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 تنظیم خانواده، چالش ها و راهکارها

 19113514429 -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان -کارشناس مامائی  -*مریم جاللی 

Jalali_maryam5@yahoo.com 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  -کارشناس ارشد پرستاری   -محمد مهدی بطیار 

 

 قدمه و بیان مسئله : م

. تنظیم خانواده در محوریت موضوع برابری جنسیتی و توانمندی   است  یانسان  حق کدسترسی به تنظیم خانواده داوطلبانه و ایمن ی  

میلیو زن در دنیا که خواهان پیشگیری از بارداری هستند بنا به    221زنان قرار داشته و عامل کلیدی در کاهش فقر می باشد. هنوز   

ــتفاده از روش  دال ــتفاده نمی کنند. با توجه به نتایج مهم حاصــل از عدم اس یل مختلف از روش های تنظیم خانواده ایمن و موثر اس

 های تنظیم خانواده بر سالمت زنان ، بنابراین بررسی دقیق تر موضوع و پیامدهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

   نوع مطالعه و روش اجرا:

عه از نوع متاآنالیز بوده که از طریق جستجو در وب سایت های مختلف و بررسی مقاالت معتبر متعدد به مرور پژوهش های  این مطال

 مرتبط با موضوع پیشگفت پرداخته است.

 یافته ها :

شی از عو         شیوع مرگ و ناتوانی نا سقط ،  شگیری کرده و تعداد  شده پی  ارض بارداری وتنظیم خانواده از بارداری های برنامه ریزی ن

ــگیری                 ــده تنظیم خانواده قادر بودند تا از روش های مدرن پیشـ فرزندآوری را کاهش می دهد. اگر تمامی زنان با نیاز برآورده نشـ

مرگ  51111میلیون سقط خود به خود ،   4میلیون آن غیر ایمن می باشد ( از   14میلیون سقط )  که   24استفاده نمایند عالوه بر 

 مرگ شیرخوار نیز جلوگیری می شد. 111111مادر و 

 بحث و نتیجه گیری :   

بدون تردید دســترســی به اطالعات تنظیم خانواده محور دســتیابی به برابری جنســیتی می باشــد. وقتی زنان در زمینه فرزندآوری  

صادی آنان    شوند خود مختاری آن ها در خانواده افزایش یافته و در نتیجه رفاه و امنیت اقت شود. دالیل    توانمند می  نیز تقویت می 

اصلی عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده شامل: دسترسی مشکل به خدمات مربوطه، مخالفت شریک جنسی و خانواده ، کم           

ــا    ــوص ــگیری خص ــی و روش های پیش ــمیم گیری های مربوط به روابط جنس در مناطق دورافتاده ،  "رنگ بودن نقش زنان در تص

 .... می باشد. در این خصوص راهکارهای زیر مطرح می باشد:مشارکت کمتر مردان و 

 فرهنگ سازی جهت مشارکت بیشتر مردان و ارتقا کیفیت به همراه ارائه روش های جدید تر تنظیم خانواده.   -1

 .روش ها و مشاوره تنظیم خانواده در زمینه ارائه دهنده خدمت ل سنسطح آگاهی و مهارت پر ارتقا -2
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 تنظیم خانواده ، نیاز برآورده نشده ، روش های پیشگیری و سالمت زنان  ی کلیدی :واژه ها 
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