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رد   �دا

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

  مبتنی بر دستور عمل فاصله گذاري مناسب در بارداري "آموزش/ مشاوره فرزندآوري"بازنگري در گروه هاي واجد شرایط موضوع: 

  با سالم و احترام

کلی،  ردهاي این معاونت در راستاي ارتقاي نرخ باروريپس از ابالغ سیاست هاي کلی جمعیت و تغییر رویک         

به عنوان یکـی از خـدمات بـا اولویـت بـاال در برنامـه بـاروري سـالم و جمعیـت            "آموزش/ مشاوره فرزندآوري"

 به منظور پیشگیري و کاهش مشکالت ناشـی  1393طراحی و مورد پیگیري قرار گرفته است. در این راستا از سال 

اختن فرزندآوري و کاهش متوسط فاصله بین فرزنـدان، گـروه هـدف ایـن آمـوزش هـا شـامل بـی         از به تاخیر اند

  ت.فرزند، تک فرزند و ... تعیین و توسط ارایه دهندگان خدمات براساس دستور عمل هاي ابالغی اجرایی شده اس

د مـورخ  14565/300فاصله گذاري مناسـب در بـارداري (موضـوع نامـه شـماره       همچنین براساس دستور عمل   

)، ضمن بازنگري در گروه هاي هدف ایـن آمـوزش هـا کـه در ذیـل آورده شـده اسـت، زمـان شـروع          28/8/1398

   ماه قبل از تغییر شرایط فرد تعیین شده است. 6آموزش/ مشاوره فرزندآوري 

  گروه هاي هدف:

  ز زایمان؛ ماه پس ا 12 -سال زایمان کرده 35زنان کمتر از  -

  ماه پس از زایمان؛  6  -یل زایمان کرده بدون هیچ بیماري زمینه اي و عارضه در بارداري قبلسا 35زنان باالي  -

  س از زایمان؛ ماه پ 6 -اي کمک باروريهزنان با سابقه استفاده از روش  -

  ماه پس از زایمان؛  12 -بعد از پره اکالمپسی -

  ماه پس از زایمان؛  12 -بعد از زایمان زودرس -

 اشد)؛ط، بالفاصله بعد از آن (هر زمانی که از نظر روحی فرد آمادگی الزم را داشته بدر صورت سق -

  س از شروع زندگی مشترك.ماه پ 6زنان بدون فرزند و غیرباردار؛  -

با توجه به اهمیت، حساسیت و شاخص مدار بودن خدمت آموزش/ مشاوره فرزندآوري مقتضی اسـت دسـتور      

ول د مورد اشاره در این خدمت با توجه به گـروه هـاي تعیـین شـده، اقـدام الزم مبـذ      فرمایند، نسبت به رعایت مفا

مات الزم به ذکر است پس از موفقیت در مشاوره و تمایل مادر(زوجین) به فرزند آوري، باید طبق بسته خـد گردد. 

 م شود.اقدا 14565مراقبت پیش از بارداري سالمت مادران و با رعایت فواصل درج شده در دستور عمل 

  

    


