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 سالمت جنسیمشاوره 
 مهشید بکائیدکتر  :نویسنده
علوم  دانشگاهدکترای تخصصی بهداشت باروری  یدانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدعضو هیئت علمی  :سازمان

 پزشکی شهید بهشتی تهران
 

 ،جسمی یهاجنبه ریگازسا و هماهنگی» از است عبارت جنسی ، بهداشتبهداشت جهانی نمازسا تعریف طبق: مقدمه
 ینابنابر .«کند پربارتر و داده ءتقاار را عشق و بطروا ،شخصیت که یاگونهبه ن،نساا جنسی رموا جتماعیا و عقالنی ،عاطفی
 به فقط و دارد رهشاا دیفر بطروا و ندگیز دنکر تررپربا به و ستا ننساا در جنسی رموا به مثبت دییکررو جنسی شتابهد
 .شودینم خالصه جنسی یهایماریب و روریبا از قبتامر و ورهمشا

 جهانی، بهداشت سازمان از منابع باروری بهداشت جنسی، بهداشت کلیدی کلمات از استفاده با مطالعه این: مطالعه روش
 .استشده وریآگرد بعد به 8111 سال از مقاالت از منابع سایر و مد پاب متحد، ملل سازمان جمعیت صندوق

 از برخورداری امکان حالنیدرع و جنسی روابط و جنسیت به احترام با توأم و مثبت برخورد نیازمند جنسی سالمت: نتایج
 داشتن یکی جنسی سالمت نیتأم در اصلی عناصر. است خشونت و ضیتبع اجبار، از دوربه جنسی، ایمن و بخشلذت تجارب
 .باشدیم جنسی حقوق برای بودن قائل احترام دیگری و جنسی رفتار و جنسیت به مربوط از مسائل درست درک
 یابیدستقابل استانداردهای باالترین از تبعیض و تحمیل بدون برخورداری برای افراد کلیه حق از است عبارت جنسی حقوق
 مندبهره و دریافت جستجو، باروری و جنسی سالمت مراقبتی خدمات به دسترسی ازجمله و جنسی مسائل نهیزم در سالمت
 فعال جنسی لحاظ از آیا کهنیا انتخاب -زندگی شریک انتخاب -جنسی آموزش -جنسی مسائل با مرتبط اطالعات از شدن
 بین فاصله و تعداد زمان، ازجمله) شدن داربچه مورد در انتخاب حق -انهمندرضایت جنسی روابط و ازدواج -خیر یا و باشد

 .ایمن و بخشتیرضا جنسی زندگی یک داشتن و( فرزندان
 مانند پایه مفاهیم برخی است الزم اجتماعی، فرهنگی عوامل از جنسی سالمت یریرپذیتأث نحوه از بهتر درک داشتن برای

 جنسی یریگجهت و (Gender Role) جنسی نقش ،(Gender Identity) جنسی هویت ،(Sexual Identity) جنسیت

(Sexual Orientation) و شد تشکیل «باروری و جنسی سالمت در هاچالشعنوان  با یاجلسه ،8118 سال در. شود درک 
 پیامدهای بهبود برای یهرکس به که شد تدوین یابرنامه چارچوب این در .شد دیتأک جنسی سالمت بر مشاوره های تکنیک بر

 به کس هر رسیدن اطمینان منظوربه کندیم دیتأک چارچوب این. شود کمک سالم جنسی جامعه ایجاد و جنسی سالمت
 خدمات عمر، طول سراسر در افراد جنسی سالمت ارتقاء برای هادولت که هست نیاز جنسی، بهداشت ممکن سطح باالترین
 جنس، اساس بر تبعیض و انگ بدون و افراد تمام به خوب، تیفیباک و دسترسقابل ،صرفهبهمقرون مناسب، جنسی بهداشت
 .نمایند ارائه جنسیتی ابراز یا جنسی گرایش درآمد، زندگی، وهیش سن، قومیت، نژاد،

 عملکرد. باشد بخش و چند یارشتهانیم جامع، رویکردی باید جنسی سالمت یهابرنامه چارچوب یزیربرنامه: یریگجهینت
 و رسوم و آداب همچنین ،(زن یک یا مرد یک از انتظارات) خاص زمان آن در جامعه انتظارات با نزدیک ارتباط در جنسی
 .دارد محلی فرهنگی اعتقادات
 باروری بهداشت جنسی، بهداشت: کلیدی کلمات
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