد تاثيربر و اجتماعي و رواني مشكالت
  .است بيشتری توجه شايان



آسیب ها و پیامد هاي اعتیاد در میان  
 زنان

 پیامد هاي اجتماعی
 مشكالت پرورشي در تربيت فرزندان•
 
 فروپاشي خانواده•
 
 گسترش خشونت و فساد جنسي•
 
 افزايش فرزندان بي سرپرست•

 پیامدهاي فردي
 فقر فزاينده•
احتمال بیشتر ابتال به بیماري  •

 هاي مقاربتی
 
 طرد اجتماعي•
  
 مشكالت جسمی هنيام بارداري•



: 

 ساير چالش هاي مرتبط با ابعادسالمت:
 
 مرگ مادرباردار و عوارض دوران بارداري•
 
 مرگ نوزاد  •

 
 .سال است 5مرگ كودكان زير  •



  1390-1393نمودارروند مرگ مادر سال های 
 استان آذربايجان غربي
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  1392-1393نمودارروند ميزان مرگ نوزاد سال های 
 استان آذربايجان غربي
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 ...  پیشيیري از آسیب هاي اجتماعی ... 

 :برخی از پیامدهاي رفتارهاي پرخطر

 (نفر 200يک نفر از هر ) Cابتالي حدود نیم درصد از جامعه به هپاتیت •

 Bجامعه به هپاتیت % 2ابتالي حدود •
 نفر آلوده به ويروس ايدز در كشور 90000برآورد وجود بالغ بر •

 نفر آلوده به ويروس ايدز و مبتال به بیماري ايدز 27000شناخت بیش از •

پنج سال  در دو سال گهشته در % 30به بیش از جنسی با تماس   HIVبه افزايش ابتال •
 استدرصد بوده  10گهشته اين رقم در مرز 

 (ساله كشور در سال 1-5معادل مرگ كودكان ). جوان از اعتیاد در شبانه روز 8مرگ •

 والدين از اعتیاد فرزند% 55بی خبري •

 سال 15-19معتادان در فاصله سنی % 14قرار داشتن •

 سال 35معتادان در سنین كمتر از % 58قرار داشتن •



91  درصد نگراني های والدين برای فرزندانشان موضوع
 .اعتياد به مواد مخدر است

 
 بخش زيادی از زندانيان كشور جرمشان مواد مخدر

نيز به علت اعتياد به اين درصد طالق ها  50 است و
مواد مخدر و مصرف منفي پيامدهای . مواد رخ مي دهد

 .است  ˈزلزله خاموشˈروانگردان ها 
 
 را در معرض خطر قرار داده استمغز جوانان مواد اين. 
 
 
 
 



 

اهم رويكردهاي دفتر سالمت جمعیت،خانواده و 

مدارس در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلی مبتنی بر 

 سالمت مادر و كودک



 مهمترين رويكرد هاي در دست اقدام

 بر تاكید با ازدواج از پس و ازدواج هنيام هاي مشاوره ارتقاي•
  هاي چارچوب رعايت با جنسی سالمت و زوجین هاي مهارت

 اجتماعی و فرهنيی مههبی،
 تشكیل و سالم ازدواج دانستن ارزش منظور به سازي فرهنگ•

 خانواده
  اجتناب و سالم آوري فرزند اهمیت درباره جامعه آگاهی افزايش•

 فرزندي ازتک
 اول فرزند و ازدواج بین زمانی فاصله میانيین كاهش براي مشاوره•
 فرزندان بین زمانی فاصله میانيین كاهش براي مشاوره•

 



 

 سقط و پرخطر هاي بارداري از پیشيیري•
  براي ويژه هاي مراقبت و بارداري دوران كیفی هاي مراقبت تامین•

 پرخطر هاي بارداري
 شیرخوار و  نوزاد مادر، مرگ از جلوگیري•
 عملكرد و نيرش آگاهی، ارتقاي براي آموزشی هاي بسته تدوين•

 ناباروري كننده مستعد عوامل زمینه در جامعه
 

 مهمترين رويكرد هاي در دست اقدام



 رويكردهاي بخشی و بین بخشی

تالش دستياه هاي دخیل در امور فرهنيی براي تقويت نيرش جامعه،  1.
 بويژه جوانان نسبت به ازدواج و تشكیل زندگی مشترک

تالش دستياه هاي دخیل در امور فرهنيی، قوه قضايیه، وزارت ورزش و  .  3
 براي تد ارزش دانستن طالق در جامعه... جوانان 

 فرهنگ سازي در راستاي پیشيیري از سقط غیرقانونی و غیر شرعی  4.

ايجاد و تقويت خدمات مشاوره اي پس از ازدواج با رويكرد حل 5.
مشكالت زوجین در ابتداي زندگی زناشويی و پس از آن در دستياه  

 هاي مرتبط
 



باتشكر از توجه  
 شما بزرگواران


