تاردار ًؾذى تا یه عال ػلیزغن ػذم
اعتفادُ اس رٍػ ّای پیؾگیزی اس
تارداری ٍ داؽتي تواط خٌغی هٌظن
تزای تاردار ؽذى

ً اتارٍری اٍلیِ در اوثزیت لزیة تِ اتفاق سٍخیي ًاتارٍر
ً اتارٍری ثاًَیِ در درفذ ووتزی اس سٍخیي ًاتارٍر (داؽتي تدزتِ
تارداری ٍ سایواى ٍ داؽتي فزسًذ ٍ رٍیارٍیی تا هؾىل تزای فزسًذ
تؼذی
 حل هؾىل سٍخیي ًاتارٍر ٍ دعتیاتی آًاى تِ تؼذاد فزسًذ دلخَاُ
عثة افشایؼ لاتل لثَل ًزخ تارٍری ولی اعت

 آهار خْاًی ًاتارٍری-%15 :
 %10سٍج ّای  15-44عال
 گشارػ ٍ :WHOخَد  1سٍج
ًاتارٍر در ّز  4سٍج در
وؾَرّای در حال تَعؼِ
 آهارّای هتفاٍت اس ایزاى.
تزآٍرد ٍخَد حذٍد  3هیلیَى
سٍج ًاتارٍر در وؾَر

 افشایؼ هزاخؼِ ٍ ًیاس تِ درهاى
ًاتارٍری در عال ّای اخیز تِ دالیل
احتوالی سیز:
 افشایؼ ؽیَع ٍ هیشاى ًاتارٍری
 ؽزایظ هحیغی ٍ آلَدگی ّای
ؽْزّای هذرى ٍ پیؾزفتِ
 آگاّی تیؾتز اس درهاى پذیز تَدى
هؾىل
 دعتزعی تیؾتز تِ اهىاًات درهاًی ٍ
هزاوش تخققی







عوَم ػثارتٌذ اس  :حؾزُ وؼ ّا یا
هَاد افشٍدًی ،هَاد ؽَیٌذُ ،هَاد
آرایؾی ٍ دارٍّا ٍ حتی ٍعائل هٌشل
ػذم اهىاى حذف هَاد ؽیویایی
تغَر واهل اس سًذگیٍ ،لی حذالل
هی تَاًین تواط خَد را تا هَاد
ؽیویایی وِ هضز تِ ًظز هی آیٌذ،
واّؼ دّین.
تزرعی ّا حاوی اس تأثیز ؽذیذ هَاد
عوی تز تخزیة وزٍهَسٍهْا اعت
وِ در خٌیي در حال تىثیز ،هَخة
عمظ خٌیي یا تَلذ ًَساد تا ًمـ
ّای وزٍهَسٍهی هی ؽَد.
سموم و آلودگی های محیطی










تذٍى ػالهت تَدى در اغلة هَارد
ؽیَع ػفًَت ّای والهیذیا ٍ گٌَرُ در
سًاى ٍ هزداى
ػفًَت لگٌی در  10-15درفذ اس
تیواراى والهیذیایی وِ هٌدز تِ تغتِ
ؽذى لَلِ ّا هی گزدد.
تَخِ تیؾتز ٍ ؽٌاعایی سًاى سیز 25
عال دارای فؼالیت خٌغی
تَخِ تیؾتز ٍ ؽٌاعایی افزاد تاالی 25
عال تا ارتثاط خذیذ خٌغی

عفونت ها

 هؾىالت تخوه گذاری
 افشایؼ عي تِ ػلت تاخیز در
اسدٍاج ٍ فزسًذ آٍری ،
ًارعایی سٍدرط تخوذاى،
عزعاى ّا ٍ افشایؼ تمای
تیواراى
 عٌذرم تخوذاى پلی
ویغتیه :ؽیَُ سًذگی عالن
 اًذٍهتزیَس
 آلَدگی ّای هحیغی

 هؾىالت لَلِ ّای رحوی
 چغثٌذگی ٍ اػوال خزاحی
 ػفًَت ّای تذٍى ػالهت اس
خولِ والهیذیا
 فیثزٍم
 هؾىالت دّاًِ رحن
(عزٍیىظ)

 عي تاال
 ػَاهل صًتیىی یا هادرسادی


اًغذاد هداری خارج وٌٌذُ اعپزم تؼلت هادرسادی یا ػفًَت

 عوَم ٍ آلَدگی ّای هحیغی
 ؽیَُ سًذگی (ًحَُ لثاط پَؽیذى)
 عزعاى
 دارٍّا

 فزاّن وزدى اهىاى درهاى فحیح
 افشایؼ آگاّی ػوَهی درتارُ
ٍ هَثز سٍخیي ٍ آهَسػ تِ آًْا
رفتارّای خٌغی پزخغز
 دعتزعی تِ واًذٍم ّای تا ویفیت  غزتالگزی تیواراى تذٍى ػالهت
تالیٌی (عیفلیظ ،والهیذیا)...
ٍ لیوت هٌاعة
 فزاّن وزدى اهىاى هؾاٍرُ ٍ
 تؾَیك هثتالیاى تِ  STIsتزای
آسهایؼ اختیاری تزای ایذس
هزاخؼِ عزیغ تِ پشؽه ّوزاُ تا
ّوغز
 پیؾگیزی ٍ هزالثت اس عیفیلیظ ٍ
التْاب هلتحوِ ًَساداى
 گٌداًذى درهاى  STIsدر خذهات
تْذاؽتی اٍلیِ
 هؾاروت ّوگاًی اس خولِ تخؼ
خقَفی ٍ خاهؼِ در پیؾگیزی ٍ
 ایداد عزٍیظ اختقافی تزای افزاد
تا رفتار خٌغی پز خغز :سًاى
هزالثت اس تیواری ّای آهیشؽی
خیاتاًی ،هؼتاداى تِ هَاد هخذر ٍ
سًذاًی ّا

 ارتمای آگاّیً ،گزػ ٍ ػولىزد خاهؼِ در سهیٌِ ػَاهل
هغتؼذوٌٌذُ ًاتارٍری
 احقای ػَاهل هغتؼذوٌٌذُ ًاتارٍری اس خولِ ػَاهل هحیغی ٍ
ّوىاری تزای عزاحی هذاخالت السم تا ووه دعتگاُ ّای
هزتثظ
 اعتاًذاردعاسی خذهات ًاتارٍری هؾتول تز :تذٍیي چارچَب
اعتاًذارد غزتالگزی ،تذٍیي خارچَب ٍ عغح تٌذی اعتاًذارد
ارایِ خذهت ٍ تاهیي خذهات ًاتارٍری
 تَاًوٌذعاسی ارایِ وٌٌذگاى خذهات تارٍری عالن در خقَؿ
تغتِ خذهتی ًاتارٍری
 هؾاروت در راعتای ایداد دعتزعی تِ پَؽؼ واهل تیوِ خذهات ًاتارٍری

 تؼییي ٍ ادغام خٌثِ ّای عالهت رٍاًی ٍ اختواػی ًاؽی اس
ًاتارٍری در تغتِ ّای خذهت
ّ وىاری در تذٍیي چارچَب پایؼ ٍ ارسؽیاتی هزاوش ارایِ
خذهت هؾتول تز ایداد عیغتن ثثت اعالػات تزای تزرعی
ًتایح ٍ ػَارك درهاى ّا
 پی گیزی ایداد تغتز لاًًَی هٌاعة تزای اّذای خٌیي
 تؼییي اٍلَیت ّای پضٍّؼ ّای وارتزدی در راعتای ًاتارٍری تا
تَخِ تِ ّوِ اتؼاد عالهت
 تغْیل تؾزیفات لاًًَی فزسًذخَاًذگی تزای تزلزاری ارتثاط تیي
سٍخیي ًاتارٍر ٍ سٍخیٌی وِ توایل تِ اّذای فزسًذؽاى دارًذ.

 ریغه ًاتارٍری در تزخی اس ؽیَُ ّای سًذگی:
 .1اعتؼوال دخاًیات،
 .2اسدٍاج دیز،
 .3فزسًذآٍری تغیار دیز
 .4فزسًذآٍری تغیار سٍد،
STIs .5
 .6تْزُ گیزی ًادرعت اس تلفي ّای ّوزاُ،
 .7تزخی رصین ّای خاؿ غذایی ٍ ...
 الشام ًیاس تِ هذاخالت آهَسؽی.

 تزخی ػَاهل هحیغی:
 .1هغوَهیت فلشات عٌگیي،
 .2آلَدگی َّا،
 .3عوَم وؾاٍرسی ...
 لشٍم ّوىاری فزاتخؾی تزای تغییز ٍ افالح ایي هَارد

ًثَدى چارچَب هلی خذهات تؾخیقی ٍ درهاًی
ًاتارٍری
رٍیىزد خاؿ در هزوش خاؿ
تؾخیـ ٍ درهاى دیزرط ٍ پیاهذّای آى

 ًَ تَدى همَلِ ًاتارٍری در عیغتن ارایِ خذهات تْذاؽتی
 تاسًگزی تغتِ ّای خذهت تا ًگاُ ادغام ًاتارٍری
 آهَسػ ارائِ وٌٌذگاى خذهات تارٍری عالن تِ هٌظَر:
 .aآهَسػ ّای هزتثظ ؽیَُ سًذگی عالن ٍ پزّیش اس رفتار پزخغز
ّ .bذایت افزاد هؾىَن تِ اختالالت ًاتارٍری تِ عغَح تاالتز

ّ شیٌِ ّای تاالی خذهات ًاتارٍری
 اهىاى پذیز ًثَدى پزداخت ّشیٌِ ّا تزای درفذ لاتل تَخْی اس هزدم
 هؾىل در دعتیاتی تِ تؼذاد دلخَاُ فزسًذ
 لشٍم دعتزعی ٍ تغْیالت هٌاعة تِ خذهات تاسگؾت تارٍری پظ اس
اػوال خزاحی پیؾگیزی اس تارداری.

 تقَر واهل ٍ عالن تَدى
 احغاط ػذم وفایت در فَرت
ًاتارٍری
 فؼالیت خٌغی
 اػتواد تِ ًفظ
 احغاط تٌْایی ػذم حوایت ٍ ػذم
فْن هتماتل
 احغاط عزد ؽذى
 رٍیارٍیی تا درهاى ّای پزسحوت
ٍ عَاط در هَرد تاردارؽذى
 احغاط افغزدگیً ،اتَاًیً ،ااهیذی
ٍ...

 لشٍم تَخِ تِ ّوِ اتؼاد عالهت
سٍخیي (رٍاًی ،اختواػی )... ،در
تذٍیي تغتِ خذهات اعتاًذارد
ًاتارٍری
 لشٍم تاهیي خذهات ًاتارٍری تَعظ
یه گزٍُ تا پزداختي تِ ّوِ اتؼاد
عالهت سٍج

موفق و پیروز
باشید

