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چکیده
پس از اجالس آلماآتا ( )1978و تبیین جدیدی که از مفهوم "سالمت" ( )Healthبه عمل آمد ،سالمت جنسی و باروری نیز
در همین چهارچوب تعریف شد .ظهور و گسترش ویروس ایدز در دهه هشتاد میالدی از جمله عواملی بود که باعز

شزد در

موضوع سالمت جنسی و باروری و مداخالت الزم تجدیدنظر جدی به عمل آید .در میانه دهه  90مزیالدی دو کنفزرانس بزین
الملی  ICPDدر قاهره و چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن ،دیدگاه های جدیدی را در خصزو

توانمندسزازی زنزان و

حقوق جنسی مطرح نمودند و به این ترتیب موضوع "سالمت جنسزی و بزاروری" ( )SRHبزا "حقزوق جنسزی و بزاروری"
( )SRHRبه یکدیگر پیوند خورد .در تحقق حقوق جنسی افراد جامعه و حفظ سالمت جنسی آنها ،حاکمیت هم به لحاظ حقوق
مثبت و هم حقوق منفی وظائفی را به عهده دارد .این در حالی است که برآورد می شود یک پنجم بیماری ها و ناتوانی هزا بزا
موضوع سالمت جنسی و باروری در ارتباط هستند .علیرغم همه دستاوردها و اقدامات انجام پذیرفته ،در بسزیاری از منزاقق
جهان هنوز تالش کافی برای درک ،بکارگیری و حمایت قلبی در خصو

سالمت جنسی با تاکید بر حقوق جنسزی افزراد از

سوی متولیان سالمت انجام نشده است .در این سند تالش شده تا ضمن تبیین ابعاد سالمت جنسی و اهمیت آن ،نگاهی به
نحوه برخورد با موضوع در جهان و کشور خود داشته باشیم و در نهایت به ذکر راهبردهایی پرداخته شده که عملیزاتی شزدن
آنها مستل م احساس مسئولیت ،همکاری و هماهنگی بخش های مختلف حکومتی و نهادهای مدنی است.

کلمات کلیدی :سالمت جنسی و باروری ،حقوق جنسی و باروری ،حمایت قلبی ،نظام سالمت ،ایدز ،بیماری های منتقل شونده
از راه تماس جنسی
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جنسینگی )* (Sexualityیکی از جنبه های کلیدی در طول زندگی بشر شامل جنسیت ،هویت ،نقش و جهتگیری جنسیی،
تحریکات و تمایالت جنسی ( ،)eroticismصمیمیت ( )intimacyو باروری است که به شکل افکیار و تخییالت ،تمیایالت،
اعتقادات ،نگرش ها و ارزش ها ،رفتار و اقدامات و باالرخره نقش ها و روابط ،تجربه یا بیان می شیود بیه عیالوه جنسیینگی
بخش عمده ای از شخصیت یک فرد و عنصر تعیین کننده ای (نه منحصراً) از احساس بهزیوی ( )Well-beingاو است ()1
اگرچه مسائل مرتبط با جنسیت شامل همه این ابعاد است ولی همه آن ها الزاماً تجربه و یا ابیراز نمیی شیوند از طرفیی
 Sexualityتحت تاثیر تعامل بین عوامل زیست شنارختی ،روان شنارختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگیی ،قیانونی،
تاریخی ،مذهبی و معنوی قرار دارد به این ترتیب در مواجهه با هر آنچه که با این مفهوم مرتبط می شود الزم است تا به این
پیچیدگی توجه شود و جنبه های مختلف موضوع ،که بین رشته ای تلقی کردن آن را اجتناب ناپذیر می کند مد نظیر قیرار
گیرد
با وجود آن که سابقه سکسولوژی به ظهور بشر بر کره رخاکی برمیی گیردد و در آثیار بزرگیان فلسیفه یونیان و روم ییا
دانشمندان دوران اسالمی مثل ابن سینا و تمدن های آسیایی از جمله در هندوستان ،اشارات قابل توجهی با دید علمی بیه
این موضوع شده است ،ولی در سال  1908درماتولوژیستی به نام  Ervin Blochحوزه جدید علمی را با عنوان سکسیولوژی
تعریف کرد همزمانی این موضوع با تحولی که فروید و شاگردانش در علم روانشناسی بوجود آوردند و تاکید بر روانکیاوی و
ارتباط تنگاتنگ نظریات او با رشد و تکامل و رفتار جنسی انسان باعث شد تا ده ها سال ،روانکاوی ( )Psychoanalysisبر
این محدوده از علم سایه ای سنگین افکند به این ترتیب حتی در حالی که اغلب پیشگامان این حوزه به بین رشته ای بودن
آن اعتقاد داشتند ولی عمیالً حیدود ییک قیرن کیار بیالینی و پژوهشیی نییاز بیود تیا اکثریتیی از دانشیمندان ،میدل
 biopsychosocialرا به عنوان بهترین و موثرترین راه بررخورد با بیماران در مقایسه با مدارخالت پزشکی یا روان شنارختی به
تنهایی بپذیرند ()2
پس از اجالس آلماآتا ( )1978و تبیین جدیدی که از مفهوم "سالمت" ( )Healthبه عمل آمد ،سالمت جنسی و بیاروری
نیز در همین چهارچوب تعریف شد اما نامناسب بودن شارخص های باروری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کنترل
نسبی عفونت های رایج منتقل شونده از راه تماس جنسی (به واسطه کشف آنتی بیوتیک ها) در آن سال ها باعیث شید تیا
مدارخالت و تالش ها عمدتاً بر "سالمت باروری" متمرکز شوند
سازمان سالمت جهانی ( )WHOسالمت جنسی و باروری را اینگونه تعریف می کند:
رفاه و آسایش فیزیکی ،هیجانی ،روانی و اجتماعی در امور مرتبط با جنسیت و نه تنها فقدان بیماری ،ارخیتالل عملکیرد ییا
ناتوانی
سالمت جنسی نیازمند بررخورد مثبت و توام با احترام به جنسیت و روابط جنسی و در عیین حیال امکیان بررخیورداری از
تجارب لذت بخش و ایمن جنسی ،به دور از اجبار ،تبعیض و رخشونت است ()1
ظهور و گسترش ویروس ایدز در دهه هشتاد میالدی از جمله عواملی بود که باعث شد در موضوع سالمت جنسی و باروری
و مدارخالت الزم تجدیدنظر جدی به عمل آید در میانه دهه  90میالدی دو کنفرانس بین الملی * ICPDدر قاهره و چهارمین
کنفرانس جهانی زنان در پکن* دیدگاه های جدیدی را در رخصوص توانمندسازی زنان و حقوق جنسیی مطیر نمودنید در
اجالس  179 ، )1994( ICPDکشور متعهد شدند که رخدمات سالمت جنسی و باروری *( (SRHرا تا سیال  2015بیرای همیه
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فراهم آورند نمایندگان این کشورها پذیرفتند که نپردارختن به این تعهدات نتایج فاجعه باری را برای جامعه جهانی به دنبال
دارد؛ از جمله بارداری های نارخواسته بیشتر ،سقط های بیشتر ،مرگ و میر مادر و کودک و گسترش ایدز و سایر بیماری های
منتقل شونده از راه تماس جنسی ()3
پس از این وقایع ،سازمان های مختلفی به فعالیت در این حوزه پردارختند و با اجماع بر سر آن که برای رسیدن به سالمت
جنسی و حفظ آن ،حقوق جنسی افراد باید مورد احترام ،حمایت و تامین قرار گیرد ،موضوع "سالمت جنسی و باروری"
( )SRHبا "حقوق جنسی و باروری" *( )SRHRبه یکدیگر پیوند رخورد و به تدریج سازمان های مختلفی به ارائه فهرست در
رخصوص  SRHRپردارختند ( )4،5،6،7اما عناصر اصلی این فهرست ها را می توان به شکل زیر رخالصه نمود:
حقوق جنسی و باروری عبارتند از حق کلیه افراد برای بررخورداری بدون تحمیل و تبعیض از:
باالترین استانداردهای قابل دستیابی سالمت در زمینه مسائل جنسی و از جمله دسترسی بیه رخیدمات مراقبتیی سیالمت
جنسی و باروری
جستجو ،دریافت و بهره مند شدن از اطالعات مرتبط با مسائل جنسی
آموزش و تعلیم و تربیت جنسی
انتخاب شریک زندگی
انتخاب اینکه آیا از لحاظ جنسی فعال باشد یا رخیر
ازدواج و روابط جنسی رضایتمندانه
حق انتخاب در مورد بچه دار شدن (از جمله زمان ،تعداد و فاصله بین فرزندان)
داشتن یک زندگی جنسی رضایت بخش و ایمن
در تحقق حقوق جنسی افراد جامعه ،حاکمیت هم به لحاظ حقوق مثبت و هم حقوق منفی وظائفی را به عهده دارد البتیه
صاحب نظران معتقد هستند که تامین سالمت و حقوق جنسی افراد بدون توجه بیه تحقیق حقیوق اجتمیاعی ،اقتصیادی و
سیاسی آنها چندان امکان پذیر نیست در این میان بر نقش سازمان های مردم نهاد به شدت تاکید می شود
ش رایط فعلی کشورهای متعهد و چشم انداز و برنامه های آینده در کنفرانس سال جاری تحت عنوان  ICPDمیاورای سیال
 2014مورد بررسی قرار رخواهد گرفت
علیرغم همه دستاوردها و اقدامات انجام پذیرفته ،در بسیاری از مناطق جهان هنوز تالش کافی بیرای درک ،بکیارگیری و
حمایت طلبی در رخصوص سالمت جنسی با تاکید بر حقوق جنسی افراد از سوی متولیان سالمت انجام نشده است حتی می
توان مدعی شد که به این موضوع در حوزه جنسیت و امور زنان بیشتر پردارخته شده است تا حوزه سالمت
در مجموع ،مشکالت موجود در راه تامین سالمت جنسی و باروری و عوارض مرتبط با آن ،از جمله "مهمترین" علیل
مرگ و میر ،ناتوانی و افت کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه و حتی نهمین عامل مرگ و میر و ابتال در کشیورهای
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پیشرفته شنارخته شده است اگر عوارض روانی اجتماعی این حیطه از مشکالت را که در مقایسه با سایر موارد تهدید کننده
سالمت به مراتب بیشتر است را نیز لحاظ کنیم بر اهمیت آن به شدت افزوده می شود برآورد می شود که یک پنجم بیماری
ها و ناتوانی ها با موضوع سالمت جنسی و باروری در ارتباط هستند و حتی وقتی موضوع را مثالً تنهیا بیه دشیکاری هیای
جنسی ( )Sexual Dysfunctionsمحدود می کنیم کماکان آمار باالی بروز و شیوع در مطالعات مختلف جمعیتی ،بیا آمیار
اغلب بیماری های رایج در جهان اصالً قابل مقایسه نیست ()8

نگاهی به شرایط موجود در جهان و ایران
در حالی که تا چند قرن پیش زندگی انسان ها بسیار به تدریج دستخوش تغییراتی مالیم می شد ،طی دو قرن ارخییر ،بشیر
شاهد تغییرات شگرفی در نوع و فضایی که در آن زندگی می کند شده است سرعت این روند نیز به شکل تصاعدی در حال
افزایش است با نگاهی به تاریخ این دو قرن ،تحوالت چشمگیر در علم و فناوری و به تبع آن سبک زندگی ،مسکن ،حمل و
نقل ،سالمت ،محیط زیست و

کامالً رخودنمایی می کنند طبیعی است که این تغییرات بر مناسبات انسانی به شکل فردی و

اجتماعی تاثیرات عمیق رخواهند داشت از طرفی  Sexualityیا موضوعات مربوط با جنسیت همیشه بخشی جدایی ناپذیر از
زندگی انسان ها بوده و طی دو قرن ارخیر ،هم بر تحوالت سریع پیش آمده تاثیر گذاشته و هیم بیه شیدت از آن هیا تیاثیر
پذیرفته است در کشورهای در حال توسعه همچون ایران ،عمده این تحوالت تنها در همین قیرن گذشیته اتفیاق افتیاده و
شتاب گرفته اند
آن چه در بیست تا سی سال گذشته در جهان اتفاق افتاده رخود حکایت دیگری است فناوری اطالعات با در ارختیار قیرار
دادن امکاناتی همچون شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی ،مفهومی به نام جهانی شدن یا قرار گرفتن در دهکده جهانی
را پیش روی ما گذاشت این واقعیت ،همانطور که فرصت های بی بدیلی را برای جوامع مختلف به ارمغان می آورد ،در بطین
رخود آسیب شناسی رخاص رخود را نیز به همراه دارد به این ترتیب رخردمندان عالم متوجه شدند که همگام با رشد و توسیعه
مادی ،الزم است تا آسیب شناسی هر تحولی مدنظر قرارگیرد و برای کنترل آن تدابیری اندیشیده شیود میثالً "سیرعت"
بیشتر در حوزه حمل و نقل ،مستلزم توجه به ایمنی در طراحی و سارخت وسائل نقلیه است در کنار آن مقیررات و بیاالرخره
فرهنگ رانندگی باید شکل می گرفت و در استفاده کننده از فناوری نهادینه می شد در رخصوص تحوالت مربوط به جنسیت
و همچنین رفتار جنسی ،چنین روندی در جامعه ما طی نشده است مردم (از نسل پدربزرگ ها تا نوه ها) در زمینیه رفتیار
جنسی ،مسیر رخود را طی می کنند و متاسفانه بررخی مسئولین در حوزه های فرهنگ ،آموزش ،سالمت ،نظم و قانون و

به

شکلی گاه کامالً غیرموثر عمل نموده و بعضاً چشمان رخود را نیز بر واقعیت های جامعه امروز ما بسته نگاه می دارند
برای درک بهتر شرایط ،اجازه دهید که نگاهی بر پاره ای از واقعیات جامعه امروز داشته باشیم:
-

کودکان و نوجوانان ما در کوتاهترین زمان ممکن به داده های درست و غلط در رخصوص مسائل جنسیی دسترسیی

پیدا می کنند و روز به روز قدرت کنترل و نظارت والدین و مربیان بر رفتار آنها در حال محدود شدن است
-

شرایط پیچیده زندگی کنونی (به لحاظ سکونت ،رفت و آمدها ،فضای مجازی و ) کودکان و نوجوانان را بیه لحیاظ

رخشونت های وابسته به جنسیت در معرض تهدیدهای بیشتری قرار داده است در حالی که اغلب کشورهای توسعه یافته با
اتخاذ سیاست هایی روند افزایش یابنده این موضوع را معکوس سارخته اند ( )9ولی در کشورهای در حال توسعه حتی آگاهی
و هشیاری عمومی نیز در این مورد بسیار محدود است با وجود آن که در مورد کودک آزاری ارخیراً پژوهش هیای بیشیتری
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انجام پذیرفته است ،ولی در مورد رخشونت جنسی علیه کودکان در کشور پژوهش های بسیار محدودی اجرا شیده و البتیه
اغلب نتایج منتشر نشده اند
-

نوجوانان بسیار مستقل تر از قبل تصمیم می گیرند و رفتار می کنند و بخش مهمی از والیدین و مربییان میا نفیوذ

کمتری بر آنها دارند و گاه حتی از پاسخ دادن به ساده ترین سواالت و قانع کردن آنها عاجز هستند
-

فاصله سن بلوغ که با رخود طوفان های جدی هویتی ،روان شنارختی ،زیست شنارختی و رفتاری را به دنبیال دارد بیا

ازدواج به ده تا پانزده سال رسیده است به تدریج سهم بیشتری از جوانان از سن تجرد قطعی عبور می کنند و این که تصور
کنیم همه این جوانان اوقات رخود را تنها با مطالعه کتاب و ورزش و فعالیت های اجتماعی می گذرانند و به لحاظ جنسی فعال
نیستند ،با واقعیت فاصله ای جدی دارد در مطالعات انجام شده در مورد افراد مجرد ،اغلب رفتار جنسی آنها کیامالً نادییده
گرفته شده است و محققان ترجیح داده اند به این موضوع نپردازند ()10
-

توقعات جنسی در زنان و مردان به شدت تغییر کرده است و البته این موضوع به رخودی رخود منفی تلقی نمی شیود

اما وقتی حد و حدود این توقعات و همچنین نحوه تعامل زوجین در این رخصوص بر ناآگاهی و عدم مهارت بنا شیده باشید و
حتی بسیاری از زوجین قبل از ازدواج به موضوع هماهنگی جنسی نیز مثل سایر جنبه های شخصیتی ،فرهنگی و اجتماعی
عنایت کافی نمی کنند ،آن وقت آمار ناسازگاری ها که به انواع طالق جنسی ،عاطفی و قانونی و یا حتی بی تعهدی به پیمان
ازدواج منجر می شود روز به روز افزایش می یابد از طرفی ارزش های مرتبط با نقش های رخانوادگی و کارکردهای رخیانواده
دستخوش تغییر شده اند؛ به این معنا که بین دیدگاه دو نسل ،در ارتباط با کارکرد های اساسی رخانواده ،شکاف عمیقی
بوجود آمده است همچنین تلقی نسل جوان از طالق ،متفاوت از نسل گذشته است ،به طوری که از نظر درصد قابل توجهی
از بانوان بویژه در نسل جوان ،طالق به اندازه گذشته امری مذموم و ناپسند به شمار نمی آید )11( .نگاهی به آمار ارائه شده
از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که نسبت ازدواج به طالق در یک دهه گذشته مرتباً کاهش داشته است (نمیودار
 )12( )1طبیعی است عالوه بر جایگاه رفیع رخانواده در نظام ارزشی اسالم که تالش در جهت تحکییم هرچیه بیشیتر آن را
ایجاب می کند ،با در نظر گرفتن سیاست های جمعیتی جدید اتخاذ شده نیز چنین تصویری اصالً قابل قبول بیه نظیر نمیی
رسد
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نمودار  )1نسبت ازدواج به طالق :تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر یک طالق به ثبت رسیده

-

در حالی که مالحظات سالمت جنسی از دوران کودکی تا سالمندی نیازهای آموزشی رخاص رخود را دارد ،آموزش های

رسمی و غیررسمی در این حوزه با چالش ها و حتی تلقی ها و سوء تفاهم های جدی روبرو است و کارایی برنامه های محدود
موجود نیز (مثل کالس های اجباری پیش از ازدواج) کامالً قابل نقد است در رخصوص تعلیم و تربیت جنسی ،امروزه والیدین
از دانش و مهارت کافی بررخوردار نیستند و متاسفانه نظام آموزشی نیز در مدارس و دانشگاه ها از کنار موضوع می گذرد
-

نیاز به تقاضا تبدیل شده اقشار مختلف در حیطه سالمت جنسی ،بازاری بزرگ برای افرادی فراهم آورده که بیش از

سالمت مردم به فکر پر کردن جیب های رخود هستند از آنجایی که نظام سالمت ما تا کنون این نیازها را چندان به رسمیت
نشنارخته است و رخود برای تامین آن ها بدیل و برنامه ای ندارد ،امکان کنترل و نظارتی نیز برای رخود پیش بینی نکرده است
-

و بالرخره آن که در کنار بسیا ری از برنامه های بهداشتی که بررخیی شیارخص هیای بیاروری را در کشیور بیه شیکل

چشمگیری ارتقاء داده و باعث مباهات نظام سالمت کشور بوده انید ،در حیطیه سیالمت جنسیی انیواع میدارخالت بیدون
کارشناسی و پشتوانه علمی و پژوهشی ،مبتنی بر سلیقه های مدیریتی یا نگرش های رخاص و کامالً شخصی طی دهیه هیای
گذشته ،ضمن بی اثر بودن و اتالف منابع ،بخش مهمی از افراد را به نوعی در تقابل با این مدارخالت تشویق کرده است اگیر
امروز در دورافتاده ترین روستای کشور ،یک مادر فعاالنه به دنبال تکمیل واکسیناسیون فرزند دلبند رخود است به این علت
است که توانسته به رخرد ،تدبیر و دانش متولیان سالمت در کشور اعتماد کند و با آنها همگام شود مدارخالت دستگاه هیای
مختلف در حوزه سالمت جنسی هنوز نتوانسته به چنین مطلوبیتی در افکار عمومی نائل شود این را نیز نباید فراموش کرد
که مسائل مربوط به جنسیت که با متغیرهای متعدد فرهنگی و اجتماعی در ارتباط است ،به مراتب پیچیده تر از ایجاد ایمنی
در افراد با تزریق واکسن است در این رخصوص حتی رخبرگان نیز گاه تفاوت های جدی در دیدگاه های رخود دارند و به همین
دلیل است که مدارخالت مبتنی بر شواهد باید مالک عملکرد مسئولین باشد و نه صرفاً نظر افراد
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آسیب شناسی سالمت جنسی
گستردگی حیطه سالمت جنسی باعث می شود تا عوامل تهدید کننده آن نیز تنها در بیماری ها رخالصه نشوند بطور اجمالی
تهدید کننده های سالمت جنسی و باروری را می توان در این سه گروه طبقه بندی نمود:
الف) نگرانی ها و دغدغه ها ،به عنوان مثال :
تصویر فرد از رخود و تصویر بدنی رخود (موج فزاینده تقاضا برای انواع جراحی های زیبایی تنها بخشی از ابعاد ایین موضیوع
است )
نگرش و نحوه بررخورد با تکانه های جنسی و بویژه بررخورد با جنس مخالف
رابطه تکانه ها و تمایالت جنسی با موضوع عشق و صمیمیت
موضوع ارختالفات بین دو جنس (فیزیکی ،روانی ،اجتماعی ،سنی و ) و روابط بین آن ها
مهارت های تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در رفتارهای جنسی
نقش فناوری های جدید (همچون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مرتبط ،دسترسی روزافزون به شبکه هیای میاهواره
ای) در شکل گیری نگرش ها و باورها و در نهایت عملکرد جنسی افراد
ب) مشکالت تهدید کننده سالمت جنسی از جمله:
جنبه های غیر پزشکی نارضایتی های جنسی (مثال مشکل در صمیمیت زوجین ،احترام متقابل ،توجه به نیازهیای شیریک
جنسی ،یکنوارختی و رخستگی ،ارختالف نظر در نحوه بکارگیری روش های پیشگیری یا زمان و مکان رابطه و )
بی تعهدی در زندگی جنسی (به عنوان موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری از زوج ها شده است)
اعتیاد و رفتارها و عملکرد جنسی (به ویژه آن که فرد دارای وابستگی به مواد ،عالوه بر داشتن مشکالت شخصی بیر رفتیار
جنسی اطرافیان رخود و بویژه رخانواده نیز اثرگذار رخواهد بود )
معلولیت ها و عملکرد جنسی
یائسگی و سالمت جنسی (با افزایش امید به زندگی در حال حاضر زنان حدود یک سوم از زنیدگی رخیود را در ایین سینین
سپری می کنند)
سالمندی و سالمت جنسی (با عنایت به مسن شدن جمعیت)
رخشونت های وابسته به جنسیت که می تواند از کودکی تا سالمندی و از محیط رخانواده تا سطح جامعه فراگیر باشد
آلودگی های زیست محیطی که امروزه جنبه های مختلفی از سالمت مثل قدرت باروری و حتی موفقیت روش هیای کمیک
باروری را نیز تهدید می کنند ()13
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پدیده قاچاق انسان و استثمار جنسی ،که موقعیت رخاص جغرافیایی کشور ،آسیب پذیری ما را در این رخصوص بیشیتر میی
کند ()14
ج) بیماری های تهدید کننده سالمت جنسی از جمله:
بیماری های عفونی و در راس آن ها ایدز که از دهه هشتاد میالدی به بعد یکی از نگرانی های اصلی متولیان سالمت جنسی
و باروری را تشکیل می دهد اگرچه طبق اعالم منابع رسمی تا تاریخ اول مهر ماه سال  92تعداد  27041نفر افراد مبیتال بیه
 HIV/AIDSدر کشور شناسایی شده اند ،ولی نیک می دانیم که مطابق تخمین های اپیدمیولوژیک ،تعداد واقعی این افراد در
جامعه حداقل  5برابر این میزان است در رخصوص نحوه انتقال بیماری ،سهم روابط جنسی از حدود  13درصد در سال 1365
به  33درصد در سال  1391افزایش یافته است ()15
ارختالالت عملکرد جنسی و بیماری های منجر به آنها که حتی مطالعات مقطعی محدود انجام شده در مورد آنها شیوعی از 20
تا  40درصد را در کشور نشان می دهند ()16
بارداری های نارخواسته و سقط های پررخطر که می توانند با مرگ و میر و عوارض جدی همراه باشند
ناباروری و عوارض جنسی ،روانی و اجتماعی آن
بیماری های مزمن و سرطان ها
انحرافات جنسی
همانگونه که مالحظه می شود دامنه این عوامل تهدید کننده بسیار وسیع است و عالوه بر حوزه سالمت ،لزوم درخالت سایر
علوم را نیز به شکل کامالً بین رشته ای مطر می کند طبیعتاً از بعد حیاکمیتی نییز بیرای حفیظ و ارتقیاء آن ،درخالیت و
پشتیبانی دستگاه های مختلف فرهنگی ،آموزشی ،انتظامی و قضایی و

الزم رخواهد بود

راهبردها:
با عنایت به موارد مطر شده ،بررخی از سیاست ها و راهبردهای کلیدی برای حفظ و ارتقاء سالمت جنسیی و بیاروری بیه
ترتیب در ابعاد سیاستگذاری ،آموزش و ارائه رخدمات عبارتند از:
 تقویت مهارت های زندگی برای همه سنین به نحوی که افراد بتوانند در همه شئون زنیدگی و از جملیه رفتیار جنسیی وباروری و همچنین در مناسبات زناشویی به شکلی آگاهانه و مسئوالنه تصمیم گرفته و رفتار کنند
 توجه و مدارخالت الزم در جهت تحکیم رخانواده و تقویت تعهد و مسئولیت پذیری در زندگی زناشویی توجه رخاص به مالحظات سالمت جنسی و باروری در نوجوانان و جوانان که به دالئل زیست شنارختی ،تکاملی و اجتماعی ،بااحتمال بیشتری به رفتارهای پررخطر می پردازند
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 توجه ویژه به سالمت جنسی و باروری در سالمندان با توجه به روند افزایش سالمندان در دهه های آتی توجه به سالمت جنسی و باروری افراد دارای کم توانی جسمی و روانی ،بیماری های مزمن و سرطان ها و بازتوانی جنسی وحفظ باروری آنها
 توجه به موضوع رخشونت های وابسته به جنسیت و بیویژه رخشیونت در چهیارچوب رخیانواده ( )Domestic Violenceوهمچنین کودک آزاری
 پذیرفتن این موضوع که کارگران جنسی در جامعه ما نیز حضور دارند و اغلب این افراد به بررخورداری از رخدمات سالمت،حمایت ،آموزش ،کاهش آسیب و توانمندسازی به منظور بازگشت به زندگی سالم نیاز دارند
 توجه به سقط های غیر ایمن و عوارض ناشی از آن و ارزیابی و تدوین قوانین الزم به منظور برطرف کردن بررخی رخالءهیایموجود (همانگونه که در سال های ارخیر در رخصوص سقط درمانی دستاوردهای قانونی با ارزشی داشته ایم )
 توجه به لزوم آموزش در این حیطه سالمت از راهکارهای مهمی محسوب می شود که چه در کشورهای پیشرفته و چه درکشورهای در حال توسعه کارایی و اثربخشی رخود را بخوبی نشان داده است به ویژه جوامعی که "صرفاً" بر سیاسیت هیای
رخویشتنداری تمرکز داشته اند و در کنار آن به آموزش و تربیت جنسی بها نداده اند بیشترین آسیب پذیری را تجربه کرده
اند ()17
 فراهم آوردن زمینه آموزش جنسی و باروری برای افراد به شکل متناسب و به موقع و کمک به والدین در جهیت تربییتجنسی کودکان و نوجوانان به منظور کاهش احتمال و عوارض رفتارهای جنسی پررخطر پیش از ازدواج و همچنین بهره مندی
زوجین از یک زندگی جنسی رضایتمندانه و سالم
 تجدید نظر در نظام آموزشی رشته های مختلف مرتبط با سالمت جسمی و روانی ،به نحوی که فارغ التحصییالن بتواننیدپاسخگوی نیاز به تقاضا تبدیل شده جامعه در حیطه سالمت جنسی و باروری باشند و جلوی سوء استفاده از آنها توسط بازار
پررونق و ناسالم فعلی محصوالت مرتبط را بگیرند
 ادغام رخدمات مرتبط با سالمت جنسی و باروری از جمله پیشگیری و درمان بیماری هیای منتقیل شیونده از راه تمیاسجنسی و ایدز ،سرطان های سیستم باروری و مشکالت و دشکاری های جنسی ،در نظام مراقبت های بهداشتی؛ همانگونه که
در بررخی جنبه های سالمت باروری مثل سالمت مادر و کودک و بارداری سالم ،پیش از این تجارب موفقی داشته ایم
 فراهم آوردن شرایطی که زوجین بتوانند به رخدمات درمان ناباروری دسترسی داشته باشیند و از آن بهیره منید شیوندرخوشبختانه در این زمینه ،در جمهوری اسالمی ایران با وجود متخصصین و فناوری الزم هیچ محدودیت فنی وجود ندارد اما
عدم حمایت های بیمه ای از زوج های نابارور ،فراهم بودن این رخدمت برای زوج ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهید در
حالی که حدود یک چهارم زوج های ایرانی ناباروری اولیه را در طیول زنیدگی مشیترک رخیود تجربیه میی کننید ( )18و
سیاستگذاران به دنبال مشوق هایی برای فرزندآوری هستند ،چنین تناقضی قابل قبول نخواهد بود
برای درک بهتر شرایط و طراحی مدارخالت با پشتوانه علمی ،الزم است تا در رخصوص پژوهش در این حیطه اهتمام کیافی
شود در شرایط فعلی نه تنها داده های کیفی و کمی کافی بیرای تحلییل دقییق وضیع موجیود در ارختییار نیداریم ،بلکیه
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پژوهشگرانی که تالش می کنند تا حداقل بخشی از این نقیصه را جبران کنند با مشیکالت متعیدد دسیت و پیاگیر مواجیه
هستند حتی در بسیاری از دانشگاه ها از پایان نامه های دکترا در این حوزه استقبال نمی شود بدیهی است که انتشار آمار
و ارقام در رخصوص معضالت سالمت جنسی بویژه در موضوعاتی مثل آسیب ها یا رفتارهای جنسی مغایر با ارزش های جامعه
اسالمی مالحظات و حساسیت های رخاص رخود را دارد ولی این موضوع نباید باعث شود تا راه برهرگونه پژوهش در این مورد
بسته شود و تصور نماییم تا با بی رخبری از تحوالت سریع رفتار جنسی در جامعه و عواقب آن ،دیگر الزم نیست پاسیخگوی
مسئولیت رخود در قبال تامین سالمت مردم باشیم
نکته مهم دیگر لزوم مشارکت دادن نیروهای اجتماعی از جمله سازمان های مردم نهاد در حفظ و ارتقاء سالمت جنسی و
باروری جامعه است مشارکت نظام سالمت و رفاه اجتماعی با این نهادها در اموری همچون آموزش ،حمایت روانی اجتماعی و
توانمندسازی افراد در موضوعاتی همچون سوء مصرف مواد و زنان آسیب دیده اجتماعی نمونه های رخوبی از این تعامل مثبت
هستند

جمع بندی:
به نظر می رسد که زمان تجدید نظر در دیدگاه ها ،سیاستگذاری ها ،مدارخالت فرهنگی و اجتماعی و تامین رخدمات مورد نیاز
در حوزه سالمت جنسی و باروری فرا رسیده باشد دستاوردهای سال های گذشته که عمدتاً بر سالمت باروری متمرکز بوده
اند ،نباید مانع شوند تا مسئولیت ها و تکالیف ارخالقی باقیمانده نسبت به حقوق و سالمت مردم و همچنیین تعهیدات بیین
الملی (از جمله آنچه در اجالس  ICPDپذیرفته ایم) مورد غفلت واقع شوند از طرفی باید توجه داشته باشیم کیه میا تنهیا
کشور اسالمی در دنیا نیستیم که می رخواهیم برای اعتقادات دینی ،فرهنگ و ارزش های رخود احترام قائل شیویم تجیارب
حرکات موفق کشورهایی مثل مالزی یا حتی پاکستان (با زیرسارخت های مادی و انسانی غیرقابل مقایسه با کشیورمان) بیه
ویژه در ارتقاء شارخص های سالمت جنسی می تواند ما را متقاعد کند که الزم است به منظور حفظ و ارتقاء سالمت جنسی و
باروری با کمک و هم افزایی همه ذینفعان در جامعه طرحی نو دراندازیم
این سند به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران و با همکاری اعضاء محترم گروه سالمت اجتمیاعی
فرهنگستان تهیه شده است و بر رخود الزم می دانم از مساعدت های مسئولین و اساتید محتیرم گیروه تشیکر و قیدردانی
نمایم



در مورد واژه فارسی برای کلمه  ، Sexualityفرهنگستان زبان و ادب فارسی با توجه به مفهوم چند بعدی کلمه و این
که در فارسی کلمه ای معادل برای آن وجود نداشت ،پس از بحث و تباادل نرار فاراوان در هاروه هاای ساومت ،روان
شناسی و مطالعات زنان ،نهایتا ً واژه "جنسینگی" را برای آن به تصویب رساند.
 ICPD International Conference on Population and Development
 FWCW Fourth World Conference on Women
 SRH Sexual and Reproductive Health
 SRHR Sexual and Reproductive Health Rights
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