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 معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی ...

موضوع: گروه هدف پیشنهادی برای محتواهای آموزشی ارسالی در راستای سیاست های کلی جمعیت

باسالم و احترام

به استحضار می رساند: پیرو ابالغ سیاست های كلی جمعیت و تدوین رویکردهای دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس در برنامه های 

سالمت باروری برای ارتقای نرخ باروری كلی، این دفتر اقدام به برنامه ریزی در راستای فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از ناباروری و 

كاهش عوامل مستعد كننده آن، كاهش متوسط سن ازدواج و سن فرزندآوری مبتنی بر سالمت مادر و كودك و كاهش متوسط فاصله 

زمانی بین تولد فرزندان و كاهش تك فرزندی نموده است.

در این راستا با همکاری مركز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی كرمان محتواهای آموزشی زیر تهیه و چاپ گردیده است.

سن و ناباروری -۱

مشکالت و پیامدهای تك فرزندی -۲

شیوه زندگی و ناباروری -۳

به منظور بهره مندی مناسب ارایه دهندگان و گیرندگان خدمت و ارتقای سطح آگاهی و بهبود نگرش آنان، گروه هدف پیشنهادی برای 

استفاده از این محتواهای آموزشی به شرح زیر اعالم می گردد. شایان ذكر است در ارایه این خدمات متغیرهایی مانند سواد، ایجاد تمایل 

به استفاده از این محتوا و استفاده از سایر روش های آموزشی دیگر از جمله آموزش چهره به چهره نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.

گروه هدف پیشنهادی کتابچه سن و ناباروری:

همه ارایه دهندگان خدمت -۱

زوجین در آستانه ازدواج كه سن خانم در هنگام ازدواج بیشتر از ۱۹ سال است. (بدیهی است گروه های سنی باالتر در اولویت  -۲

می باشند).

خانواده های بی فرزندی كه در مشاوره تصمیمی برای فرزندآوری ندارند و یا برای گرفتن سایر خدمات مراجعه نموده اند. -۳

خانواده های دارای یك فرزند كه سن فرزند آنها حداقل ۲۴ ماه می باشد.  -۴

خانواده های دارای دو فرزند كه سن آخرین فرزند آنها بیش از ۳۰ ماه است . -۵

گروه هدف پیشنهادی کتاب مشكالت و پیامدهای تك فرزندی:

همه ارایه دهندگان خدمت -۱

همه زوجین بدون فرزند -۲
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كلیه زوجینی كه فقط دارای یك فرزند با سن حداقل ۲۴ ماه دارند و دارای یکی از شرایط زیر می باشند: -۳

هنگام مراجعه برای انجام مراقبت كودك سالم و بررسی توسط ارایه كنندگان خدمت تمایلی برای فرزندآوری ندارند. 

برای دریافت خدمات فاصله گذاری مراجعه می نمایند. 

برای مراقبت های كودك سالم در سنین ۳،۴، ۵ و ۶ سالگی مراجعه نموده اند. 

 برای دریافت گواهی سالمت برای مهدكودك و یا برای سنجش سالمت دانش آموزان بدو ورود به مدارس مراجعه 

می نمایند.

مربیان مهدهای كودك و مشاورین مدارس -۴

انجمن اولیا و مربیان -۵

والدین دانش آموزان تك فرزند در دبستان ها و مهدكودك ها -۶

گروه هدف پیشنهادی کتابچه شیوه زندگی و ناباروری

همه ارایه دهندگان خدمت -۱

زوجین در آستانه ازدواج -۲

گروه های شغلی مرتبط با محتوای كتابچه -۳

زوجین بی فرزند مراجعه كننده به واحدهای ارایه خدمت. -۴

 


