گزارش اجمالی برنامه های

مدیریت سالمت جمعیت،خانواده و مدارس

رسالت :حفظ وارتقای سالمت خانواده مبتنی بر گروههای مختلف سنی و گروه های هدف ویژه
مأموریت :دستیابي به جامعه ای سالم مبتنی بر اسناد باال دستی بطوریکه تمامی گروههای سنی و
گروه های هدف ویژه در خانواده ها با بهره گیری از خدمات سالمت مطلوب و دسترسی عادالنه ،
كیفیت زندگي مناسبی را تجربه نمایند
خانواده يكي از اساسي ترين ارکان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد  ،از افراد مختلفي تشكيل شده و
خصوصيات و ويژگي هاي همين افراد برونداد هاي آن را ايجاد مينمايد  ،خانواده داراي امتيازاتي است که آن را
از ديگر نهادها با تشكيالت مشابه مجزا ميسازد  .يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است .
اين امتيازدر خانواده باعث ميشود که اثربخشي فعاليت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتي که در بين اعضاي
خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود  .بنا براين کارآيي برنامه هاي سالمت که محور توسعه اجتماعي است در
محيط خانواده افزايش يافته و موجبات اعتالي جامعه را فراهم مي آورد  .از همين رو يكي از رويكردهاي اصلي
نظام سالمت برنامه ريزي مبتني بر خانواده بوده است .
دفتر سالمت جمعيت و خانواده يكي از ادارات قديمي و محوري وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي بوده
که برنامه هاي آن مهمترين محل مواجهه مردم با نظام سالمت است  .اين اداره کل طي سه دهه گذشته
مهمترين مداخالت را براي ارتقاي سالمت مادران و کودکان در کشور راهبري نموده و هم اکنون با وظائفي
گسترده تر وتوسط مديريت سالمت جمعيت و خانواده در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي  ،جمعيت عام
و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقاي سالمت گروههاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات
سالمت مديريت مي نمايد  ،بطوريكه با طراحي  ،سياستگزاري  ،برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي
اولويت دار براي گروه هاي سني مختلف شامل نوزادان – کودکان –نوجوانان –جوانان –ميانساالن –سالمندان
وگروه ويژه مادران وخدمات باروري سالم اين مهم را بانجام ميرساند .

 -1عنوان برنامه :مراقبت ادغام یافته سالمت کودکان
 -2مسئول اجراي برنامه  :بهجت غضنفرزاده کارشناس کودکان  -زهرا مرادي پور قوام کارشناس نوزادان  -بنفشه شریفیان
کارشناس کودکان
 -3اهداف برنامه :
هدف کلی :افزایش امید به زندگی
اهداف اختصاصی:
-1کاهش مرگ شیرخواران به کمتراز  1.01درهزارتولدزنده -2کاهش میزان مرگ کودکان زیر  1سال کمتراز  12درهزارموالیدزنده -3
ارتقارشدوتکامل همه جانبه کودکان ( -4 )ECDافزایش کودکانی که دربدوورودبه مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل %21
نسبت به سال پایه تاپایان برنامه
 -4خالصه ای از تعاریف برنامه :


کودک سالم:
کلیه کودکانی که به دنیا می آیند باید به صورت دوره اي و مرتب توسط خانواده ها به مــراکز بهداشتی  -درمانی آورده شده و بر
اساس سن کودک وضعیت رشد وتکامل کودک بررسی گردد  .این مراقبتها از بدو تولد آغاز و تا  5سالگی کودک ادامه خواهد یافت
.در واقع هدف از اجراي این برنامه پایش منظم رشد کودک و شناسایی مشکالت و بیماریهاي احتمالی کودک است که ممکن است
رشد و تکامل کودک را تحت تاثیر قرار دهد.



مانا( مراقبت ادغام یافته کودک بیمار):

هر ساله چندین میلیون کودک زیر  5سال در کشورهای در حال توسعه به علت بیماریهای شایع دوران کودکی از جمله عفونت های حاد
تنفسی و اسهال ،سوء تغذیه و یا ترکیبی از آنها می باشد که با تشخیص و درمان صحیح و مناسب قابل پیشگیری است سازمان جهانی
بهداشت با همکاری یونیسف مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال که حاوی تدابیر موثر درمانی به همراه موارد ساده پیشگیری است را
بعنوان مهمترین استراتژی را برای کاهش مرگ میر کودکان توصیه نموده است .


نظام کشوری مرگ کودکان زیر  5سال

در میان شاخص هاي مختلف مرگ و میر  ،شاخص مرگ ومیر کودکان تعیین کننده بسیار مناسبی براي سطح توسعه یافتگی جوامع
است چرا که اوال تحت تاثیر گروههاي سنی قرار ندارد و از سوي دیگر در بسیاري از موارد  ،علل تعیین کننده مرگ ومیر در
سنین کودکی مربوط به شرایط زندگی است که نوزادان در آنجا به دنیا آمده و پرورش یافته است.عوامل متعددي در مرگ و میر
کودکان موثرهستند .بعنوان مثال می توان به اختالف در وضعیت بهداشت عمومی مادر ،مراقبت هاي ویژه در دوران حاملگی و پس
از زایمان ،تغذیه و بهداشت در دوران کودکی و ...اشاره نمود که باعث بوجود آمدن اختالف در سطح مرگ ومیر کودکان در میان
جوامع ،اقوام و خانواده هاي مختلف می شود،



تغذیه با شیر مادر تغذیه با شیر مادر

نقش بی نظیر آن در پیشگیري از ابتال به بیماریها و مرگ و میر شیرخواران و تامین سالمت آنان در چند دهه اخیر  ،فعالیت سازمان هاي
بین المللی بهداشتی براي احیا تغذیه با شیرمادر گسترش یافت  .هدف کلی این نهضت تغییر روند تغذیه با شیرمصنوعی در سراسر دنیا
از طریق حفظ  ،حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر بود چرا که گستر ش تغذیه مصنوعی حاصلی جز افزایش بیماریها ي اسهالی  ،عفونت
ها  ،سوتغذیه و مرگ کودکان نداشت .
نهضت جهانی راه اندازي بیمارستانهاي دوستدار کودک در سال  1191توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف براي ارتقاءمیزان
تغذیه با شیر مادرمعرفی گردید .ودر بسیاري از زایشگاهها و بخشهاي زنان وزایمان به اجرا درآمد،.موجب کاهش سوءتغذیه و عفونت
ودر نتیجه کاهش ابتال به بیماریها و مرگ ومیر کودکان گردیده است.


رشد و تکامل همه جانبه کودکان (:)ECD

تکامل ابتدای کودکی شامل حیطه های مختلفی از قبیل شناختی  ،تکلمی احساسی اجتماعی جسمس روانی معنوی میباشد که همگی بر
یادگیری  ،موفقیت تحصیلی  ،احتمال ابتال به بیماریهای جسمی و روانی  ،م شارکت اقتصادی عملکرد اجتماعی برسالمت فرد تاثیر به سزایی
خواهد داشت
 -5روند برنامه .تقویت اجراي نظام کشوري مراقبت مرگ کودکان زیرپنجسال
•

کاهش مرگ ومیر نوزادان از 9/9در هزار تولد زنده در سال 93به  1.8در هزار تولد در سال 99

•

کاهش مرگ ومیر کودکان زیر  5سال از 8..9در هزار تولد زنده در سال  93به  83.5در هزار تولد زنده در سال 99

•

کاهش مرگ ومیر کودکان زیر یک سال از 8..9در هزار تولد زنده در سال  93به  88.11در هزار تولد زنده در سال 99

-6مراکز مجری برنامه دراستان  :مراکز خدمات جامع سالمت شهری  ،مراکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی  ،پایگاه شهری خدمات
جامع سالمت  ،پایگاه روستایی خدمات جامع سالمت  ،خانه های بهداشت
 -7شاخصهای عملکردی عمده برنامه:
نام شاخص

فرمول شاخص

13

14

15

19

مرگومیرنوزادان()NMR

 *۰۱۱۱تعداد مرگ کودکان زیر  ۸۲روز در

 1.1در هزار تولد زنده

1.1

1

9.1

یکسال
تعداد موالید زنده در همان سال

مرگ و میر کودکان زیر یکسال (
) IMR

*۰۱۱۱

تعداد کل کودکان زیر یکسال فوت
شده
موالید زنده

 12.9در هزار تولد
زنده

11.75

11.7

11.9

مرگومیرکودکان زیرپنچسال()U5MR

 *۰۱۱۱تعداد مرگکودکان کمتراز ۵سال دریکسال

 14.9در هزار تولد

تعدادموالیدزنده درهمان سال

زنده

13.9

13.5

12.7

سال54

سال 51

سال 59

درصد نوزادان با وزن کمتر از  21..گرم

104

906

5.9

درصد تغذیه انحصاري با شیر مادر

9402

7707

79.5

درصد تداوم تغذیه با شیر مادر تا پایان  24ماهگی

6909

64

77.8

درصد پوشش غربالگري تکامل کودکان در یک سالگی ( ) ASQ

6706

6601

92.2

درصد پوشش کامل مراقبت کودکان زیر  1سال

7402

71

76.1

عنوان شاخص

مرگومیرکودکان 1-15ماهه

 *۰۱۱۱تعداد مرگکودکان  8-59ماهه دریکسال

4.4

 4.5در هزار تولد زنده

5.4

3.7

تعدادموالیدزنده درهمان سال

 -9وضعیت برنامه در سطح شهرستانهای استان  ( :رتبه بندی شهرستانها )
رتبه

1

1

2

2

2

3

3

3

نام شهرستان

همدان

کبودراهنگ

بهار

تویسرکان

نهاوند

رزن

مالیر

فامنین

 -9فعالیتهای عمده انجام شده ودرحال اجرا :
 اجرای مراقبت ادغام یافته کودک بیمار از سال 1331و کودک سالم ازسال 1331
 اجرای بسته خدمتی جدید کودکان در شهرستان نهاوندازتیر ماه سال 1396
 غربالگری تکامل کودکان درشهرستانهای استان ازسال 92
 اجراي برنامه غربالگري تکامل کودکان با تست بیلی در شهرستان همدان
 اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا  99ماهه و ارایه مستندات به اداره سالمت کودکان
 ارزیابی بیمارستانهاي دوستدارکودک در خصوص مراقبت هاي دوره نوزادي و تغذیه نوزادان با شیر مادراز سال
1675
 برنامه ریزي جهت برگزاري دوره هاي عملی بیلی جهت دانشگاههاي ابالم،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و برگزاري
آموزش عملی بیلی جهت دانشکده اسدآباد
 راه اندازي مرکزجامع تکامل کودکان

 -1عنوان برنامه :خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن
 -2اهداف برنامه:
اهداف کلی :دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت
افزایش امید به زندگی
اهداف اختصاصی:
 .1افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن به میزان  33درصد جمعیت تحت پوشش در سال
 .2کاهش میزان مرگ  33تا  73سال به مقدار  2درصد در سال17
 -3خالصه اي از تعاریف برنامه:
مراقبت ادغام یافته دورهاي میانساالن :هر سه سال یکبار ،براي زنان و مردان  6.تا  15ساله به دنبال فراخوان در مراکز ارائه خدمت یا
براي کارکنان موسسات و سازمانها با نظارت مراکز بهداشت ،بر اساس بسته خدمتی ،خدمات مربوطه ارائه میگردد.


مراقبت ممتد :درفاصله دو مراقبت دوره اي براي افراد داراي مشکل و نیازمند پیگیري ،بر اساس بسته خدمتی ،خدمات مربوطه
ارائه میگردد.



آموزش شیوه زندگی سالم :آموزش اتخاذ الگوي صحیح تغذیه ،فعالیت بدنی مناسب ،سالمت روان ،پرهیز از مصرف انواع دخانیات
یا ترک استعمال آن که از سال  1666در کنار انجام مراقبت ،به میانساالن ارائه میگردد.



بازاریابی اجتماعی :فرایندي است که مخاطبان را جهت مشارکت و پذیرش داوطلبانه برنامه تشویق می کند .شامل  4عنصر:
محصول ،قیمت محصول ،مکان ارائه محصول و ترویج محصول است .آنچه باید مورد توجه ارائه دهنده خدمت قرار گیرد ،عنصر
چهارم (ترویج محصول) است.

 -4روند برنامه در سالهاي اخیر :برنامه مراقبت میانساالن از سال 8811در شهرستان پایلوت (اسدآباد) تحت عنوان مراقبت یائسگی
براي زنان  59-95ساله اجرا شد .در سال 59تعداد شهرستان پایلوت اضافه شد ( 2شهرستان :اسدآباد و همدان) .در سال گروه هدف
به زنان  29-95سال گسترش یافت و مراقبت عمومی گروه هدف به مراقبت یائسگی افزوده شد (برنامه سبا) .در سال  55کلیه
شهرستانها مراقبت زنان میانسال  29-95سال آغاز شد .در سال  59گروه هدف به زنان و مردان ( 89-95برنامه سبا و سما) تغییر
یافت .در سال  59و به دنبال ادغام بیماريهاي غیر واگیر در نظام شبکه و در قالب گروههاي سنی ،خدمات نوین سالمت میانساالن به
زنان و مردان  89-95ساله ارائه میگردد.
 -5مراکز مجري برنامه دراستان  :مراکز خدمات جامع سالمت شهري ،مراکز خدمات جامع سالمت شهري روستایی ،پایگاه شهري
خدمات جامع سالمت ،پایگاه روستایی خدمات جامع سالمت ،خانه هاي بهداشت

 -9شاخصهاي عملکردي عمده برنامه:
فرمول شاخص

1314

1315

1319

میانساالنی که حداقل  5خدمت اصلی از خدمات غیر پزشک را دریافت

%2909

%709

% 2705

زنان

زنان و

زنان و

میانسال

مردان

مردان

تعداد مرگ افراد 6.-7.سال

 669در

تایید نهایی

تایید

کل جمعیت  6.-7.سال

هزار

نشده

نهایی

نام شاخص
پوشش مراقبت زنان و

کردهاند

مردان میانسال

کل زنان و مردان میانسال تحت پوشش
میزان مرگ زودرس
 6.-7.سال

نشده
فراهمی خدمات

تعداد شهرستانهایی که تمام واحدهاي ارائه خدمت آن خدمات

میانساالن

میانساالن ارائه میکنند

%133
%133

%133

تعداد کل شهرستانهاي دانشگاه
 -7وضعیت برنامه در سطح شهرستانهاي استان  ( :رتبه بندي شهرستانها )
رتبه

1

2

3

4

5

نام شهرستان

رزن  ،بهار

نهاوند

همدان ،تویسرکان

فامنین

کبودراهنگ ،مالیر

 -9فعالیتهاي عمده انجام شده ودرحال اجرا :


اجراي مراقبت یائسگی از سال1399



اجراي مراقبت سبا درسال1314



اجراي مراقبت سما در سال 1315



اسقرار برنامه خدمات نوین سالمت در سال :1319برگزاري کارگاههاي مورد لزوم ،هماهنگی جهت ساماندهی ارجاع به سطوح تخصصی،
هماهنگی جهت انجام آزمایشهاي برنامه ،طراحی جدول اطالعات برنامه خدمات نوین سالمت (پنل) و تکمیل و بروز رسانی آن ،جلب همکاري
سازمان ورزش و جوانان در خصوص ارزیابی آمادگی جسمانی گروه هدف



آموزش شیوه زندگی سالم به گروه هدف از سال 1399



جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات به گروه هدف

 -1عنوان برنامه :
خدمات ادغام یافته سالمت سالمندان
شیوه زندگی سالم در سالمندي

 -2اهداف برنامه :
هدف کلی:
دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت باکیفیت
افزایش امید به زندگی
اهداف اختصاصی:
بهره مندي  13درصد جمعیت تحت پوشش از مراقبت هاي اولیه سالمت
افزایش آگاهی ،توانمندي و مهارت ارائه دهندگان خدمات در سطح اول خدمات به میزان  33درصد
 -3خالصه ای از تعاریف برنامه:


خدمات ادغام یافته سالمت سالمندان :برنامه جامع مراقبت از سالمند به صورت یک برنامه با عنوان مراقبت هاي ادغام یافته و جامع
سالمندي ویژه پزشک و غیر پزشک طراحی شده است.مراقبت هاي ادغام یافته و جامع به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه
هاي بالینی ساده ادغام یافته و جامع در سطح استفاده کننده از خدمت است  .دراین مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه هاي بالینی
کلیدي براي شناسایی زودرس بیماري ،درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده می شود .
دراین راستا زمانی که سالمند به دنبال فراخوان به مراکز ارائه دهنده خدمت مراجعه می کند ،خدمات توسط مراقبین سالمت/بهورزان
به وي ارائه شده و جهت بررسی ها و مراقبت هاي تکمیلی به پزشک ارجاع میگردد .در پایان ارائه مراقبت ها چنانچه براي سالمند
احتمال ابتال به یک یا چند بیماري وجود داشته باشد ،سالمند از مراقبت هاي سطوح باالتر بهره مند می گردد و در چرخه ارجاع قرار
می گیرد و اگر سالمند مبتال به بیماري نباشد در چرخه مراقبت دوره اي قرار می گیرد .



شیوه زندگی سالم در سالمندي  :این برنامه شامل ارائه وآموزش توصیه ها و مجموعه نکاتی ساده و مفید به منظور کاهش شیوع و
تاثیر مشکالت بهداشتی ،ارتقاي سالمت ،تطابق با عوامل استرس زاي زندگی و بهبود کیفیت آن می باشد .با رعایت این نکات
خـــطر ابــتـال به بـسیاري ازبـیماري ها کاهـــش یافته ،سالمندان را براي داشتن یک زندگی شاداب کمک نموده و زمینه هاي
مشارکت سالمندان در فعالیتهاي اجتماعی را فراهم خواهد کرد .

هدف برنامه شیوه افزایش جمعیت سالمند با رفتار هاي سالم بوده و می تواندجامعه را بهره مند از سالمندانی کند که به جاي بیماري ،از کار
افتادگی ،وابسته بودن و تنهایی ،از سالمت ،کارایی ،استقالل ،مولد بودن و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.
 -4روند برنامه درسالهای اخیر:
برنامهخدمات ادغام یافته سالمت سالمندان :از سال  8811درکشور و استان همدان آغاز شد.شهرستان کبودرآهنگ درسال 8811جهت اجرای برنامه به
صورت پایلوت انتخاب گردید ..طبق برنامه ریزي انجام شده از نیمه دوم سال  52عالوه بر شهرستان کبودراهنگ  ،اجراي برنامه مراقبت هاي ادغام یافته
در  4شهرستان مالیر ،نهاوند  ،رزن و بهار آغاز شد  .از سال  ،1651کلیه شهرستان هاي تابعه استان مجري برنامه فوق می باشند  6(.شهرستان )باتوجه
به برنامه طرح تحول سالمت و ادغام بیماريهاي غیرواگیر در زمستان  ،51در برنامه تغییراتی اعمال شد.
از ازسال  3131برنامه اموزش شیوه زندگی سالم  ،در2شهرستان بهار و رزن برنامه آغاز شده واز سال  ،3131درکلیه شهرستان هاي استان اجراشد.

-9مراکز مجری برنامه دراستان :مراکز خدمات جامع سالمت شهری  ،مراکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی  ،پایگاه شهری خدمات جامع سالمت ،
پایگاه روستایی خدمات جامع سالمت  ،خانه های بهداشت
-6شاخصهای عملکردی عمده برنامه:
نام شاخص

فرمول شاخص

1314

1315

1319

درصد سالمندان مراقبت شده

تعداد سالمندان مراقبت شده توسط غیر پزشک

توسط غیر پزشک

کل جمعیت سالمندان  93سال و باالتر

1904

1904

61

درصد سالمندان مراقبت شده

تعداد سالمندان مراقبت شده توسط پزشک

توسط پزشک

کل جمعیت سالمندان  93سال و باالتر
تعداد جلسات آموزشی برگزار شده

متوسط سطح دسترسی
درصد آموزش سالمند

905

6

*

5

*

1..

تعداد جلسات مورد انتظار
تعداد سالمندان شرکت کننده درجلسات آموزشی برگزار شده

504

جمعیت سالمند  93-73سال

62

27

*با توجه به تغییر دستورالعمل اجرایی برنامه  ،این شاخص در سال هاي  14و  15قابل محاسبه نمی باشد.
-7وضعیت برنامه در سطح شهرستانهای استان  ( :رتبه بندی شهرستانها )
رتبه

1

2

3

4

5

9

7

نام شهرستان

رزن

تویسرکان

بهار

نهاوند ،همدان

فامنین

مالیر

کبودرآهنگ

-3فعالیتهای عمده انجام شده ودرحال اجرا :


اجراي برنامه خدمات ادغام یافته سالمت سالمندان ازسال 1399



بررسی مستمر و ردیابی ثبت و گردش اطالعات سامانه پرونده الکترونیک سالمت سالمندان و گزارش گیري مستمر از سامانه



بازاریابی فعال جهت ارائه خدمات ادغام یافته سالمت سالمندان از طریق جلب همکاري سایر ارگان ها (کمیته راهبردي ساماندهی سالمندان )



بزرگداشت روز جهانی سالمند و هفته منتسب به آن



تهیه و ارائه طرح اولیه مرکز جامع خدمات سالمندي به سازمان هاي مردم نهاد جهت راه اندازي مرکز مذکور در استان



تامین و توزیع مکمل ویتامین  ، Dمولتی ویتامین و کلسیم د جهت سالمندان تحت پوشش



تشکیل کمیته سالمت سالمندان ذیل شورا با ریاست معاونت بهداشتی استان



همکاري با دبیرخانه شورا در تهیه وتدوین آئین نامه داخلی شوراي سالمندان استان



همکاري با انجمن آلزایمر درراه اندازي درمانگاه تخصصی ویژه بیماران آلزایمري و تهیه منابع آموزشی جهت گروه هدف



اجراي دو طرح تحقیقاتی با موضوع سالمت سالمندي



آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندي به گروه هدف



آموزش مددکاران و داوطلبین سالمت در زمینه شیوه زندگی سالم در دوران سالمندي جهت انتقال مطالب به خانوار هاي تحت پوشش



جذب رابط سالمند از سایر سازمان ها و ارگان ها و آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم در دوران سالمندي

 -1عنوان برنامه :مشاوره ازدواج
 -2اهداف برنامه :
هدف کلی:

افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سالمت باروری و جنسی

اهداف اختصاصی-1 :بهبود وارتقاء کیفیت ارائه خدمات در مراکز مشاوره هنگام ازدواج
 -2استاندارد سازي مراکز مشاوره هنگام ازدواج

 -3خالصه ای از تعاریف برنامه:
برگزاري کالس هاي آموزش هنگام ازدواج به منظور افزایش دانش و مهارت جوانان در استانه ازدواج براي برقراري روابط عاطفی ،اجتماعی و زناشویی
مناسب با همسر با تاکید بر سالمت باروري در راستاي تحکیم بنیان خانواده و بر اساس دستورات دین مبین اسالم درباره ازدواج و تحکیم مبانی
خانواده می باشد کالس هاي آموزش ازدواج در مراکز مشخص شده و در زمان و فضاي مناسبی برگزار می شود به طوري که زمان پیش بینی شده
براي ارائه مطالب با توجه به محتواي جدید حدود  2ساعت برآورد شده است.گروه هدف این مراکز زوجین در استانه ازدواج میباشند.
با توجه به اهمیت آموزش زوج (خانم و آقا)در این برنامه ارائه آموزش ها به ایشان بطور جداگانه ودر کالس هاس مجزا ( بر اساس جنس) برگزار می
شود.
جهت ارائه آموزش در این کالس ها دو مربی ( یک خانم براي کالس خانم ها ویک آقا براي کالس آقایان ) در نظر گرفته شده است که با توجه به نوع
مطالب آموزشی مربیان واجد شرایط در رشته هاي پزشکی و مامایی می باشند که کارگاه هاي مربوط به مشاوره ازدواج را گذرانده اند.
مطالب ارائه شده در این کالس ها به صورت پخش دو عدد سی دي آموزشی شامل  :مبانی ازدواج از دیدگاه دین مبین اسالم روابط عاطفی و
اجتماعی ازدواج ،آموزش در خصوص آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تناسلی  ،فرایند هاي قاعدگی ،بارداري و سقط ،مراحل مقاربت (آمادگی ،مقاربت
،ارگاسم و پس از ارگاسم) بر اساس راهنماي ارائه شده ،می باشد
به منظور ارتقائ کیفیت و عملکرد  ،این مراکز به طور مستمر مورد پایش و ارزشیابی قرار می گیرد.

 -4روند برنامه درسالهای اخیر:
آموزش هاي پیش ازازدواج ،درتداوم وسالمت ازدواج وحفظ سالمت خانواده وارتقاءکیفیت زندگی بسیار موثرمی باشد .طرح آموزش و مشاوره پیش
ازازدواج ازسال 167.در کلیه استانهاي کشور اجرا گردیدوبراساس آن جاري شدن صیغه عقد کلیه افراد درشرف ازدواج منوط به گذراندن دوره
آموزشی درمراکز مشاوره پیش از ازدواج گردید  .درابتداآموزش هادرزمینه اهمیت وضرورت کنترل جمعیت وروش هاي پیشگیري از بارداري بود .ا ما
درطی سال 65محتوي آموزشی تغییر کرده وعالوه برموارد ذکرشده طیف وسیعی ازدانش نسبت به اهداف ازدواج ،شناخت روانشناسی مرد وزن ،
مالک هاي صحیح ازدواج وآموزش روابط جنسی سالم بین زوجین ارائه می گردد .باتوجه به سیاستهاي جمعیتی درحال حاضر آموزش هاي هنگام
ازدواج با ارائه موضوعاتی در رابطه با مسایل آناتومیک و روابط زناشویی با حذف آموزشهاي مریوط به روشهاي پیشگیري از بارداري در مرکز مشاوره
هنگام ازدواج در شهرستانها در حال انجام بوده وهمه روزه به کلیه زوجین معرفی شده از دفاتر ثبت ازدواج خدمات الزم را ارائه می نماید .
با توجه به اهمیت مسئله رضایتمندي از زندگی زناشویی و تاثیر آن بر کاهش آمار طالق ،آموزشهاي تکمیلی ازدواج نیز با مباحث روانشناسی و با
اهدف افزایش مهارتهاي زندگی نیز از دي ماه  15در شهرستان همدان واز اردیبهشت  19در شهرستانهاي مالیر و نهاوند در ساعات بعد از ظهربا
همکاري معاونت بهداشتی ،دادگستري و بهزیستی از طریق جهاد دانشگاهی و زیر نظر دفتر امور اجتماعی استانداري در حال اجرا می باشد.

-9مراکز اجرای برنامه:
کلیه شهرستانهای تابعه دارای یک مرکز مشاوره حین ازدواج جهت زوجین می باشند.
 -9شاخصهای عملکردی عمده برنامه:

نام شاخص

12

13

133

133

فرمول شاخص

تعداد زوجین شرکت کننده در کالسهاي آموزش حین ازدواج
مشاوره ازدواج

15

14

133 133

19

133

کل مزدوجین

 -7وضعیت برنامه در سطح شهرستانهای استان  ( :رتبه بندی شهرستانها در برنامه بر اساس رنکینگ سال )) 1396
رتبه

1

2

3

4

5

9

7

9

نام شهرستان

نهاوند

همدان

مالیر

رزن

کبودرآهنگ

تویسرکان

فامنین

بهار

 -9روند برنامه در 4سال اخیر( از سال  1313تا )1319
برنامه مشاوره حین از سال 12به صورت حذف مباحث تنظیم خانواده در آموزشها تا سال 15با توجه به بسته خدمتی استاندارد و با رعایت شرایط
استاندار تعیین شده از سوي وزارت بهداشت در حال انجام میباشد و از دي ماه سال  15با تصویب استانداري کالسهاي تکمیلی با مدیریت جهاد
دانشگاهی نیز در ساعات بعد از ظهر در شهرستانهاي همدان -مالیر و نهاوند اضافه گردیده است که تاپایان سال 19به کلیه شهرستانهاي تابعه
گسترش خواهد یافت.
 -1فعالیتهای عمده انجام شده در سال  19ودرحال اجرا


پیگیري و رفع کمبود تجهیزات استاندارد کالسهاي ازدواج



تهیه و توزیع منابع آموزشی ( کتابچه پیام نیکبختی و دي وي دي ساقدوش) که به صورت رایگان در اختیار زوجین قرار خواهد گرفت.



تهیه و توزیع کتابچه هاي آموزشی پیشگیري از عوامل مستعد کننده ناباروري در کالسهاي ازدواج



توزیع کتابچه هاي روابط عاطفی در بین مزدوجین



پایش وارزشیابی مراکز مشاوره ازدواج با استفاده از چک لیست استاندارد



ورود اطالعات آماري در پورتال به صورت فصلی



بارگزاري فعالیت هاي انجام شده در سامانه برنامه عملیاتی



برنامه ریزي ومشارکت د رآموزش تکمیلی ازدواج در کلیه شهرستانهاي استان

 -13فعالیتهای عمده که باید انجام شود:
 -1تقویت آموزش مربیان مراکز مشاوره هنگام ازدواج
 -2استاندارد سازي مراکز مشاوره هنگام ازدواج ( تفکیک اتاق – خرید تجهیزات ووسایل کمک آموزشی و)...
 -3برنامه ریزي و مشارکت در آموزش تکمیلی ازدواج با دستگاههاي همکار و گسترش برنامهدرکلیه شهرستانهاي استان

معرفی برنامه هاي اجرائی گروه سالمت خانواده
 -1عنوان برنامه :خدمات باروري سالم
 -2اهداف برنامه :
هدف کلی:ارتقاء سالمت باروری و فرزندآوری

اهداف اختصاصی-1:افزایش بارداري هاي برنامه ریزي شده  -2افزایش رضایتمندي از زندگی زناشویی در چارچوب سالمت
باروري و جنسی  -1کاهش شیوع ناباروري هاي اکتسابی  -4کاهش عوارض ناشی از بارداري ،سقط و زایمان
 -3خالصه ای از تعاریف برنامه:
برنامه باروري سالم،یکی ازبرنامه هاي تحت پوشش دفترسالمت خانواده وزارت بهداشت میباشدکه به دلیل روندتغییرات جمعیتی درکشور،هدف این
برنامه در حال حاضر افزایش میزان باروري کلی به بیش از حد جایگزینی میباشد .با توجه به عوامل موثر بر میزان باروري کلی در سالهاي اخیر از
جمله:تاخیر در ازدواج وفرزندآوري ،ا فزایش میزان ناباروري ،روند روبه افزایش آسیب هاي اجتماعی از جمله طالق وتاثیر ناباروري بر آن و روند روبه
افزایش تمایل به تک فرزندي این برنامه در مراکز به صورت انجام مشاوره هاي فرزندآوري جهت گروههاي هدف از جمله خانواده هاي بی فرزند ،تک
فرزند ،و داراي زیر سه فرزند،آموزش پیشگیري از ناباروري هاي اکتسابی،آموزش پیشگیري از عوارض سقط القایی و همچنین ارائه اقالم پیشگیري از
بارداري جهت گروههاي پرخطر بارداري در حال انجام می باشد.
 -4روند برنامه درسالهای اخیر:
براساس مطالعات انجام شده و نیز اطالعات حاصل از سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  ، 165.میزان باروري کلی در کشور(میانگین تعداد
فرزندانی است که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می آورد)،به کمتر از  2/1فرزند به ازاي هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است ( .)1/5بر
اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاههاي جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروري ،رشد جمعیت کشور در حدود سالهاي- 2.
 1411به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در  2.سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت .از سوي دیگر
متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال  1661وارد فاز پنجره
.جمعیتی شده است که این پنجره حدود  4دهه باز میماند و حدودا در سال  1421بسته میشود
باتوجه به این روندتغییرات جمعیتی درکشور،هدف این برنامه از سال 52افزایش میزان باروري کلی اززیرحدجایگزینی به حداقل باالترازحدجایگزینی
(بیش از  201فرزندبه ازاي هرخانواده ) ،تغییر یافت.به طوري که با اجراي رویکردهاي جدید از جمله آموزش و مشاوره در راستاي افزایش
فرزندآوري،آموزش و مشاوره در راستاي پیشگیري از ناباروري هاي اکتسابی و کاهش عوارض سقط القایی  ،میزان باروري کلی در کشور و همچنین
در استان همدان رو به افزایش بوده است.

-9مراکز اجرای برنامه:
مراکز خدمات جامع شهری-پایگاههای بهداشتی و کلیه خانه بهداشتها در مراکز روستایی

 -9شاخصهای عملکردی عمده برنامه:
نام شاخص

فرمول شاخص

میزان باروری کلی

× 5مجموع میزان باروي اختصاصی سنی
1111

12

14

13

2
اطالعات
اطالعات اطالعات
2/31

زيج

2/34

زيج

15

19

2/37

محاسبه

کل(آمارثبت

نشده

زيج

صورت:تعداد مادرانی که کمتر از سه فرزند دارند و منعی
از نظر بارداري ندارند و سن آخرین فرزند آنها  24تا 39
ماهه است و حداقل یکبار در طول سال مورد مشاوره
فرزند آوري قرار گرفته اند

درصدمشاوره فرزندآوری درمادران دارای
فرزنددوساله که کمترازسه فرزنددارند

مخرج:کل مادران داراي کمتر از سه فرزند بدون منع

-

-

51/5

73/9

71/1

بارداري که فرزند  24تا  39ماهه داشته و براي مراقبت
مراجعه نموده اند.

 -7وضعیت برنامه در سطح شهرستانهای استان  ( :رتبه بندی شهرستانها در برنامه بر اساس رنکینگ سال ) 1319
رتبه

1

2

3

4

5

9

7

9

نام شهرستان

رزن

کبودرآهنگ

فامنین

بهار

نهاوند

مالیر

همدان

تویسرکان

 -9روند برنامه در 4سال اخیر( از سال  1313تا )1319

برنامه باروري سالم در استان همدان باهدف افزایش میزان باروري کلی با توجه به شاخص مذکور روند روبه پیشرفت داشته است و با ادامه
فعالیت هاي پیش بینی شده جهت رسیدن به اهداف اختصاصی به خوبی در حال اجرا می باشد.
-9فعالیتهای عمده انجام شده در سال  19ودرحال اجرا :


تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برنامه -



آموزش و مشاوره در راستاي فرزند آوري در زنان بی فرزند و تک فرزند با توزیع کتابچه هاي مشکالت و پیامدهاي تک فرزندي



آموزش در راستاي پیشگیري از ناباروریهاي اکتسابی وعوارض سقط القایی با توزیع منابع اموزشی



تامین و توزیع اقالم پیشگیري از بارداري جهت گروههاي پرخطر و آسیب پذیر



شناسایی زودرس زوجین با احتمال ناباروري و ارجاع جهت درمان بر اساس برنامه حمایت مالی زوجین نابارور

پایش وارزشیابی برنامه

