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جمعيت  مفاهيم    برخي

 جمعيت تعريؾ  

 روستايي، جمعيت شهري، جمعيت لبيل از حاتيالاصط روز هر و هستيم آشنا جمعيت هواژ با ما ههم

 تعريؾ به بنا .بريم مي کار به خود هروزمر همکالم در را ... باسواد، جمعيت آموز، دانش جمعيت

 و مستمر طور به خواه)کشور يا شهر، روستا، محله،( معين اي منطمه در که انساني افراد از تجمعي

 جمعيت کلي ساختار .ميشود گفته »جمعيت« ميکنند زندگي خانوارها از تجمعي شکل به المعمو

 جمعيت يک توان نمي باشدو برلرار تعادل نوعي آن بخشهاي تمام بين بايد که است انسان بدن همانند

 بر وهالع جمعيتي تؽييرات زيرا گرفت نظر در آل ايده وضعيت يک عنوان به را ومفروضي ثابت

 به که وفرهنگي التصادي،اجتماعي عوامل از بسياري از شود مي ناشي جمعيتي پارامترهاي از اينکه

  .پذيرد مي تاثير دهدنيز مي رخ کشورها تحول مسير در زمان مرور

جمعيت  ترکيب و توزيع

 به جمعيت وضعيت از کافي شناخت و آگاهي توان نمي منطمه يک در جمعيت افراد شمارش با تنها 

 ، سن لبيل از نيز ديگري هاي ويژگي نظر از ، تعداد بر عالوه را جمعيت آن بايد بلکه آورد دست

 کامل شناخت براي مثال عنوان به .کرد ممايسه و مطالعه ... و جؽرافيايي مولعيت ، شؽل ، جنس

: بدانيم بايد بلکه ، نيست کافي جمعيت تعداد از آگاهي تنها ، ايران جمعيت

 اتد؟  داده تشکيل زنان را تعداد چه و مردان را حمعيت از تعدادي چه

 ؟ است شده تمسيم چگونه سني لحاظ از جمعيت   

 باالتر سنين در آنها از ييالبا درصد که اين يا دارند؟ لرار سال15زير سنين در جمعيت بيشتر آيا 

هستند؟    سال15 از

 هستند؟ سواد با تعداد چه و سواد بي جامعه جمعيت از تعداد چه  

 است؟ چگونه شؽلي لحاظ از جمعيت بندي تمسيم  

 روستاها؟  در يا متمرکزاند شهرها در بيشتر جمعيت

 به و نامند مي" جمعيت توزيع" ... و ،شؽل جنس ، سن اساس بر را جمعيت بندي دسته و تمسيم 

 نمونه با شما .گويند مي " جمعيت شناخت" فوق هاي ويژگي لحاظ از جمعيت ترکيب نحوه شناسايي

 بحث در بهداشتي خدمات دريافت به نياز و جنس ، سن نظر از جمعيت ترکيب شناخت از هايي

  .ايد شده آشنا روستا محيطي زيست – جمعيت شناخت
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  جمعيت سني توزيع

 

 

 جمعيت ، دهيم لرار عمل مالک را » افراد سن« جامعه يک جمعيت بندي طبمه و بررسي در گاه هر

 برند، مي کار به جمعيت سني مطالعه سهولت براي که روش يک . ايم نموده " سني توزيع " را

 گروههاي به را جمعيت روش اين در . است ساله پنج سني هاي گروه اساس بر جمعيت بندي تمسيم

 لرار ها گروه اين از يک هر در افراد از تعداد چه که کنند مي مشخص و نموده تمسيم ساله پنج سني

 تمسيم آخر؛ الي و سال 19تا 15سال، 14 تا 10 ، سال 9 تا5 ، سال 4تا هاي گروه "؛مثال گيرند مي

  .است صورت همين به حياتي زيج در سن حسب بر جمعيت جدول در جمعيت بندي

 

 زمان يک در جمعيت جنسي توزيع بررسي جمعيت مطالعه شيوههاي از يکي جمعيت جنسي توزيع

 معين، سني گروه يا و سن با جمعيت کل در جنس تفکيک به زنان و مردان تعداد محاسبه .است معين

  .ميشود ناميده جنسي توزيع

 

 

 هرم « نام به که کنند مي تدوين نموداري جنس و سن حسب بر جمعيت توزيع هندسي نمايش براي

است  معروؾ » جمعيتي هرم « يا » سني

 

 

 آن افمي محور و سني گروه به اختصاص عمودي محور که است محور دو داراي نمودار اين

 البا طرؾ به نمودار از لدر هر .دارد سني هاي گروه از يک هر افراد درصد يا تعداد به اختصاص

 از يک هر مؤنث و مذکر جمعيت ، سني هرم در "المعمو . رسيم مي تر البا سنين به برويم

  شود مي داده نمايش هرم طرؾ يک در سني گروههاي
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  جمعيت سني ساخت 

 

 در را جمعيت آن دهند، تشکيل سال 15 از کمتر افراد را کشوري جمعيت درصد 40 حدالل چنانچه

 20 از کمتر که ميشود گفته جمعيتي به »سالخورده جمعيت« .مينامند »جوان جمعيت« حالاصط

 المث نيست؛ يکسان جهان کشورهاي در سنّي ساخت .باشند سال 15 زير سنّي گروههاي آن از درصد

 ؼيرصنعتي کشورهاي آنکه حال هستند، سالخورده جمعيت داراي صنعتي کشورهاي از بسياري

 از درصد 2.5 از کمتر و سال15 زير جمعيت از درصد 40 حدود و هستند جوان جمعيت داراي

  .دارند لرار سال 65 از ترالبا سنّي گروههاي در آنها جمعيت
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جمعيت  رشد

 به مهاجرت هاضاؾ به مواليد ميزان هممايس و محاسبه طريك از ميتوان را جامعه يک جمعيت رشد 

 ميزان ممايسه اين در اگر .کرد گيري اندازه خارج به مهاجرته اضاؾ به ومير مرگ ميزان با داخل،

 باشد، خارج به مهاجرت هاضاؾ به ومير مرگ ميزان از بيشتر داخل به مهاجرت هاضاؾ به مواليد

مييابد  افزايش جمعيت تعداد

 = )مواليد ميزان + داخل به مهاجرت ميزان)_(مرگ ومير ميزان + خارج به مهاجرت ميزان(

رشد  ميزان

  :ايران در جمعيتي تالتحو جمعيت

 با را جمعيتي انتمال مراحل دوم جهاني جنگ از بعد نيز توسعه،ايران حال در کشورهاي همانند

 بي رشد با ،ايران1360 دهه تا1330 دهه فاصله در.کرد آؼاز ومير مرگ مستمر و اساسي کاهش

 به دهه چهار اين در جمعيت سااللنه رشد ميانگين که طوري به.بود مواجه جمعيت وشتابان سابمه

 ودر دوبرابر سال 23 هر جمعيت شد سبب درصد3 ساالنه رشد.شد مي بالػ درصد3 حدود رلمي

 نفر ميليون19 از کمتر رلمي از ايران جمعيت که شودبطوري برابر شانزده از بيش لرن يک طول

 گسترش و بهداشت پيشرفت.شد بالػ 1365 سال در نفر ميليون 50 حدود در رلمي به 1335 سال در

 نمش سالها اين در واطفال، نوزادان ومير مرگ ويژه به ومير مرگ هاي ميزان کاهش آن تبع وبه آن

 به ولوؾ و 1365 سرشماري انجام از پس .است داشته جمعيت رشد شتاب در کننده وتعيين اصلي

 جمعيت،دولت شتابان رشد سابمه بي روند به مهمتررسيدن آن از کشور،و ميليوني 50 جمعيت

 طريك از جمعيت رشد ميزان تعديل جهت در هايي سياست اتخاذ لزوم ريزي برنامه ودستگاههاي

 ناپذير اجتناب را وباروري ولد زاد سطح وکاهش خانواده تنظيم هاي برنامه وترؼيب تشويك

 اجتماعي و التصادي توسعه برنامه اولين متن در ها سياست اين 1367 سال از که طوري به.دانستند

. گرفت لرار انمالب اسالمي بعداز

 آموزش و بهداشت به ،توجه خانواده تنظيم هاي برنامه با زوجين و ها خانواده آشنايي تدريج به

 جمعيت کنترل و خانواده تنظيم هاي برنامه از آنان استمبال به زندگي،منجر کيفيت به توجه و فرزندان

 دهه زوجين،در و ها خانواده واستمبال آمادگي و دولت ومساعدت ريزي برنامه ترتيب بدين.شد

 بود سابمه بي هم شايد و سابمه کم الملل بين سطح در که استثنايي سرعتي با را باروري ،سطح1370

 در که ايران اسالمي جمهوري وفرهنگي التصادي،اجتماعي توسعه اول برنامه لانون در.داد کاهش

 و 4 به6.4 از زنان کلي باروري ،ميزان1390 سال در بود شده بيني شد،پيش تصويب1368 سال

 اين از فراتر بسيار رويدادي عمل در برسد،ولي درصد2.3 درصدبه3.2 از جمعيت طبيعي رشد نرخ

 سياستهاي بايست مي زمان آن در.گرديد ميسر هدؾ اين 1371 سال در بطوريکه.داد رخ بيني پيش

 يا 1.7 به زنان کلي باروري ميزان 1390 سال در.نيفتاد اتفاق اين ولي يافت مي تؽيير خانواده تنظيم

  .رسيد درصد1.29 جمعيت طبيعي رشد نرخ و 1.6

 با.آورد مي دنيا به خود باروري دوران طول در زن يک که فرزنداني تعداد متوسط :کلي باروري

. بماند بالي ثابت باروري سني اختصاصي هاي ميزان سالها اين تمام در که شرط اين
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  :ايران در جمعيت رشد سريع کاهش بر موثر عوامل

 کرد،ولي انکار جمعيت رشد نسبي کاهش در را جمعيتي سياستهاي اجراي نمش توان نمي گمان، بي

 رشد روند بيني پيش از فراتر بسيار و شديد کاهش موجب نميتواند تنهايي به عامل اين رسد مي بنظر

 شده ياد وعوامل علل از ومتعددتر فراتر وعواملي علل از ناشي را پديده اين وبايد شود کشور جمعيت

 تبع به و78دهه در ولد و زاد نرخ کاهش عامل مهمترين که معتمدند نظران صاحب برخي .دانست

 نظام جمعيت کنترل هاي سياست اعمال از ناشي آنکه از وپيش جمعيت،بيش ناگهاني رشد آن،کاهش

 گرايانه مصرؾ و فردگرايانه گفتمان وتسلط زندگي سبک ساختاري،تؽيير تالتحو باشد،از اسالمي

 رخ کشور در بعد به 60 دهه اواخر از ؼربي توسعه الگوهاي اجراي پي در که است گرفته سرچشمه

 به کمتر وتمايل فردي طلبي استمالل و فردگرايي ازدواج،افزايش سن افزايش حاضر حال در.داد

 عواملي جمله از طالك موارد افزايش و زوجين ناسازگاريهاي فرزند،افزايش وداشتن خانواده تشکيل

 هاي شاخص وتدريجي خزنده تحوالت.است داده کاهش ايران در را فرزندآوري پتانسيل که هستند

 به رو ايران در فرزندآوري ساختاري هاي زمينه که است والعيت اين گوياي وطالك تجرد،ازدواج

است  تضعيؾ

 موارد به توان مي است شده ايران جمعيت سريع کاهش باعث اخير دهه دو در که عواملي عمده از .

   :کرد اشاره زير

 

 ها خانم ودر 25 آلايان در 1345 سال در ازدواج سن ميانگين:ازدواج سن ميانگين افزايش 

 به ترتيب به ها خانم و آلايان در ازدواج سن حاضرميانگين حال در.است بوده سال 18

   .است يافته افزايش سال 24و27

 

 از کمتر ازدواج مورد هزار56000 حدود1392 سال در:ازدواج موارد تعداد کاهش 

 در جوان زوج ميليون 11 حدود حاضر حال در.است گرديده ثبت کشور ،در1391سال

 گذاشتن سر پشت حال در آنها از توجهي لابل بخش که دارد وجود کشور در ازدواج آستانه

 ازدواج تعداد1392 سال در(باشند مي)سال30 تا 20 سنين(وباروري ازدواج مناسب سنين

 کاهش مورد3284 لبل سال به نسبت که بوده مورد 53683مشهد پزشکي علوم دانشگاه در

 .(است يافته

 

 مي کشور در قالط آمار رو،افزايش پيش هاي چالش از يکي:طالق موارد تعداد افزايش 

 در که حالي در.است رسيده ثبت به موردطالك 369هزارو1392 سال در يطوريکه باشد

 (.1391 سال به بيشترنسبت مورد 5045)است شده ثبت قالط مورد150324، 1391سال

 

 مطالعات اساس بر:بارداري دو بين وفاصله اول فرزند تولد تا ازدواج فاصله بودن طوالني 

 سال 1388،3.5سال در ايراني زنان در اول فرزند تا ازدواج بين فاصله ميانگين شده انجام
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 فاصله اين سالمت،هرچه ازنگاه آنکه حال.است بوده سال5.4 ودوم اول فرزند بين وفاصله

   .شود مي بيشتر ومادر فرزند براي آسيب و اختالل بروز احتمال باشد بيشتر ها

 

 تفاق به لريب دارنداکثريت وجود کشور در نابارور زوج ميليون سه حدود در: ناباروري 

 هاي هزينه رابطه اين در.دهد مي تشکيل اوليه ناباروري کشور در را ناباروري موارد

 مي رو پيش چالشهاي از يکي ناباروري خدمات نبودن بيمه پوشش وتحت درمان سنگين

 باشد

 

 .  نرخ بر تاثير بر سمط،عالوه:آن عوارض و عمدي وؼير عمدي هاي سمط باالی ميزان 

 هزار220 از .باشد مي همراه زنان براي زيادي روحي و جسمي باعوارض کلي باروري

 اين.باشد مي لانوني ؼير مورد هزار 120 است داده رخ 91 سال در که جنين سمط مورد

 هزار 7 از کمتر لانوني پزشکي از صادره مجوزهاي تعداد سال اين در که است حال در

  .است بوده مورد

 

 باروری نرخ کاهش بر موثر عوامل از ديگر برخي:   

 

 زنان گرايش  زنان سوادي با ميزان افزايش 

 

  عالي وآموزش تالتحصي به 

 

   شهرنشيني توسعه  

 

  زنان اشتؽال توسعه 

 

  جمعیت کاهش تاثیرات
 

  ملي جمعيت رشد و حجم کاهش  

 به ايران در کلي باروري ،ميزان1390 سال ومسکن نفوس عمومي سرشماري اساس بر 

 سبب تواند مي امر اين تداوم که است يافته کاهش زن هر ازاي فرزندبه 2.1از کمتر

 ودر برسد صفر به(1415-20 سالهاي حدود در(آينده سالهاي در کشور جمعيت شود،رشد

 ميل شدن منفي سوي به جمعيت ،رشد1420 سال حدود از پس روند اين ادامه صورت

   .خواهدنمود

 

 کشور ارضي وتمامیت امنیت از دفاع برای توانمند نیروهای تعداد شدن کم 
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  در همواره که ايران ميالاس جمهوري نظام ويژگيهاي با کشوري براي موضوع اين 

 مي برخودار اي ويژه اهميت از است جهان واستکبار سلطه نظام فزاينده تهديدهاي معرض

   .باشد

 بعدی های نسل شدن کوچک 

  تدريجي افزايش آن دنبال به و کار سن در جمعيت کاهش به باروري،منجر کاهش تداوم 

 براي کار،کشورها سن در جمعيت کاهش دنبال به که چرا.است خارجي مهاجرين جمعيت

 مهاجران است وبديهي گيرند مي پيش رادر مهاجرپذيري هاي سياست خود کار نيروي تامين

 تؽييرات دچار را کشور اجتماعي و فرهنگي زمان،ساختار مرور به کشور هر به شده وارد

 کنند مي اساسي

   التصادی رکود 

  افزايش برآن وهالع.دارد وخدمات االک به بيشتري احتياج وجوان رشد حال در جمعيت يک 

 با است بديهي.شود مي بيشتر جوامع اين در تالومستػ کالامکانات،مسکن،ام براي تماضا

 تا شوند گرفته بکار هم بيشتري مردم رشد،بايد حال در جمعيت متعدد نيازهاي افزايش

 کاهش نتيجه ودر جمعيت کاهش بنابراين.ببينند راتدارک جمعيتي ونيازهاي ها،خدماتالکا

  .شد خواهد کشور آن در التصادي رکود به منجر جامعه يک نيازهاي

  جامعه شدن سالمند 

  ودوره مسير در تؽييراتي به وباروري،منجر ولد و زاد کاهش با همزمان ومير مرگ کاهش 

 حدود سنين به والدين هنگاميکه الشده،معمو کنترل باروري شرايط در .شود مي زندگي هاي

 هاي مسئوليت از ومادر پدر و کرده پيدا نسبي لالاستك آنها فرزندان رسند مي سالگي 50

 يافته،با توسعه جامعه يک در .اند شده فارغ وآموزش بهداشت با ارتباط در فرزندان مستميم

 بطور ساله 50 فرد يک )سال75 حدود( زندگي به اميد وميروافزايش مرگ کاهش به توجه

 که زندگي از جديدي ي دوره ترتيب بدين .دارد رو پيش را زندگي از سال 30 حدود متوسط

 نمود نوين جوامع در اند ناميده"مادري و پدر از بعد"دوره را آن اجتماعي شناسان جمعيت

 ويا رفاهي و التصادي نيازهاي از اعم دوره اين خاص نيازهاي تامين .است کرده پيدا

 دليل به دليل به که است حالي در اين.باشد مي برخوردار اي ويژه اهميت از رواني نيازهاي

  .شود مي جمع بتدريج سالمندان از خانواده حمايتي چتر فرزندان تعداد کاهش

 اجتماعي و تربیتي های آسیب 

 بندي ستون در موثر عوامل بهترين عنوان به کودکي دوران رويدادهاي و ارتباطات 

 با کودکان تعامل نوع . باشد مي برخوردار اي ويژه جايگاه و اهميت از انسانها شخصيت

 و است موثر آنان هاي استعداد شکوفايي و رشد روند در والدين کنار در برادر و خواهر

 .يافت توان نمي فرزند تک بخصوص و جمعيت کم هاي خانواده در را ارتباط اين مثبت آثار

 زودرس، بلوغ مثل تيالمعض و تالمشک دچار اؼلب فرزند تک هاي خانواده در کودکان

 ديگر از .شوند مي تنهايي احساس و بودن پرتولع مخالؾ، عمايد تحمل عدم رنجي، زود

 .هاست خانواده بعد شدن کوچک و خويشاوندي روابط کاهش فرزندي تک تالمعض
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 جمعیتي سیاست

  جابجايي يا ساخت تؽيير افزايش، کاهش، منظور به دولت سوي از که تصميمي گونه هر به 

 واثرات باروري نرخ کاهش به توجه با .ميشود گفته »جمعيتي سياست« شود، اتخاذ جمعيت

 هدؾ .است آورده روي جمعيت افزايش سياست سمت به اخيرا ما جامعه،کشور بر آن سوء

 فرزند داشتن جهت در را خانوادهها که است اين جمعيت افزايش با موافك جمعيتي سياستهاي

 کنداين راترويج زياد فرزند و فرزندآوري به مربوط ارزشهاي و دهد سوق سالم آوري

 ذيربط نهادهاي ساير و پرورش و آموزش بهداشت، بخشهاي طريك از ما کشور در سياستها

  .ميپذيرد صورت

 نرخ افزايش و مديريت براي دولتمردان و شناسان جامعه توسط که راهکارهايي از برخي 

 :شامل .است گرديده ارائه باروري

 ازدواج سن فرزندآوري،کاهش افزايش و خانواده تشکيل وترويج ازدواج،تسهيل موانع رفع-1

 نسل وتربيت زندگي هاي هزينه تامين در آنان وتوانمندسازي جوان زوجهاي از وحمايت

. کارآمد و صالح

 بيمه وپوشش وشيردهي بارداري دوره ويژه به مادران براي مناسب تالتسهي اختصاص-2

 حمايتي وموسسات نهادها وتمويت زنان و مردان ناباروري درمان و زايمان هاي هزينه اي

  .ذيربط

 

 کانون اصالت باره در عمومي آموزشهاي وتکميل حالاص با خانواده وپايداري بنيان تحکيم-3

  زندگي مهارتهاي آموزش بر تاکيد با و پروري فرزند و خانواده

 

 هاي آسيب از پيشگيري و جمعيت سالم تؽذيه و متالس تامين زندگي، به اميد ارتماء-4

 بيماريها و محيطي زيست اعتياد،سوانح،آلودگيهاي ويژه به اجتماعي

 

سالم  باروري

 

  و آؼاز سالگي15 سنين از معمول طور به زن، در فرزندآوري و باروري براي آمادگي 

 با ميتوانند مدت اين در زنان .مينامند باروري سنين را مدت اين .مييابد ادامه سالگي 49تا

 فرزنداني متوسط که نحوي به باشند داشته فرزند يک آن از کمتر حتي و سال 3 تا 2فاصلة

 به سالم باروری .است فرزند 1.2حدود بياورد، دنيا به مّدت اين در ميتواند زن يک که

 در تا ميدهد را امکان اين شوهر و زن به که ميگردد قالاط هايی برنامه و تدابير مجموعة

 و ،آگاهانه آزادانه خود شدن دار بچه زمان و کودکان ميان گذاری فاصله فرزند، تعداد مورد

 گردد حفظ ترالبا و جايگزينی حد در کلی باروری نرخ که بطوری .بگيرند تصميم نهالمسو

ًا  تدابير اين .گردد تامين کودک و مادر متالس و  و ازدواج هنگام هاي آموزش شامل عمدتا

 بهداشتي خدمات هارائ نيز و مناسب تعداد به و زمان در بارداري زمينة در ازدواج از پس

 .است
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 جمعيت رويه بي کاهش پيامدهاي از وبرخي ايران کشور در جمعيتي شرايط با لبل فصل در

 بي کاهش از ناشي مشکالت بروز از پيشگيري منظور به ها دولت که يافتيد در و شديد آشنا

  .نمايد مي خاص هاي سياست اعمال به الدام ها خانواده فرزندي وتک جمعيت رويه

 نوعي به که هستند اجتماع مختلؾ هاي بخش ها سياست اين مجري شد ذکر که طور همان

 ها بخش مهمترين از يکي بهداشت بخش ميان دراين .نمايند مداخله فوق امور در توانند مي

  .شود مي محسوب جمعيتي هاي سياست اجراي در

 ارتماء برنامه اهداؾ تحمك جهت اصلي راهکار عنوان به را » سالم باروري « بخش اين

 اجراي منظور به.است نموده انتخاب جامعه و خانواده سالمت نهايت در و کلي باروري نرخ

 ريزي برنامه حال در کشور ودرمان بهداشت شبکه نظام از وسيعي هاي بخش فوق سياست

 ، بهداشت هاي خانه جمله از شبکه مختلؾ سطوح حاضر حال در.هستند مهم اين واجراي

  .نمايند مي سالم باروري خدمات ارائه به الدام رايگان صورت به ، درماني بهداشتي مراکز

 اعضاي ميان وصميميت پيوستگي ، ايجادپويايي ،سبب خانوادگي ممياس در سالم باروري

 مادر متالس ارتماء نهايت در و شود مي آنان ورواني روحي و جسمي متالس و خانواده

 توسعه ميان تعادل برلراري هاي راه از يکي اجتماعي ممياس در و دارد دنبال به را وکودک

  .است جمعيت رشد وميزان اجتماعي التصادي

 از ريزان وبرنامه گذاران سياست و دولت براي سالم باروري برنامه صحيح اجراي بنابراين

 امکانات و شرايط آوردن فراهم شامل سالم باروري برنامه .است برخوردار اساسي اهميت

 آوري فرزند جهت نهالومسئو آگاهانه آزادانه، گيري تصميم با بتوانند تا هاست خانواده براي

 علي خانواده افراد همه متالس و کلي باروري نرخ افزايش ، مناسب ودفعات زمان در

  .نمايند تامين کودک و مادر الخصوص

 

 مورد در ادامه در که است مشخصي خدمات و اهداؾ ، چارچوب داراي سالم باروري برنامه

 .پرداخت خواهيم بحث به ها آن

 

  سالمباروري برنامه اهداف
  :کرد خالصه زير محور دو در را سالم باروري برنامه اهداؾ توان مي کلي طور به سالم 

 کلي باروری نرخ ارتماء -الؾ

 و آماري ، علمي مطالب ارائه با توان مي کشور در کلي باروري نرخ افزايش راستاي در 

 در عمومي دانش ارتماء و سازي فرهنگ به نسبت ديني هاي آموزه از استفاده و تحليلي

 وکيفيت کميت اصل بردو تاکيد با آوري فرزند افزايش و خانواده تشکيل ترويج خصوص

 .کرد الدام مطلوب

 

 باروري سنين در جمعيت بر خاص طور به بايستي ها ريزي برنامه و ها گذاري سياست

  .باشد متمرکز

 کودک و مادر متالس ارتماء و حفظ – ب

 .باشد مي برخوردار اي ويژه اهميت از کودک و مادر متالس ، درمان و بهداشت سيستم در 

 ( مختلؾ هاي مرالبت تحت گيرد مي شدن دار بچه به تصميم که زماني از زن هر لذا
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 و بارداري دوران  طول در و گيرد مي لرار ) ....و الزم آموزشهاي ، آزمايشات ، معاينات

 همچنين .است ويژه مرالبت و توجه مورد اش خانواده و بهداشتي مرالبان سوي از شيردهي

 مي باعث ها مرالبت اين که است بديهي .شود مي مرالبت پيوسته سالگي 8 تا تولد از کودک

 بهره راستا اين در . گردد پيگيري و کشؾ کودک و درمادر متيالس مشکل کوچکترين شود

 و ناخواسته هاي بارداري ميزان از کاستن موجب تولدها بين گذاري فاصله خدمات از مندي

 سال 35 باالی و سال 18 از کمتر سنين در که زناني برنامه اين با مطابك . شود مي پرخطر

 عالوه .گيرند لرار ويژه هاي مرالبت تحت بايد می شوند حامله سال 3 از کمتر فاصله با يا و

 للبي دستگاه مشکالت مانند اي زمينه بيماريهاي برخي داشتن عليرؼم که زناني اين بر

 هاي الزم مشاوره انجام جهت دارند، فرزندآوري به تمايل ....و ديابت بيماري ، عرولي

. شوند باردار مرالبت تحت کامال تا گردند مي معرفي

سالم  باروري برنامه چارچوب
 آشنا بهداشتي هاي برنامه چارچوب با شبکه نظام و بهداشتي هاي برنامه با آشنايي بحث در 

 داراي بايد باشد داشته مناسبي اجرايي لابليت که آن براي بهداشتي برنامه هر دانستيم و شديم

 عالوه .باشد شده بيني پيش مختلؾ خدمات به مربوط فرايندهاي اجراي از مشخصي مراحل

 منابع و امکانات از استفاده نيازمند خدمات از مرحله هر اجراي براي که دانستيم اين بر

 همچنين شود مي تامين بهداشتي برنامه پشتيبان فرايندهاي توسط منابع اين . هستيم مختلؾ

 در شده ارائه خدمات تا لرارداد پايش مورد مستمر طور به را بهداشتي برنامه بايد که گفتيم

 تا نمود ارزشيابي را برنامه بايد نيز مختلؾ مراحل در . شود انجام استاندارد مطابك ان

. گيرد لرار ارزيابي مورد برنامه اهداؾ تحمك ميزان

هدؾ  گروه شناسايي-1 

 فعاليت اين از هدؾ .است بهداشتي هاي برنامه اجراي در الدام نخستين هدؾ گروه شناسايي 

 دريافت شرايط واجد پوشش تحت جمعيت در زوجهايي چه دريابند بهورزان که است اين ،

. هستند سالم باروري برنامه خدمات و مشاوره

 10-49 همسر داراي مردان همسردارو 10-49زنان سالم باروري برنامه در هدؾ گروه 

. باشند مي ساله

هدؾ  گروه به آموزش و ارتباط برلراري-2

 دومين سالم باروري زمينه در ريزي برنامه به آنها ترؼيب و هدؾ گروه با ارتباط برلراري 

 با عمومي مشاوره لالب در تواند مي الدام اين . شود مي محسوب برنامه اجراي در مرحله

 براي را آنها که شرايط واجد زنان از گروهي مثالًا  ( گروهي بهداشت آموزش يا ها زوج

 سرفصل از . گيرد صورت ) ايم آورده گرد بهداشت خانه در سالم باروري زمينه در آموزش

 و ازدواج آستانه در زوجهاي براي ازدواج هنگام مشاوره ، گروهي آموزش مهم هاي

. باشد مي ازدواج از پس مشاوره و آموزش

سالم  باروري مشاوره-3

 براي مشاوره بايد سالم باروري برنامه به ورود براي شرايط واجد افراد شدن آماده از پس 

 فرهنگي مولعيت و زوجها،وضعيت سالمت ،تصميم مشاوره ضمن بايد.پذيرد صورت آنها

 دستورالعمل با بايد کننده مشاوره يا بهورز است ضروري.گردد ارزيابي ها آن واجتماعي

. نمايد ارائه را درستي راهنمايي تا باشد داشته کامل آشنايي باروري بهداشت هاي
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  مرالبت-4

 برخورد و هدؾ گروه جانبه همه و مداوم ارزيابي سالم، باروري برنامه در مرالبت از هدؾ

 فاصله هاي روش از کنندگان استفاده از مرالبت به الدام . است آنان نيازهاي با مناسب

 صورت اي ويژه ضوابط طبك که است بهورزان وظايؾ مهمترين از يکي مواليد بين گذاري

 و مشکالت و روش از استفاده نحوه ارزيابي به الدام بهورز مرالبت جريان در.گيرد مي

 عالوه.داشت خواهد او نيازهاي با مناسب برخورد زمينه هر در و نموده فرد سالمت وضعيت

ها  روش از کنندگان استفاده به مربوط اطالعات ثبت به الدام ها مرالبت طي در بهورز براين

 مراجعه عدم وموارد نموده......و ممتد مرالبت ودفتر خانوار پرونده ، مربوطه هاي فرم در

  .دهد مي لرار پيگيري مورد را روش ترک و مرالبت از مندي بهره جهت

 بارداري از پيش مرالبت و مشاوره دريافت جهت شده کشؾ روش ترک موارد است بديهي

. گردند مي ارجاع و راهنمايي

سالم  باروري برنامه پشتيباني-5

 ( نياز مورد تجهيزات و مواد نمودن فراهم مفهوم به سالم باروري برنامه اجراي پشتيباني 

 و ارجاع سيستم نياز مورد فرمهاي ، معاينه تجهيزات ، گذاري فاصله خدمات وسايل انواع

 فرايندهاي . است خدمات اين ارائه براي ماهر انساني نيروي بازآموزي و تربيت و ) ....

 استاندارد صورت به برنامه نياز مورد منابع که نمايند عمل اي گونه به بايد برنامه پشتيبان

گيرد  لرار خدمت گيرندگان اختيار در

 مورد مهارتهاي از بايد نيز سالم باروري برنامه مختلؾ خدمات کننده ارائه انساني نيروي . 

 جهت استاندارد منابع و نياز مورد مهارتهاي . باشد برخوردار خدمات اين ارائه جهت نياز

.  است گرفته لرار بحث مورد بعد فصلهاي در خدمات اين ارائه

: درروستا سالم باروري برنامه ارزشيابي و پايش-6

 ميزان لحاظ به برنامه در موجود فعاليتهاي ارزيابي براي که الداماتي از است عبارت پايش

شود  مي انجام استانداردها با تطبيك

 ثبت مختلؾ فرمهاي در درستي به بايد گذاري فاصله هاي روش کنندگان مصرؾ اطالعات . 

 هاي زمان در بايد اي دوره معاينات باشد، گذشته تاريخ نبايد مصرفي آمپول باشد شده

 بهورز ،خود درماني بهداشتي مرکز توسط است ممکن پايش .... و باشد شده انجام مشخصي

  .گيرد صورت او ديگر همکار يا

 که است مهم بسيار امري استانداردها با تطبيك ميزان لحاظ به خدمات بر نظارت و رسيدگي

 کتاب اين در شما که مطالبي . شود مي برنامه اهداؾ تحمك و خدمات کيفيت ارتماي موجب

ًا  آموزيد مي  . است شده نگاشته سالم باروري خدمات استانداردهاي با شما آشنايي هدؾ با تماما

 با روستا در خود عملکرد ممايسه نيز و مطالب اين مناسب يادگيري با توانيد مي شما بنابراين

 و مهارت مداوم ارتماي منجربه الدام اين . نماييد فعاليتها پايش به الدام کتاب اين مطالب

شد  خواهد شده ارائه خدمات کيفيت

 برنامه موفميت ميزان ارزيابي منظور به ها داده تحليل و اوري گرد معناي به ارزشيابي 

.  است اهداؾ به دررسيدن
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آزاد  مطالعه 

 

 

سالم  باروري واحد هاي برنامه                           

 

 

 
 

 
ازدواج  هنگام هاي آموزش 

 

 با زناشويي زندگي ابتداي در ها زوج آگاهي بمنظورافزايش ازدواج هنگام هاي آموزش 

 سالمت بر تاکيد با خانواده بنيان تحکيم و زناشويي زندگي از رضايتمندي ارتماي هدؾ

 به آموزش کالسها اين در .گردد مي ارائه اسالم مبين دين دستورات اساس بر و باروري

 هاي فصل سر با و شوند مي معرفي محضر طريك از که ازدواج شرؾ در زوجهاي

  . گردد مي ارائه ساعت 2 مدت به مشخص

   ازدواج هنگام آموزش کالس اصلي آموزشي عناوين

 مشترک زندگي ابتداي در سالم باروري و زناشويي اجتماعي روابط اصول با آشنايي لزوم  

 اسالم مبين دين ديدگاه از ازدواج مباني 

   ازدواج واجتماعي عاطفي روابط 

   مرد و زن باروري دستگاه با آشنايي 

   سمط ، بارداري ، لاعدگي هاي فرايند   

 خانواده در جنسي سالم وروابط زناشويي روابط توضيح  

  زناشويي و جنسي مشکالت و موارد 
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 :ازدواج هنگام آموزش کالس در استفاده مورد آموزشي کمک مواد

  

  DVDجوان هاي زوج براي الزم هاي  دانستني 

   آموزشي کمک پوسترهاي  

  اينترنتي آموزش ( آموزشي رسانه ، زوجها تمايل به توجه با کالس پايان در ، CD 

 و نيکبختي پيام کتاب ، درزناشويي اجتماعي و عاطفي روابط و ازدواج کتاب ، آموزشي

 .گيرد مي لرار زوجين اختيار در ) ....

 ازدواج از پس هاي برنامه

   راستاي در مشاوره و آموزش: 

  شده ريزي برنامه و ارادي هاي بارداري افزايش-1

اول  فرزند و ازدواج بين زماني فاصله ميانگين کاهش -2

فرزندان  بين زماني فاصله ميانگين کاهش  -3

   پرخطر هاي بارداري کاهش -4

  شرعي ؼير و لانوني ؼير سمط کاهش-5

  ناباروري از پيشگيري هاي آموزش -6

مامايي  واحد به بارداري از پيش مشاوره شرايط واجدين ارجاع و شناسايي -7

 

خدمات  ارایه و شناسایي  

 نمايد ايجاد مادر سالمت براي جدي تهديد تواند مي بارداري که افرادي فعال يافتن.‘miss 

near’ 

 مخاطره به را آنان سالمت تواند مي خدمات دريافت عدم که متماضياني به خدمات ارائه 

. اندازد

 ها بارداري بين مناسب گذاري فاصله منظور به سالم باروري خدمات ارائه 

 

 جدي تهديد بارداري که همسردار ساله 34-03 زنان به خدمات ارايه و فعال شناسايي 

است  سالم باروري برنامه از مهمي بخش near miss  باشد مادرمي سالمت براي

 

 

 

 

  خواسته بارداري

 شرايط نظر از که زماني در و دلخواه تعداد به توانند مي مادر و پدر سالم باروري برنامه   طبك

  .شوند دار بچه دارند آمادگي التصادي و جسمي

  .باشد مي مطلوب کيفيت با و بيشتر اوري برفرزند برنامه اين در تاکيد که است بديهي
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 سبب است ممکن نيست مطلوب مادر و پدر براي که زماني در بارداري ولوع موارد بسياري در

 دنبال به فرزند و مادر براي را زيادي مخاطرات خود که شود ؼيرلانوني هاي سمط براي انها الدام

 است زمال ، باشد مي ها بيماري وعوارض خطر موارد کاهش بهداشت رسالت اينکه به توجه با.دارد

 پيش هاي مرالبت زم،ال هاي آموزش دريافت جهت بهداشتي مختلؾ واحدهاي به کننده مراجعه زنان

. گيرند لرار مشاوره مورد گذاري فاصله هاي روش دريافت به نياز صورت در وهمچنين بارداري
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 از پس .است سالم باروري برنامه در بهورز فعاليتهاي از بخش نخستين هدؾ، گروه شناسايي

 لرار خدمات پوشش تحت و کرده وارد برنامه به را آنها تا کنيم شالت بايد شرايط واجد افراد شناسايي

 در شرايط واجد افراد از بيشتري تعداد پوشش ايجاد سبب شده ذکر هزمين دو در مناسب الدام .دهيم

 ميشود برنامه

 هدف گروه شناسایي

 خدمات دريافت نيازمند خود، خاص مولعيت دليل به که ميشود قالاط جمعيتي به هدؾ گروه 

  .است بهداشتي

 49-10 همسر داراي مردان و همسردار ساله 49-10 زنان کليه سالم باروري برنامه در هدؾ گروه

 باشد مي ساله

 هپروند در خانوار افراد کلي مشخصات فرم در افراد مشخصات ساليانه سرشماري هبرنام اجراي با

 بين سنّي زن آنها، در که کرد انتخاب زوجهايي بين از بايد را شرايط واجد افراد .ميشود ثبت خانوار

 .دارد سال 49 تا 10

 ثبت حياتي زيج در جنس و سن برحسب جمعيت جدول در همسردار ساله 49 تا 10 زنان تعداد

 گذاري فاصله خدمات دريافت يا و فرزنداوري مشاوره شرايط واجد زوجها اين تمامي اّما ميشود

  .نيستند
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هستند؟  کساني چه سالم باروری برنامه شرایط واجدین

 

 :باشند داشته باروري نظر از را زير شرايط از يکي توانند مي ها زوج از يک هر کلي طور به

: باشد نداشته وجود بارداري امکان داليلي به است ممکن1-

 .... و ها زوج از يکي مدت نيالطو دوري يا مسافرت ، زن در يائسگي مانند مواردي - الؾ 

  ها زوج از يکي در نازايي-ب

 

: است ممکن صورت اين در . دارد وجود ها زوج در بارداري امکان-2

 .دارند را پرخطر بارداري شرايط از يکي -الؾ

: است ممکن حالت اين در . ندارند را خطر پر بارداري شرايط -ب 

 :  شوند دار بچه دارند تمايل زوجين.  

 ندارند شدن دار بچه به تمايلي خود زوجين.  

 دسته در را هدؾ گروه افراد تا نمايد شالت بايد بهورز ، سالم باروري برنامه اجراي در

. نمايد خدمات ارائه به الدام آنها نياز و شرايط به توجه با و نموده بندي طبمه فوق هاي

 

 

 برنامه به ورود جهت ترغیب براي هدف گروه به آموزش و ارتباط برلراري

 فرزندان تعداد درمورد تصميمگيري منظور به هدؾ گروه به آموزش و ارتباط برلراري 

 صورت بارداري بين گذاري فاصله خدمات از استفاده عدم يا استفاده ، باردارشدن زمان ،

 مهمترين از يکي مشاوره .است زوجين هبرعهد نهايي گيري تصميم مرحله اين در .ميگيرد

. است سالم باروري خدمات از مناسب مندي بهره ايجاد براي روشها
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 تخمک سلولهاي توليد آن طي که زن زندگي در طبيعي رخداد يک از است عبارت: يائسگي تعريؾ

 با شروع معموالدر پديده اين .يابد مي کاهش زنانه هورمونهاي ممادير و  شده متولؾ تخمدانها در

 در يائسگي.شوند مي لطع لاعدگي هاي سيکل درنهايت و است همراه ماهيانه عادت فرم در تؽييراتي

. پيوندد مي ولوع به سالگي 55 تا40 سنين بين

  

 نيازهاي و شرايط به توجه با تا کند کمک آنها از يکي يا زوجها به درک لابل و مناسب اطالعات

  .نمايند عمل آن براساس و بگيرند را تصميم ومناسبترين بهترين خود

 



 

33 

 

 
 

 

 صورت مشاوره و آموزش طريك از سالم باروري برنامه به افراد ورود براي ترؼيب

ميگيرد 

 هاي ،آسيب ،فرزندآوري بارداري مناسب سن خصوص در بهورز آموزش نوع اين در .

 پرخطر گروههاي در بارداري وخطرات فرزندان بين مناسب گذاري فاصله ، فرزندي تک

 اين طول در .کرد خواهد ارائه توضيحاتي گذاري فاصله هاي روش همچنين و ،ناباروري

 بودن شرايط واجد نظر از را کننده مراجعه شرايط داشت خواهد فرصت بهورز آموزش

 پس .نمايد دريافت را زمال عاتالاط و بررسي ) متالس چارچوب در ( آوري فرزند براي

 به بارداري از پيش هاي مرالبت انجام جهت پيداکرد فرزندآوري به تمايل فرد که اين از

 آن يلالد باشند نداشته فرزندآوري به تمايل که صورتي در و شوند مي ارجاع دوم سطح

 فالد يلالد اگر و گرديده ارزيابي آن صحت باشد داشته سالمت مبناي يلالد اگر شود پرسيده

 کوتاه گذاري فاصله خدمات تامين ضمن اختصاصي مشاوره انجام با باشد متالس مبناي

 به دعوت و فرزند داشتن براي وي با مذاکره به تشويك ، همسر نبودن صورت در و مدت

. شود ريزي برنامه وي براي بعدي مراجعه
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: سالم باروري برنامه به ورود براي ترغیب منظور به ها زوج مشاوره و آموزش 

 

 نيازها،دانش آن در که است مشاور يک و داوطلب يک بين طرفه دو ارتباط يک مشاوره 

 و لرارگرفته ارزيابي مورد جنسي و باروري بهداشت خصوص در داوطلب نگرش و

. کند مي کمک آن به عمل و صحيح گيري تصميم در داوطلب به اساس آن بر مشاور

 

  مشاوره اصول

 

 ضوابط بر تکيه با را اصول اين حال.گيرد صورت خاصي اصول طبك بر بايد هرمشاوره

   .کنيم مي مرور سالم باروري برنامه فني

 مشاور هاي ويژگي: 

 مسئوالنه، دوستانه، گرم، برخوردي داراي بایستي مشاور :شخصیتي هاي ویژگي 

 ديگران، به کمک براي لوي شخصي انگيزه داراي بوده، لضاوت بدون و نهالهمد

 .باشد فراگيري به راؼب و وسيع و باز افکاري

  مناسب و کافي عاتالاط و دانش  

 تالسؤا ، ميالک ؼير و ميالک ارتباط :مناسب فردي بين ارتباط برلراي مهارت داشتن 

 رمؤث دادن گوش ، بسته و باز

 باشد امن و راحت داوطلب براي و آرام و خلوت کافي اندازه به:مشاوره محل 

 مشاوره مراحل: 

 به بخشيدن اطمينان و کننده مراجعه به احترام و گرم برخورد :مناسب ارتباط 

   .... و مکالمات تمام ماندن محرمانه مورد در وي

 نيازهاي و ها خواسته ، مراجعه دليل از اگاهي منظور به:داوطلب از سوال 

  کننده مراجعه آگاهي و دانش ميزان ، کننده مراجعه

  کننده مراجعه مولعيت و ها نگراني ، نيازها به پاسخ  

  تصميم بهترين اتخاذ براي داوطلب به کمک  

  است کننده شفاؾ و زمال که هرآنچه توضيح 

   بعدي مراجعه زمان تعيين 

 او به را شود مي کننده مراجعه صحيح گيري تصميم به منجر که نيازي مورد عاتالاط بايد مشاور 

 مسايل نبايد عاتالاط آموزش در .شود بيان فهم لابل و ساده بياني با بايد عاتالاط اين.دهد انتمال

 عاتيالاط چه آموزش اين در اّما.کرد مطرح را کننده مراجعه نيازهاي با مرتبط ؼير و ؼيرضروري

 برخي به ادامه باشد؟در مؤثر فرزندآوري يا گذاري فاصله خدمات به کننده مراجعه ترؼيب در ميتواند

 :ميکنيم اشاره عاتالاط اين عناوين از

 مادران از که کودکاني .ندارند شدن باردار جهت کاملي جسمي آمادگي سالگي 18 سن از لبل زنان-1

 يا نارس( آيند مي دنيا به ممرر موعد از زودتر موارد بسياري در ميشوند متولد سال 18 از کمتر

 نبودن کامل دليل به نوزادان اين زايمان اين بر وهالع .است کم آنها وزن تولد هنگام در و )زودرس

 بودن وزن کم دليل به نيز و دليل همين به و است سختتر او بدني شرايط و مادر هخاصر لگن رشد
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 آسيب و مرگ ومير ميزان زودرس، نوزادان .است بيشتر آنها در زايماني آسيبهاي احتمال نوزادان

 با سال 35 باالي سنين در زنان بارداري همچنين ..دارند عادي نوزادان به نسبت باالتري پذيري

 در ديابت و اکالمپسي پره به ابتال ، کروموزمي تالالاخت ، جنين سمط مانند عوارضي افزايش

 .است همراه سرراهي جفت و جفت زودرس شدن جدا ، موعد از زودتر  زايمان ، بارداري دوران

 در و لبل بايد سال 35 باالي و سال 18 زير سنين در بارداري به تمايل صورت در زنان اين بنابر

. گيرند لرار ويژه هاي مرالبت تحت بارداري دوران

ًا  زنان در کم فاصله با و مکرر بارداريهاي-2  آسيب موجب باشند، نداشته مناسبي هتؽذي اگر خصوصا

 کلسيم کافي ممادير که زناني در مکرر بارداريهاي مثال عنوان به .ميشود مادر متالس به جدي هاي

  .ميشود يائسگي از بعد سنين در استخوان پوکي بروز سبب )لبنيات و شير( نميکنند مصرؾ

 از لبل( طبيعي وضعيت به مادر بدن تا ميکشد طول زيادي مّدت زايمان، و حاملگي هر از بعد

 و فعلي بارداري بين .باشد داشته را ديگري بارداري جهت کامل آمادگي و نمايد بازگشت )بارداري

  .باشد داشته وجود زماني فاصله سال 3 حدالل بايد لبلي زايمان

 فوايد از برخي.دارد بسياري روحي فوايد و آثار مناسب تعداد به و مناسب زمان در فرزندآوري-3 

: از عبارتند والدين براي فرزندآوري

 والدين شادي و ها زيبايي بهتر درک ، زندگي از بردن لذت  

 والدين در شدن داشته دوست و داشتن دوست احساس  

  ارزشمندي و بودن مفيد حس  

  آينده به اميد  

  والدين شخصيت رشد 

 ظاهر تر پررنگ بسيار ديگران به نسبت والدبودنشان نمش شوند مي دار بچه دير زوجي ولتي

 افراطي حمايت آنکه حال .شوند مي گر حمايت اندازه از بيش حتي و تر حساس اؼلب و شود مي

 طبيعي مسير از را کودک و شود مي کودک در ها توانمندي از بخشي رشد مانع ناخواه خواه

 به را بارداري ، بهتر زندگي شرايط ايجاد براي که زوجيني در طرفي از . کند مي منحرؾ رشد

 مردان در سال40 يالبا و زنان در سال 35 يالبا سنين در که دانند نمي اندازند مي تاخير

يابد  مي کاهش بارداري احتمال

 بعد در .باشد مي فرزندي تک است نهاده فزوني به رو اخير سالهاي در که هايي پديده از يکي-4

 جاي که است موضوعي خانواده در برادر و خواهر با ارتباط از کودکان محروميت نيز تربيتي

. بسياردارد بحث

 بندي ستون در موثر عوامل مهمترين عنوان به کودکي دوران رويدادهاي و ارتباطات ترديد بي

 تربيتي کارشناسان که جايي تا ؛ برخوردارهستند اي ويژه جايگاه و اهميت از ها انسان شخصيت

 خصوصيات گيري شکل اساس و پايه عنوان به را مرحله اين شناسي روان علم مشاوران و

  .کنند مي للمداد افراد ليالاخ
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 مورد فرزندان تربيت در موثر عامل عنوان به راستا اين در توان مي که هايي مؤلفه از يکي

 و رشد روند در ارتباط اين مثبت آثار و برادر و خواهر با کودکان تعامل نوع داد لرار توجه

 که است حميمت اين گوياي شناسان روان تحميمات و مشاهدات .است آنان هاي استعداد شکوفايي

 خانواده با ممايسه در باشند مي فرزند چند داراي که هايي خانواده رسد مي نظر به آنچه رؼم علي

 برخوردارند؛ خود کودکان تربيت در بيشتري توفيك از فرزندي دو حتي يا و فرزندي تک هاي

 به يا و انکار اخيراؼلب هاي سال ويژه به و گذشته ي دهه دو در آن مثبت ابعاد که موضوعي

 و زندگي درسبک شده ايجاد تؽييرات امروز ي جامعه در که چرا. است شده سپرده فراموشي

 جمعيت کنترل هاي سياست در افراط و مادران اشتؽال ماشيني، زندگي سمت به رفتن پيش

 خانواده اؼلب و ندهند نشان خود از فرزند داشتن به چنداني رؼبت جوان هاي زوج تا شده موجب

 .کنند اکتفا فرزند دو حداکثر يا و يک داشتن به ها

 يا و برادر نداشتن و خانواده با او کافي ارتباط عدم و او بودن تنها و خانه در فرزند يک وجود. 

کند  مي ايجاد کودکان براي رواني و روحي تالمشک ، همدم عنوان به خواهر

: فرزندي تک هاي آسیب از برخي

 برآوردن در والدين روي زياده و افراط اؼلب فرزند تک هاي خانواده در :فرزندساالري 

 دادن لرار و والدين حد از بيش توجه اين. .شود مي مشاهده فرزندشان تنها هاي خواسته

 ؼالبا کودکان اينگونه .دارد کودک شخصيت بر سوئي اثرات توجهات کانون در فرزند

 .هستند صبر کم و پرتولع زودرنج، حساس،

   سريعتر بسيار رواني و روحي لحاظ از کودک ، فرزند تک خانواده در :زودرس بلوغ 

 فمط که اي خانواده چنين در حضور .بيند مي نالبزرگسا ديد از را دنيا و کرده رشد

 هاي نشانه جسمي نظر از آنها .شود مي کودک زودرس بلوغ سبب است بالػ افراد شامل

 هر در شرايط اين که ندارند کافي تجربه شخصيتي نظر از که حالي در دارند؛ را بلوغ

 .شود مي تيالمشک ايجاد عث با جنس دو

   خواهر يا برادر کنار در زندگي :پذیري جامعه عدم و اجتماعي روابط شدن کم ، 

 مي وي به را اجتماعي روابط مديريت و کرده تمويت را کودک گرايانه جامعه روحيه

 ارتباط برلراري در سهولت و ورزي عشك ، خانواده افراد با سويي هم و دلي هم .آموزد

 هاي خانواده فرزندان هاي ويژگي ترين اصلي از مدرسه و جامعه در سن هم افراد با

 .شود مي مشاهده کمتر فرزند تک هاي خانواده در که است فرزند چند داراي

   اشتؽال سبب به فرزند اولات گاهي فرزند تک هاي خانواده در :خانواده انسجام کاهش 

 از بيش توجه کانون در نيز گاهي و گيرد مي لرار توجهي بي و مهري بي مورد والدين

 گيري شکل و زمال هماهنگي ايجاد سبب تواند مي فرزندان تعدد .هست والدين حد

 تک هاي خانواده در خانواده و خانه به فرزندان وابستگي کاهش.باشد متعادل وابستگي

 تجرد، به ميل افزايش طلبي، لالاستك فرهنگ ترويج عميك، تنهايي احساس سبب فرزند

 .شود مي ازدواج سن افزايش و خانواده تشکيل اهميت و لداست کاهش

   و "برادر" يا "خواهر" داشتن از ناشي احساس : خویشاوندي ارتباطي شبکه تضعیف 

 و پيوندها عامل ، "خاله" و "دايي" ،"عمه" ،"عمو"داشتن خويشاوندي روابط شبکه در
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 از.است موثر بسيار کودک تربيت در و باشد مي افراد اجتماعي روابط در عاطفي ثبات

 رفتاري هاي ناهنجاري وبروز کودکان تنهايي و انزوا به توان مي فرزندي تک مضرات

 .کرد اشاره آنها در

 

   سبب جمعيت، کم هاي خانواده در مي،الک ارتباطات شدن کم :رسانه جایگزیني 

 به برد مي رنج تنهايي از که نوجواني يا کودک .گردد مي تصويري هاي رسانه حاکميت

 هاي جاذبه تلويزيون، به نتيجه در است خود فراؼت اولات براي جايگزيني دنبال

 .آورد مي رو مجازي دنياي و اي رايانه هاي بازي در کاذب هاي هيجان و گرافيکي

 کاهش ، توهم ، ناهمخوان فرهنگي هاي ارزش الماي پرخاشگري، وابستگي، و اعتياد

 ي روحيه تشديد ، انتظارات افزايش ، افراد در محروميت احساس و زندگي از رضايت

 دردهاي ، چالي از اعم جسماني پيامدهاي و مذهبي پايبندي تضعيؾ ، گرايي مصرؾ

 آن به توان مي که است مضراتي جمله از ، ادراري شب ، گردن ، مچ درد مفصلي،

 .کرد اشاره

 

فرزندان  بين مناسب گذاري فاصله-5

 را خانواده در دوم والد يک نمش اول کودک باشد زياد ها بچه بين سني ؾالاخت ولتي 

 اول کودک به دوم بچه از حفاظت و مرالبت مسئوليت از بخشي ناخوداگاه و کند مي ايفا

 .را اول کودک هم کند مي تهديد را دوم کودک هم آن عوالب که شرايطي.شود مي سپرده

 

 کند مي تر ساده را والدين براي تربيتي شرايط تنها نه کودک دو بين مناسب سني فاصله  

 مي تر راحت هم را کودک دو ارتباط بلکه کند مي برلرار تعادل ها آن رفتار در و

 تمويت خانواده سيستم هم تا است سال 5تا 3فرزندان بين سني فاصله بهترين والع در.کند

 فاصله داشتن صورت در.نگيرند لرار احتمالي هاي آسيب معرض در فرزندان هم شود

 دوره در اؼلب که را تفاهمي و توافك و شوند مي تر رفيك هم با ها ،بچه مناسب سني

 پدر با توانند شودونمي مي بزرگترهامحدود با ارتباط ماهيت خاطر به نوجواني

 .کنند تجربه همديگر ،با باشند داشته ومادرهايشان
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 کنند رامشخص زوج يک دارشدن بچه براي مناسب زمان توانند مي که افرادي بهترين وجود اين با 

 زمينه نظرگرفتن در با بايد و بوده آگاه هايشان ويژگي به کسي هر از بهتر ها آن هستند ،خودشان

 فرزند تولد براي زمان بهترين و کنند اتخاذ را صحيح ،تصميم خود شرايط سنجيدن و شده ذکر هاي

 .سازند مشخص را خود
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 ناباروري 

 از پيشگيري آموزش لذا .باشد مي ناباروري ، کلي باروري نرخ دهنده کاهش عوامل از يکي 

باشد  مي بهورزان وظايؾ از دوم سطح به آنها ارجاع و نابارور زوجين شناسايي و ناباروري

 هاي روش از استفاده بدون جنسي مماربت سال يک از پس بارداري ولوع عدم معناي به ناباروري

 نداشته وجود زوجه در حاملگي از لبلي سابمه هيچ که صورتي در .باشد مي بارداري از گيري پيش

 ناباروري آن به باشد داشته وجود بارداري سابمه که صورتي در و اوليه ناباروري آن به ، باشد

.  شود مي ديده ها زوج درصد 15 تا 10 در تمريبا ناباروري .گويند مي ثانويه

 بررسي ، سال يک از لبل است منطمي ، ندارند را ناباروري اختااللت سابمه که جواني هاي زوج در 

 کاهش باعث که دارند را هايي بيماري سابمه که هايي زوج در اما .نشود آؼاز ناباروري درمان و

 آؼازشود زودتر ها بررسي بايد باشد مي باال مادر سن که مواردي در نيز و شود مي باروري لدرت

 .گردد آؼاز ناباروري درمان و بررسي ، بارداري براي ناموفك تالش ماه 6 از پس است منطمي و

 اين از بسياري به پزشکي جديد هاي تکنولوژي هرچند که باشند داشته توجه نکته اين به بايد زوجين

 طول زيادي مدت ناباروري درمان است ممکن اما دهد مي را شدن دار بچه امکان نابارور زوجين

 براي که است ضروري نکته اين ذکر .باشند مصمم بايد درمان ادامه و شروع براي بنابراين . بکشد

 . باشد مي ضروري مرد و زن زمان هم حضور ناباروري درمان شروع و مشاوره

 

:  ناباروري بر موثر عوامل و علل 

 موجب که عواملي .باشد مي ها ناباروري درصد 20 عامل مردانه علل : مردانه عوامل 

 برخي .گردند مي مردان ناباروري سبب شوند مي اسپرم انتمال و کيفيت ، ساخت در اختالل

 ، تناسلي ادراري سيستم هاي عفونت :از عبارتند مردان در ناباروري بر موثر عوامل از

 ، درماني پرتو يا درماني شيمي سابمه ، واريکوسل ، نوجواني دوران در اوريون به ابتال

 نانوايي مانند مشاؼلي در شديد گرماي با مدت طوالني تماس ، ها بيضه به آسيب يا جراحي

 ، ها کش آفت و ها کش حشره مانند سمي و شيميايي مواد با مواجهه ، ها گري ريخته و

 ماشين در بنزين سوخت از که هوا در موجود سرب مانند تنفسي هواي محيطي هاي يندهالآ

 تناسلي دردستگاه ها ناهنجاري انواع وجود و ها دارو از بعضي مصرؾ شود، مي توليد ها

 

 عدم مانند گذاري تخمک تالالاخت از عبارتند زنان در ناباروري علل برخي : زنانه عوامل 

 عفونت به تالاب دليل به رحمي هاي لوله انسداد ، کيستيک پلي تخمدان دليل به گذاري تخمک

 توده ، آندومتريوز ، شده پاره آپانديس مثل لگني گسترده هاي جراحي سابمه ، آميزشي هاي

 باال سن ، رحم دهانه تالالاخت و ها ناهنجاري ، فيبروم و ميوم مانند رحمي خيم خوش هاي

  .حد از بيش ؼريال يا چالي ،

  مشخصي علت هيچ نابارور هاي زوج درصد 15-25 در : نامشخص علت با ناباروري 

 .شوند مي باردار سال 5 طي گروه اين درصد 70-80 شود نمي پيدا ناباروري براي
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  ناباروري درمان

 ، علت شناسايي از پس ، مرد و زن در ناباروري کننده ايجاد مختلؾ علل وجود به توجه با

گرد  مي انجام ناباروري درمان

  :زندگي شیوه اصالح

 مخدر مواد و دخانيات استعمال ترک 

  متعادل ورزشي حرکات انجام و کافي تحرک 

   صحيح ؼذايي رژيم رعايت  

  استرس از دور و آرام محيطي ايجاد 

  منفي تأثير باروري لدرت بر که ) فيزيکي و شيميايي ( محيطي عوامل از پرهيز 

 دارند

 جنسي روابط در فردي مشکالت درمان  

 آميزشي هاي عفونت بهالابت از پيشگيري 

 مانند مزمن هاي بيماري درمان و کنترل :مزمن هاي بیماري درمان و کنترل 

 مي موثر ناباروري درمان و پيشگيري در ...و کليه ، کبد اختالت ، ديابت ، تيروئيد

 .باشد

 روند مي بکار ناباروري درمان براي زيادي داروهاي :دارویي و هورموني هاي درمان

 زمان تنظيم آندومتر، سازي آماده تخمک، سازي آزاد ها، تخمک تعداد افزايش باعث که

 .گردند مي جنين رشد حمايت و تخمک سازي آزاد

 است ممکن باروري تالمشک درمان و بررسي براي جراحي درمان روشهاي :جراحي 

 يا و باز (جراحي کمک با رحم لوله انسداد و گرفتگي کردن باز مانند.شوند استفاده

 (پاراسکوپيال از استفاده

 اسپرم تلميح مانند آزمايشگاهي هاي روش : باروري کمک نوین هاي روش از استفاده

 لوله طريك از جنسي سلول ،انتمال (IVF) رحم از خارج لماح ، (IUI) رحم داخل در

 تخمک داخل وتلميح بيضه بافت از )اسپرم(جنسي هاي سلول برداشت ، (GIFT) رحمي

 icsi)        )آزمايشگاه در

 . جايگزين رحم اهدائي، جنين ، اهدائي تخمک : ها روش ساير

آمیزشي  هاي بیماري 

 هاي بيماري عنوان تحت شوند، مي منتمل جنسي روابط طريك از که هايي بيماري 

 زگيل ، سوزاک ، سيفليس به توان مي آميزشي هاي بيماري از .شوند مي ناميده آميزشي

 اشاره .. و تريکومونا و ميدياالک از ناشي هاي عفونت ، ايدز ، تناسلي تبخال ، تناسلي

 .نمود

 خود به مربوط اختصاصي هاي نشانه و ئمالع داراي آميزشي هاي بيماري از يک هر 

 خارش و سوزش :از عبارتند آميزشي هاي عفونت هاي نشانه و ئمالع از برخي .هستند

 در زگيل ، تناسلي زخم وجود ، واژينال بدرنگ و بو بد ترشحات ، تناسلي ناحيه در
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 شکم زير و لگني دردهاي ، ران کشاله اطراؾ لنفاوي ؼدد شدن بزرگ ، تناسلي ناحيه

 به درمان جهت بايست مي آميزشي هاي عفونت بر دال ئمالع مشاهده صورت در ...و

 ايجاد موجب تواند مي ها عفونت اين مولع به درمان عدم . نمود مراجعه پزشک

 .بشود فرد در نازايي جمله از عوارضي

 

 

  : آمیزشي هاي عفونت از پیشگیري 

 لباس بهداشت و استحمام بهداشت ، مزاج اجابت بعداز فردي بهداشت رعايت 

 زير

 تناسلي اعضاي خارجي ناحيه شستشوي و نزديکي از پس کردن ادرار 

  نزديکي هنگام در کاندوم از استفاده  

 لاعدگي هنگام در نزديکي از خودداري.  

 نزديکي متعارؾ ؼير هاي روش از اجتناب. 

   پرخطر رفتارهاي از پرهيز و يکديگر به شوهر و زن وفاداري 

 

 دو هر ، او جنسي شريک و زن در خارش و سوزش ، ترشح مثل يميالع بروز صورت در : نکته

 .نيست موثر تنهايي به آنها از يکي درمان و کنند الدام درمان براي بايد

 

 

 

  سالم باروري هبرنام به ورود براي زوجها ترغیب منظور به گروهي آموزش

 برنامه خدمات از استفاده شرايط واجد زوجهاي ترؼيب منظور به گروهي آموزش روش از استفاده

 پوشش تحت جمعيت در کلي باروري نرخ افزايش در مؤثر بسيار روشهاي جمله از سالم باروري

 به ميتواند مولع به و سالم فوايدفرزندآوري مورد در زوجها گروهي آموزش برنامة اجراي .است شما

 آموزش روش دارد، بيشتري کاربرد که روشها از يکي .گيرد صورت مختلفي هاي شيوه و روشها

 شرايط واجد افراد از گروهي ميتوان روش اين در .است مشارکت و گفتگو و بحث طريك از گروهي

  بحث هجلس تا است بهتر موارد اؼلب در .آورد گردهم مکان يک در را
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 هدؾ با گذاري فاصله هاي روش از کنندگان استفاده نيز و متماضي افراد براي ضروري بررسيهاي

 .ميگيرد صورت آنها جسمي متالس ارزيابي

 تکميلي بررسيهاي و )فيزيکي معاينات و حال شرح گرفتن( باليني بررسي شامل بررسيها اين .

 يا وجود تعيين منظور به فرد بدن معاينة فيزيکي، معاينة از منظور .است افراد )... و آزمايشگاهي(

  .است جسمي مشکل يک وجود عدم

 در نيست، موجود بهداشت هخان در ها ارزيابي اين تمامي انجام امکان مختلؾ داليل به که آنجا از

 براي اصلي هاي ارزيابي .داد ارجاع آنها انجام جهت باالتر سطوح به را افراد بايد موارد برخي

 از چشمها معاينه ، پستان وزن، و فشارخون اندازه گيري روشهاشامل از استفاده کنندگان يا متماضيان

 خانه در پاپ اسمير آزمايش و لگني همعاين .است اسمير پاپ آزمايش و لگني معاينه زردي، نظر

 .داد ارجاع باالتر سطوح به را مراجعه کنندگان آنها انجام براي بايد و نيست امکانپذير بهداشت

 که باشند نيز ديگري بررسيهاي انجام نيازمند است ممکن گذاري فاصله روشهاي از استفاده کنندگان

 است ممکن المث .باشد داشته ضرورت متماضي فرد در وضعيتها از برخي وجود دليل به است ممکن

 برخوردار ويژهاي مرالبتهاي از باشد الزم که باشد للبي زمينهاي بيماري نوع يک به المبت فردي

 بارداري از پيشگيري لرصهاي از استفاده حين در کبدي بيماري دليل به فردي است ممکن .باشد

 علت کردن پيدا براي واختصاصي عمومي بررسيهاي نيازمند فرد اين شود؛ چشمها در زردي دچار

 سالم باروري برنامة در اصلي آزمايشات و معاينات که گرفت نتيجه ميتوان بنابراين .است زردي

 به توجه با که بررسيهايي و کننده مراجعه عمومي وضعيت مورد در بررسيها ساير کنار در همواره

 .شود مي انجام مييابند، ضرورت آمده پيش مشکالت

  :شود انجام بهورزان توسط باید که هایي بررسي 

  :فشارخون کنترل

 وارد سرخرگها ديوارة به انمباض طول در للب که نيرويي از است عبارت خون فشار

اتساع  لابليت و ميشود پمپ که خوني ممدار انمباض، لدرت تابع نيرو اين ممدار .ميکند

 از کنندگان استفاده دورهاي معاينات در فشارخون اندازه گيري .است سرخرگها پذيري

 هورموني روشهاي ميان اين در .است مهم بسيار امري مشکالت حين بروز در يا روشها

 نيز خونريزي افزايش صورت در اين بر وهالع.است خون فشار دورهاي بررسي نيازمند

 که باشيد داشته خاطر به همواره بايد البته. ميشود محسوب مهم ضرورتي خون فشار کنترل

 بارداري از پيشگيري روشهاي از استفاده از ناشي عوارض ساير بروز يا فشارخون تشديد

 شايع امري باشد متماضي فرد شرايط و وضعيت مناسب شده انتخاب روش که شرايطي در

 بارداري خود از کمتر پيشگيري روشهاي از استفاده از ناشي عوارض همواره و نبوده

 .است
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 :BMI محاسبه و لد اندازهگيري وزن، کنترل

ًا  روشها از برخي استفاده کنندگان در وزن کنترل  دچار افراد که اين ارزيابي هدؾ با عمدتا

 دفع عدم مايعات احتباس از منظور .ميگيرد صورت خير يا اند شده بدن در مايعات احتباس

 برخي در مختلفي يلالد به است ممکن که است کليه ها طريك از بدن از حالام و آب کافي

 .بيفتد اتفاق افراد

 عنوان به يا ندارد مايعات احتباس بر لتالد همواره وزن افزايش که داشت توجه بايد البته

 برخي تشديدکننده عامل عنوان به چالي و وزن اضافه .باشد شده چاق فردي است ممکن مثال

 مدنظر بايد هستند تأثيرگذار پيشگيري روش انتخاب در که عاملي عنوان به نيز و بيماريها از

 .گيرند لرار

 با ممايسه در جسماني وضعيت نظر از بدن ارزيابي شاخص( BMI )بدني توده نمايه

 ، طبيعي وزن محدوده در الؼر، گروه 4 به افراد شاخص اين براساس .است استاندارد

 .ميشوند طبمه بندي چاق و وزن اضافه داراي

 دفتر توسط شده نمودارتهيه يا زير فرمول از ميتوان( BMI)بدن توده نمايه محاسبه براي

 کرد استفاده جامعه تؽذيه بهبود

 

  BMI= BODY MASS INDEX 

 

بدن  وزن اندازه گیري

  :است ضروري زير نکات به توجه کننده مراجعه وزن گيري اندازه در 

  )شود کنترل شاهد وزن با ترازو( ترازو بودن ميزان و کار صحت از اطمينان

 .باشد گرفته لرار صاؾ سطح و امن محلي در بايستي ترازو

 .شود وزن کم، لباسهاي با و کفش بدون بار هر در مادر کنيد سعي 

  BMI :محاسبه و لد گيري اندازه

 پاشنه و بايستد لدسنج جلوي در پشت به که بخواهيد کننده مراجعه از لد اندازه گيري براي

 ها پاشنه و باشد داشته تماس لدسنج با پسسري ناحيه و پشت فولاني لسمت و سرين پا؛ هاي

 در لدسنج چنانچه باشد؛ آويزان بدن کنار در طبيعي طور به بازوها و چسبيده هم به حالت در

 کؾ از ترالبا سانتيمتر 50در را )وارونه صورت به( متر ميتوانيد نباشد موجود بهداشت خانه

 .کنيد نصب ديوار به زمين

 BMI يا فرد بدني توده شاخص بدني؛ توده نمايه فرمول از استفاده با لد، اندازه گيري از پس 

 .کنيد رسم را آن نمودار و نموده محاسبه را

: کنيد ممايسه شده تعيين ممياسهاي با را BMI ميزان سپس 
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: پستان همعاین

 اوليه مراحل در و است زنان در ها سرطان نوع ترين شايع از يکي پستان سرطان که آنجا از

. دارد بسياري اهميت پستان معاينه يا خودآزمايي.ندارد ئميالع

 هاي توده کردن پيدا هدؾ با بارداري از پيشگيري هاي روش از استفاده کنندگان در پستان معاينة 

 قالاط پستان در توده يا برجستگي موضعي، تورم هرگونه به پستاني هتود .ميگيرد صورت مشکوک

 سلولهاي از توده بافت بدخيم حالت در باشد، بدخيم يا خوشخيم است ممکن توده اين .ميشود

 انتشار بدن اعضاي ساير يا اطراؾ نسوج به و داشته اي ضابطه بي رشد که شده تشکيل ؼيرطبيعي

. ميگويند نيز »پستان سرطان« را حالت اين .مييابند

 .داد ارجاع پزشک به تشخيص براي را فرد بايد درپستان مشکوک هتود کردن پيدا صورت در.

 .هستند خوشخيم باروري سنين در پستان تودههاي از بزرگي بخش باشيد داشته خاطر به همواره

 است، برخوردار خاصي اهميت از هورموني روشهاي از کنندگان استفاده در پستان دورهاي همعاين

 که کساني يا المبت زنان در بيماري پيشرفت خطر و است حساس هورمون به پستان سرطان زيرا

 سبب هورموني روشهاي مصرؾ سالم زنان در .مييابد افزايش هستند پستان سرطان هسابك داراي

  .شود نمي پستان سرطان به الابت خطر افزايش

 .شود مي انجام بهورز توسط ماما يا پزشک به پستان معاينه جهت ارجاع

 از لبل و لاعدگي خونريزي لطع از بعد روز سه تا دو پستان همعاين انجام براي زمان ترين مناسب 

 صورتي در .دارد کمتري احتمان و شده کوچکتر پستان هانداز مولع اين در زيرا .است گذاري تخمک

 در توان مي را پستان معاينه)...و رحم يائسگي،برداشتن(شود نمي ماهانه عادت زن علت هر به که

 بچه که هايي خانم در.داد ماه،انجام هر پانزدهم يا اول روز در الماه،مث هر در مشخص روز يک

 انجام پستان از شير ي تخليه و نوزاد به دادن شير از پس معاينه است بهتر دهند مي شير

 خود انجام زمان با رابطه شود،در مي استفاده هورموني هاي درمان از که صورتي در همچنين.شود

. شود مشورت پزشک با پستان آزمايي

 :پستان سرطان خطر عوامل

 خانوادگي سابمه 

  يائسگي از پس چالي بخصوص چالي 

  است نکرده زايمان هرگز که خانمي(پاريتي نولي.( 

 سال 50 از بيشتر(البا سن در منوپوز (  

 سال 50 "خصوصا باال به سال 30(باال سن(  

 اول زايمان در سال 30 باالی سن  

 سال 12از کمتر( پايين منارک سن ( 

  :سرطان هنگام زود تشخیص

 بعد به سالگي 20 از هرماه ( پستان خودآزمايي) 

 بعد به سالگي 30 از سال هر ( پستان معاينه (  

 اشعه توسط پستان از برداري عکس( ماموگرافي x ) 
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 سال هر سپس و ويزيت اولين در ساله 59تا 30 مجرد يا متأهل زنان کليه براي پستان معاينه

. گيرد مي انجام پزشک يا ماما بارتوسط يک

 بار يک سال هرسه آن تکرار و سال 40 باالی متاهل و مجرد زنان کليه براي ماموگرافي

. گردد مي توصيه

  :پستان خودآزمایي

 سني هر در و زن هر براي معاينه اين.است فرد خود توسط پستان پستان،معاينه آزمايي خود

 پستان ي معاينه طي پستاني هاي توده درصد ٨۵ هنوز که است يادآوري شايان.است اجرا لابل

ًا  ولي شود مي کشؾ فرد خود توسط  دليكالکام روش اين که شود توجه نکته اين به بايد حتما

 ي معاينه دليل همين به .نباشد لمس لابل کوچکي دليل به ها توده از برخي است ممکن و نيست

 والع در.شود گرافي مامو يا پزشک توسط باليني ي معاينه جايگزين تواند نمي فرد توسط ماهانه

 طريك اين از و کند مي محافظت را بيمار معاينه پزشکي،اين مراجعات بين ي فاصله در فمط

 عالاط پزشک به و داد تشخيص را آن در تؽيير گونه هر يا پستان بودن طبيعي فمط توان مي

 آزمايي خود با همراه "حتما بايد ماموگرافي انجام و پزشک توسط منظم معاينات بنابراين.داد

  .گيرد انجام پستان

 زمال آن انجام براي ولت دليمه ١۵ بار هر و است هزينه بدون و آسان کاري پستان آزمايي خود

 بروز صورت در و شويد مي آشنا خود پستان خصوصيت پستان،با ماهانه منظم معاينه با.است

  .بود خواهيد آن تشخيص به لادر اوليه مراحل تؽيير،در گونه هر

  :آینه جلوي معاینه ـ الف

 که است زمال بنابراين ميشوند، ظاهري شکل در تؽييراتي باعث پستان، بيماريهاي از بعضي

 لرينه و مشابه "الکام پستان دو زني هيچ .شوند آشنا خوبي به خود پستان ظاهري شکل با بانوان

ندارد 

 ظاهر در که را تؽييراتي بتوانند خانمها که است اين دارد اهميت که نکتهاي ماهيانه معاينه در .

 يالبا لسمت بايد معاينه، انجام براي .کنند کشؾ شده، ايجاد آن لبلي شکل به نسبت آنها پستان

 از هم خود پستانهاي شکل به و گيرند لرار بزرگ آينه يک روي روبه و کنند لخت را خود بدن

ًا  بايد پستانها و کنيد دلت کنار از هم و ممابل  يمالع برآمدگي، فرورفتگي تورم، نظر از دليما

 پستان نوک رنگ و ظاهري شکل تؽييرات زخم، شدن، پوسته پوسته و لرمزي نظير پوستي

 .شود بررسي

  :از عبارتند پستان خودآزمايي مختلؾ حاالت 

کنيد  نگاه را پستانها دلت به حالت اين در و نگهداريد آويزان را دستها - الؾ

دهيد  انجام بردهايد سر يالبا را دستها حاليکه در را پستانها کردن نگاه - ب

بکشيد  عمب به را ها شانه و کنيد بالق هم به هم سر جلوي را دستها کؾ -ج 



 

56 

 

دهيد  فشار و گذاشته کمر به را دستها - د 

  .دهيد لرار طرؾ دو در آويزان صورت به را دستها و شويد خم آخر مرحله در-ه

 ها ؼده گاهي چون شود، انجام دلت به بايست مي آينه جلوي حالت پنج هر که است اين مهم نکته

ميدهند  نشان را خود حالتها اين از يکي در فمط اوليه مراحل در

: خوابیده حالت در معاینه -ب

 ديدن بزرگ صورت در و بگيرد لرار خوابيده حالت به بايد خانم هر معاينه، شروع براي 

 را چپ دست و دهد لرار چپ شانه زير را کوچک بالش يک چپ پستان معاينه براي پستانها

 هيچ به و باشد وسط خط در چپ پستان که باشد باال اي اندازه به بايستي شانه .بگذارد سر زير

  .است فوق حالت عکس راست پستان معاينه .نشود متمايل طرؾ

  :خوابیده حالت در معاینه روش

 استفاده بايد چپ دست از راست، پستان معاينه براي و راست دست از چپ، پستان معاينه براي

. داد انجام انگشت 3 يا 2 با بايد را معاينه و .کرد

 تمامي از بايد پستانها، لمس براي ،)انگشت نرمه( انگشت آخر بند خوب بسيار حس علت به

  .نشود انجام انگشت نوک با فمط معاينه و کرد استفاده آن سطح

 انگشت بين پستان نسج گرفتن لرار با چون کرد، استفاده شصت انگشت از نبايد معاينه در

 که ميکند فکر ؼلط به فرد و ميشود معاينه در تشخيصي اشتباه باعث انگشتان، ساير و شصت

. ميشود احساس خود پستان در تودهاي

 ناحيه پوست که حالي در مختصر، فشار با و شود لمس انگشتان، دوراني حرکات با بايد پستان

 معاينه، اساس .دهد حرکت پوست زير بافتهاي روي را دست شده، داشته نگه ثابت معاينه مورد

 روي انگشتان نوک دادن حرکت و است سينه لفسه جدار و انگشتان بين پستان فشار و لمس

  .ندارد ارزشي هيچ تنهايي به پوست

 و )ها دنده پاييني لبه حدود( پستان پاييني انتهاي تا )ترلوه استخوان حدود( باالی پستان انتهاي از

 دور نظر از لسمتي هيچ اينکه براي .شود معاينه بايد جا همه بؽل زير تمام تا سينه جناغ از

 لسمتها تمام پستان نوک طرؾ به دايرهاي، صورت به پستان اطراؾ از که است بهتر نماند،

. شود معاينه

 داشته وجود ترشحي اگر تا بدهيد فشار دوشيدن حالت مانند را پستان نوک معاينه انتهاي در

  .شود خارج آن از باشد،

 بسپارند، خاطر به دلت به ميکنند پيدا لمس در خود طبيعي پستان از که را احساسي خانمها اگر

 فرض جدي بايستي پستان در تؽيير هر.شوند آن در تؽييري گونه هر متوجه راحتي به ميتوانند

 به معاينه در شک گونه هر صورت در و باشد خارجي فولاني ربع در اگر خصوص به شود،

  .ميگيرد صورت ؼيرفوري ارجاع درماني بهداشتي مرکز
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:   )ایكتر( زردي نظر از ها چشم همعاین 

 بارداري از پيشگيري روشهاي از کنندگان استفاده براي ضروري بررسيهاي از يکي 

 مجاري و صفرا کيسة کبد، شامل دستگاه اين .است صفراوي دستگاه عملکرد ارزيابي

   .است صفراوي

 زائد مواد دفع در اساسي نمش که است بدن مهم اعضاي از يکي کبد ميدانيد که همانطور 

 ناشي سموم نباشد بدن از مواد اين دفع به لادر عضو اين چنانچه .دارد بدن از داروها و

 سبب و نموده تجمع بدن در آنها از حاصل مواد يا داروها و سلولي ساز و سوخت از

 به را خود ميتواند کبد عملکرد در اللاخت .ميشوند فرد براي جدي تالمشک بروز

ًا الاصط حالت اين به دهد نشان چشم هياصلبي پوست در زردي صورت  »زردي« حا

 پوست بافت در صفراوي حالام رسوب از ناشي وضعيت اين .ميگويند »يرلان يا ايکتر(

 هاي روش از کننده استفاده فرد بايد حالتي چنين بروز صورت در .است چشم صلبيه يا

 فرد است ممکن کبدي بيماري وجود صورت در .داد ارجاع پزشک نزد را پيشگيري

 در بررسي اين .نباشد خود بدن از بارداري از پيشگيري داروهاي مناسب دفع به لادر

  .دارد اهميت هورموني روشهاي از کنندگان مصرؾ

: نیاز مورد هاي بررسي سایر

 در موردي يا دورهاي صورت به بررسيها از برخي انجام شده ذکر معاينات از ؼير به

 اين کامل انجام که آنجا از .دارد ضرورت بارداري از پيشگيري روشهاي از کنندگان استفاده
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 در مختصر توضيح به فصل اين مطالب هدرادام نيست، ممدور بهداشتهخان در بررسيها

 سطوح به افراد ارجاع بهورز وظيفة که بدانيم بايد مورد اين در .ميکنيم بسنده آنها مورد

  .است کامل بررسي يک انجام جهت ترالبا

   :باردراي احتمالي بررسي

 .است ممنوع باشد باردار فرد که شرايطي در بارداري از پيشگيري هاي روش از استفاده

 فرد که مواردي و مماربتي بيماريهاي ولوع از پيشگيري منظور به کاندوم مصرؾ البته

 کند استفاده گذاري فاصله ديگر روشهاي از نبايد و ت خير يا است حامله که دارد شک

. ندارد منعي

 يک انتخاب منظور به مشاوره در درماني بهداشتي مرکز پرسنل وظيفة نخستين 

 متماضي فرد که شوند مطمئن که است اين بارداري از پيشگيري مناسب روش

   .نيست باردار

 ميگيرد صورت بارداري آزمايش و معاينه حال، شرح طريك از بررسي اين. 

 

 : Gravindex Test – Pregnancy Test حاملگي تست تشخيص

 کوريوني گنادوترپين وجود )HCG )اساس ادرار در آن دفع و مادر سمايالپ در 

   .است حاملگي تشخيص تست براي پايه و

 هورمون HCG همان در هورمون اين ساخت .ميشود ساخته جفت در منحصرا 

 در و ميشود آؼاز گزيني نهال روز در گفت بتوان يمين به شايد و حاملگي ابتداي

 هورمون اين ؼلظت از پس .ميرسد حداکثر ميزان به حاملگي 70 تا 60روزهاي

   .ميرسد حدالل به 130 تا 100 روزهاي در که طوري به يافته، کاهش

 کمک حاملگي تشخيص به لاعدگي تأخير از بعد هفته2 در ادرار آزمايش انجام 

 داد فوري ؼير ارجاع آزمايش انجام براي را مادر ميتوان زمان اين در و ميکند

 .  آزمايش نتيجه بودن باردار صورت در Positive در و ميشود گزارش مثبت يا 

  .است منفي يا Negative نتيجه حاملگي عدم

   :خون گردش دستگاه بررسي

 نيز و للب دريچهاي و عرولي بيماريهاي تشخيص هدؾ با خون گردش دستگاه و بررسي معاينه

 اين از برخي وجود صورت در است بديهي .ميگيرد صورت خون گردش دستگاه تالالاخت ساير

  .کرد دلت روشها بعضي تجويز بايددر بيماريها،

 :فرد در دیابت

 اللاخت افزايش با همراه ميتواند هورموني روشهاي از کنندگان استفاده در ديابت وجود کلي طور به  

نمايد  تشديد را فرد بيماري و بوده لند وساز سوخت در
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   :خون آزمایش

 متماضيان و رحمي هاي لوله بستن عمل انجام براي خون آزمايش IUD 

   .ميشود انجام

 خون چربيهاي بررسي: 

 در ونيز پيل ميني لرص از بؽير هورموني هاي روش کنندگان مصرؾ براي خون چربي آزمايش

  .ميشود انجام خاصي گروههاي در ترکيبي هاي آمپول و لرصها کننده مصرؾ پيگيريهاي

 :لگني معاینة و اسمیر پاپ آزمایش

 اين .رحم گردن از شده کنده سلولهاي ميکروسکوپي بررسي از است عبارت اسمير پاپ آزمايش 

ًا  آزمايش  با لگني همعاين ميگيرد صورت )سرويکس( رحم گردن سرطانهاي ؼربالگري هدؾ با عمدتا

ًا  زنانه تناسلي دستگاه در توده تشخيص هدؾ  اختالالت تشخيص نيز و تخمدانها و رحم خصوصا

 دستگاه در عفونت وجود اسمير پاپ آزمايش و رحم گردن معاينه در.مييابد ضرورت رحم ساختماني

 بررسي، و معاينه از حاصل هنتيج به توجه با فوق موارد تمامي در .ميشود مشخص نيز تناسلي

 عنوان به .ميگيرد گذاري فاصله براي مناسب روش از استفاده يا درمان به لطعي تصميم پزشک

 هنگامي .ميکند خودداري متماضي به IUD تجويز از پزشک شاخه، دو رحم وجود موارد در مثال

 ساعت 24تا ميبايست که کنيد توصيه او به ميدهيد ارجاع اسمير پاپ آزمايش براي را شخصي که

 داخل پمادهاي و کرمها و مهبلي دوش و مهبلي داخل تامپونهاي از لبل استفاده48و مماربت، از ، لبل

 هاي خانم در آزمايش اين ، اسمير پاپ کشوري دستورالعمل پايه بر  .باشد کرده خوداري مهبلي

 سال 3 در آزمايش اين انجام زماني فاصله .شود مي انجام کرده ازدواج يکبار حدالل ساله 65تا20

 انجام ساله 3 فاصله با آن از پس مشکل گونه هر نداشتن وجود درصورت و بوده يکبار سالي اول

. شد خواهد

   :صفراوي مجاري و کبد بررسي

 صالحديد با که است ويژه اي معاينات و آزمايشات انجام شامل صفراوي مجاري و کبد بررسي

 باشد، کبد عملکرد در اختالل دچار فرد که مواردي در مثال عنوان به .ميگيرد صورت پزشک

 جمله از کبد که چرا نمايد، مي خودداري بارداري از پيشگيري هورموني روشهاي تجويز از پزشک

 در سبب اختالل کبدي بيماري وجود و ميشود هورمونها سوخت وساز  سبب که است اعضايي

  .ميشود هورموني داروهاي سوخت وساز

   :عفوني بیماریهاي بررسي

 در .نمايند مشکل دچار را پيشگيري هاي روش کنندگان مصرؾ ميتوانند مختلؾ عفوني بيماريهاي

 لزوم صورت در و روشها مصرفکنندگان با مناسب برخورد و تشخيص بهورز هوظيؾ مورد اين

 دستگاه عفونتهاي و سل ماالريا، اسهال، از ميتوان بيماريها اين جملة از .است پزشک به آنها ارجاع

 فاصله هورموني داروهاي وساز سوخت بر ميتواند نيز ها آنتيبيوتيک برخي مصرؾ .برد نام تناسلي

 تشديد سبب است ممکن هستند لگن عفونت دچار که زناني در IUD گذاشتن .باشد داشته تأثير گذاري

   .شود عفونت انتشار يا
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: گذاري فاصله ي ها روش مورد در کلیاتي

 خواهند آنان نفر 60 حدود در باشند داشته شدن دار بچه به تمايل که شوهر و زن نفر صد هر از

 کنيد فرض حال .ميرسد نفر 90به افراد اين تعداد سال دو ظرؾ .شوند باردار ماه 6 ظرؾ توانست

 جلوگيري براي .شوند دار بچه نخواهند بيماري جمله از متفاوتي يلالد به زوجها اين از گروهي که

 ؼير در هستند، گذاري فاصله روشهاي از استفاده نيازمند زوجها اين ناخواسته بارداري يک ولوع از

 بارداريهاي از پيشگيري موضوع .شد خواهند باردار مّدتي از پس آنان از زيادي تعداد صورت اين

  .است داشته مشؽول خود به را انسان ذهن ديرباز از ناخواسته

 از برخي دهد مي نشان بررسيها .ميرسد پيش لرنها به گذاري فاصله روشهاي از استفاده هتاريخچ

 ما کشور در اکنون هم .است شده مي استفاده مسيح دالمي از لبل لرنها حتي گذاري فاصله روشهاي

 به ويا ايدز ويا پيشرفته للبي بيماري مثل مادر مزمن و حاد هاي بيماري دليل به ها زوج چنانچه نيز

 شود باردار نبايد فرد و باشد داشته بر در مخاطراتي جنين و مادر براي بارداري ديگري دليل هر

. پرداخت خواهيم آنها به ادامه در که دارد وجود مشکل رفع زمان تا گذاري فاصله براي روشهايي

  داشت؟ مّدنظر زوج یک براي گذاري فاصله مناسب روش یک انتخاب در باید را عواملي چه

 روش بودن پذير برگشت يا دائمي  

  روش تأثير ميزان 

   فرد متالس وضعيت با ارتباط در روش از استفاده جانبي اثرات و عوارض 

   روش از استفاده سادگي 

   روش از استفاده لطع سادگي  

  کرد؟ استفاده شيردهي حين در ميتوان را روش آيا 

   ميکند؟ پيشگيري مماربتي عفونتهاي به الابت از روش استفاده آيا 

   دارد؟ زوج همکاري به نياز روش اين از استفاده آيا  

 وضعيت و فرد هزند فرزندان تعداد سن، نظير روش از استفاده متماضي خصوصيات

 روش هر .باشد داشته تأثير مناسب روش يک انتخاب در ميتواند وي اجتماعي و فرهنگي

 مربوط ضررهاي مزيتهاو از مشخصي ميزان زوج هر براي ، بارداري در گذاري فاصله

دارد  را فوق شده ذکر عوامل به

 کافي هاي آگاهي خود شده انتخاب روش مورد در زوجها بايد که است اين مهم نکتة اينجا در

. باشند داشته

 

 نمود؟ پیشنهاد زوجها به رامیتوان گذاري فاصله روشهاي چه 

 کوتاه تأثير با روشهاي جمله از برد کار به ميتوان گذاري فاصله براي را مختلفي روشهاي 

 .ؼيرهورموني يا هورموني برگشت، لابل يا دائمي مدت، بلند يا مدت

 ارائه دهندگان که هايي آگاهي و روشها اين خصوصيات مورد در بخش اين مطالب ادامة در

. کرد خواهيم بحث باشند داشته ميبايست روشها اين
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   :از عبارتند روشها این

 دي.ال( اي مرحله يک خوراکي ترکيبي لرصهاي(   

 تري فازيک( اي مرحله سه خوراکي ترکيبي لرصهاي(   

 ميني پيل يا الينسترنول( شيردهي دوران لرصهاي(   

 سيکلوفم( ماه يک تزريمي آمپول(   

 مگسترون( ماهه سه تزريمي هاي آمپول(   

 دي يو آي( رحمي داخل هوسيل(   

 کاندوم( الستيکي ؼالؾ(   

 توبکتومي( زن در لوله بستن(  

ًا الاصط را فوق الذکر روشهاي  .ميگويند بارداري از پيشگيري )مدرن يا مؤثر( مطمئن روشهاي حا

 اينکه علت به المعمو که است موجود گذاري فاصله براي نيز ديگر روش سه روشها اين بر وهالع

 مؤثر روشهاي جزء است برخوردار پيشگيري در ييالبا شکست از کننده مصرؾ در آنها از استفاده

  :از عبارتند روشها اين .نميشوند محسوب

 شيردهي روش(drawal With) -مماربت لطع روش -اي دوره روش

 .ناميد پيشگيري طبيعي روشهاي ميتوان را اخير روش سه 

 آنها از برخي هارائ امکان که هستند روشهايي برديم نام آنها از باال در که پيشگيري مطمئن روشهاي

 از يک هر مورد در بحث شروع از لبل .است موجود شبکه نظام در خدمات ارائة مختلؾ سطوح در

 .شويم آشنا بارداري از پيشگيري هزمين در حاتالاصط برخي با است زمال روشها

 

حات الاصط برخي تعریف

 

 :مصرف دستورالعمل

  

 مصرؾ فرد به درستي به بايد که روش يک از استفاده نحوة از است عبارت مصرؾ العمل دستور

 .شود داده آموزش کننده

  :عمل طرز 

  کند؟ مي پيشگيري ناخواسته بارداري از روش، يک چگونه يعني
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  :اثربخشي

 دچار نخست سال در روش، از استفاده حين در که است افرادي درصد اثربخشي ميزان از منظور

 مختلؾ جوامع در گذاري فاصله روشهاي از استفاده در اثربخشي ميزان .نشدهاند ناخواسته بارداري

 است پرواضح .است متفاوتالکام هستند مختلؾ التصادي و اجتماعي فرهنگي، وضعيتهاي داراي که

 اين هانداز .است کمتر پايين التصادي و اجتماعي فرهنگي، وضعيت با درکشورهاي ميزان اين که

 اين مباحث در روش هر از استفاده براي که اثربخشي ميزان .است نشده مشخص ما کشور در ميزان

 .است آمريکا متحد تالايا کشور به مربوط شده برده نام فصل

 

 

 

 

 

  :جانبي عوارض

 براي ميتواند موارد برخي در و ميشود ايجاد فرد بدن در روش يک از استفاده متعالب که وضعيتهايي

 وسط در خونريزي .شديد يا مّدتالنی طو خونريزي از ناشي خوني کم مانند باشد؛ مضر وي متيالس

وزن  افزايش يا خفيؾ سردرد لاعدگي، سيکل

 

  :مماربتي بیماریهاي از پیشگیري تأثیر

 )ايدز و سيفليس سوزاک، نظير( مماربتي بيماريهاي از پيشگيري در روش اين که محافظتي ميزان

  .ميکند ايجاد

 

 :بارداري در گذاري فاصله ي روشها انواع

 مطمئن روشهاي ـ الف

 (:توبكتومي( زنان در لوله بستن

 توسط جراحي عمل وسيله به که ميشود محسوب بارداري از پيشگيري روشهاي جمله از روش اين

 خانه به توبکتومي متماضي که هنگامي .ميشوند مسدود زن در رحمي هاي لوله متخصص، پزشتک

 ، روش اين مورد در متماضي با دليك و صحيح مشاوره انجام از پس ، کند مي مراجعه بهداشت

 وجود صورت در دارد؟ را توبکتومي انجام انديکاسيون فرد آيتا کته کند مي تعيين بهورز

 تکميل توبکتومي جراحي اعمال بر نظارت کميتته بته ارجتاع مخصوص هاي فرم انديکاسيون،

 متماضي شرايط ارزيابي جهت ، نياز مورد مدارک و ها فرم اين همراه به متماضي فرد و گرديده

 ، داوطلب به خدمت ارائه ضرورت دتايي و توبکتومي جراحي اعمال بر نظارت کميته اعضا توسط
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 متماضي که صورتي در .گردد تشکيل شهرستان ستاد سطح در بايست مي کميته اين .گردد مي ارجاع

 باشد بارداري براي پرخطر گروههاي جزو و باشد نداشته را عمل اين انجام انديکاسيون ، توبکتومي

 .گيرد مي صورت ها روش ساير از استفاده جهت مشاوره ،

 : توبكتومي انجام هاي اندیكاسیون  

 بدن هاي لسمت همه ( سرطان به لبلي يا فعليال ابت) 

 للبي مصنوعي دريچه داراي بيماران  

 روانپزشک دو نظر با رواني بيماريهاي  

 توتال پرويا پالسنتا  

 باشند داشته زنده فرزند دو که بشرطي ( شوند مي سزارين سوم بار براي که بيماراني) 

 ايدز به آلوده افراد  

 البا به سال 40 افراد 

 .بيشتر و 5 فرزند تعداد 

 ريوي مزمن بيماريهاي 

 مزمن فشارخون  

 مؽزي ضايعه هر 
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  :عمل مكانیسم

 هاي لوله عمل اين در .ميشود انجام شکم در کوچک برش يک طريك از توبکتومي عمل زن در

 به تخمک و اسپرم رسيدن از رحمي هاي لوله شدن بسته با.ميشوند بسته جراحي روش به رحمي

 .آيد مي عمل به جلوگيري تخم سلول تشکيل و يکديگر

  :اثربخشي 

 .است درصد 99 از بيش

  :جانبي عوارض 

 جراحي عمل .شود مشاهده جراحي عمل از پس زخم عفونت و خونريزي است ممکن مواردي در

 تؽيير وجود احتمال .نميکند ايجاد زن جنسي توان و لاعدگي دورههاي در تؽييري هيچگونه توبکتومي

 ؼير در گيرد صورت متخصص افراد توسط بايد جراحي عمل .دارد وجود لاعدگي خونريزي ميزان

 جراحي اعمال ساير مانند توبکتومي .شود شکمي اعضاي ساير به آسيب سبب است ممکن اينصورت

 .باشد داشته همراه به)کم بسيار ميزان به( بيهوشي عوارض تواند مي

 :جراحي عمل از لبل مرالبتهاي 

 عمل از لبل ساعت هشت حدالل ؼذايي مواد و مايعات نخوردن  

 پزشک تجويز به مگر( عمل از لبل ساعت 24 دارو نکردن مصرؾ) 

 عمل از لبل شب کردن حمام  

 راحت و تميز لباس از استفاده  

 ناخن کال و زينتي لوازم نداشتن  

 منزل به برگشت براي همراه داشتن به توصيه  

 

 :جراحي عمل از بعد مرالبتهاي

 

 بهداشتي مراکز به بايد است شده توبکتومي که فردي جراحي عمل از پس هفته يک 

 .نمايد مراجعه عمل محل معاينه و ها بخيه کشيدن جهت درماني

 نمايد حمام روزانه عمل از بعد. 

 کند استفاده مسکن از درد صورت در.  

  شود نگهداشته خشک و تميز ها بخيه محل.  

 باشد نداشته زناشويي رابطه هفته يک تا حدالل.  

 

 ارجاع بيمارستان به بايد فردزير موارد از يک هر بروز ورتص در (توبكتومي فوري ارجاع موارد

  ).شود داده
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 درجه 38 يالبا تب 

  عمل از پس اول هفته در بويژه و اول هفته چهار در شديد گيجي رفتن، حال از  

 يابد افزايش يا نيابد بهبود که شکمي درد  

  محل زیلرم و هفته يک تا آن از خون و چرک خروج و عمل محل تورم و درد 

 .نرود بين از يا شود بدتر که عمل

  :خدمات دهنده ارائه توجه لابل موارد

 نمايد مراجعه اسمير پاپ آزمايش جهت يکبار سال 3 هر فرد بايد توبکتومي انجام از پس 

 کند مراجعه بهداشت خانه به مشکل بروز صورت در بايد شده توبکتومي که فردي. 

 صورت خاص وسايل از استفاده با و متخصص افراد توسط بايد توبکتومي جراحي عمل 

  .است پذير امکان بيمارستانها و خاص مراکز در فمط عمل اين لذا گيرد،

 روز 7-42 فاصله .داد انجام طبيعي زايمان از پس يا سزارين مولع در ميتوان را عمل اين 

 مناسبي زمان عفوني سمط از بعد همچنين نيست، مناسب توبکتومي براي زايمان از پس

 .نميباشد

 (:وازکتومي( مردان در لوله بستن

 مي صورت موضعي حسي بي استفاده و کوچک جراحي عمل يک با که است روشي وميتوازک

 بر مني مجراهاي بيضه کيسه روي به کوچک برش يک با.ندارد هوشي بي به نياز و گيرد

 .شود مي مسدود و بريده) وازودفران(

  : عمل مكانیسم 

مني  مايع به اسپرم ورود از جلوگيري

  : اثربخشي 

درصد  100 به نزديک

 :خوراکي ترکیبي لرصهاي 

 هورمونهاي حاوي ترکيبي لرصهاي .است گذاري فاصله روشهاي از يکي ترکيبي لرصهاي 

 سيستم در مرحلهاي سه و مرحلهاي يک شکل دو به لرصها اين .هستند پروژسترون و استروژن

 .است موجود ما بهداشتي

 .است دي ـ ال لرصهاي نام به مرحلهاي يک ترکيبي لرصهاي 

  با روزه 28 هدور يک طول در که است لرص عدد 21 شامل مزبور لرصهاي از بسته ره

 .ميشوند مصرؾ آمد، خواهد بحث هادام در آن شرح که ضوابطي
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 (فازیک تري(یا مرحله سه ترکیبي هاي لرص

 پروژسترون و استروژن هورمونهاي داراي مرحلهاي يک هاي لرص همانند ها لرص اين

 لرص اين .است متفاوت سفيد و زرد ، نارنجي برنگ هاي لرص در هورمونها ممادير اّما هستند؛

 مصرؾ شروع باشد، شده انجام درست لرصها اين مصرؾ چنانچه .است عدد 10 شامل نيز ها

 حاضر حال در خوراکي هاي لرص .بود خواهد هفته از خاص روز يک در ها بسته ههم مجدد

 سرطان بروز کاهش سبب لرصها اين مصرؾ .است استفاده مورد دنيا سطح در وسيعي طور به

 کم کاهش رحمي، از خارج حاملگي کاهش تخمدان، کيست بروز کاهش احتمال تخمدان، و رحم

 .ميشود ... و لاعدگي دردهاي و لگن التهابي بيماريهاي لاعدگي، بدنبال خوني

 

خوراکي  ترکیبي لرصهاي از استفاده شیوه

 خونريزي اول روز در بيشتر اطمينان براي و لاعدگي اول روز پنج در بايد لرص اولين خوردن

 روز شبانه از مشخص ساعت يک در لرص عدد يک روز هر آن از پس .شود شروع لاعدگي

ًا   از پس .مييابد ادامه لرص عدد 21 تا و ميشود مصرؾ خواب از لبل و شام از پس شبها ترجيحا

 لاعدگي خونريزي حالت اين در .شود لطع لرص مصرؾ کامل روز 7 بايد لرص،ه بست اتمام

 لرص اّولين مصرؾ لرصها لطع از پس هشتم روز در .ميشود شروع مصرؾ لطع از پس مّدتي

 .باشد داشته ادامه يا و شده لطع لاعدگي خونريزي روز اين در خواه ميشود؛ آؼاز ديگره بست از

 .شود مي مصرؾ لرص عددي 21 هبست يک روزه، 28 دورة يک طول در ترتيب اين به
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 شده فراموش لرصهاي

 به زير حالت سه بخورد را خود لرص که کند فراموش لرص، کنندة مصرؾ که درصورتي

  :پذيرد صورت حالت هر براي الداماتي بايد و آيد مي وجود

 که مولع هر بعد نوبت تا بايست مي شود فراموش نوبت يک براي لرص مصرؾ که صورتي در

 .يابند ادامه دستورالعمل مطابك بعدي هاي لرص و شود مصرؾ شده فراموش لرص آورد، ياد به

 آوردن بخاطر بمحض شود،، فراموش لرص مصرؾ ، سرهم پشت نوبت دو که صورتي در  

 و يافته ادامه معمول طبك ها لرص بميه و شود مصرؾ لرص دو بار هر بعد، شب دو در بايستي

 .شود استفاده کاندوم مانند ديگر مناسب روش از نيز هفته يک تا و

 و يافته، ادامه )عدد يک روزي( لرصها بميه خوردن بيشتر، و لرص سه فراموشي صورت در 

 بعدي بسته مصرؾ و شود استفاده کاندوم از يا خودداري جنسي رابطه ازداشتن هفته يک بمدت

 آؼاز لبلي بسته پايان از بعد روز در فاصلهالب هاو بسته بين روزه هفت فاصله رعايت بدون

 ، کاندوم از استفاده عدم و زماني فاصله اين در جنسي تماس داشتن صورت در همچنين . ميشود

 .شود مي توصيه بارداري از اورژانس پيشگيري روش از استفاده

  :عمل مكانیسم 

 گذاري تخمک مولت مهار  

 ورود در مشکل ايجاد موجب که رحم گردن )ترشحات( موکوس ضخامت افزايش 

  ميشود رحم فضاي داخل به اسپرم

 رحم هاي لوله حرکات بر تأثير طريك از لماح از جلوگيري 
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  رحم داخلي مخاط بر تأثير 

  :اثربخشي

 . است درصد 98صحيح مصرؾ صورت در

  :شایع جانبي عوارض

 افزايش تهوع، حالت است ممکن زنان برخي در .دارند هم جانبي عوارض المعمو ترکيبي لرصهاي

 که مادام يا بروند بين از اثرات اين ماه 2-3 از پس است ممکن که شود مشاهده خفيؾ سردرد وزن،

 بين خونريزي و بيني لکه و پستانها حساسيت .باشند داشته ادامه عوارض ميشوند مصرؾ لرصها اين

 .است شايع نيز ها لاعدگي

 :جانبي عوارض با برخورد نحوه 

 :وزن افزایش

 آن دنبال به و اشتها افزايش پروژسترون، اثر دليل به بدن در مايعات تجمع وزن، افزايش يلالد

 .مييابد بهبود متعادل ؼذايي رژيم و منظم ورزش با وزن افزايش .است ؼذايي مواد مصرؾ افزايش

  :لاعدگیها بین خونریزي و بیني لكه

 اين در( باشد نيز لرص فراموشي از ناشي ميتواند و شده ديده مصرؾ اول ماه 2-3 مدت در الًا معمو

 اصلي الدام آن، مرتب مصرؾ نکردن فراموش در سعي و لرص مرتب مصرؾ به توصيه صورت

  .است زمال ماما يا پزشک به ارجاع مدت اين از بيش ادامه صورت در ،)بود خواهد

 :پستانها حساسیت 

 کمپرس و معمولي هاي مسکن محکم، بندهاي پستان از استفاده مانند بهداشتي توصيههاي رعايت با

 .شد خواهد ارجاع پزشک يا ماما به فرد يابد، ادامه مشکل اگر .ميشود رفع گرم يا سرد

  :خفیف سردردهاي 

 فشارخون با که سردردهايي يا و شديد سردردهاي .شود مي برطرؾ معمولي هاي مسکن با الباغ

 ارجاع بايد و بوده هشدار مالع از باشد، همراه بينايي تالالاخت يا و طرفه يک عصبي ئمالع ،البا

 .باشد داشته دنبال به را روش تؽيير و مربوطه متخصص به فوري

 :تهوع

 راهي تازه ميوه و سبزي و بيشتر مايعات خوردن ؼذا، با همراه يا و خواب هنگام در لرص خوردن

 بايستي تهوع ادامه صورت در .بود خواهد تحمل لابل و خفيؾ هاي تهوع شدت کاهش براي موثر

 .گردد ارجاع
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 :از عبارتند بارداري از پیشگیري لرصهاي مطلك مصرف منع موارد 

 

 لرص مصرؾ با مان همز زردي سابمه ، کبدي مزمن يا فعال هاي بيماري  

 للب اي دريچه هاي بيماري مانند للبي بيماريهاي  

 مؽزي سکته ، آنها کننده مستعد شرايط يا ها بيماري اين سابمه ، مؽزي عروق بيماري 

 عممي وريدهاي در لخته سابمه يا فعلي يالابت  

 آن سابمه يا ال،ابت پستان سرطان وجود به شک  

 آندومتر کارسينوم 

 عرولي هاي بيماري با همراه ديابت يا آن از بيش يا سال 20 مدت به ديابت به الابت ، 

 عصبي و کليوي ، چشمي عوارض

  خون چربيهاي افزايش  

 مشخص علت بدون واژينال خونريزي 

 حاملگي وجود به اطمينان يا شک  

 مشابه طور به چشم ديد ميدان کاهش ( موضعي عصبي ئمالع با ميگرن شامل راجعه سردرد 

 طرؾ يک يا و بازو يک در شدن سوزن سوزن احساس - روشن زيگزاکي خطوط ديدن -

  ) زبان يا صورت

 استروژن به وابسته شده شناخته يا مشکوک بدخيميهاي 
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 ترالبا و ساله 35 سيگاري خانمهاي 

  ترالوبا جيوه ميليمتر 100/160خون فشار 

  شيرده ؼير زنان در زايمان از پس هفته 3 از کمتر زماني درفاصله 

 سال 35 يالبا سن و عصبي فوکال معالئ بدون ميگرن  

 

 

 
 

  :از عبارتند زمال هاي معاینه و ها آزمایش

 
 :اول جلسه

 زردي بررسي  

 فشارخون گيري اندازه 

 پستان معاينه جهت ارجاع 

  محاسبه و وزن و لد گيري اندازهBMI 

  یکشور دستورالعمل براساس و زايمان از پس هفته ( 6-4اسمير پاپ آزمايش( 

 يا و خوني هاي لخته بروز سابمه صورت در( خون چربيهاي و انعمادي تالمشک بررسي 

 (سال 50 زير يک درجه بستگان در للبي بيماريهاي

 گليسريد تري گيري اندازه  

 که موارديدر BMI از پيش پزشک ويزيت اول مراجعه در . است 30 از بيش کننده مراجعه 

 .شد خواهد انجام آن از پس لرص تحويل و داشته ضرورت خدمت ارائه

 تا بايد آزمايشها اين نيست، اجباري اول ويزيت در 7 و 6 و 5 بند آزمايش انجام :توجه 

 .شود انجام ويزيت اولين از پس ماه 3حداکثر

 

  :پیگیري هاي مراجعه
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 نبودن صورت در از بعد و سال دو تا يکبار ماه شش هر سپس و ماه 3 از بعد بررسي اولين 

  .ميشود انجام زير شرح به و سال هر مشکل

 فشارخون  

 وزن  

 عوارض و هشدار ئمالع بروز پيگيري  

 گواتر مثل نيست مشخص آن روي لرص اثر که مزمن بيماري با خانمهايي تر دليك بررسي. 

 ارجاع مرکز پزشک به لیپوپروتیئن و چربي و لند نهالسا بررسي جهت را زیر موارد باید بهورز

  :دهد

 ترالبا و ساله 35 خانمهاي 

 البا خون فشار يا للبي بيمار سابمه با خانمهايي 

  ديابتي  

 حاملگي ديابت سابمه با خانمهايي  

 30 از بيش بدني توده نمايه با خانم 

 :ترکیبي لرصهاي کنندگان مصرف در فوري ارجاع موارد

 شکم يالبا لسمت در شديد درد 

  خوني خلط با سرفه يا 1 نفس تنگي يا و سينه لفسه درد  

 پا يک در شديد درد يا تورم  

 ديد ميدان شدن کم و بينايي لدرت طرفه يک دادن دست از( چشمي تالمشک(  

 سر طرؾ يک در سردرد يا و ضرباني يا و شديد سردرد( معمول ؼير سردرد) 

 

 درد فشار، سنگينی، حالتهای از يکی از بيمار که ميشود قالاط حالتی به سينه در درد يا نفس تنگی-2

 در للبی های ماهيچه خونی کم از ناشی است ممکن حالت اين .باشد داشته شکايت سينه در ناراحتی يا

 للبی آنژين آن به باشد مولت خونی کم اين چنانچه .باشد کرونر عروق رسانی خون کفايت عدم اثر

 حالتها اين دوی هر .شود للبی سکته ولوع به منجر است ممکن انجام طول به اگر اما .گويند می

 .است فوری ارجاع نيازمند

 حدالل به را آنها یا آورده عمل به پیشگیري لرص، مصرف از ناشي عوارض ولوع از آنکه براي 

  :باشید داشته خاطر به را زیر مورد دو رساند

 .شود تجويز دارند مصرؾ منع که افرادي به نبايد ترکيبي لرصهاي-1

 .دهيد آموزش خطر ئمالع مورد در را کنندگان مصرؾ-2
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کرد؟  استفاده ترکیبی لرصهای از میتوان سمط و زایمان از پس آیا

 از پس هفته سه ندارد، خود فرزند به دادن شير به تصميم زايمان از بعد که زني براي لرص شروع 

 و شيردهي لرص يا و IUD از است بهتر ميدهد، شير خود فرزند به زن اگر ولي ندارد منعي زايمان

 روز 5 تا است کرده کورتاژ يا و سمط که خانمي .کرد استفاده دستور مطابك مناسب روشهاي ساير يا

 .کند آؼاز را لرصها از استفاده ميتواند کورتاژ يا سمط از بعد فاصلهالب

  :پیگیری 

 شما به لرص بعدي هبست دريافت جهت يکبار روز 28 هر بايد ميکند، مصرؾ ترکيبي لرص که زني

 و شود ليد ممتد مرالبت دفتر در بايد لرص کنندگان مصرؾ بعدي همراجع زمان .نمايد مراجعه

 بارداري براي پرخطر زنان در بخصوص روز همان بايد ننمود مراجعه ممرر موعد در زن چنانچه

 .دهيد انجام را پيگيري

 دچار لرص، هروز 7 دورة طول در ترکیبی لرصهای هکنند مصرف چنانچه 

کرد؟  باید چه نشود لاعدگی خونریزی

 بين روز 7 فاصله در نشدن لاعده و لرص صحيح مصرؾ با آمنوره دوره يک سابمه صورت در 

 سوم بسته شروع ولي کرد آؼاز روز 7 فاصله پايان از پس را بعدي بسته توان مي بسته دو مصرؾ

 بايد ) متوالي آمنوره دوره دو( اينصورت ؼير در .است دوم بسته پايان از پس شدن لاعده به مشروط

 .شود بررسيBHCG انجام با حاملگي وجود

 :داشت توجه زیر نکات به باید لرص مصرفکنندگان مرالبتهای در

 خير؟ يا است راضي شده انتخاب روش از مصرفکننده آيا  

  کنيد گوشزد او به را اشتباهاتش و کنيد سؤال او از لرص مصرؾ نحوة مورد در. 

   کنيد سؤال لرصها هکنند مصرؾ از جانبي عوارض مورد در.  

   که مولعي در تا کنيد تشويك را او .نماييد مشاوره به الدام مشکل گونه هر ولوع صورت در 

 .کند مراجعه شما به داشت لرصها مصرؾ مورد در مشکلي يا سؤال هرگونه

   ثبت سالم باروري مرالبت دفتر در و نموده مشخص کننده مصرؾ براي را بعدي مراجعه زمان 

 .کنيد

 :.خدمت کننده ارائه توجه لابل موارد

 افراد آموزش در زمال مهارتهاي بايد مينمايند، ارائه را ترکيبي لرصهاي خدمات که کساني 

 . باشند داشته را کننده مصرؾ

 را خود لرص که هنگامي کننده مصرؾ که نمايند حاصل اطمينان بايد خدمات اين هدهند ارائه 

 اختيارش در را لرصها اين که ديگري جاي يا و او به جديد هبست دريافت براي مجدداًا  کرد تمام

 .نمود خواهد مراجعه ميگذارند
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 زمان هدربار زمال هاي آگاهي متماضي، که شود مطمئن بايد خدمت اين هدهند ارائه اين بر وهالع 

 دچار يا و کرد فراموش را لرص خوردن زمال ولت در اگر که ميداند و دارد را لرص مصرؾ

  .دهد انجام الدامي چه بايست مي شد جانبي عوارض

 او به و بدهد را زمال هاي آگاهي خطر ئمالع مورد در کننده مصرؾ به بايد خدمت هدهند ارائه 

 .نمايد مراجعه کسي چه به بايد آنها بروز صورت در که بگويد

 مربوطه بهداشتي پرسنل با مشاوره انجام از پس ميبايست خوراکي لرصهاي از استفاده شروع 

 مورد ... و جسمي نظر از را بيمار شرايط مربوطه بهداشتي پرسنل حالت اين در .گيرد صورت

 عوارض بروز سبب افراد برخي در روش اين تجويز زيرا داد، خواهد لرار کامل ارزيابي

  .ميشود

 پايان تا عمل از لبل هفته چهار بايد شود جراحي باشدعمل زمال لرص کننده مصرؾ چنانچه 

 و حرکتي بي چون .نکند استفاده ترکيبي خوراکي لرصهاي از آن، از پس حرکتي بي دوره

 شدن لخته خطر پيشگيري، هاي لرص همزمان مصرؾ و جراحي متعالب بيمار شدن بستري

 ميدهد افزايش را وريدها در خون

 ديگر بسته از لرص يک بايد لرص خوردن از بعد ساعت1-2 فاصله به استفراغ صورت در 

 شديد اسهال ولي .يابد ادامه ممرر زمان در اصلي بسته از ها لرص بميه مصرؾ و شود خورده

 زم الصورت اين در ميشود، بارداري از پيشگيري لرصهاي اثر کاهش سبب استفراغ تداوم يا

 بيماري از پس هفته يک تا کاندوم مثل ديگر مناسب روش يک از لرص مصرؾ بر وهالع است

  .داد ارجاع نيز پزشک به را فرد بايد شرايط اين در .کرد استفاده

 عوارض ترتيب بدين .است خواب از لبل و شام از بعد لرصها مصرؾ براي زمان بهترين 

 کاهش مدتي از پس لرصها مصرؾ از ناشي گوارشي اثرات الًا معمو .مييابد کاهش گوارشي

 ؼيرفوري ارجاع پزشک به را بيمار جانبي آثار اين تداوم صورت در و ميرود بين از و يافته

  .نماييد

 :( پیلمیني یا ینسترنولال( شیردهي دوران هاي لرص

 تجويز زايمان از پس ماه 6 تا شيرده مادران براي فمط و است لرص عدد 28 حاوي لرصها اين بستة

 .ميشود
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 اثري مادر شير ميزان روي لرصها اين خوردن .هستند پروژسترون هورمون حاوي لرصها اين 

 يک طول در لرصها اين .ميشود انجام ديده تعليم بهداشتي کارکنان توسط لرص اين تجويز .ندارد

 .ميشوند مصرؾ روزه 28 دورة

 از و داده کاهش را لاعدگي زمان دردهاي اين بر وهالع و هستند مصرؾ لابل سادگي به لرصها اين 

 لرص اين کنندگان مصرؾ در خوني کم بروز ميزان نتيجه در و کاهند مي لاعدگي خونريزي ميزان

 نيفتاده اتفاق لاعدگي که شرطي به شيردهي، دوران هاي لرص مصرؾ شروع .يابند مي کاهش ها

 لبل چنانچه .ميگيرد صورت زايمان از پس هفته 6کند استفاده مادر شير از منحصراًا  شيرخوار و باشد

ًا  و لاعدگي اول روز 5 از يکي در شود، شروع لاعدگي زايمان از پس ششم هفتة از  اول روز ترجيحا

 شيردهي دوران لرصهاي مصرؾ زايمان، از پس نخست ماه 6 در که است اين مهم نکتة .شود آؼاز

 اين )زايمان از پس ماه6 ( مدت اين از بعد اّما ميشود، مناسب گذاري فاصله سبب ييالبا اطمينان با

 شروع شيرخوار ماهگي 6از پس زيرا .نيستند برخودار گذاري فاصله در ييالبا اطمينان از ها لرص

 مصرؾ شود آؼاز ماهگي 6 از زودتر کمکي تؽذية چنانچه اين بر وهالع مينمايد، کمکي تؽذيه به

 با مجددا بايستي شرايط اين در .ندارند گذاري فاصله امر در ييالبا اطمينان ينسترنولال هاي لرص

.مايدن انتخاب را ديگري مناسب روش تا شده مشاوره فرد

 .مايد
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  :شیردهي لرص از استفاده شیوه 

 تمام از پس.شود خورده معيني ساعت راس شب هر بايد که دارد لرص 28 الينسترنول بليستر هر

 اين والع در .ميشود شروع بعد روز از دوم بسته لرص اولين خوردن اول، هبست لرص عدد 28 شدن

 مصرؾ باشد، داشته وجود فاصله لرص بسته دو مصرؾ بين آنکه بدون و مداوم طور به ها لرص

 .يابد ادامه لرص مصرؾ بايد شود شروع لاعدگي خونريزي اگر حتي بنابراين .ميشوند

 از است زمال شود، شروع زايمان بعداز ششم ههفت از پس شيردهي دوران هاي لرص مصرؾ اگر 

 چنانچه ترکيبي هاي لرص ساير همانند .شود حاصل اطمينان ها لرص اين داوطلب نبودن حامله

 هفته از خاص روز يک در بستهها، همة مصرؾ شروع باشد شده انجام درست لرصها مصرؾ

 .بود خواهد

 يک در روز هر بايد را لرصها اين که است اين مزبور هاي لرص مصرؾ مورد در مهم بسيار هنکت

 خواهد کاسته شّدت به آنها بارداري در گذاري فاصله تأثير از وگرنه کرد مصرؾ مشخص ساعت

 .شد

  :شده فراموش هاي لرص 

 به محض به بايست مي شود، فراموش ساعت سه از کمتر مّدت براي لرص يک مصرؾ اگر .1

 لبلي شده تعيين زمان در نيز بعدي لرص و شود مصرؾ شده فراموش لرص يادآوردن،

 .شود خورده

 که زماني همان در ميبايست شود، فراموش ساعت سه از بيشتر مّدت براي لرص مصرؾ اگر .2

 لبلي شدة تعيين زمان در بعدي لرص و نمايد مصرؾ را شده فراموش لرص آورد، ياد به فرد

  .نمايد استفاده کاندوم از يا و نکند نزديکي روز دو مّدت به فرد آن بر وهالع و شود خورده

 لرصهاي ، يادآوردن به محض به بايد شود، فراموش ) روزمتوالي2 (لرص 2 مصرؾ اگر.3

 در .شود استفاده کاندوم روز 7 تا و يافته ادامه لرصها بميه و شده خورده يکجا شده فراموش

 در .بود خواهد الزم بارداري بررسي فراموشي، از پس هفته 4-6 فاصله به نشدن لاعده صورت

 اورژانس روش ، روز دو اين در نشده محافظت نزديکي داشتن و لرص دو فراموشي صورت

 بررسي بايد هفته سه گذشت از پس EC استفاده صورت در ميشود تجويز بارداري از پيشگيري

  .شود انجام بارداري وضعيت تعيين براي زمال

 120 عرض در نشده محافظت نزديکي داشتن و بيشتر و متوالي لرص سه فراموشي درصورت.4

 .گيرد صورت ديگر مناسب روش انتخاب براي ومشاوره EC ،تجويز گذشته ساعت

 ساعت 120 از بيش ، لرص مصرؾ عدم زمان در نشده محافظت نزديکي از که صورتي در  

 جواب شدن مشخص تا است ذکر شايان .است ضروري (B - hcG )بارداري آزمايش ، گذرد مي

 .نمايد استفاده کاندوم بايد فرد  (B - hcG ) آزمايش
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  :عمل مكانیسم 

 بارداري از پيشگيري سبب رحم گردن ترشحات ؼلظت افزايش با ينسترنولال لرصهاي 

  .ميشوند

 مينمايند متولؾ نيز را تخمکگذاري موارد نيمي در لرصها اين. 

  ًا  .ميگذارند تأثير رحم داخلي مخاط بر ضمنا

 باشند مي عممي وريدهاي در خون شدن لخته مشکل به المبت که کساني. 

 :اثربخشي

 .است درصد 99 ماه شش از کمتر کودک به شيردهي با همزمان استفاده با

  :شایع جانبي عوارض

 نيالطو خونريزي( لاعدگي خونريزي در نظمي بي دچار است ممکن روش اين از کنندگان استفاده

 شيردهي لرصهاي عوارض و جانبي اثرات کلي طور به .شوند )بيني لکه يا خونريزي لطع يا مّدت

 .گيرد صورت ؼيرفوري ارجاع عوارض، بهبودي عدم صورت در .است ترکيبي لرصهاي از کمتر

 

  :مطلك مصرف منع موارد

  رحم طبيعي ؼير خونريزي .1

  کبدي حاد يا مزمن تالالاخت  .2

 پستان سرطان به الابت سابمه .3

  باشند مي عممي وريدهاي در خون شدن لخته به المبت که کساني  .4
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  :زمال معاینات و آزمایشها

 فشارخون ثبت و گيري اندازه  

 وزن گيري اندازه  

 کشوري دستورالعمل به توجه با اسمير پاپ آزمايش جهت ارجاع 

  حال شرح در خاص نکته گونه هر وجود صورت در ماما يا پزشک به ارجاع 

 در که ميگيرد صورت ماهه سه زماني فاصله در زمال بررسي و پيگيري انجام سپس 

  .ميشود گيري اندازه خون فشار و وزن بار هر

  :فوري ارجاع موارد

 ميگرن( شديد سردرد( 

 ديد تاري با همراه سردردهاي 

 ينسترنولال مصرؾ شروع از پس سينه لفسه شديد درد 

  يا و اي زمينه بيماري احتمال که دليلي بدون خونريزي هر يا و رحمي نامرتب خونريزي 

 نمايد مطرح را حاملگي

 چشم و پوست زردي  

 پاره و رحمي خارج حاملگي احتمال( لگن و شکم پائين لسمت در بخصوص شکمي شديد درد 

  )تخمدان کيست شدن

 است ضروري بیمارستان یا مربوطه متخصص به ارجاع فوق عالئم مشاهده صورت در

  :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد

 روز هر در معين ساعت يک در را ينسترنولال لرصهاي که است مهم بسيار نکته اين 

 .بود مطمئن آنها تأثير از تا کرد مصرؾ
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 خونريزي تؽييرات مورد در روش اين از کنندگان استفاده به بايد خدمات دهندگان ارائه 

 .بدهند را زمال آگاهيهاي

  فرد بايد نيفتد اتفاق خونريزي دوره يک در منظم لاعدگي خونريزي ماه چند از بعد چناچه 

  .داد ارجاع پزشک به حاملگي و لاعدگي لطع علت تشخيص براي

  : تزریمي هاي آمپول

 حاوي هاي آمپول )مگسترون( ژسترونروپ حاوي هاي آمپول کلي نوع دو شامل تزريمي هاي آمپول

 .هستند )سيکلوفم( پروژسترون و استروژن

 .ميشود تزريك ماه هر سيکلوفم آمپول و يکبار ماه سه هر مگسترون هاي آمپول

 .است پذير برگشت نداشته، روزانه يادآوري به نياز که است آن روش اين از استفاده مزاياي از 

 .کاهد مي تخمدان و رحم سرطان از و شده خونريزي و لاعدگي هنگام درد کاهش سبب اين بر وهالع

 .است مدت نيالطو اثر داراي نيز مگسترون

 مثل( کنند جلوگیري حاملگي از محدودي مدت براي دارند لصد که افرادي براي تزریمي هاي آمپول

 مناسب) هستند رحمي هاي لوله بستن انتظار در که زناني یا و اند زده سرخجه واکسن که زناني

است 

  :مگسترون آمپول

 از ماه سه و بوده استات پروژسترون دپومدروکسي موثره ماده حاوي که است پيشگيري روش يک

 ديده دوره بهداشتي کارکنان توسط روش اين خدمت ارايه . کند مي جلوگيري ممانعت بارداري

 .ميگيرد صورت

 :(DMPA )ماهه سه پروژستروني تزریمي هاي آمپول مصرف هشیو

 کاندوم از نيز هفته يک تا و انجام لاعدگي نخست روز پنج در بايد آمپولها، اين تزريك اولين 

 .شود استفاده

 کرد تزريك را آمپول ميتوان آن از پس روز 5 حداکثر تا سمط، از پس فاصلهالب. 

 زايمان از پس هفته 6 را آمپول اين بايد نشدهاند لاعده هنوز که مطلك شيردهي با زنان در 

  .کرد استفاده

 برد کار به زايمان از پس هفته 3 را آن ميتوان ندهند شير خود طفل به چنانچه.  

 شود يکسان آن در مايع ؼلظت تا داد تکان خوبي به را آمپول بايد تزريك، از لبل. 

 بازو يالبا يا سرين تالعض داخل در عميك و نيالعض صورت به بايد آمپول تزريك 

  .گيرد صورت

 محلول يمتما تا نکند تراوش سرنگ اطراؾ از محلول که کرد دلت بايستي تزريك حين در 

 ضدبارداري اثر نگيرد صورت کامل طور به تزريك چنانچه داشت توجه بايد .شود بدن وارد

  .شد خواهد کم آمپول
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 يخچال در تزريمي هاي آمپول نگهداري داد ماساژ را تزريك محل نبايد تزريك، از پس 

 و نور از دور و سانتيگراد درجه 30 از کمتر دمايي در را آنها است کافي .ندارد ضرورت

 .کرد نگهداري گرما

  :عمل مكانیسم

  گذاري تخمک تولؾ سبب-

  رحمي گردن موکوس ضخامت افزايش-

 ميشوند )اندومتر( رحم داخلي مخاط بر تأثير-

  :اثربخشي 

 .است  99/7 0/0از بيش استفاده اول سال در

  :شایع جانبي عوارض

 در المعمو رحمي نامرتب خونريزي(:نامرتب خونريزي و آمنوره بيني، لکه)لاعدگي تالالاخت .1

 گاهي و يابد مي کاهش يا رفته بين از اول ماه 2-3 عرض در و شده ديده مصرؾ اول هاي ماه

 خونريزي تداوم صورت در. بود خواهد ماه6-12 معادل زماني نيازمند عارضه اين رفع براي

 آمپول تزريك ازابتداي آمنوره اگر. داد ارجاع بيشتر بررسي براي را فرد بايد رحمي، نامرتب

ًا  و نداشته درمان به نياز شود، ايجاد  فرد که ي موارد در شود خاطرداده اطمينان فرد به بايد صرفا

 باشد شده لاعدگي لطع يا آمنوره بعداًادچار و داشته منظم لاعدگي خونريزي آمپول تزريك از بعد

  .است الزامي بارداري بررسي جهت ارجاع

 مي برطرؾ معمولي هاي مسکن و مناسب بندهاي ن پستا از استفاده با: ها پستان شدن حساس .2

 . است ضروري پزشک يا ماما به ارجاع صورت اين ؼير در . گردد

 .است رفع لابل ورزش و ؼذايي رژيم رعايت با وزن افزايش مشکل :وزن افزايش .3

 

 

  :پروژستروني هاي آمپول مطلك مصرف منع موارد

 بارداري  

  پستان سرطان  
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 مشخص علت بدون واژينال خونريزي  

 خون انعماد در شديد تالالاخت 

 کبدي تومور سابمه  

 فعلي ترومبوآمبولي 

  نشده کنترل فشارخون  

 مؽزي سکته سابمه  

 
 

 :زمال هاي معاینه و آزمایشها

 مراجعه بار هر در وزن وثبت گيري اندازه 

  لبل خون فشار با ممايسه و خون فشار ثبت و گيري اندازه . 

 کشوري دستورالعمل براساس اسمير پاپ انجام جهت ارجاع.  

 گيري اندازه جهت پزشک به ارجاع LDL خون هاي چربي نهالسا کنترل و. 

 پزشک ،ويزيت مراجعه اولين زمان در خدمت ارايه واحد در پزشک وجود صورت در :1 توجه

 ، نباشد ممکن مراجعه اولين در فوق هاي معاينه انجام اگر .است ضروري خدمت ارايه با همزمان

 بايد و بوده تزريك اولين انجام به لادر ديده آموزش بهورز.کرد تزريك را آمپول نوبت اولين توان مي

دارد  ضرورت اول تزريك از پس ماه سه تا حداکثر شده ياد هاي معاينه انجام که داشت خاطر به

 حداکثر تا بايد ها آزمايش اين.نيست اجباري اول ويزيت در 3و1 بند هاي آزمايش انجام :2 توجه

 .شود انجام ها دستورالعمل اساس بر و ويزيت اولين از پس ماه سه

 :فوري ارجاع موارد

 شديد خونريزي 

 ديد تاري با همراه شديد سردردهاي  

 پوست و چشم زردي  

 و جيوه ميليليتر 100/160فشارخون( باشد درمان نيازمند که حدي در فشارخون افزايش 

   )ترالبا
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 :غیرفوري ارجاع موارد

 باشد داشته مرتب لاعدگي آمپول از استفاده حين که فردي در لاعدگي تأخير. 

  آن جز يا لاعدگي هنگام در( نيالطو خونريزي ( 

 :مگسترون استفادهکنندگان از مرالبت و پیگیري

 اين ؼير در .کند مراجعه آمپول مجدد دريافت جهت بايد تزريك زمان از ماه سه از پس کننده مراجعه

 دو ؾالاخت حداکثر با( ماهه سه هفاصل با بايد بعدي تزريك .گيرد لرار پيگيري مورد بايد صورت

 و بررسي مورد وي تالمشک و روش اين از رضايت بايد مراجعه، اين در .گيرد صورت )هفته

 کرده مشاوره وي با ندارد روش اين از مجدد هاستفاد به تمايلي او که صورتي در .گيرد لرار مشاهده

 .نمود گذاري فاصله مناسب روش يک از استفاده به تشويك و

  :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد

 طول در ماهيانه لاعدگي وجود و بعدي تزريك براي هفته 2از بيش تاخير صورت در .1

 مانند )ديگر روش يک از استفاده به تذکر و بارداري احتمال بررسي روش، اين از استتفاده

 آمپول، تزريك دليل به آمنوره وجود صورت در. است ضروري بعدي لاعدگي  تا( کاندوم

 حاملگي بررسي آزمايش درخواست جهت ماما، يا پزشک به ارجاع هفته، 2 از بيش تاخير

  .شد خواهد انجام آزمايش منفي پاسخ دريافت از پس بعدي تزريك و باشد مي الزامي

 در احتمالي تؽييرات مورد در دلت به بايد داوطلب زنان روش اين از استفاده شروع از لبل.2

 مشاوره بيايد پيش روش اين مصرؾ زمان در است ممکن که خونريزي لطع مانند لاعدگي خونريزي

  .شوند

 آمپول مجدد دريافت براي بعدي مراجعه زمان مورد در را متماضيان بايد خدمات اين کنندگان ارائه.3

  .نمايند راهنمايي

 تا 8 تأخير با روش از استفاده لطع از پس DMPA کننده استفاده در باروري بازگشت است ممکن.4

  .بکشد طول تزريك آخرين از بعد ماه 9

 وجود نوزاد وزن کاهش دليل به نوزادي مير و مرگ احتمال روش اين با بارداري صورت در.5

  .دارد

 لبل سال 3 تا 2 ميشود توصيه لذا ميشوند استخواني تراکم کاهش باعث DMPA از استفاده تداوم.6

 .شود لطع آن از استفاده يائسگي از

 

 

 



 

86 

 

 (:cyclofem)سیكلوفم آمپول 

 در سيکلوفم آمپول .است بارداري از پيشگيري تزريمي و ترکيبي هورموني روش يک سيکلوفم

 بهداشتي کارکنان توسط آمپول اين .ميباشد پروژسترون و استروژن موثره ماده ميليليتر نيم بردارنده

 .ميشود تزريك ماهه يک هاي فاصله در و پزشک يا ديده دوره

  :سیكلوفم آمپول مصرف هشیو

 از استفاده با( عميك و )باسن خارجي تحتاني لسمت يا بازو يالبا( نيالعض سيکلوفم تزريك .1

  .است )بلند سوزن

  .شود داده ماساژ نبايد تزريك محل .2

 3 يا زودتر روز 3 زماني فاصله در متماضي اگر شود انجام روز 30 هر بايد آمپول تزريك .3

 لزوم بر تأکيد ضمن ميتوان نمايد مراجعه ممرر موعد از کرد مراجعه )روز (3± ديرترروز

  .کرد تزريك را آمپول شده تعيين زماني فاصله رعايت

 پيدا اطمينان با تزريك انجام ،)روز 33 از بيش( بعدي تزريك براي تاخير صورت در  .4

 از اطمينان يا و)مراجعه زمان تا روز 33 فاصله از پس (جنسي تماس نداشتن از کردن

 بررسي حاملگي نظر از فرد بايد صورت اين ؼير در . بود خواهد ممدور فرد نبودن باردار

 .کند استفاده ديگر کمکي روش يک از بعدي تزريك تا و

 سرد صورت در داد، تکان آرامي به را آمپول بايد سرنگ داخل به آمپول کشيدن از پيش .5

 به دستها بين آمپول مالش نمود هماهنگ بدن دماي با را آن تزريك از پيش بايد آمپول بودن

 .ميکند کمک کار اين

   :میباشد ذیل شرح به سیكلوفم آمپول از استفاده شروع زمان

 ميشود انجام لاعدگي اول روز 5از يکي در )روش از استفاده شروع( تزريك اولين.1

 باشد داشته وجود نبودن باردار از اطمينان که زمان هر در آمپول از استفاده لاعدگي دوران از ؼير.2

 .کرد استفاده کاندوم از هفته يک مدت به و آؼاز را آمپول تزريك ميتوان

 ضمن باشد داشته اصرار آمپول از استفاده به و ميدهد شير خود فرزند به زايمان از پس مادر اگر.3

 انجام از بعد ميتوان باشد نداده رخ لاعدگي خونريزي اگر ماهگي شش تا نسبي مصرؾ منع بر تأکيد

BHCG کرد آؼاز را آمپول تزريك تست بودن منفي و. 

 فاصله در را روش اين از استفاده ميتواند ندهد شير خود فرزند به زايمان از پس مادر اگر  .4

 .کند آؼاز زايمان از پس 21-28 روزهاي

کرد  شروع دوم يا اول ماهه سه سمط از پس فاصلهالب اول روز 5 در ميتوان را آمپول مصرؾ.5

 زمان بهترين بسته دو بين روزه 7 فاصله سيکلوفم آمپول به لرص از روش تؽيير صورت در  .6

 .است سيکلوفم تزريك براي
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 زمان در سيکلوفم آمپول بايد سيکلوفم، آمپول به ماهه سه آمپولهاي از روش تؽيير صورت در  .7

  .شود تزريك مگسترون آمپول بعدي تزريك

 را آمپول بايد لاعدگي اول روز5 در سيکلوفم آمپول به IUD از روش تؽيير به تمايل صورت در .8

 .داد ارجاع IUD نمودن، خارج براي بالفاصله را داوطب و نمود تزريك

  :عمل مكانیسم  

  گذاري تخمک از جلوگيري-

  رحم داخلي مخاط بر تأثير- 

  رحم داخل به اسپرم ورود در اشکال ايجاد و رحم دهانه ترشحات ضخامت افزايش- 

 :اثربخشي

 .است8/099/0 استفاده اول سال در

  :شایع جانبي عوارض 

 از يا يافته کاهش ماه 2-3 عرض در و نموده بروز مصرؾ اول ماههاي درالمعمو شايع عوارض

  .ميرود بين

 :از عبارتند عوارض این

 هاي مسکن از ميتوان خفيؾ سرگيجه و سردرد با رويارويي صورت در( :سرگيجه و سردرد.1

 )نمود استفاده معمولي

 عارضه اين رفع باعث معمولي هاي مسکن و محکم بندهاي پستان از استفاده :پستانها حساسيت.2

  .شود داده ارجاع فرد نشدن، برطرؾ صورت در ميشود

شد  خواهد برطرؾ ؼذايي رژيم رعايت و منظم ورزش انجام با وزن افزايش :خفيؾ وزن افزايش.3

ًا  مصرفي چربي ميزان کاهش :آکنه.4  نگهداشتن تميز و تازه سبزي و ميوه افزايش و تالتنك خصوصا

  .ميکند پيشگيري آکنه از پوست

 در شده رفع خو و خلك تؽييرات آمپول از استفاده ادامه با :اضطراب و افسردگي بروز افزايش.5

  .است ضروري پزشک به ارجاع صورت اين ؼير

لاعدگي  خونريزي روزهاي تعداد و ممدار شدن کم.6
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  :مطلك مصرف منع موارد 

 ناشناخته علت با رحمي خونريزيهاي 

  -وجودبارداري به اطمينان يا شک  

 -لرص مصرؾ با همزمان يرلان سابمه ، کبدي مزمن يا فعال هاي بيماري  

 -آن سابمه يا و الابت ، پستان سرطان وجود به شک 

  -آندومتر سرطان  

 -استروژن به وابسته شده شناخته يا مشکوک هربدخيمي  

 -للبي سيانوتيک بيماري ، کرونر عروق ، للب اي دريچه هاي بيماري  

  -عممي وريدهاي در لخته هياسابك فعلي يالابت  

 -مؽزي سکته ، ها آن کننده مستعد شرايط يا ها بيماري اين سابمه ، مؽزي عروق بيماري 

 مشابه طور به چشم ديد ميدان کاهش شامل موضعي عصبي عالئم با ميگرن شامل راجعه سردرد 

 طرؾ يک يا و بازو يک در شدن سوزن سوزن احساس ،روشن زيگزاکي خطوط ديدن ت

  زبان يا صورت

  

 -سال 35الیبا سن و عصبي عالئم بدون ميگرن  

 چشمي عوارض ، عرولي هاي بيماري با همراه ديابت يا ديابت به سال 20 از بيش الیابت ، 

 01 عصبي يا کليوي

 ترالبا و ساله 35 سيگاري خانمهاي 

  ترالبا و جيوه متر ميلي 100/160 (البا خون فشار( 

 خون هاي چربي افزايش 

 شيرده ؼير زنان در زايمان از پس هفته 3 از کمتر زماني درفاصله  

 -پايان تا جراحي عمل از لبل روز 28 از آمپول مصرؾ بايد( کامل حرکتي بي نيازمند شرايط 

  )شود لطع عمل از پس حرکتي بي دوره
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 :زمال هاي معاینه و آزمایشات

  :اول جلسه

 پوست و چشم( زردي نظر از کننده مراجعه معاينه(  

 فشارخون گيري اندازه  

 پستان معاينه جهت ارجاع  

 محاسبه و وزن و لد گيري اندازه BMI 

 یکشور دستورالعمل براساس و زايمان از پس هفته4-6 ( اسمير پاپ آزمايش جهت ارجاع( 

 یها لخته بروز سابمه صورت در( خون یچربيها و انعمادي مشکالت بررسي جهت ارجاع 

 )سال 50 زير يک درجه بستگان در یللب بيماريهاي يا و خوني

 گليسريدی تر بررسي و یگير اندازه جهت ارجاع  

 

 پيش پزشک ويزيت اول مراجعه در ميباشد 30 از بيش کننده مراجعه BMI که مواردي در :1توجه

 .شد خواهد انجام آن از پس آمپول تزريك و داشته ضرورت آمپول تزريك از

 

 ماه 3حداکثر تا بايد آزمايشها اين نيست، اجباري اول ويزيت در 7 و 6 و 5 بند آزمايش انجام:2توجه

 .شود انجام ويزيت اولين از پس

 : فوري ارجاع موارد

شکم  يالبا لسمت در شديد درد-

  خوني خلط با سرفه يا نفس تنگي يا و سينه لفسه درد-  

 )ديد لدرت دادن دست از دوبيني، ديد، تاري( چشمي تالمشک  پا يک در شديد درد و تورم- 

   )سر طرؾ يک در سردرد يا ضرباني يا و شديد سردرد( معمول ؼير سردرد- 
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  پوست و چشم زردي-

 :پیگیري هاي مراجعه

 هر نبودن صورت در و آن از بعد و سال دو تا يکبار ماه شش هر سپس و ماه 3 از بعد بررسي اولين

  :ميشود انجام زير شرح به و ساله هر مشکل گونه

 فشارخون گيري اندازه  

 وزن گيري اندازه 

 عوارض و هشدار مالئع بروز پيگيري 

 بيماري( نيست مشخص آن روي اثرآمپول که مزمن بيماري با خانمهاي تر دليك بررسي-

 (است نشده آن به اي اشاره مصرؾ منع موارد در که هايي

 بررسي .شود ارجاع مربوطه متخصص به باید باشد، داشته وجود شده یاد تالمشک از کدام هر اگر

 .شود مي انجام پیگیري هاي مراجعه زیردر هاي خانم براي لیپوپروتئین و چربي لند، نهالسا

 ترالبا يا ساله 35 هاي خانم  

 البا خون فشار يا للبي، بيماري سابمه با هاي خانم  

 حاملگي ديابت سابمه با هاي خانم  

 ها  ديابتي

 30از بيشتر بدني توده نمايه با)چاق هاي خانم ( 

 ویا هشدارها ها، شکایت روش، از رضایت خصوص در باید بعدي، تزریك براي مراجعه هر در

 .شود پرسش دلت با مصرف عوارض

  :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد

 ميدهد رخ تزريك آخرين از پس ماه 3 تا 2 تخمکگذاري بازگشت موارد اؼلب در 

 3 تا حداکثر بايد پزشک معاينات پزشک، حضور عدم صورت در و مراجعه اولين زمان در 

  شود انجام مراجعه اولين از پس ماه

 نميشود کم استفراغ و اسهال صورت در آمپول اثربخشي که داد آموزش بايد 

  ميباشد گريزوفولوين و ريفامپين جز به بيوتيکها آنتي با همزمان استفاده لابل 

  است مناسب رحمي از خارج بارداري سابمه با افراد براي 

 (IUD): رحمي داخل وسیله

 IUD ماما يا پزشک توسط که است انعطاؾ لابل ستيکالپ جنس از و مس حاوي کوچک وسيله يک 

 .ميشود گذاشته کار رحم داخل در
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 IUD انواع از استفاده زمان طول .نيستند شکل يک و اندازه يک استفاده، مورد IUD انواع تمام 

 هاي IUD هستند هورمون فالد استفاده مورد هاي IUD اؼلب .است متفاوت آن جنس و نوع به بسته

 مورد در بحث، ادامة در بنابراين .هستند  Tcu380A دي يوت آيت نوع از حاضر حال در دار مس

IUD کرد خواهيم صحبت دار مس هاي. 

  :دي .یو.آي از استفاده شروع زمان 

 در IUDکارگذاري خدمت ارايه بودن راحت و سرويکس ،نرمي نبودن باردار از اطمينان به توجه با

 .شود مي توصيه لاعدگي خونريزي اول روز پنج

 .کرد استفاده سزارين يا طبيعي زايمان از پس هفته 6ميتوان را يودي آي اين بر عالوه 

 موارد در .گذاشت IUD ميتوان هفته 12 زير ؼيرعفوني کورتاژ يا سمط از پس اول روز پنج در 

 انجام زنان متخصص توسط زمال بررسيهاي و تأخير هفته 6از پس کار اين هفته 12 الیبا سمط

ميشود 

   :است زیر شرح به IUD مصرف موارد

 براي موثر پذير برگشت روش يک از بخواهد و باشد کرده زايمان يکبار حدالل که خانمي 

 .کند استفاده تولدها بين گذاري فاصله

   يادآوري و روزانه مصرؾ به نياز که کنند استفاده روشهايي از ميدهند ترجيح که زناني 

  .باشند نداشته

  ميدهد شير خود کودک به که زني. 

   ميشوند مشکلي دچار هورموني روشهاي از استفاده در که زناني. 
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 مدت نيالطو آن تأثير و نداشته روزانه يادآوري به نياز ندارد، تداخلي شيردهي با IUD مصرؾ

 .پيوندد مي ولوع به سرعت به باروري توان بازگشت IUD برداشت از پس اين بر وهالع .است

  :عمل مكانیسم

 شده عنوان اصلي مکانيسم عنوان به زير هاي مکانيسم حاضر حال در ولي نيست شده شناخته الکام

 .است

 اسپرم به صدمه و رحم در التهاب ايجاد طريك از  

 به آن رسيدن و اسپرم انتمال از پيشگيري نتيجه در و رحمي هاي لوله حرکات در اختااللت 

 تخمک

 رحمي ترشحات و رحم دهانه ترشحات در تؽيير  

 :اثربخشي

 از پس فاصلهالب .ميشود شروع ضدبارداري اثر آن گذاشتن از پس فاصلهالب .است 8/099/0 حدود

  .ميرود بين از آن ضدبارداري اثرات برداشتن

  :شایع جانبي عوارض

 نشد برطرؾ ماه 2-3 از بعد اگر که کمر پايين و رحمي دردهاي و لاعدگي خونريزي افزايش 

  .دارد فوري ؼير ارجاع به نياز

 ارجاع ماه 2-3 از پس آن بهبودي عدم صورت در لاعدگي، بين بيني لکه و نامنظم خونريزي 

 است زمال ؼيرفوري
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 ؼيرفوري ارجاع نياز صورت در ترشحات نوع بررسي از پس که واژينال ترشحات افزايش 

 .ميگيرد صورت

 

 

   :از عبارتند IUD مطلك مصرف منع موارد

 بارداري به اطمينان يا شک   

 بيمارستان در بستري با لگن التهابي بيماريهاي سابمه يا وجود 

  دارند شديد آنمي يا و )لخته دفع( معمول حد از بيش لاعدگي خونريزي که کساني  

  ميشود خونريزي آمدن بند عدم سبب که بيماريهايي( انعمادي اختااللت به الابت (  

 آن وجود احتمال يا تناسلي دستگاه بدخيم بيماريهاي 

   دوشاخ يا دار ديواره رحم مانند رحمي مادرزادي ناهنجاريهاي 

   مس به حساسيت يا ويلسون بيماري 

   نامشخص علت با يا نامنظم عادي، ؼير )مهبلي( واژينال خونريزي  

  لگني سل 

   باشد داده تؽيير را رحم شکل و اندازه که فيبرومي. 

   يکسال حدالل( مول پيگيري و درمان زماني فاصله در(   

 ايمني سيستم نمص 
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 :نمایید فوري ارجاع پزشک به را IUD همصرفکنند زیر موارد از یک هر ولوع صورت در

 

 لاعدگي خونريزي در تأخير  

 حرکات لرز، و تب رحم، مهبل، از ؼيرطبيعي و چرکي ترشحات شکم، تحتاني لسمت درد 

 ميباشد لگن التهابي بيماري متالع که سرويکس دردناک

 باشند داشته رحمي خارج هاي حاملگي ولوع بر لتالد که ئميالع گونه هر ولوع 

 مدت نيالطو و شديد خونريزي  

  :پیگیري

 6 هر سپس و IUD جايگذاري از پس ماه يک که کرد توصيه IUD از کنندگان استفاده به بايد .1

  .کنند مراجعه IUD نخ کنترل براي )لاعدگي خونريزي پايان از پس( ماه

 روش از رضايت مورد در IUD کنندة استفاده از بارداري از پيشگيري روشهاي ساير همانند .2

 مشکل هرگونه بروز صورت در که کنيد توصيه او به .کنيد سؤال دارد که تيالمشک و انتخابي

  .نمايد مراجعه شما به عارضه يا

 ماما يا پزشک نظر با بايست که دارد آن نوع به بستگي IUD کردن خارج يا تعويض زمان .3

 و گيرد صورت لاعدگي خونريزي زمان در نيز IUD خروج است بهتر .گيرد صورت

 روش يک از IUDمجدد گذاشتن به فرد تمايل عدم و آوري فرزند شرايط نداشتن درصورت

 بدون جنسي تماس و IUD خود خودبه خروج صورت در .شود استفاده گذاري فاصله ديگر

 ستا زمال EC از استفاده گذشته ساعت 120 در محافظت

 کشوري دستورالعمل طبك اسمير پاپ انجام براي ارجاع .4

 ديگذاري.يو.آي براي مراجعه اولين در خون هموگلوبين گيري اندازه براي خانم ارجاع  .5

 دارد ضرورت

 پيگيري هاي مراجعه در بايد دي.يو.آي کنندگان استفاده در خوني کم ايجاد احتمال به توجه با .6

 .گيرد صورت هموگلوبين گيري اندازه لزوم صورت در و شود انجام خوني کم معاينه

 

 :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد

 .بيندازد فاصله بارداريها در تواند مي سال 10 مدت به TCu380A که داد آموزش مادر به بايد .1

 با است ممکن که نمايند گوشزد روش اين از استفاده متماضيان به بايد خدمات کنندگان ارائه  .2

 مورد در بايد اين بر وهالع .شوند لاعدگي خونريزي وضعيت در تؽييراتي دچار IUD از استفاده

 براي مراجعه زمان و خدمت دهنده ارائه توسط IUD نخ کردن چک چگونگي و هشدار ئمالع

 .دهند آموزش مرالبت و پيگيري

 .ميباشد خطر معرض در حاملگي IUD با بارداري ولوع صورت در-  .3
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 :کاندوم

 مرد تناسلي آلت روي مماربت زمان در که است تکس الجنس از نازک ستيکيالپ وسيله يک کاندوم

 .ل و رحم جلوگيری می کندمهب داخل به مني مايع ورود از و ميپوشاند را

  

  

   :کرد استفاده زیر موارد در میتوان کاندوم از

 مواردي در ،المث کرد؛ استفاده نيز گذاري فاصله ديگر روش يک از بايد دليلي به که هنگامي 

  . کرده فراموش را ترکيبي خوراکي لرص مصرؾ زن که

  مجبور گذاري فاصله هاي روش ساير مصرؾ منع موارد از يکي ولوع دليل به که زماني 

 .هستيم روش آن از استفاده لطع به

   دارد وجود برعکس يا زن به مرد از مماربتي بيماريهاي انتمال خطر که مواردي در. 

   ).است مماربتي عفونتهاي از پيشگيري در مناسب روش يک کاندوم از استفاده(

 مرد مني به زن حساسيت بروز موارد در 

 رحم گردن سرطان بروز امکان و نموده جلوگيري مماربتي بيماريهاي انتمال از ميتواند کاندوم

ًا  درماني تأثير ميتواند کاندوم اين بر عالوه .ميدهد کاهش زنان در را )سرويکس(  در مؤثري نسبتا

 .باشد داشته مرد زودرس انزال

 لرار انتخاب اولويت در کاندوم است، بارداري از مطمئن بسيار جلوگيري به نياز که شرايطي در

 .نميگيرد
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   :کاندوم از استفاده شیوه

 از لبل را کاندوم .باشد رسيده کامل تحريک به بايد تناسلي آلت کاندوم، از استفاده براي 

 که طوري به کشيد، آن هلاعد تا طول تمام در تناسلي آلت روي بر بايد نزديکي به شروع

 بايد را کاندوم خالي فضاي .شود جمع آن در مني مايع تا بماند بالي آن انتهاي خالي فضاي

 توجه بايد .شود تخليه آن در موجود هواي تا داد فشار تناسلي آلت روي کشيدن هنگام در

 ناخن با تماس در کاندوم زيرا نبيند آسيب ميکنند خارج بسته از را کاندوم که هنگامي داشت

 .ميشود پاره ديگر تيز جسم هر يا

   حالت اين در مماربت هادام زيرا شود، لطع نزديکي نعوظ پايان از لبل و انزال از پس بايد 

 نيز آلت خروج هنگام در .ميشود زن مهبل در درآمدن يا کاندوم ؾالغ از مني نشت سبب

 مهبل در آن ماندن بالي و سرخوردن از تا داشت نگه دست با را ؾالغ انتهاي بايد

  .شود جلوگيري

  ديگر هکنند نرم از کاندوم از استفاده هنگام در نبايد که داد آموزش نندگان مصرؾ به بايد 

 آسيب سبب است ممکن کار اين چون نمايند استفاده روؼني مواد ياساير و وازلين مانند

 .شود آن پارگي و التکس ديدگي

   کرد استفاده جديد کاندوم يک از بايد مماربت بار هر در.  

  فاسد سبب است ممکن آن انمضاي صورت در زيرا کرد دلت کاندوم مصرؾ تاريخ به بايد 

  )چسبندگي يا و شدن خشک( شود، آن در تؽييراتي ايجاد و التکس ؾالغ شدن

 ترشحات در زيرا کشيد؛ تناسلي آلت روي را کاندوم بايد نزديکي شروع از لبل هميشه

 دارد وجود اسپرم نيز مرد انزال از لبل

   روش از يا کاندوم از ديگري نوع از بايد کاندوم به زن يا مرد حساسيت صورت در 

 .کرد استفاده ديگري

  شده، پاره يا سوراخ وسيله اين که شد متوجه کاندوم با نزديکي از پس مصرفکننده چنانچه 

 از يکي از )ساعت 120( روز 5 حداکثر ظرؾ بايد ناخواسته بارداري از پيشگيري براي

 .کرد استفاده بارداري از پيشگيري اورژانس روشهاي

  :عمل مكانیسم

 لسمت يک خود جلوي لسمت در کاندومها .ميکند جلوگيري رحم و مهبل داخل به مني مايع ورود از

 .يابد تجمع آن در خروج از پس مني مايع که ميکند ايجاد را آن امکان که دارند پستانک نوک شبيه

  :اثربخشي

  .است% 97 حدود صحيح استفاده

  :مصرف منع موارد

  کاندوم در شده استفاده مواد ساير و التکس به حساسيت .1

 .کاندوم از استفاده دنبال به زوجين از کدام هر در پوستي لکههاي يا خارش بروز .2
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  :پیگیري

 کاندوم شدن تمام از پيش و )هفته 3-4 هر( يکبار ماهيانه بايست مي کاندوم از کنندگان استفاده

 و روش از استفادهکننده رضايتمندي بايد مراجعه بار هر در و کنند مراجعه وسيله دريافت جهت

 به بايد مرالبتها اين در .شود داده وي به زمال آموزشهاي و گرفته لرار بررسي مورد او تالمشک

 .گيرد لرار وي اختيار در کاندوم کننده مراجعه درخواست مورد تعداد

 و ديده آموزش بارداري از اورژانس پيشگيري روشهاي درباره بايد کاندوم از نندگان کاستفاده

 .شود داده لرار آنان اختيار در مربوطه لرصهاي

 . :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد 

 و خشک جاي در و شود نگهداري رطوبت و نور حرارت، از دور شرايط در بايد کاندوم .1

  .گيرد لرار بنفش ماوراء اشعه و فلوئورسانس المپ از دور و تاريک

 داده آموزش بارداري از پيشگيري اورژانس روش بايد کاندوم کنندگان استفاده کليه به .2

 .شود

  :کاندوم نگهداري چگونگي 

 بوده بنفش ماوراي اشعه و فلوئورسانس مپال نور ، رطوبت ، آفتاب مستميم نور از دور بايد کاندوم

 .شود نگهداري خنک و خشک درجاي و

  Contraception Emergency-EC:  بارداري از پيشگيري اورژانس روش 

 برخي آمدن وجود به يا بارداري در گذاري فاصله روشهاي از نکردن استفاده خاطر به اولات گاهي

 ميتوان موارد اين در .دارد وجود نزديکي از پس حاملگي احتمال )کاندوم شدن پاره مانند( تالمشک

 120 حداکثر تا گذاري فاصله روش عنوان به خوراکي ترکيبي لرصهاي يا لوونورجسترل لرص از

 . کرد استفاده اورژانس صورت به نزديکي از پس ساعت

 :EC روش از استفاده چگونگي و شروع زمان 

 فرصت اولين در جا يک عدد دو جسترول، لوونور لرص 

 بعد ساعت 12 عدد چهار و فرصت اولين در عدد 4 دي، ال لرص  

  12ديگر سفيد لرص عدد چهار و فرصت اولين در سفيد لرص عدد 4 فازيک، تري لرص  

 رفع براي LNG يا تريفازيک يا LD مصرؾ با تهوع حالت بروز صورت در .بعد ساعت

 داروي يک از روش، اين دوز هر مصرؾ از بعد ساعت 4-6 و لبل است بهتر حالت اين

 25-50 هيدرينات ديمن لرص .شود استفاده هيدرامين ديفن يا هيدرينات ديمن مانند تهوع ضد

 لاشك 2-4( ميليگرم  25-50 هيدرامين ديفن )شربت( لرص يا روز در بار3-4 ميليگرم

 بعدي ودوزهاي EC خوردن از لبل ساعت نيم آن اول دوز مصرؾ که )کوچک ؼذاخوري

 استفراغ و تهوع شدت کاهش در است، آن از پس ساعته 6 هاي فاصله با )نياز صورت در(

 .است مؤثر
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 :اثربخشي

  است% 97 ترکيبي لرص با و% 99 حدود لوونورجسترل با

 احتمال باید داشت وجود روز 7 از بیش لاعدگي تأخیر اگر EC روش از استفاده با *

  .داشت نظر در را بارداري

 :جانبي عوارض

 ،مصرؾ حين استفراغ تهوع  

 لاعدگي  اختالل

 سرگيجه و سردرد  

 :نمایند استفاده روش این از میتوانند که افرادي

 کاندوم پارگي  

  کاندوم شدن خارج 

  جنسي تجاوز  

 پياپي نوبت سه براي ترکيبي لرص فراموشي 

 ساعت سه از بيش مدت به شيردهي لرص فراموشي  

 ترکيبي آمپول تزريك در روز سه از بيش و مگسترون آمپول درتزريك هفته دو از بيش تأخير  

 منمطع يا طبيعي روش از نادرست استفاده  

  خروج IUD لاعدگي از ؼير زماني در 

  .شود استفاده EC روش از جنسي تماس داشتن صورت در 8 تا 4 بند موارد*

 

 موارد به فمط و گیرند لرار دائم استفاده مورد نباید روش این که است مهم نکته این در دلت*

 .میگردد محدود زیر

 

 :مصرف حین تذکرهاي

 تا شوند خورده نشده محافظت جنسي تماس از پس ممکن زماني فاصله اولين در ها لرص بايد.1

 .نمايند ايجاد را اثربخشي بهترين

 .نشوند خورده خالي شکم با ها لرص که است بهتر.2

 ضروري ها لرص مجدد خوردن روش، از استفاده از پس ساعت دو تا استفراغ صورت در.3

 .است

 کاربرد آموزش.است بار يک لاعدگي سيکل هر در روش اين از استفاده مجاز دفعات حداکثر.4 

 در ممکن دفعات حدالل در بايد روش اين که شود تأکيد بايد و بوده ضروري روش اين صحيح

 لاعدگي دوره هر در روش اين از يکبار مصرؾ بودن مجاز.گردد استفاده باروري دوران طول

  .نيست بارداري از پيشگيري روش عنوان به لاعدگي دوره هر در آن مصرؾ تأييد بر دليلي
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 و کاهش را روش اثربخشي ، محافظت بدون جنسي هاي تماس تعداد افزايش اينکه به توجه با.5

 محافظت جنسي تماس چند داشتن صورت در نبايد خانم يک دهد، مي افزايش را حاملگي احتمال

 نمايد استفاده بارداري از اورژانس پيشگيري روش از بار چند ، لاعدگي دوره يک طول در نشده

 يک براي فمط لاعدگي دوره درهر روش اين از استفاده ، بند در شده مواردمطرح اساس بر و

 .بود خواهد مجاز نوبت

 

 :مهم تذکر 

 کم تؽييرات اينال معمو .شود بعدي لاعدگي زمان در تؽيير باعث تواند مي روش اين از استفاده  

 شود، روز 7 از بيش لاعدگي تأخير اگر .افتد مي ديرتراتفاق يا زودتر روز چند لاعدگي و بوده

 براي معرفي و بررسي براي را فرد صورت اين در .داشت نظر در را بارداري احتمال بايد

 .(B.HCG)  ارجاع دهيد دوم سطح به بارداري تست انجام

 

  :گذاري فاصله طبیعي روشهاي 
  :دورهاي روش.1

 از پرهيز و لاعدگي سيکل يک طول در تخمک باروري لابليت با هدور شناخت از است عبارت

 از لاعدگي شروع از پس روز 14 تا 7 طول در بايد روش اين در .دوره اين طول در مماربت

 را زن در باروري لابليت با دورة .است مختلؾ زنان در دوره اين طول .کرد خودداري مماربت

 نيز و رحم گردن موکوس ترشحات ارزيابي تمويمي، روش .کرد تعيين روش چندين با ميتوان

 و پيچيدگي دليل به که است دوره اين تشخيص راههاي از بدن، حرارت هدرج تؽييرات کنترل

  .ميکنيم خودداري آنها ذکر از البا شکست ميزان

  :اثربخشي 

 که جوامعي در البته .است شده گزارش درصد 80 آمريکا جامعه در روش اين اثربخشي ميزان

 مهارت داشتن .بود خواهد کمتر ميزان اين ندارند را روش اين از استفاده جهت زمال هاي آگاهي

 اين از استفاده در اثربخشي ميزان که است مهمي عوامل جمله از باروري هدوره محاسب در زمال

 .ميکند تعيين را روش

  :منمطع روش

 .ميشود کشيده بيرون به واژن از )انزال( مني خروج از لبل مرد تناسلي آلت منمطع روش در

 .ميشود پيشگيري واژن به اسپرم ورود از بنابراين

 :اثربخشي

  .ميباشد% 82 روش اين موفميت ميزان

 

  :خدمت دهنده ارائه توجه لابل موارد

 آنها به و بدهد کافي توضيحات نمايند استفاده روش اين از ميخواهند که کساني به بايد مشاور.1

 که اين براي و شود وارد واژن داخل به انزال از لبل اسپرم مماديري است ممکن که نمايد گوشزد

  .باشند داشته را خود کنترل توانايي طرؾ دو هر بايد باشد مؤثر روش اين
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 مولت طور به يا نمايند استفاده ديگري روش هيچ از نتوانند گذاري فاصله متماضيان چنانچه.2

 هيچ از نکردن استفاده از روش اين از استفاده باشند، نداشته گذاري فاصله هوسيل هيچ به دسترسي

 .است بهتر ديگري روش

   :شیردهي روش 

 بدن در ايمني ايجاد با مادر شير .است شيرخواره تؽذي منبع بهترين مادر شير ميدانيد که همانطور

 فاصله سبب مادر شيردهي اين بر وهالع .ميکند محافظت بيماريها از بسياري از را او شيرخوار

 طول در است؟ حد چه تا گذاري فاصله امر در روش اين تأثير ميزان اما .ميشود نيز گذاري

 پايين نه يا بدهد شير خود نوزاد به چه مادر در بارداري ولوع احتمال زايمان، از پس ماه نخستين

 ولوع احتمال مّدت اين از پس اما .است شده متولؾ لاعدگي سيکل مدت اين طول در زيرا است؛

ًا  .ميرود ترالبا تدريج به گذاري تخمک يا لاعدگي  به نسبت شيرده زنان در لاعدگي ولوع عموما

 باشد، بيشتر شيردهي زمان مدت و دفعات هرچه .است کمتر نميدهند شير خود فرزند به که آنان

 از پس گذاري تخمک شروع زمان تشخيص حال عين در .است بيشتر لاعدگي تولؾ احتمال

 را خود گذاري تخمک دورة نخستين شيرده، زنان درصد 80 زيرا است، مشکل زنان در زايمان

 حتي شيرده زن يک که است محتمل بنابراين .داشت خواهند لاعدگي خونريزيهاي ولوع از لبل

 يکي عنوان به روش اين از استفاده پس .شود حامله باشد نشده شروع اش ماهيانه خونريزي اگر

 بايد سالم باروري خدمات از استفاده همشاور .نميگردد توصيه گذاري فاصله مطمئن روشهاي از

 شيرده زنان براي گذاري فاصله هاي روش از استفاده .شود انجام باردار زن يک زايمان از لبل

  .گيرد صورت )لاعدگي عدم صورت در( زايمان از پس هفته 6 بايد
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  :نکته
 روشها اين .باشد نداشته تأثير مادر شيردهي بر که باشد اي گونه به بايد پيشگيري روش انتخاب

 .باشد .. و پروژستروني آمپول تزريك يا کاندوم ينسترنول، ال،لرص IUD موارد از يکي ميتواند

 

  :گذاري فاصله خدمات مشاوره

 های ارزيابی مانجا ضمنمشاور آن جريان در  کههؾطر دو ارتباط يک از است عبارت مشاوره

 .نمايد انتخاب بارداری در ریذاگ ب فاصلهمناس روش يک تا ندکمی مکک ننده کمراجعه به مزال

  .است نزوجی برای روش نتری مناسب انتخاب سالم باروری مشاوره از هدؾ

 فرهنگي، نظر از زوجين وضعيت به بايد گذاري فاصله مناسب روش يک انتخاب براي

 و کرد توجه روش انتخاب در زوجين خواست نيز و متماضي متالس فرزندان، تعداد اجتماعي،

 مختلؾ روشهاي با آشنا و خدمت دهنده ارائه فرد توسط سالم باروري مشاوره بايست مي همچنين

 .گيرد صورت پيشگيري

 خدمات کنندگان ارائه سالم باروري خدمات مشاوره در مناسب و حميمي عاتالاط دادن با 

 .است سازگار متماضي وضعيت با انتخابي روشهاي که باشند مطمئن ميتوانند

 را انتخابي روش اند نموده کسب مشاوره در کافي عاتالاط که متماضياني ميدهد نشان بررسيها

  .ميدهند ادامه و کرده استفاده بهتري نحو به
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 :گذاري فاصله خدمات مرالبت اهداف و مفهوم  

 
 تحت که فردي هاي جنبه همه به مستمر رسيدگي از است عبارت کلي مفهوم در »مرالبت« 

دارد  لرار بهداشتي هبرنام يک پوشش

 خدمات از کنندگان استفاده از مرالبت سالم باروري برنامه اجراي در بهورزان وظايؾ از يکي

 .است گذاري فاصله

 هاي جنبه مداوم ارزيابي " از است عبارت گذاري فاصله خدمات کنندگان استفاده از مرالبت 

 تالمشک ، مصرؾ طرز ، رضايت ارزيابي مانند کنند مي استفاده روش يک از که فردي مختلؾ

 ". نيازهايش با مناسب برخورد و ... و متالس وضعيت ،

  :گذاري فاصله خدمات مرالبت در فعالیتها

  :کرد صهالخ ذيل مورد چهار در ميتوان را ميشود انجام مرالبت طول در که مختلفي کارهاي

 تالومشک نيازها با مناسب برخورد و گذاري فاصله خدمات از کنندگان استفاده ارزيابي - الؾ

 .آنان

 دفتر و خانوار پرونده در مربوطه فرمهاي در شده انجام الدامات و ارزيابي عاتالاط ثبت -ب

ممتد  مرالبت

 .روش از استفاده ترک موارد و مرالبت براي بهداشت خانه به مراجعه عدم موارد پيگيري - ج 

 

 برخورد و بارداري از پیشگیري روشهاي کنندگان استفاده ارزیابي ـ الف

 :آنان تالمشن و نیازها با مناسب
 حين در آمده پيش تالمشک و نيازها با مناسب برخورد و روشها از کنندگان استفاده ارزيابي

 دريافت و خدمت هکنند ارائه که است اين مشاوره هدؾ .ميگيرد صورت مشاوره لالب در استفاده

 ضامن که الداماتي ترين مناسب شده انتخاب روش هزمين در که باشند مطمئن دو هر خدمت کننده

 مطمئن خدمت هکنند ارائه اينکه براي .است گرفته صورت ، است خدمت کننده دريافت متالس

 متالس وضعيت ارزيابي به الدام بايد است بوده مناسب متماضي براي شده انتخاب روش باشد

 هکنند ارائه طريك اين به .نمايد شده انتخاب روش هزمين در او برداشتهاي نيز و کننده استفاده

 اينکه هم و نمايد حاصل اطمينان روش از کننده استفاده متالس وضعيت از ميتواند هم خدمت،

 خدمات دريافت ريزي برنامه زمينه در تصميم از حد چه تا کننده مصرؾ که دريابد ميتواند

  دارد؟ رضايت نموده انتخاب که روشي و گذاري فاصله

 

 شده بيني پيش سالم باروري هبرنام مرالبت خدمات در که مختلفي فرايندهاي اجراي در والع در

 :است ضروري اصل دو رعايت است،

 اين از استفاده در او رضايت و برداشتها و روش يک از استفاده براي متماضي خواست نخست

 .او متالس وضعيت دوم و روش
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 او تالمشک هزمين در مناسبي برخورد بايد باشد مشکل دچار موارد اين از يک هر در فرد چنانچه

 .پذيرد صورت

 خدمات دريافت جهت ريزي برنامه از کننده مصرؾ رضايت عدم سبب است ممکن که عواملي

   :باشد ذيل موارد از يکي شامل ميتواند شود، فرزندان بين گذاري فاصله

 او اطرافيان يا فرد باورهاي  

  است کرده نگران را روشه کنند مصرؾ که ابهاماتي  

  جانبي عوارض بروز  

 صورت »مشاوره« لالب در متماضي نيازهاي و تالمشک با مناسب برخورد گفتيم که همانطور

  .ميپذيرد

 :بارداي از پیشگیري روشهاي از کننده استفاده بابرخورد 

 ذهن در بايد که سؤالي نخستين ، نمايد مراجعه شما به و کند مي استفاده روش يک از که فردي ولتي 

 کرده گذاري فاصله خدمات زمينه در که ريزي برنامه از حد چه تا او که است اين شود مطرح شما

 فاصله خدمات دريافت فرايند ادامه به مايل مختلفي يلالد به بنا است ممکن فرد دارد؟ رضايت است

 :باشد زير موارد از يکي است ممکن يلالد اين ، نباشد گذاري

 شدن دار بچه به تمايل 

   گذاري فاصله ازخدمات استفاده به نيازي ديگر کند فکر شخص که شرايطي آمدن وجود به 

 .ندارد

   گذاري فاصله خدمات زمينه در اطرافيان يا او باورهاي 

 زوج يا فرد ، آمده وجود به جديد شرايط مورد در گفتگو و بحث با بايد بهورز فوق شرايط تمامي در 

 دارند دارشدن بچه به تمايل زوجي که هنگامي مثال عنوان به.دهد لرار راهنمايي و ارزيابي مورد را

 نه؟ يا دارند را خطر معرض در بارداري شرايط از يکي زوج اين آيا که نمايد ارزيابي بايد بهورز ،

 مي بهورز ، باشد داشته جدي خطر وي آينده فرزند يا زن متالس براي بارداري که صورتي در

 زماني تا ها روش از استفاده ادامه به تشويك را آنها مناسب اي شيوه با عاتالاط انتمال ضمن تواند

 .شود مناسب بارداري براي زوج شرايط که نمايد

 را مادر بهورز ، باشد داشته اوري فرزند به تمايل گذاري فاصله خدمات از کننده استفاده فرد چنانچه 

 .نمايد مي ارجاع خدمات ارائه دوم سطح به بارداري ييش مرالبتهاي انجام جهت

 :بارداري پیش مرالبتهاي شرایط واجدین

  .کنند لطع خواهند مي يا و لطع را خود پيشگيري روش بارداري لصد به که هايي خانم تمامي .1

 .دارند بارداري به تمايل و اند کرده مراجعه منفي حاملگي تست با که هايي خانم تمام .2

 وسيله دريافت براي بار اولين براي و نکرده استفاده روش هيچ از تاکنون که هايي خانم تمام .3

  .دارند آينده در بارداري به تصميم و مراجعه پيشگيري
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 :گذاري فاصله خدمات از کنندگان استفاده اي دوره ارزیابي 

 اين .گيرد مي صورت خاصي ضوابط مطابك گذاري فاصله خدمات کنندگان استفاده از مرالبت کار 

 ي وسيله تحويل به الدام ، مشخص زماني هاي دوره در دارند وظيفه بهورزان که است معنا بدين

 هاي زمان در را فرد حال شرح ، نموده) آن دريافت براي ارجاع يا ( بارداري از پيشگيري

 به زمال هاي بررسي انجام براي اورا يا آورند عمل به فيزيکي معاينه ، فرد از و بگيرند مشخصي

 .دهند ارجاع باالتر سطوح

 کننده مصرؾ که دارد روشي نوع به بستگي جديد پيشگيري ي وسيله تحويل ي نحوه و زمان 

 تحويل بهداشت خانه در ، يکبار روز 28 هر خوراکي هاي لرص مثال عنوان به .است کرده انتخاب

 .شود مي آنها کننده مصرؾ

 خاصي زماني ي برنامه طبك بايد کند مي گذاري فاصله روش يک از استفاده به شروع که فردي

 مراجعه بهداشت خانه به فرد بايد ها مرالبت اين از برخي انجام براي.لرارگيرد مرالبت مورد

 که است خاص هاي مهارت و امکانات از برخودداري نيازمند نيز ها مرالبت از برخي انجام.نمايد

 فرد بايد شرايط اين در.گيرد صورت ترالبا سطوح در بايد و نبوده ممدور بهداشت خانه در آنها انجام

 اين از استفاده شروع در IUD کنندگان مصرؾ مثال عنوان به.شود داده ارجاع ترالبا سطوح به

 جهت ماه 6هر فواصل به سپس و لاعدگي خونريزي پايان از بعد ماه يک ي فاصله به بايد روش

 .شوند ارجاع ترالبا سطوح به عفونت بررسي و IUD نخ کنترل

 :داشت توجه زیر موارد به باید اي دوره معاینات انجام زمان مورد در 

 روش از استفاده از ناشي جانبي اثرات يا عوارض دچار فرد که مولع هر در است ضروري .1

  .دارد لرار معاينه و بررسي مورد نيازش فراخور به را او گرديد

 يا خاص هاي مرالبت( ويژه هاي مرالبت به توصيه ) ماما يا پزشک( ترالبا سطوح چنانچه. .2

 مرالبت ي نحوه و زمان آنان دستور مطابك ، داشتند ) تر مدت کوتاه زماني فواصل در مرالبت

 شوند مي تنظيم ها

 آنها بايد که است موجود اي ه ويژ مرالبتي هاي توصيه ها روش اؼلب مصرؾ دوره شروع در .3

  .داد انجام ممرر زمان در را

 و جانبي اثرات و عوارض با برخورد شيوه و روش از استفاده نحوه مورد در آموزش به الدام .4

 ذکر اينجا در .شود انجام مستمر صورت به بايد کنندگان استفاده هاي ابهام و تالسؤا به پاسخ نيز

 جانبي اثرات و عوارض ،شرح آزمايشات ، معاينات نتايج است زم الکه دارد ضرورت نکته اين

 مرالبت دفتر و مرالبتي هاي فرم در دستورالعمل مطابك موارد ساير و شده داده هاي آموزش و

 .شود ثبت خانواده تنظيم

 علوم در کردن ثبت هواژ :مربوطه فرمهاي در روشها از کنندگان استفاده عاتالاط ثبت :ب

 ديگر يا فرد يک متالس وضعيت به مربوط عاتالاط کردن بايگانی معنای به داشتهب و مديريت

 .است معين عيتمج يک در داشتیبه حالتهای
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 منظم طور به عاتالاط هرگاه .نمود محاسبه  را مختلفي هاي ميزان ميتوان شده ثبت عاتالاط با 

 .آورد دست به را بيماري يک يا فرد يک مورد در بهداشتي مختلؾ ولايع روند ميتوان شوند ثبت

 موارد منظم ثبت و ميدهد دست به را او رشد روند کودک يک وزن منظم ثبت مثال عنوان به

 نه؟ يا است کنترل تحت بيماري آيا که ميگويد ما به ديگر عفوني بيماري هر يا اسهال ولوع

 ثبت صورت هر به اما ميشوند؛ گزارش ترالبا سطوح به منظم طور به شده ثبت عاتالاط برخي

 منظم طور به بايد شده ثبت عاتالاط .است دهي گزارش يا نويسي گزارش از بيش الدامي کردن

 عاتالاط ثبت .شود ارزيابي بهداشتي رخداد يک يا فرد وضعيت و گرفته لرار بازرسي مورد

 بايگاني براي ابزار مهمترين از يکي دفاتر و ها فرم .است بهورزان الدامات مهمترين از يکي

 .ميشود استفاده عاتالاط ثبت براي مختلفي هاي فرم از سالم باروري هبرنام در .هستند عاتالاط

 آماري ،فرمهاي مرالبت دفتر ، خدمات دريافت مرالبتي هاي ،فرم مشاوره فرم طورنمونه به

 ........ حياتي زيج در خانواده تنظيم پوشش ،جدول

  :روش ترک موارد و مرالبت براي مراجعه عدم موارد پیگیري : ج

 فرم در شوند مرالبت روز آن در بايد که را افرادي اسامي بايد کاري روز هر شروع در بهورز

 مراجعه بهداشت خانه به مرالبت براي روز آن در فرد چنانچه .نمايد مي ثبت روزانه پيگيري

 .دهد لرار مرالبت تحت را او و پيگيري روز همان حداکثر مدت ظرؾ بايست مي بهورز ننموده

 ضمن بايد بهورز کرد خودداري بهداشت خانه به مراجعه از فردي يليالد به چنانچه است بديهي

 بهداشت هخان در وي حضور عدم علت پيرامون گفتگو و بحث به را فرصتي او خانه به مراجعه

 اين انجام امکان چنانچه و پذيرد صورت مشاوره يک لالب در بايد نيز کار اين .دهد اختصاص

 بيشتر گفتگوي و بحث براي که کند تشويك را فرد بايد بهورز نباشد، ممدور فرد هخان در مشاوره

 .کند مراجعه بهداشت خانه به

  :خدمات پوشش شاخصهاي محاسبه براي عاتيالاط منابع

 که هستند ليمتي ذي عاتيالاط منابع بهداشت خانه در موجود عاتيالاط فرمهاي گفتيم که همانطور

 دست به آنها متالس وضعيت و هدؾ گروههاي با ارتباط در را کاملي عاتالاط ميتوان آنها از

 .آورد

   :سالم باروري هاي شاخص محاسبه براي اطالعاتي منابع

 خانوار پرونده مرالبتي فرمهاي  

  خانواده تنظيم به مربوط ستون(خانوار ساليانه بازديد فرم) 

 ممتد مرالبت دفتر 

   حياتي زيج در خانواده تنظيم پوشش جدول 

   108 آماري فرم 
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بر حسب نوع روش در آخرین  حیاتي زیج در خانواده تنظیم پوشش جدول تكمیل نحوه

 :روز سال

انواده خح زیج حیاتی به آن اضافه شد، به درج رلم فعالیتهاي تنظیم الجدول ششم كه بعدها در تکامل و اص

   مسکونی جمعیت تحت پوشش و برحسب روش تنظیمهو منطكاطالعات پایان سال در این جدول . تصاص داردخا

.خانواده ثبت می شود  

 وسیله یا روش پیشدگیري از ع كه از هرنو(یا زن و شوهرهایی)، تعداد افرادي ( اسفند12)ر سال خروز آدر 

ود در برگه زیج حیاتی ثبت خدر دفتر مربدوط، شمارش شده و در محل مخصوص به می کنندحداملگی استفاده 

.میشود  

چنانچه فرد در . گیرد  لرار میالکر سال ، مخدر تنظیم این جدول، هدف وضعیت ین سال كامل نیست بلکه فمط ماه آ

تمام آمار . انواده باشد، به عنوان ین مورد ثبت میشودخهنوز تحت پوشش روش تنظیم (اسفند)رین روز آن ماه خآ

 سالگی زن ادامه دارد و بعد از آن، فرد از گروه زنان واجد شرایط حذف میشود و 49ثبت شده در این لسمت تا سن 

گرد آمار او ثبت نمی . شود نه تعداد وسایلی كه از آنها استفاده شده است توجه داشته باشید كه تعداد افراد ثبت می 

آید نه   بسته لرص دریافت كرده باشند فمط ین نفر به حساب می5ص كاندوم و یا را ق5اگر زن یا شوهري مثالیعنی   

.نفر5  

دلت كنید كه در زمانهاي تعیین شده، تعداد افرادي كه از وسیله یا روش مورد نظر استفاده میكنند باید در محل 

. اند ود ثبت شوند، نه فمط تعداد افرادي كه در آن زمان وسیله دریافت كردهخمخصوص   

در پركردن این جدول اطمینان بهورز یا كارمند بهداشتی نسبت به استفاده از هرین از وسایل یا روشها شرط اصلی 

رین روز خاند تعداد كل آنها نیز در آ مرد كرده/ در مورد تعداد افرادي كه الدام به بستن لوله به روش جراحی در زن 

(.در مورد وازكتومی مردان نیز باید سن زن مطرح باشد)سال در ستون مربوط، ثبت میشود،   

روش طبیعی به استفاده از روشهاي غیردارویی و غیرمکانیکی براي پیشگیري از بارداري در روزهایی كه امکان 

روش ریتمین یا تمویمی، روش موكوس گردن رحم :  این روشها عبارتند ازعانوا. باروري وجود داشته باشد، گویند

. داري از نزدیکی، روش دماي پایه بدن و روش نزدیکی منمطعخود، روش شیردهی، روش (یا روش تخمن گذاري)

اند، استفاده میكنند  در لسمت سایر، تعداد افرادي نوشته میشود كه از روشها و وسایلی غیر از آنها كه ثبت شده

ق آنها كه در دسترس واحدهاي ارائه دهنده الانواده جمعیت عشایر در زیج حیاتی در زمان یيخعات تنظیم الثبت اط

دمت نیستند،خ  

استفاده میكنند، میتوان در آی یو دی ونورپلنت  براي افرادي كه از روشهاي دائمی تر مثل توبکتومی، وازكتومی،

دورهاي كه عشایر در منطمه تحت پوشش واحد بهداشتی درمانی نیستند نیز آمار آنها را به حساب آورد و در زیج 

كنندگان از لرص و كاندوم پیشنهاد میشود تعدادي بسته لرص یا كاندوم براي  در مورد استفاده. حیاتی ثبت كرد

امیدواریم كه همکاران محترم . تیار آنها لرار داده شودخماههایی كه افراد در پوشش مستمیم نظام شبکه نیستند، در ا

ي اه دمات به عشایر هرچه زودتر موفك به یافتن راه حلی كاربرد ي براي یافتن د ادهخدست اندركار بررسی ارائه 

.لی آنها شوندالصدحیح از زمان یي  
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 (:108 شماره فرم ( خانواده تنظیم ماهیانه گزارش فرم 

 ، بيمارستان مانند خدمت ارائه واحدهاي در سالم باروري خدمات عملکرد ثبت منظور به فرم اين

 نظام در . است گرديده طراحي سيار تيم و بهداشت خانه ، روستايي و شهري درماني بهداشتي مراکز

 ديوار به مزبور فرم. نامند مي 108 شماره فرم را آن گاه لذا و اند داده 108 کد فرم اين به آماري

 شمارش ها خط چوب دتعدا ماه پايان در .شود مي زده خط چوب روزانه و شده نصب بهداشت خانه

 تکميل در بايد که اي نکته.شود مي ارسال ترالبا سطح به و ثبت مشابه فرم در عدد صورت به و شده

 زده خط چوب فرم اين در عاتيالاط بهداشت خانه در که است اين داشت نظر مد فرم اين عاتالاط

 به مرکز يا زايماني تالتسهي واحد يک در چنانچه بنابراين ،شودی م ارائه محل همان در که شود مي

 مي ، آيد مي عمل به اسمير پاپ آزمايش انجام يا دي – يو – آي گذاشتن به الدام درماني داشتي

 .شود خودداري آنها ثبت از بايست

  .است آمده فصل ادامه در فرم تکميل ي نحوه دستورعمل ، عاتالاط ثبت در دلت منظور به 
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 :108 شماره فرم دستورالعمل

 صورتي در زايماني تالتسهي واحدهاي شود مي يادآوري :گردد مي تکميل زير مراکز در فرم اين

 که نمود دلت بايست و دهند ارائه را آمار لمستك هستند فعال IUD گذاردن و اسمير پاپ امر در که

 .نکند شماري دوباره را آمار اين مربوطه روستائي بهداشتي مرکز

                بهداشت خانه.3               روستائي و شهري درماني بهداشتي مرکز.2              بيمارستان.1

    عشاير.6                                             بيمارستان. 5                       سيار تيم.4

 روزانه و شده نصب ديوار به فرم که است صورت بدين فرمها ساير همانند فرم اين کردن پر طريمه

 ترالبا سطح به و ثبت مشابه فرم در رلم و عدد صورت به ماه پايان در و شود مي زده خط چوب

 . شود مي ارسال

  :جدید مراجعین 

 لوله بستن براي و باشند نکرده استفاده پيشگيري وسيله نوع هيچ از حاله ب تا که است کساني شامل

 انجام توبکتومي اعمال تعداد لوله بستن جديد موارد بنابراين . ميشوند محسوب جديد مراجعين همگي

 آنان از اسمير تست بار اولين براي که است افرادي شامل اسمير پاپ براي و است ماه هر در شده

 پيشگيري وسيله يعني هستند خدمت کننده ارائه که ميشود پر واحدهايي توسط رديؾ اين .ميشود گرفته

 انجام را) دستورالعمل طبك توبکتومي هاي انديکاسيون موارد(توبکتومي عمل يا نمايند مي توزيع را

 .گيرند مي کننده مراجعه از اسمير تست يا و دهند مي

  :اسمیر پاپ گرفتن و پیشگیري وسیله براي الدام یا توزیع 

 در يا و گذارند مي را دي يو آي يا و کنند مي توزيع را وسيله که واحدهايي توسط فمط نيز رديؾ اين

 آماري نبايد رديؾ اين در دهنده ارجاع واحدهاي و شود مي پر گيرند مي اسمير تست يا و آورند مي

 گردد مي ثبت شود مي داده فرد به که اي وسيله تعداد کاندوم و لرص مورد در همچنين .باشند داشته

 شود مي تزريك ويال يک يا و گذارده IUDيک فمط نفر هر براي چون روشها ساير مورد در ولي

 خودبخود درآمدن( خانه چهار مورد در . شود مي زده خط چوب يک فمط نفر هر براي بنابراين

IUD  ) گذارنده واحد زمان هر IUD که شد مطلع IUD آمار است شده خارج خودبخود فرد 

 تحت کنترل براي ولي گذارده خصوصي بخش در را IUD فرد چنانچه و نمايند مي درج را مربوطه

 .نمايد ثبت تواند مي را آمار اين کننده کنترل واحد است پوشش

  :مراجعین کل 

 -کنترل -روش دريافت براي ارجاع -روش دريافت( پيشگيري براي که دليلي هر به کننده مراجعه

 نمايد مراجعه درماني بهداشتي واحد به اسمير پاپ گرفتن و ارجاع و)مشاوره انجام -روش از شکايت

 دريافت براي نفر يک مراجعه با صهالخ طور به. شود مي زده خط چوب يک مربوطه ستون در

 را جديد شرايط و نمود دريافت واحد همان از را روش  اگر بهداشتي واحد به پيشگيري روش يک

 نداشت را جديد شرايط اگر و .شود مي زده خط چوب رديؾ سه هر در مربوطه ستون در داشت نيز

 محل به خدمت دريافت براي اگر و شود مي زده خط چوب مراجعين کل و توزيع رديؾ دو در فمط
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 وي براي مراجعين کل رديؾ در فمط باشد داشته هم را جديد شرايط اگر حتي شد ارجاع ديگري

 .شود مي زده خط چوب

 بهداشتي واحد به مشاوره امر و روش انتخاب براي که است افرادي شامل مشاوره ستون مراجعين 

 انتخاب را روش يک چنانچه و کنند نمي دريافت را اي وسيله نيز مشورت از پس و کنند مي مراجعه

 خط چوب وسيله ستون در و شود نمي ثبت آماري مشاوره ستون در کنند دريافت روز همان و کرده

 .شود مي زده

 و اسمير پاپ ستون و شود انجام نبايستي ستون دو در همزمان زدن خط چوب است آوري ياد به زمال

 .هستند مستثني امر اين از وسيله توزيع رديؾ در درآوردن يا آمدن در به مربوط هاي خانه چهار

 دريافت روش بار اولين براي که کساني جديد مراجعين رديؾ اورژانس روش به مربوط ستون در 

 .شود مي ثبت دارند مي

 :ها شاخص

 عددي هاي نشانه نوعي بهداشتي هاي شاخص.است عددي ي نشانه نوعي "المعمو شاخص : تعريؾ 

 عدد يک صورت به است ممکن ها شاخص.هستند معين جمعيت يک تندرستي يا بهداشتي وضعيت از

 ، ميزان آن هاي مجموعه زير که است کلي حالاصط يک خود نسبت.باشند عددي نسبت يک يا خام

 .باشد مي... و درصد

 ، برنامه شرايط واجدين تعداد همسردار، ساله 49 تا 10 زنان توانند،تعداد مي راحتي به بهورزان 

 سال 35 تا 18 سن در بارداري ولوع درصد ، گذاري فاصله خدمات از کنندگان استفاده تعداد

 با را ...و نابارور زوجين ، فرزندآوري زمينه در ديده آموزش زوجين ، خواسته بارداري ودرصد

 خصوصيت يا پديده يک ممايسه براي است زمال گاه اما .نمايند شمارش عاتيلالاط هاي فرم از استفاده

 استفاده تعداد روستايي در چنانچه مثال عنوان به .کرد استفاده عددي هاي نسبت از جمعيت در

 زوج 40 ) بهار فصل روز آخرين " المث ( معين زمان يک در گذاري فاصله هاي روش از کنندگان

 پوشش تحت شرايط واجد هاي زوج درصد 40، باشد زوج 100 واجدشرايط هاي زوج تعداد و

 باشد زوج 50 شرايط واجد هاي زوج تعداد روستا همين در اگر اما هستند؛ ها روش از کننده استفاده

 . هستند پوشش تحت آنها درصد 80 ،

 

 : سالم باروري برنامه شاخصهاي 

 گرفتن نظر در بدون مرگ و مواليد به توجه با جمعيت رشد = جمعيت طبيعي رشد ميزان-1

 0 سال وسط جمعيت سال يک طول در مرگها از مواليد تعداد تفاضل مهاجرتها

 49 زنان کل تعداد به سال 10تا 49 همسردار زنان تعداد - سال 10 تا 49 همسردار زنان درصد -2

سال  10 تا

درسال  ساله10 تا 49زن 1000هر ازاي به زنده مواليد -عمومي باروري ميزان-3
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 خاص سني گروه يک در زنان ميان در زنده مواليد تعداد - سني اختصاصي باروري ميزان-4

يکسال  در سني گروه همان ميانه برجمعيت

 خود باروري دوران طول در زن يک که فرزنداني تعداد متوسط -  (TFR )کلي باروري ميزان-5

 .داشت خواهد کنوني باروري وضعيت ماندن ثابت شرط به )سال10تا49(

 و سال 18 زير سني اختصاصي باروري ميزان :باروري بهداشت در متالس در عدالت شاخص-6 

 در زنان گروه همان جمعيت به سال 17تا10 سني گروه زنان در زنده مواليد تعداد = سال 35 يالبا

سال  در زنان گروه همان جمعيت به سال 36تا49سني گروه زنان زنده مواليد تعداد و سال

 

خانواده  تنظيم پوشش درصد-7
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 :منابع

 -آخرين دستورالعمل های باروری سالم- کتاب تنظيم خانواده از مجموعه آموزش کتب بهورزی
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