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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 مبتنی بر دستور عمل فاصله گذاری مناسب در بارداری "آموزش/ مشاوره فرزندآوری"بازنگری در گروه های واجد شرایط موضوع: 

 با سلام و احترام

ردهای این معاونت در راستای ارتقای نرخ باروری کلی، پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و تغییر رویک         

به عنوان یکی از خددما  بدا اویویدت بایدا در برنامده بداروری سدایی و جمعیدت   "آموزش/ مشاوره فرزندآوری"

به منظور پیشگیری و کاهش مشکلا  ناشی  3131طراحی و مورد پیگیری قرار گرفته است. در این راستا از سال 

اختن فرزندآوری و کاهش متوسط فاصله بین فرزنددان، گدروه هددی ایدن آمدوزش هدا شدام  بدی از به تاخیر اند

 فرزند، تک فرزند و ... تعیین و توسط ارایه دهندگان خدما  براساس دستور عم  های ابلاغی اجرایی شده است.

د مدورخ 36141/133فاصله گذاری مناسب در بارداری )موضدو  نامده شدماره  همچنین براساس دستور عم    

(، ضمن بازنگری در گروه های هدی این آمدوزش هدا کده در  ید  آورده شدده اسدت، زمدان شدرو  82/2/3132

  ماه قب  از تغییر شرایط فرد تعیین شده است. 4آموزش/ مشاوره فرزندآوری 

 گروه های هدف:

 ماه پس از زایمان؛  38 -سال زایمان کرده 11زنان کمتر از  -

 ماه پس از زایمان؛  4  -ل زایمان کرده بدون هیچ بیماری زمینه ای و عارضه در بارداری قبلیسا 11زنان بایای  -

 ماه پس از زایمان؛  4 -زنان با سابقه استفاده از روش های کمک باروری -

 ماه پس از زایمان؛  38 -بعد از پره اکلامپسی -

 ماه پس از زایمان؛  38 -بعد از زایمان زودرس -

 ط، بلافاصله بعد از آن )هر زمانی که از نظر روحی فرد آمادگی یازم را داشته باشد(؛در صور  سق -

 ماه پس از شرو  زندگی مشترک. 4زنان بدون فرزند و غیرباردار؛  -

با توجه به اهمیت، حساسیت و شاخص مدار بودن خدمت آموزش/ مشاوره فرزندآوری مقتضی اسدت دسدتور    

د مورد اشاره در این خدمت با توجه به گروه هدای تعیدین شدده، اقددام یدازم مبدذول فرمایند، نسبت به رعایت مفا

یازم به  کر است پس از موفقیت در مشاوره و تمای  مادر)زوجین( به فرزند آوری، باید طبق بسته خددما  گردد. 

 م شود.اقدا 36141مراقبت پیش از بارداری سلامت مادران و با رعایت فواص  درج شده در دستور عم  
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