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...درمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهبهداشتیمحترممعاون
با سالم و احترام

. بازنگري بسته هاي خدمتی مبتنی بر شواهد در راستاي ارتقاي نرخ باروري کلی در دستور کار قرار گرفته است: به استحضار می رساند
در راستاي افزایش نرخ باروري کلی و حفظ و ارتقاي شاخص هاي سالمت مادر و در این بازنگري، ارتقاي فرآیندهاي آموزش و مشاوره 

با توجه به زمانبر بودن فرآیند بازنگري و انتشار بسته هاي خدمت، مقتضی است برنامه ریزي الزم براي . کودك مدنظر قرار خواهد گرفت
:صورت گیرد1393منظور نمودن موارد زیر در برنامه ریزي عملیاتی سال 

د 15854/302و 11/11/91د مورخ15054/302هاي شمارهن طی نامهکه مباحث و نکات مرتبط به آ:تک فرزندي- 1
.و به پیوست نیز ارسال می گرددگردیدهعالما26/9/92د مورخ 11952/302و 27/11/91مورخ

ن داده است که میانگین فاصله بررسی ها نشا:زمان ازدواج به سه و نیم سالتولد فرزند اول ازن فاصله افزایش میانگی-2
بارداري در تاخیر با توجه به افزایش سن ازدواج، هرگونه . زمانی تولد اولین فرزند از زمان ازدواج به حدود سه و نیم سال رسیده است

ها هرگونه ر تاخیاین در حالی است که با این. داشتخواهد را به دنبال باروري سالم ، از دست دادن فرصت هاي زمانی براي )اول(
کاهش این به عبارت دیگر . تشخیص زودرس ناباروري نیز از دست می رودناباروري موجود احتمالی نیز از نظر پوشیده مانده و فرصت 

شایسته است بنابراین . استزوجین نابارور و درمانطالیی تشخیص زودرسفاصله زمانی، یکی از عوامل تضمین کننده وجود فرصت
و پرهیز از تاخیر بیش ) سال3.5(زوجین مراجعه کننده در راستاي کاهش این فاصله زمانی از وضعیت موجود / با فردآموزش و مشاوره

شایان ذکر است که در پیش نویس نهایی شده . از حد در بارداري اول براساس مبانی باروري سالم در مشاوره باروري سالم ادغام گردد
، حداکثر مدت زمان جهت بررسی )که در مجلس محترم شوراي اسالمی در حال برررسی است(طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 

.زوجین فاقد فرزند از نظر ناباروري دو سال تعیین شده است 

سهحداقل فاصله مطلوب بین دو بارداري از نظر ابعاد سالمت: سال5به بیش از افزایش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان - 3
، ضمن کاهش سال5افزایش فاصله بین بارداري ها به بیش از بنابراین . ر این فاصله زمانی پنج سال در نظر گرفته می شودو حداکثسال 

به عبارت دیگر با . فرصت هاي باروري سالم براي مادر و کودك وي، افزایش مخاطرات سالمت مادر و کودك را به دنبال خواهد داشت
ندان هم امکان دستیابی به  تعداد فرزند دلخواه در یک خانواده کمتر شده و هم فرصت بارداري با افزایش بیش از حد فاصله بین فرز

توجه به این نکته نیز ضروري است که با توجه به روند  شیوع بیمار هاي غیر واگیر در کشور، . بهترین شرایط از مادر گرفته خواهد شد
.خواهد رفتبا افزایش سن خطر بیماري هاي غیرواگیر نیز باال
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خانم هاي / زوجین(خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع و لزوم دقت در این مسئله نسبت به شناسایی زوجین در شرایط فوق 
. اقدام گردیده و آموزش هاي الزم در این خصوص ارایه گردد....) سال و3- 4مراجعه کننده بعد از شروع زندگی مشترك، مادران با فرزند 

. دامات انجام شده در این خصوص مزید امتنان خواهد بودگزارش اق


