ارتقبي نرخ ببروري كلي هبتني بر
سالهت هبدر و كودك
هعبونت بهداشتي استبى اصفهبى
گروه سالهت خبنواده وجوعيت
واحد ببروري سبلن
93/5/27،28
شهرببنو نعوت اللهي
كبرشنبس هسئول ببروري سبلن و جوعيت

نرخ ببروري كلي كوتر از حد جبيگسيني
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ببروري سبلن و فرزندآوري
 آموزش و ارتقاي توانمنذي پرسنل سطوح مختلف در مورد ارایه خذمات باروري سالم بر
مبناي حقوق سالمت باروري
 بازنگري در استانذاردهاي مشاوره خذمات باروري سالم در راستاي:
 .1افشایص تارداری ّای ارادی ٍ تزًاهِ ریشی ضذُ
.2

کاّص هیاًگیي فاصلِ سهاًی تیي اسدٍاج ٍ فزسًذ اٍل ٍ کاّص هیاًگیي فاصلِ سهاًی تیي فزسًذاى،

.3

کاّص تارداری ّای پزخطز

.4

کاّص سقط غیزقاًًَی ٍ غیزضزعی

 تامين خذمات باروري سالم
 ایجاد دستزسی ٍ تسْیالت هٌاسة تِ خذهات تاسگطت تارٍری پس اس اعوال جزاحی پیطگیزی اس
تارداری
 تاسًگزی در ضاخص ّای تزًاهِ سالهت تارٍری
 استفادُ اس ظزفیت هَجَد در تخص خصَصی ٍ سایز دستگاُ ّا
 تعییي اٍلَیت ّای پژٍّص ّای کارتزدی در راستای سالهت تارٍری ٍ فزسًذآٍری

سقط غیز ضزعی ٍ غیز قاًًَی










 150000-350000هَرد سقط در سال
پیاهذّای سقط :افسزدگی ،اًذٍُ ،گَضِ گیزی ،عذاب ٍجذاى
تزخی عَاهل سقط در هطالعات داخلی :افشایص سي سى ،افشایص سي
ّوسز ،افشایص فاصلِ سهاًی پس اس اسدٍاج ،تزًاهِ ریشی ًطذُ تَدى
تارداریً ،ذاضتي فزسًذ
هْن تزیي هاًع گشارش ضذُ :اعتقادات هذّثی
یک تزرسی :تالغ تز  220000سقط غیز قاًًَی در کطَر در سال 1391
تالغ تز  120000هَرد غیزپشضکی ،حذٍد  100000هَرد تِ دالیل
پشضکی
 %20 -%36سقط ّا تِ دلیل هسایل اقتصادی ٍ  %5تذاخل تا تحصیل
تعذاد هجَسّای سقط صادرُ تَسط پشضکی قاًًَی در سال  1391کوتز
اس  7000هَرد

ٍضعیت تارداری ّای پزخطز ٍ هَارد هزگ هادر
سهم عوامل خطر در مرگ مادر ناشي از بارداري و زايمان (درصد)
سال

91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
2

3

2

6

2

1

0

3

2

3

1

بارداري زير  18سال

1

بارداري باالي  35سال

27 20 22 21 26 22 26 20 26 20 25 20

ناخواسته بودن بارداري

21 21 17 20 27 26 29 23 26 27 31 42

تعداد بارداري بیشتر از 4

18 21 21 22 21 15 21 24 24 20 30 29

فاصله دو بارداري کمتر از  3سال 20 17 23 24 25 17 16 24 21 20 16 10
در معرض خطر بودن به جهت
ابتالي به بیماري هاي زمینه اي از 73 70 75 74 72 62 61 77 72 67 73 60
آغاز بارداري
7

براسبس بررسي هرگ هبي هبدراى در فبصله سبل هبي ( 1386-91دوره زهبني شش سبله) نشبى هي دهد
 %34.1هرگ هبدراى در ببرداري هبي بب فبصله كوتر از دو سبل رخ داده است.

برگشت اعوبل جراحي
 آگاّی رساًی علوی ٍ صحیح تِ هزاجعِ کٌٌذگاى /جاهعِ
درتارُ اهکاى پذیزی ٍ احتوال تزگطت هَفقیت آهیش عول
 تثییي تحت پَضص تیوِ تَدى عول جزاحی تزگطت
تارٍری
 آگاّی رساًی درتارُ تخص ّایی کِ ایي اقذاهات را اًجام
هی دٌّذ.
ّ واٌّگی تا تخص درهاى تزای ارتقای استاًذاردّای
هَجَد
ّ واٌّگی تا تخص درهاى تزای ارجاع

ببزنگري شبخص هب
 تعییي هسیز حزکت سیستن تزاساس ضاخص ّای تزًاهِ ّا
 لشٍم سالهت ًگز تَدى ضاخص ّا
ً گاُ تِ ضاخص ّایی هاًٌذ:
 .1تارداری تزًاهِ ریشی ضذُ،
 .2تارداری پزخطز،
 .3تعذاد فزسًذ دلخَاُ،
ً .4اتارٍری،
 .5سقط،
 .6هتَسط فاصلِ اسدٍاج تا تَلذ اٍلیي فزسًذ،
 .7هتَسط فاصلِ تیي تارداری ّا

هقبم هعظن رهبري
 جوانب قضیه را بسنجیذ ،ببینیذ چه چیسهایی است که موجب میی
شود جامعه ما دچار میل به کم فرزنذی بشود.
 چرا ترجیح می دهنذ افرادی که فقط یک فرزنذ داشته باشنذ؟ چرا
ترجیح می دهنذ فقط دو فرزنذ داشته باشنذ؟ چرا زن بیه شیی،ی،
مرد به شی،ی پرهیس می کننذ از فرزنذ داری؟
 بالشک ییی از چیسهایی که باروری را محذود میینیذ ،بیافرفت
س ّ ازدواج است؛ خب ،ای ییی از کارهیایی اسیت کیه باییذ در
کشور فیر بشود .چرا س ّ ازدواج در کشور ما باف رفته؟
 واقع ًا کار بشیود ،کیار فییری بشیود؛ لوامیل کیاهّ جوعییت و
موجبات افسایّ جوعیت به نحو مط،یو و بیا التیذامت متناسیب،
درست سنجیذه بشود ،مطرح بشود [تا] اقناع بشونذ افیار نخبگان.

