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

 پیشگیزی اس بارداری/ سوان ياجد شزایط دریافت خدمات رایگان فاصلٍ گذاری: موضوع

 احتزام با سالم ي

اّویت سالهت دز حد جایگصیٌی ٍ  پیسٍ ابالؽ سیاست ّای ولی جوؼیت ٍ باشًگسی دز سیاست ّای جوؼیتی دز زاستای دستیابی بِ ًسخ بازٍزی ولی

شم است ابتالی بِ بیوازی یا ضسایظ خاظ گیسًدُ خدهت الدز بسخی هَازد ضوي تطَیك خاًَادُ ٍ هطاٍزُ فسشًد آٍزی،  هادزاى دز حفظ بٌیاد خاًَادُ،

/ بِ فاصلِ گرازی ُ هَازد ٍ دز صَزت توایل فسد، دز ایٌگَىپیطگیسی بؼول آیدبازدازی خاًن تا شهاى بْبَدی ًسبی بِ تؼَیك افتد ٍ یا اش بازدازی ٍی 

 :دزیافت ًوایدٍاحدّای ازایِ خدهت زا بِ عَز زایگاى اش هَزد ًیاش هی تَاًد خدهات اٍ ، پیطگیسی اش بازدازی

پ /84472مجًس سقط درماوي ساسمان پششکي قاوًوي بزاساس وامٍ شمارٌ )جان مادر را تُدید مي كىد دز هَازدی وِ بازدازی  -1

 :وداردبسته لًلٍ َا ي فزد تمایل بٍ ( 20/8/1392رخ مً

 2ٍ غیس لابل بسگطت بِ  4ٍ  3 ّای بیوازی ًازسایی دزیچِ ای للب، والس -

 هاًٌد هیَوازدیت ٍ پسیىازدیت 4ٍ  3 ّای ّس ًَع بیوازی حاد للبی، والس -

 سابمِ بیوازی وازدیَ هیَپاتی دیالتِ دز بازدازی لبلی -

 ساًتی هتس باضد 5ُ لغس آئَزت صؼَدی بیص اش سٌدزم هازفاى دز صَزتی ن -

 آیصى هٌگسبیوازی  -

 3ٍازیس هسی گسید  -

 سابمِ خًَسیصی ٍازیس هسی بِ دًبال افصایص فطاز ٍزید پَزت -

 ّپاتیت اتَایویَى غیس لابل وٌتسل -

 ًازسایی ولیِ -

 فطازخَى غیس لابل وٌتسل با دازٍ -

 بسٍش، بسًٍطىتاشی هٌتطس بِ ضسط ایجاد ّیپستاًسیَى پَلوًَس حتی اش ًَع خفیفّس بیوازی زیَی اش لبیل آهفیصم، وایفَ اسىَلیَش، فی -

 وَاگَلَپاتی ّایی وِ تجَیص ّپازیي هٌجس بِ تطدید بیوازی ّایی ضَد وِ جاى هادز زا تْدید وٌد -

 وِ ٍازد هسحلِ بیوازی ایدش ضدُ است HIVابتال بِ ٍیسٍس  -

 ى هاضٍزلَپَس فؼال غیس لابل وٌتسل با دزگیسی یه ازگا -

 ٍاسىَلیت ّا شهاًی وِ ازگاى ّای هاضٍز دزگیس باضٌد -

 با تَجِ بِ ًَع ٍ هحل وِ باػث تْدید جدی جاى هادز گسدد CNS تواهی تَدُ ّای فضاگیس -

 پوفیگَس ٍلگازیس، پسَزیاشیس ضدید ٍ ضًسالیصُ ٍ هالًَم پیطسفتِ وِ خغس جاًی بسای هادز دازد -

 یی هماٍم بِ دزهاى ّستٌداپی لپسی ّایی وِ ػلی زغن چٌد دازٍ -

 ام اس ّایی وِ بیواز ًاتَاى ٍ اش واز افتادُ ضدُ است -

 هیاستیٌی گساٍ دز هساحل پیطسفتِ، وِ خغس جاًی بسای هادز دازد -

 .وِ با بازدازی پیطسفت هی وٌد ٍ بسای هادز خغس جاًی داضتِ باضد ALSاًَاػی اش بیوازی ّای هَتَز ًَزٍى هاًٌد  -
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 : هٌابغ هؼتبس ػلوی، الشم است بازدازی بِ تؼَیك افتد هَازدی وِ بس اساس -2

 اقدام عىًان

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی با تَجِ بِ ضدت بیوازی ٍ ًظس پصضه (هادزشادی ایسىوی، دزیچِ ای، ًاٌّجازی)بیوازی للبی 

  تؼَیك بازدازی تا شهاى وٌتسل فطازخَى فطازخَى باال

 وٌتسل بیوازی لبل اش بازدازی (هاُ 3زی حدالل بِ هدت ابتال بِ بیوا)بیوازی هصهي ولیِ 

 سال بؼد اش پیًَد ٍ اعویٌاى اش سالهت فسد 2بِ تاخیس اًداختي بازدازی حدالل  پیًَد ولیِ

 هاُ لبل اش بازداز ضدى 6وٌتسل بیوازی حدالل  لَپَس –بیوازی بافت ّوبٌد 

ٍ  A1cلٌد خَى ٍ ّوَگلَبیي  هاُ بؼد اش عبیؼی ضدى 3اجاشُ بازدازی حدالل  دیابت 

 سایس ػَازض دیابت

 وٌتسل بیوازی لبل اش بازدازی پسوازی ٍ ون وازی -یدبیوازی تیسٍی

 وٌتسل بیوازی لبل اش بازدازی صسع

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی تا تىویل دزهاى سل

 وٌتسل بیوازی لبل اش بازدازی با تَجِ بِ ضدت بیوازی بیوازی ّای زٍاًی

 با ًظس پصضه وٌتسل بیوازی لبل اش بازدازی ٍ سیىل سل آًوی

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی تا بْبَد ػولىسد زیِ دزهاى آسن ٍ آسن

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی تا اصالح آًوی آًوی فمس آّي

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی تا دزهاى واهل ...(دزهاًی،  ضیوی دزهاًی، پستَ)هصسف دازٍی تساتَضى 

 بِ تاخیس اًداختي بازدازی  سَء هصسف هَاد

 استفادُ اش زٍش پیطگیسی اش بازدازی فسشًد  3سال ٍ داضتي حدالل  35سي باالی 

 بازدازی با تَجِ بِ ضسایظ فسد شهاى هٌاسب هطاٍزُ فسشًد آٍزی بسای پیطٌْاد سال 18سي شیس 

 هادز تا دٍ سال پس اش شایواى

 ُ اش زٍش پیطگیسی اش بازدازیاستفاد ػمب افتادگی ذٌّی

ُ زایگاى الالم پیطگیسی اش بازدازی بِ ٍاجدیي ضسایظ فَق، الدام همتضی بؼول آید ٍ بسای سایس یًسبت بِ تْیِ ٍ ازا خَاّطوٌد است دستَز فسهایید

.  افساد، هطاٍزُ فسشًد آٍزی اًجام ضَد

بِ بازدازی اش اًجوي ّای ػلوی گسٍُ پصضىی، بِ زٍش زساًی ایي لیست اًجام ٍ ابالؽ  با تَجِ بِ استؼالم بیوازی ّا ٍ ضسایظ هسبَطضایاى ذوس است 

 .خَاّد ضد

 

 


