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 اهمیت دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری در فاز پاسخ به بالیا

 ماندانا میرمحمدعلی ئی*

شتی.               -1 شهید به شکی  شگاه علوم پز ست دان سالمت ایمنی و محیط زی شکده  سالمت در بالیا دان شجو دکتری  هیئت علمی    دان

 اه علوم پزشکی تهراندانشگ

mirmohamad1@yahoo.com 
خشونتهای  بهداشت باروری و پنج محور آن شامل مادران باردار، تنظیم خانواده، عفونتهای منتقله از راه تماس جنسی و ایدز، مقدمه:

به  دتم اه مدت و بلندجنسیتی و نوجوانان از بنیادی ترین عناصری هستند که در جریان بالیا دچار آسیب شده  عوارض متعدد کوت

اجتماعی و بهداشت عمومی، نسبت به عواقب حوادث و شرایط -زنان و دختران باتوجه به عوامل مختلف فرهنگیهمراه دارد.   

اضطراری آسیب پذیری بیشتری دارند و در معرض خطر ویژه ای قرار دارند. بنابراین اطمینان ازدسترسی به خدمات سالمت باروری 

 ظت از زنان در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت از اولویت های پاسخ در اقدامات بشردوستانه می باشدوجنسی و محاف

از نظر تئوریک ارتباط مهمی بین بروز بحرانهای طبیعی و  انسانی و تغییرات  جمعیت وجود دارد. تامین و استفاده  زمینه و اهمیت:

دگی پرسنل ، اشکال درتامین و توزیع ملزومات دچار وقفه خواهد شد. بارداری آسیب دی به دلیلاز وسایل پیشگیری از بارداری 

ناخواسته و بیماریهای منتقله از راه جنسی پس از بروز بالیا به دلیل آسیب به زیر ساختهای بهداشتی، کاهش دسترسی به وسایل 

هش دسترسی به روشهای مطمئن تنظیم خانواده جلوگیری از بارداری که به معنای کاهش استفاده از آنهاست افزایش می یابد.کا

موجب استفاده از روشهایی میشود که اثر بخشی کمتری دارند درنتیجه بارداریهای ناخواسته و به طبع آن سقطهای غیر ایمن و 

 مشکالت ناشی از آن افزایش خواهد یافت. 

 ضدعفونی و نظافت برای آب به محدود دسترسی علت به بحرانی، و اضطراری در شرایط جهانی، بهداشت سازمان های توصیه برطبق

 پیشگیری روشهای از استفاده ترجیحاً وازکتومی، یا و لوله بستن ، IUD جهت جایگذاری نیاز مورد پزشکی تجهیزات و وسایل

خشی باال، به دلیل اثر ب (DMPA, Depo-Provera)شود. روشهای تزریقی تنظیم خانواده مانند آمپولهای   می پیشنهاد تزریقی

سهولت استفاده توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، و اینکه این روش حداقل برای سه ماه بطور موثر از بارداری جلوگیری 

 مینماید، بسیار مطلوب است. 

 درزمان هخانواد تنظیم روشهای از استفاده عدم دالیل بیشترین متحد ملل سازمان اداره امورپناهندگان توسط شده انجام تحقیق در

هائیتی  در .است شده مطرح روشها برخی از استفاده مقابل در مقاومت و بهاین روشها نسبت دانش عدم حاملگی، به تمایل بحران،

 میان حاملگی در اردوگاه آوارگان به دلیل کاهش میزان استفاده از روشهای پیشگیری به میزان دو برابر افزایش پیدا کرده بود. که

 از کند. تعدادی می شدن باردار به مجبور باطنی، میل را علیرغم زنان ها، خانواده میان در نادرست رسوم و اداتاعتق برخی رواج

 عدم به توان می را امر این علت که نمی کردند استفاده پیشگیری روش هیچ از حاملگی در تأخیر یا توقف به تمایل وجود با زنان

 .داد نسبت بارداری از پیشگیری یروشها منافع مورد در کافی آگاهی و دانش
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: اطمینان از دسترسی مناسب به روشهای تنظیم خانواده توسط خانواده ها ازاهمیت باالیی برخوردار است. بحث ونتیجه گیری

 غیرمترقبه، پرسنل حوادث شرایط در .دهد کاهش را باروری خام میزان کاربردی صورت به تواند می انگیزه ایجاد و مناسب آموزش

 مورد الزم در های آموزش دادن حال عین در و کرده تشویق یکدیگر با گفتگو و خوب رابطه حفظ به را زوجین بایستی هداشتیب

 است. ضروری امری خانواده، تنظیم روشهای از یک هر شکست میزان

باید ازدسترسی مردان  .اند کرده هتوصی را بحران شرایط در خانواده تنظیم روشهای ارائه نحوه در و تغییر نوآوری به متخصصان نیاز

 و زنان به لوازم تنظیم خانواده در شرایط بالیا اطمینان حاصل نمود. 
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