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اصل بیست و رکم قانون اساس
 دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایتت متوازی
اسالمی تضمی نماید و امور زیر را انجام دهد
 ایجاد زمینه های مساعد برای رشد زن و احیای حقوق مادی و معنتوی
دو حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزنتد و
حمایت از کودکان بی سرپرست  ۳ایجاد دادگتا اتالب بترای ح ت
کیان و بقای خانواد  ۴اعطای قیمومیتت فرزنتدان متادران شایستره در
جهت قطع آنها در اورت نبتودن ولتی شترعی  ۵ایجتاد بیمته ختاص
بیوگان و زنان سالخورد و بی سرپرست

بننامه بهداشت مادران
 طرح آموزشهای قبل از ازدواج در سال  ۱۳۷۰برنامه ی زایمان ایمت
و بهداشتری احتتداا واحتتدهای تستتهیالت زایمتتانی از  ۶۹تربیتتت مامتتا
روسرا از سال  ۶۹برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پسران بتا
ادغتتام در شتتبره در سیستتر شتتبره از ستتال  ۱۳۷۶برنامتته پیشتتگیری و
تشتتخیص زودرس ستترطان ستترویرا از ستتال  ۱۳۷۵برنامتته آمتتوزش
بهداشت خانواد از سال  ۱۳۷۳برنامه کشتوری تترویت تیهیته بتا شتیر
مادر از  ۱۳۶۵حمایرهای قانونی از مادران شتاغل مرخصتی زایمتان بته
متتدت  ۹متتا و مرخصتتی ستتاعری بتترای تیهیتته شتتیرخوار روزانتته یت
ساعت

گزرده ای از اقدامات صورت گنفته در حوزه
سالمت زنان

 برخی قوانی مرتبط در طول چهار دهه انقالب اسالمی قوانینی تصتوی
گردید که عدالت در سالمت را در تمام زمینه ها از جملته توزیتع منتابع
امرانات دسررسی هتا برختورداری بترای اقشتار مخرلتف جامعته منتاط
مخرلف کشور و ارائته دهنتدگان ختدمات تتامی نمایتد  ۱قتانون تتامی
کودکان و زنان بی سرپرست مصوب  ۲۴آبان  ۱۳۷۱ای قانون به منظور
حمایت از کودکان و زنان بی سرپرستت و زدودن آاتار فقتر در جامعته
اسالمی و موج اال  ۲۱قانون اساسی به تصوی رسید است مشمول
ای قانون زنان بیو ستالخورد و کتار افرتاد و کودکتان بتی سرپرستت
میباشد و در موارد مخرلف ای قانون حمایت های منظور شد است کته
مشمول قتانون بایتد از آن برختوردار باشتند مجتری ایت قتانون ستازمان
بهزیسری کشور است ای قانون اکنون معربر است .

 در اجتترای م تتاد قتتانون تتتامی زنتتان و کودکتتان بتتی سرپرستتت
مصوب  ۲۴ن ما  ۱۳۷۱و آیی نامه اجرایتی مربوطته در راسترای
سیاست توانمند سازی و کاهش فقر فقر افتراد نیازمنتد و اجترای
م تتاد متتاد  ۹۵و بنتتد ج متتاد  ۹۷قتتانون برنامتته چهتتارم توستتعه
اقرصادی اجرمتاعی و فرهنگتی جمهتوری استالمی ایتران اعربتار
مورد نیاز بته مبلت  ۵۰۰میلیتارد ریتال از م تل ردیتف ۳۹۳۵ ۵۰
قسمت چهارم ای قتانون بته تناست جمعیتت مسترمریبگیتر در
اخریار کمیره امداد امام خمینتی قتدس ستر و ستازمان بهزیستری
کشور قرار می گیرد تا ارف موارد مزبور شود

قانون الزام تزررق واکسن کزاز بنای بانوان
قبل از ازدواج مصوب  ۲۳فنوردرن ۱۳۶۷
 یری از توفیقات نظام جمهتوری استالمی ایتران کتاهش میتزان
مرگ و میر مادران می باشد مجلا شورای اسالمی قانون را در
راسرای کاهش میزان مرگ و میر متادران تصتوی کترد استت
عالو بر ایت در راسترای حقتوق زنتان و متادران قتوانی مررقتی
دیگری به تصوی مجلا رسید است که به ذکر آنها پرداخرته
می شود ای قانون معربر است

ارتقاء سالمت مادران
(بهداشت باروری)
 پوشش ابعاد فیزیری  ،روانشناخری و اجرماعی مراقبت های الزم
در چرخه زندگی زنان
 مادری ایم  ،بهداشت ختانواد ،پیشتگیری و متدیریت ع ونتت
های منرقله از طری جنسی
 سرطان های پسران و دهانته رحت  ،ستقط غیتر ایمت  ،بهداشتت
باروری نوجوانان
 ارائه اطالعات و خدمات بهداشت باروری در شرایط ب ران

اهداف توسعه هزاره ()MDG
 نسبت مرگ مادران در ازای هر  ۱۰۰۰۰۰تولد زند ( )MMR
 مرگ مادران در طول بارداری  ،حتی زایمتان و  ۶ه رته پتا از
زایمان به دلیل عوارض بارداری و زایمان

بیماررهای واگین
بیماری کزاز
 شروع برنامه گسررش ایم سازی در ایران در سال ۱۳۶۳
 در بررستتی خوشتته ای بتتا مشتتارکت ستتازمان جهتتانی بهداشتتت
پوشتتش کتتزاز در ستتنی بتتاروری بتتا دونویتتت واکسیناستتون
توکسوئید در روسراها  %۵و در شهرها  %۳بود.
 بتتا گستتررش شتتبره هتتای بهداشتتری و درمتتانی  ،تقویتتت برنامتته
گسررش ایم ستازی  ،تقویتت نظتام مراقبتت و تصتوی قتانون
ایم سازی اجباری زنان قبتل از ازدواج در ستال  ۱۳۶8پوشتش
ایم سازی افزایش قابل توجهی یافت.

 در بررسی خوشته ای یونیستف در ستال  ۱۹۹۷متیالدی پوشتش
واکسیناسیون کزازدر سنی باروری  %۷۷و در زنان دارای کارت
ایم سازی  %8۹.۵گزارش شد است.
 در حال حاضر پوشش زایمان تمیز و ستال بترای زنتان بتاردار و
دسررسی به تسهیالت زایمتانی در روستراها و آمتوزش و تربیتت
ماماهای ت صیل کرد در مورد بیماری کزاز بتر مبنتای تعریتف
WHOبه شاخص حهف بیماری کزاز رستید ایت کته ستاالنه
حدود  ۱۰الی  ۱۵مورد مشروک گتزارش متی دهتد( .شتاخص
حهف  ،کاهش میزان بروز بیماری به کمرتر از  ۱در  ۱۰۰۰تولتد
زند در هر شهرسران)

پیشگینی و کمبود کنتنل آهن
 راهکارهای عمده عبارتند از :
 -۱ مرمل یاری
 -۲ غنی سازی مواد غهایی
 -۳ آموزش تیهیه به منظور بهبود رژی غهایی  ،تولید و مصرف مواد
غهایی غنی از ریز میهی ها
 -۴ ارتقاء سطب سالمت عمومی و کنررل بیماری های ع ونی وانگلی
 برنامه مرمل یاری ریز میهیها شامل مرمتل یتاری آهت بترای گترو
های سنی  ۶تا ۲۴ماهه  ،زنان باردار و شیرد و دخرران سنی بلوغ اجرا
می شود.

 مرمتل ویرتامی  ،A+Dمتولری ویرتامی و استید فولیت
کودکان زیر  ۲سال و مادران باردار و شیرد اجرا می شود.
 توزیتتع مرمتتل آهت (فروستتول ات)  ۵۵تتتا  ۶۰میلتتی گتترم آهت
المنرتتال در بتتی تمتتام زنتتان بتتاردار ت تتت پوشتتش شتتبره هتتای
بهداشری و درمانی کشور توزیع می شود.
بترای

 از ما چهارم بارداری تا سه ما پا از زایمان

 مرمل اسید فولیت در پیشتگیری از NTDاز سته متا قبتل از
بارداری تا زایمان توزیع می شود.
 توزیع کپسول مولری ویرامی ساد یا همرا با مینرال از ما پهتارم
بارداری تا انرها اورت می گیرد.
 مرمل یاری دخرران سنی بلوغ

 بر اساس مطالعه منطقه ساوجبالغ  ،برنامه کشوری مرمتل یتاری
دخرران دبیرسرانی با عنوان برنامه ارتقاء ستطب ستالمت دخرتران
دانش آمتوز دبیرسترانی از طریت آمتوزش تیهیته و آهت یتاری
ه رگی در اسران های کشور اجرا می شود ( .از سال )۱۳8۰

غن سازی مواد غذار با آهن  ،روی  ،کلسیم ،
ورتامین های  ،Bفولیک اسید
 برنامه غنی سازی آرد
 شروع برنامه غنی سازی آرد از خرداد  ۱۳8۰در استران بوشتهر و
به عنوان برنامه ملی از سال  ۱۳8۶به اورت غنی ستازی آرد بتا
آه و اسید فولیت در ستطب کارخانجتات آرد کشتور کته تتا
کنون نیز علیرغ هدفمندستازی یارانته هتا و آزا دستازی قیمتت
آرد و نان تداوم یافره است.

غن سازی شین با ورتامین D
 طرح غنی سازی شیر با ویرامی Dدر سال  ۱۳8۲در شتهر تهتران
مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به موفقیت برنامه مجوز تولید
شیر با ویرامی Dداد شد.
 غنی سازی کی و کلوچه با ویرامی Aو آه
 ای برنامه از سال  ۱۳8۳آغاز شد و در سال  ۱۳8۹با ریتز میتهی
روی ترمیل گردید.

نظام کشوری مناقبت منگ مادر
 طراحی و اجرای ای نظام از سال  ۱۳۷۹با هدف شناستایی علتل
و عوامل متوار بتر مترگ متادر در بتارداری  ،زایمتان و پتا از
زایمان  ،شناسایی عوامل متوار در هتر مترگ  ،طراحتی مداخلته
برای حل مشرالت و پیشگیری از وقو مرگ های مشابه

مناقبت های ادغام رافته  ،مادری ارمن (خدمات
خارج بیمارستان ) از سال ۱۳85
 با اهداف افزایش ااتر بخشتی  ،کی یتت  ،پوشتش مراقبتت هتای
مرتبط با سالمت مادران و بهبود زیر ساخت نظام ارائته ختدمات
سالمری

بیمارستان های دوستت دار مادر
 در ادامه اسراندارد سازی مراقبت های ویته متادران در قالت
بیمارسران های دوست دار مادر
 با هدف افزایش کی یت خدمات در فوریتت هتای مامتایی و زایمتان ،
تشریل کالس های آمادگی زایمان برای مادر و همرا وی  ،به منظور
ترویت زایمتان طبیعتی کت درد یتا بتی درد بتا استر اد از روش هتای
دارویی و غیر دارویی  ،برای کاهش سزاری و کاهش هزینه های غیر
ضروری
 انرخاب  8بیمارسران نمونه دوست دار متادر در ستطب کشتور در ستال
۱۳۹۰
نهضتت

بهبود پوشش زارمان ارمن در مناطق محنوم و
دور افتاده با تربیت مامای ت صیل کرد  ،بهورز ماما و ماما
روسرا

روند شاخص زایمان توسط افراد دوره ندیده در روستاهای کشور ()1374-1387
ماخذ :اطالعات زیج حیاتی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

احداث مناکز حمارت و اسکان مادران در
معنض خظن در جوار بیمارستان

 بتترای اقامتتت موقتتت متتادران بتتاردار اعزامتتی از منتتاط ستتیاری ،
عشایری کوچ رو و روسرا های که مشرل دسررسی دارند.

طنح استاد معین
 با هدف کاهش مرگ و میر مادران ناشتی از خطتای پزشتری و
تاخیر در شروع درمان
 با تشریل تی های کتاری مرخصتص زنتان  ،بیهوشتی ،داخلتی ،
قل  ،جراحی برای هر شهرسران جهت مشاور و کم فرری
در موارد اورژانا

بننامه سطح بندی خدمات پیش از تولد
 با هدف دسررسی بته ختدمات تخصصتی متادر و نتوزاد  ،بهبتود
کتتارایی ختتدمات  ،تضتتمی کی یتتت ختتدمات  ،فتتراه کتتردن
خدمات در نزدی تتری زمتان و مناست تتری مرتان  ،تعیتی
مسیر مناس برای ارجاع
 تدوی و اجرای دسرورالعمل کشوری مالحظتات بتالینی هنگتام
زایمان در مادران وابسره به مواد مخدر

اجنای نظام کشوری مناقبت حاملگ پن خطن
 تهیه بسره های مراقبری در ب ران

دست آوردها
 در گزارش سازمان جهانی بهداشت با عنوان روند مرگ و میر متادران
از سال  ۱۹۹۰لیایتت  ۲۰۰8متیالدی رقت شتاخص MMRدر کشتور
 ۳۰%هزار تولد زند برآورد و دسریابی ایران و پنجمتی هتدف توستعه
هزار و کاهش مرگ مادران رسما تایید شد است طب ایت گتزارش
بی سالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰8میالدی حدود  ۱۴۷کشتور مترگ متادر را
 ۴۰دراد یا بیشرر کاهش دادند که ایران نیز با  8۰دراتد کتاهش در
ای گرو قرار می گیرد هدف تعیی شد بترای شتاخص مترگ متادر
دسریابی به میزان  ۱۵در  ۱۵مترگ در اتد هتزار تولتد زنتد تتا پایتان
برنامه پنج توسعه یعنی پایان سال  ۱۳۹۴است
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