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 مشاوره در سالمت باروری
 

 محمد اسالمی دکتر :نویسنده
 مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر فنی معاون بهداشت، وزارت یعلمئتیه عضو و بهداشت آموزش دکترای :سازمان

 
متفاوت جامعه تفسیر  یهاگروهسالمت باروری عبارتی است که مفهوم آن برای بخش عظیمی از جامعه روشن نیست و 

 ژهیوبهو  دادهرخکلمات این عبارت  بر اساسموارد  اتفاقبه. این تفسیر در اکثریت قریب کنندیم ارائهمتفاوتی از این عبارت را 

ی فرزند آور. سالمت باروری همه ابعاد سالمت سیستم جنسی، باروری و گرددیممحدود  اهخانمبه دوران بارداری و باروری در 

 زوایای زندگی افراد ارتباط دارد. نیترمحرمانهو  نیتریخصوصگیرد و با  یدربرمرا در تمام طول زندگی 

اجتماعی و معنوی است و نظام ذهنی،  –سالمت افراد فقط در سالمت جسمی محدود نبوده و اضافه بر آن دارای ابعاد روانی 

خدمت، انجام  ارائهتوجه به همه ابعاد سالمت در  یهاراه نیترمهمخدمات باید به همه این ابعاد توجه نماید. یکی از  ارائه

به  صرفاً خدمت  ارائهخدمات غفلت شده و  ارائه روند در تیفیباکدر بسیاری از موارد از انجام مشاوره  متأسفانهمشاوره است. 

 .گرددیمیک ویزیت ساده و تجویز دارو محدود 

خدمت  ارائهارکان  نیترمهمبا توجه به محرمانه بودن ابعاد سالمت باروری در زندگی افراد، مشاوره در سالمت باروری یکی از 

خدمت  یوربهرهشود، سبب کاهش  ارائهآن  یامشاورهاگر فرآیند خدمت سالمت باروری بدون مقدمه  واقع در. دیآیمبشمار 

درک نموده و به آن اعتقاد و اشراف داشته باشد. وجود این  یخوببهخدمت باید مفهوم مشاوره را  دهندهارائهخواهد بود. 

که گیرنده خدمت نیز درک روشنی از سالمت باروری و رفتاری که باید برای  شوندیمخدمت سبب  کنندهارائهمشخصات در 

در ارتباط با نیاز فرد  یترکاملخدمت با مشاوره مناسب اطالعات  کنندهارائه، داشته باشد. حفظ و ارتقای آن اتخاذ کند

 نماید. ارائهو قادر خواهد بود که راهنمایی بهتری به وی  داکردهیپ کنندهمراجعه

کلی  یهااستیساجتماعی دو سرفصل مهم از سند  یهابیآسو پیشگیری از  یفرزند آورتقویت خدمات سالمت باروری و 

در راستای این موارد باید به مشاوره سالمت باروری توجهی  هاتیفعالجمعیت ابالغی مقام معظم رهبری است. برای ارتقای 

 ویژه داشت.
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