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هدف های رفتاری: در پایان فصل فراگیر باید بتواند: 

١ــ سالمت باروری را تعریف کند. 

٢ــ هدف های سالمت باروری را نام ببرد. 

٣ــ اهمیت سالمت باروری را توضیح دهد. 

٤ــ دیدگاه اسالم را در زمینه سالمت باروری توضیح دهد. 

٥ــ مراحل ارائه برنامه سالمت باروری را توضیح دهد. 

٦ــ برنامه های غربالگری را توضیح دهد. 

٧ــ بیماری های منتقله از راه تماس جنسی را توضیح دهد. 

٨   ــ روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر را نام ببرد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار سوم ؟
١ــ باروری سالم چیست؟ 

٢ــ چرا باید به سالمت باروری اهمیت بدهیم؟ 
٣ــ چند بیماری منتقله از راه تماس جنسی را نام ببرید. 

٤ــ چند روش پیشگیری از بارداری های پرخطر را نام ببرید. 
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مقدمه
تأمنی  راستا  این  در  ازدواج می باشد.  از  زوج پس  از مسئولیت های مهم هر  برای سالمت خانواده  برنامه ریزی 
سالمت باروری ابزاری برای توامنندسازی خانواده ها است تا بتوانند مسئوالنه، آگاهانه و آزادانه در مورد زمان و چگونگی 
فرزندآوری خود تصمیم گیری منایند. همچننی برنامه سالمت باروری، ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب برای 

زنان حامله و زامیان امین را تأمنی می مناید به گونه ای که سبب ارتقای سالمت مادر، کودک و خانواده شود. 
با درنظر گرفنت کلیه  این معنی است که زوجنی  به  بلکه  با کاهش موالید نیست،  باروری مترادف  برنامه سالمت 
جوانب و پس از کسب آمادگی های الزم جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و … در مورد زاد و ولد تصمیم گیری منایند، 
تا به این وسیله عالوه بر تولد نوزاد سالم و تأمنی سالمت مادر، شرایط مناسبی در آینده برای پرورش کودک فراهم گردد. 

١ــ٣ــ تعریف
سالمت باروری عبارت است از: سالمت کامل جسمی، 
روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد 

آن در طول دوران باروری. 

٢ــ٣ــ اهداف سالمت باروری
برنامه سالمت باروری برای داشتن افرادی سالم، بانشاط، 

مفید و کارآمد در جامعه، اهداف زیر را دنبال می کند: 
١ــ آموزش و مشاوره در زمینه سالمت باروری

٢ــ جلوگیری از حاملگی ناخواسته
٣ــ کاستن میزان حاملگی های پرخطر

٤ــ کاهش سقط جنین و عوارض ناشی از آن
٥  ــ کاهش بیماری های ژنتیکی در نوزادان و کودکان

٦ــ کاهش مرگ و میر به دلیل عوارض ناشی از حاملگی های 

پرخطر و زایمان های غیربهداشتی
٧ــ کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر یک سال

٨  ــ جلوگیری از سوءتغذیه در کودکان زیر یک سال
داروهای  تجویز  و  مادران  سوءتغذیه  از  جلوگیری  ٩ــ 

کمکی در دوران حاملگی
سالمت  تأمین  برای  مساعد  زمینه  ساختن  فراهم  ١٠ــ 

جسمانی و روانی خانواده
١١ــ جلوگیری از زایمان های زودهنگام و دیرهنگام
١٢ــ انجام واکسیناسیون مادر قبل و بعد از حاملگی

١٣ــ پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از حاملگی و یا 
بیماری های همراه با آن مانند دیابت، فشارخون و …

انواع سرطان های  برای تشخیص  انجام غربالگری  ١٤ــ 
شایع زنان )آزمایش پاپ اسمیر و انجام ماموگرافی( 

بیشتر بدانید
اختالالت محیط رحم مادر 

١ــ اختالت مربوط به سوخت و ساز بدن مادر که موجب عدم رشد جننی می گردد. 
٢ــ تغذیه نادرست و ناکافی در دوران بارداری موجب اختالل در رشد جننی می شود. 

٣ــ مصرف مواد مخدر ــ الکل و دخانیات در مدت بارداری تأثیرات نامطلوب بر روی جننی می گذارد. 
٤ــ استفاده از داروهای شیمیایی و عکسبرداری با اشعه X بدون جتویز پزشک به ویژه در سه ماه اول 

بارداری که باعث غیرطبیعی شدن جننی می گردد. 



مراقبت از مادر و کودک در خانه: سالمت باروری

182

٣ــ٣ــ اهمّیت سالمت باروری
همانگونه که گفته شد برنامه سالمت باروری با هدف تأمین 
ابعاد مختلف سالمت، نقش اساسی در اعتالی سالمت مادران، 
کودکان، خانواده ها، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای شاخص های 

سالمت جامعه به عهده دارد. 
از  کاستن  موجب  باروری  سالمت  برنامه  از  بهره مندی 

٥  ــ ابتال به بیماری های گوناگون مانند سرخجه، سفلیس باعث اختالل در رشد جننی می شود. باید توجه 
داشت که در اکثر موارد جننی ناقص، به صورت طبیعی سقط می شود. ولی در مواردی هم نوزاد زنده می ماند 

که ممکن است دچار بیماری هایی نظیر ناشنوایی و نابینایی و غیره گردد. 

بیماری های  برخی  وجود  می شود١.  پرخطر  حاملگی های  میزان 
زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی و بیماری دیابت در 

مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد. 
همچنین سالمت باروری به زوجین این امکان را می دهد 
نظیر  ارثی  و  ژنتیکی  اختالالت  وقوع  احتمال  صورت  در  که 

تاالسمی و هموفیلی از بارداری پیشگیری نمایند. 

فعالیت عملی 1 

از  و  است  معلولی  فرزند  دارای  که  بگیرید  درنظر  را  خانواده ای  خود،  اطرافیان  و  دوستان  میان  در 
مشکالت آنها گزارشی تهیه کرده و نتایج را در کالس به بحث بگذارید. 

آیا می دانید توجه به سالمت باروری چه اهمیتی در سرنوشت چنین خانواده ای به همراه خواهد داشت؟

٤ــ٣ــ دیدگاه اسالم در زمینه سالمت باروری
اسالم افزایش نسل، اعم از دختر و پسر را ستایش نموده 
معقول  انگیزه های  که  هنگامی  همچنین  است.  دانسته  مبارک  و 
تنظیم نسل سالم وجود داشته  و ضرورت های معتبری در مورد 
باشد، آن را برای مسلمانان جایز دانسته است. دین مبین اسالم 
ضمن اینکه به گونه ای کلی به زناشویی و فرزندآوری و نگهداری 
فرزندان  بین  فاصله گذاری  برای  منعی  می کند،  سفارش  فرزند 
قائل نشده است. در سوره بقره2 خداوند رحمان از زمان دو سال 
برای شیر دادن مادر به کودکش سخن گفته و نیز می فرماید: »نباید 
مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد« این امر می تواند نشانه توجه 
اسالم به بهداشت و سالمت مادر و توانایی او در بارور شدن و 

زایمان باشد. 

٥ــ٣ــ مراحل ارائه برنامه سالمت باروری
خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله اجرا می شود: 
مرحله  این  ازدواج:  از  پیش  خدمات  ١ــ٥ــ٣ــ 
دربردارنده همه آموزش هایی است که در دوران پیش از ازدواج 
در اختیار گروه های مختلف سنی در دوره های متفاوت تحصیلی 
در  الزم  اطالعات  گروه ها  این  می رود  انتظار  که  می گیرد  قرار 
شروع  جهت  برنامه ریزی  به منظور  را  باروری  بهداشت  زمینه 
بهداشتی  از مشکالت  ناشی  کمترین عوارض  با  و  موفق  زندگی 

کسب نمایند. 
حین  خدمات  ازدواج:  حین  خدمات  ٢ــ٥ــ٣ــ 
حال  در  زوجین  همه  به  که  است  آموزش هایی  شامل  ازدواج 
ازدواج ارائه می شود، شرکت در این کالس ها برای همه افراد در 

١ــ مناسب ترین سن برای بارداری از ١٨ الی ٣٥ سالگی می باشد.
٢ــ سوره بقره آیه ٢٣٣
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آستانه ازدواج اجباری است و به آنان آگاهی های الزم در زمینه 
بیماری های  تاالسمی،  شیردهی،  ایمن،  زایمان  و  سالم  بارداری 
و سرطان های   )HIV( ایدز تماس جنسی،  از طریق  انتقال  قابل 
تناسلی زنان را ارائه می نماید. در ضمن برخی از  رایج دستگاه 
آزمایشات قبل از ازدواج مانند آزمایش تعیین ژن تاالسمی ابتدا 

در مردان و در صورت لزوم در زنان، آزمایش سرولوژی بیماری 
سیفلیس و اعتیاد برای زوجین در این مرحله صورت می گیرد. 

٣ــ٥ــ٣ــ خدمات پس از ازدواج: این مرحله در دو 
بخش عمده »خدمات مشاوره ای سالمت باروری« و »روش های 

پیشگیری از بارداری های پرخطر« ارائه می شود. 

بیشتر بدانید
آیا می دانید با اجنام یک سری آزمایشات ساده و کم هزینه، در بسیاری از موارد می توان از به دنیا آمدن 
فرزند معلول جلوگیری کرد. قبل از ازدواج، خصوصًا در موارد فامیلی و تصمیم به بارداری از اطالعات سودمند 

کارشناسان مراکز ژنتیک بهزیستی بهره مند شوید. 
در حال حاضر تشخیص حدود ٩٠ بیماری ژنتیک در ایران امکان پذیر است و روش های تشخیصی فراوانی 
این  از  دارند  در کشور در دسترس می باشد که توصیه جدی می شود خانواده هایی که در معرض خطر قرار 

شیوه ها در جهت جلوگیری از تولد فرزندان معلول استفاده کنند. 

١ــ٣ــ٥ــ٣ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری
انجام  ایمن،  زایمان  و  سالم  باروری  شامل  خدمات  این 
از  منتقله  بیماری های  درمان  و  پیشگیری  غربالگری،  برنامه های 

راه تماس جنسی می باشد. 
گذشته  فصول  در  ایمن  زایمان  و  سالم  باروری  زمینه  در 
برنامه های  درباره  بحث  به  قسمت  این  در  شد  ارائه  توضیحاتی 
غربالگری و بیماری های منتقله از راه تماس جنسی پرداخته می شود. 

الف( برنامه های غربالگری
اطالق  اقداماتی  به مجموعه  غربالگری  پزشکی،  علم  در 
می شود که سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل 

ابتدایی دارد. 
با  می توان  که  را  بیماری هایی  جامعه،  هر  متخصصان 

مشخص  پرداخت  آن  زودرس  درمان  و  کشف  به  غربالگری 
می کنند. در کشور ما با انجام آزمایش »پاپ اسمیر« و »ماموگرافی« 
به تشخیص زودرس سرطان های شایع در زنان از جمله سرطان 

دهانه رحم و پستان پرداخته می شود. 
شایعترین  از  رحم  دهانه  سرطان  پاپ اسمیر١:  ١ــ 
سرطان ها در زنان می باشد. از آن جایی که سرطان دهانه رحم به 
آهستگی پیشرفت می کند چنانچه خانم ها تحت مراقبت های منظم 
سرطان  این  از  می توان  گیرند  قرار  شده  برنامه ریزی  معاینات  و 
پیشگیری کرد. آزمایش »پاپ اسمیر« بهترین وسیله برای شناسایی 
به  که  است  کوچکی  تومورهای  مخفی  و  پیش سرطانی  عوارض 
زود  سرطان  نوع  این  اگر  می شوند،  منتهی  رحم  دهانه  سرطان 

شناسایی شود، می توان آن را به طور کامل درمان کرد. 

)Papanicolaou test )Pap Smear ــ ١
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نمونه های  و  ترشحات  آزمایش  پاپ اسمیر:  آزمایش 
سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در زنان می باشد. 

هدف اصلی آزمایش پاپ اسمیر و پیگیری هایی که به دنبال 
سلول های  غیرطبیعی  تغییرات  از  پیشگیری  می شود،  انجام  آن 
دهانه رحم است که در صورت عدم توجه ممکن است به سمت 

سرطان دهانه رحم منجر شود. 
سرطان  به  ابتال  سن  کاهش  دلیل  به  ماموگرافی١:  ٢ــ 
به  سال   ٣٥ زنان  همه  برای  ماموگرافی  انجام  کشور،  در  پستان 
باال، به خصوص افرادی که سابقه بیماری های پستان در خانواده 

دارند، ضروری است. 
از  قبل  را چندین سال  پستان  می تواند سرطان  ماموگرافی 
کشورها،  از  بسیاری  در  کند.  شناسایی  شود،  لمس  قابل  که  آن 
زنان  کلیه  روی  بیماریابی  و  غربالگری  روش  به عنوان  ماموگرافی 
یافتن  دست  با  که  است  این  پزشکان  تالش  و  می شود  اجرا  سالم 
پستان،  سرطان  شیوع  سن  و  میزان  تخمین  برای  صحیح  آمار  به 
عالج  قابل  و  اولیه  مراحل  در  را  پستان  بدخیم  بیماری های 

کنند.  شناسایی 
هدف اصلی ماموگرافی شناسایی زودهنگام سرطان پستان 
و  پستان  از  اختصاصی  ساده  رادیوگرافی  ماموگرافی،  است. 
زنانی  در  پستان  سرطان  توده های  زودرس  کشف  برای  ابزاری 
است که هیچ گونه عالمتی نداشته و یا این که دچار توده پستانی، 

درد یا ترشح از نوک پستان هستند. 
زمان انجام ماموگرافی برای همه زنان چهل ساله و بیشتر 
آنها  افراد فامیل درجه یک  هردو سال یکبار می باشد. زنانی که 
)یعنی مادر یا خواهرشان( مبتال به سرطان پستان شده باشند باید 

Mammography ــ ١

از ٣٥ سالگی ماموگرافی ساالنه انجام دهند. بهترین زمان انجام 
پستان ها  این زمان  قاعدگی است چون در  اول  ماموگرافی هفته 

حساس و دردناک نیستند. 
ب( بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی 

از  جنسی،  تماس  راه  از  سرایت کننده  بیماری های 
بیماری های نسبتاً شایعی هستند که از شخصی به شخص دیگر به 
دنبال تماس جنسی منتقل می شوند. علت ایجاد این بیماری ها، 
باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی 
به فرد دیگر در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند. این باکتری ها 
یا ویروس ها در محیط گرم و مرطوب بدن در ناحیه تناسلی رشد 

کرده و ایجاد عالئم می کنند. 
دسته  دو  جنسی  تماس  راه  از  سرایت کننده  بیماری های 
و  است  جنسی  تماس  آنها  انتقال  راه  تنها  که  دسته ای  هستند: 
می باشد  جنسی  تماس  آنها  انتقال  راه های  از  یکی  که  دسته ای 

)مانند هپاتیت ب و ایدز(
بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی در هر دو 
جنس مذکر و مؤنث ایجاد می شوند ولی عالئم و عوارض آنها 
خانم ها  در  بیماری ها  این  عالئم  است.  متفاوت  جنس  دو  در 
تناسلی،  دستگاه  از  غیرمعمول  و  بدبو  ترشحات  از:  عبارتند 
درد  تناسلی،  ناحیه  در  زخمی  ضایعات  و  خارش  و  سوزش 
کشاله ران و اطراف دستگاه تناسلی و … این عالئم در مردان 
لنفاوی  غده های  شدن  بزرگ  ادرار،  مجرای  از  ترشح  شامل 
دفع  هنگام  سوزش  و  درد  تناسلی،  ناحیه  زخم  ران،  کشاله 
ادرار و … می باشد. الزم به ذکر است در صورت بروز هرگونه 
مجاری  اطراف  تناسلی،  ناحیه  پوست  در  غیرطبیعی  عالئم 
ناحیه تناسلی و یا ترشح از مجرای ادراری باید فورًا به پزشک 
مراجعه شود. راه تشخیصی این بیماران معاینه توسط پزشک، 
ادرار  و  خون  آزمایش  لزوم  صورت  در  و  ترشحات  آزمایش 

می باشد. 
تماس جنسی  راه  از  سرایت کننده  بیماری های  شایع ترین 
زگیل  تناسلی،  دستگاه  تبخال  سوزاک،  سیفلیس،  از:  عبارتند 

رحم

تخمدان گردن رحم
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تناسلی. برخی از بیماری های مهم مانند هپاتیت ب و ایدز عالوه 
بر انتقال از راه خون، از طریق جنسی نیز می توانند منتقل شوند که 
در فصل بیماری های واگیر توضیح داده شده اند و در این قسمت 
چند بیماری مهم دیگر که در جامعه شیوع بیشتری دارد به طور 

خالصه توضیح داده می شود. 
١ــ سیفلیس

راه  از  سرایت کننده  باکتریایی١  بیماری  یک  سیفلیس 
جنسی است. در بیماری سیفلیس زخم ها اغلب در ناحیه تناسلی 
خارجی، واژن، مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد می شوند. 
زخم ها ممکن است در داخل دهان یا روی لب ها هم ایجاد شود. 
باقی  تا سال ها بدون عالمت  بیماری سیفلیس در خیلی از افراد 
منتقل  دیگران  به  اشخاصی  از  بیماری  موارد  اکثر  در  می ماند. 

می شود که از عفونت خود آگاه نیستند. 
پوست،  با  مستقیم  تماس  اثر  در  بیماری  این  انتقال  راه های 
مشترک،  به طور  آلوده  سوزن  و  سرنگ  از  استفاده  جنسی،  تماس 
انتقال خون و از مادر حامله به جنین می باشد. این بیماری در صورت 
درمان نشدن می تواند سبب مرگ شود. برای پیشگیری از بیماری 

سیفلیس استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی ضروری است. 
همان گونه که گفته شد باکتری مولد سیفلیس در طی دوران 

١ ــ عامل بیماری سیفلیس باکتری تروپونماپالیدوم )Treponema Pallidum( است. 
٢ ــ عامل بیماری سوزاک باکتری نیسریاگونورآ )Neisseria gonorrhoeae( یا گنوکوک می باشد.  

مدت  براساس  کند.  آلوده  را  او  جنین  و  مادر  می تواند  حاملگی 
به دنیا  نوزاد مرده  به عفونت زن حامله، ممکن است  ابتالی  زمان 
نوزاد  تولد فوت کند. همچنین  بعداز  یا طی مدت کوتاهی  آمده و 
مبتال می تواند بدون عالمت باشد. اگر نوزاد بالفاصله درمان نشود، 
طی چند هفته دچار اختالالت جدی می شود. نوزاد درمان نشده 
ممکن است دچار تأخیر رشد و نمو، تشنج و یا حتی مرگ شود. 

٢ــ سوزاک 
سوزاک یک بیماری شایع باکتریایی٢ سرایت کننده از طریق 
تماس جنسی است. عالیم شایع در مردان شامل سوزش ادرار و 
خروج ترشحات چرکی از آلت تناسلی است اما در زنان معموالً 
ترشحات  صورت  به  را  خود  است  ممکن  یا  و  است  بی عالمت 

واژنی یا دردهای لگن نشان دهد. 
جهت پیشگیری از ابتال به بیماری سوزاک در اشخاصی 
که مشکوک به این بیماری می باشند، حتماً بایستی از رابطه جنسی 
که  دیگری  اقدامات  شود.  استفاده  کاندوم(  بردن  )به کار  سالم 
خاص پیشگیری از ابتال به بیماری  سوزاک است مثل پیشگیری 
دارویی برای چشم نوزادان، گندزدایی ترشحات بیمار و اشیایی 
به  بیماران مبتال  به تماس های  آلوده شده اند و همچنین توجه  که 

سایر بیماری های عفونی نیز باید اجرا شود. 

فعالیت عملی ٢
هنرجویان در مورد انواع بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی و روش های پیشگیری از آنها از 

کتب، نشریات و اینترنت تحقیق کنند و مطالب را در کالس ارائه دهند. 

٢ــ٣ــ٥ــ٣ــ روش های پیشگیری از بارداری های 
پرخطر 

در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد 
توصیه می شود زوجین با رعایت حدود شرعی و موازین اخالقی 

روش های  نمایند.  استفاده  بارداری  از  پیشگیری  روش های  از 
مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی 

و دائمی تقسیم می شوند: 
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روش های  شامل  خود  که  موّقتی:  روش های  الف( 
هورمونی و مکانیکی می باشند. 

هورمونی  روش های  هورمونی:  روش های  ١ــ 
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد. 

قرص های پیشگیری از بارداری
و  استروژن  ترکیبات  با  قرص ها  این  ترکیبی:  قرص های 
 )HD( و اچ دی )LD( پروژسترون و در اشکال گوناگون ال دی
و تری فازیک )TPH( ساخته شده اند. اساس عملکرد همه این 
قرص ها  این  است.  تخمک گذاری  عمل  از  جلوگیری  قرص ها 

گیرند  قرار  استفاده  مورد  و طبق دستورالعمل  مرتب  به طور  اگر 
اگر قرص ها  اما  مؤثرند.  بارداری  از  در جلوگیری  حدود ٩٩% 
نامرتب مصرف شوند از میزان اثربخشی آنها کاسته خواهد شد. 
از  ندارند و زنان پس  باروری مجدد  اثری در  قرص ها هیچ گونه 

قطع مصرف می توانند باردار شوند. 
این  ترکیب  در  شیردهی:  دوران  پروژسترونی  قرص های 
بارداری  قرص ها فقط هورمون پروژسترون جهت پیشگیری از 

به کار رفته است و مخصوص دوران شیردهی است. 

بیشتر بدانید

آیا مزیت های قرص شیردهی را می دانید؟ 
ــ در مادران شیرده قابل استفاده است. 

ــ اثر منفی در کمیت و کیفیت شیر مادر ندارد. 
ــ مدت زمان شیردهی را افزایش می دهد. 

ــ برای افراد مبتال به فشارخون، میگرن و افراد سیگاری باالی ٣٥ سال قابل استفاده است.

آمپول های پیشگیری از بارداری
آمپول های پروژسترونی: در ترکیب این آمپول ها فقط 
رفته  به کار  بارداری  از  پیشگیری  جهت  پروژسترون  هورمون 

است و سه ماه یک بار تزریق می شوند. 
آمپول های ترکیبی: این آمپول ها با ترکیبات استروژن و 
پروژستین ساخته شده اند. ماهی یکبار تزریق می شود و اثربخشی 

آن بیش از ٩٩% است. 

٢ــ روش های مکانیکی: مکانیسم اساسی این روش ها 
استفاده از یک جسم فیزیکی )به جای دارو و مواد شیمیایی( است 
رحمی  داخل  وسایل  و  پوششی  روش های  کلی  دسته  دو  به  که 

تقسیم می شود. 
روش های پوششی: اساس عمل این روش ها ممانعت از 
ورود اسپرم و رسیدن آن به تخمک است و شامل پوشش برای 

مرد و پوشش برای زن می باشد که امروزه کاربرد زیادی دارند. 
پوشش برای مرد )کاندوم١( و پوشش برای زن )دیافراگم٢( 
استفاده  دارند.  زیادی  کاربرد  دیافراگم  و  کاندوم  امروزه  است. 
از کاندوم آسانتر و ارزانتر است و در پیشگیری از بیماری های 

مقاربتی نقش اساسی دارد. 

  Diaphragm ــ ٢    Condom ــ ١

آمپول های تزریقی
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وسیله داخل رحمی آی یودی )IUD( آی یودی از جنس 
مس یا پالستیک در اشکال گوناگون ساخته شده است و توسط 
پزشک یا ماما در رحم گذاشته می شود. اساس عمل این دستگاه 
از  یکی  روش  این  است.  رحم  در  تخم  النه گزینی  از  جلوگیری 
از  استفاده  می باشد.  بارداری  از  پیشگیری  روش های  مؤثرترین 
این روش برای زوج هایی مناسب است که دارای فرزند هستند و 
تا چند سال نباید حامله شوند. بسته به نوع آی یودی الزم است 
از  نوع جدیدی  اخیرًا  کرد.  را عوض  آن  بار  یک  هر چند سال 
آی یودی با ماندگاری یک ساله وارد بازار شده است که به تدریج 

از  پیشگیری  در   %٩٩ حدود  و  می کند  ترشح  هورمون  خود  از 
بارداری مؤثر است. 

آی ــ یو ــ دی در رحم

بیشتر بدانید
آیا مزیت های استفاده از آی ـــ یو ـــ دی را می دانید؟ 

ــ درصد اطمینان به آن در پیشگیری از بارداری زیاد است. 
ــ باروری بالفاصله پس از خروج آی ـ یو ـ دی قابل برگشت است. 

ــ اثر پیشگیری از بارداری آن طوالنی مدت است. 
ــ به یادآوری روزانه نیاز ندارد. 

ــ بر شیردهی تأثیر ندارد. 
ــ آثار و عوارض هورمونی ندارد. 

ــ در اوایل دوران یائسگی قابل استفاده است. 
انواع آی ــ یو ــ دیــ با مصرف داروها تداخل ندارد. 

چکیده
با  از: سالمت کامل جسمی، روانی و اجتماعی مرتبط  باروری عبارت است  سالمت   

سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد آن در طول دوران باروری.
 خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله خدمات پس از ازدواج، خدمات حین 

ازدواج و خدمات پس از ازدواج اجرا می شود. 
 بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی، از بیماری های نسبتًا شایعی هستند 
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این  ایجاد  علت  می شوند.  منتقل  جنسی  تماس  دنبال  به  دیگر  شخص  به  شخصی  از  که 
بیماری ها، باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی به فرد دیگر 
در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند. بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی دو دسته 
هستند. دسته ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است و دسته ای که یکی از راه های انتقال 

آن ها تماس جنسی می باشد )مانند هپاتیت ب و ایدز(.
در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد توصیه می شود زوجین   

از  پیشگیری  نمایند. روش های مطمئن  استفاده  را  بارداری  از  پیشگیری  از روش های  یکی 
بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی و دائمی تقسیم می شوند. 

 روش های موّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند. روش های هورمونی 
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد. روش های مکانیکی استفاده از یک 
جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم می شود. 

آزمون پایانی نظری واحد کار سوم ؟
١ــ کدام بیماری سالمت باروری را بیشتر به خطر می اندازد؟ 

د( درماتیت ج( آنمی    ب( آرتریت    الف( تاالسمی  
٢ــ مهمترین هدف برنامه های غربالگری در پزشکی کدام است؟ 

الف( آگاهی و پیشگیری به موقع از بیماری ها 
ب( کشف و درمان زودرس بیماری ها 

ج( اعالم و پیشگیری به موقع از بیماری ها
د( آگاهی و کشف زودرس بیماری ها

٣ــ آزمایش پاپ اسمیر بیشتر جهت تشخیص کدام نوع سرطان است؟ 
د( تخمدان ج( دهانه رحم   ب( گردن رحم   الف( جسم رحم  

٤ــ ابتالی مادر به کدام بیماری بیشتر موجب مرگ جنین می شود؟ 
د( ایدز   B ج( هپاتیت ب( سوزاک   الف( سیفلیس  

٥ــ هدف اصلی ماموگرافی، شناسایی »…………………« است. 
٦ــ خدمات برنامه سالمت باروری پس از ازدواج در دو بخش عمده »………………« و »………………« ارائه می شود. 
٧ــ برنامه های غربالگری با انجام آزمایش های »……………« و »………………« به تشخیص زودرس سرطان های 

شایع در زنان کمک می کند. 
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آزمون پایانی عملی واحد کار سوم ؟
ـ درمانی حاضر شوند و ضمن بازدید از برنامه های سالمت باروری  هنرجویان به صورت گروهی در واحد مرکز بهداشتیـ 

در مرکز، اقدام به تهیه گزارش نمایند و در کالس به صورت روزنامه دیواری ارائه کنند. 

پاسخ نامه پیش آزمون واحد کار سوم
١ــ سالمت باروری عبارت است از: سالمت کامل جسمی، روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی 

عملکرد آن در طول دوران باروری. 
این وجود برخی  بر  از میزان حاملگی های پرخطر می شود. عالوه  باروری موجب کاستن  برنامه سالمت  از  بهره مندی  ٢ــ 
بیماری های زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی، بیماری دیابت در مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد. 

٣ــ غربالگری سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل ابتدایی دارد. 
٤ــ شایع ترین بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی عبارتند از: سیفلیس، سوزاک، هپاتیت ب و ایدز

٥ــ روش های مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی و دائمی تقسیم می شوند. روش های 
موّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند. روش های هورمونی جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول 
می باشد. روش های مکانیکی استفاده از یک جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم 

می شود. روش های دائمی شامل دو قسمت، بستن لوله های رحمی در زنان و بستن لوله های اسپرم بر در مردان می باشد. 

پاسخ نامه آزمون واحد کار سوم 
١ــ تاالسمی

٢ــ آگاهی و پیشگیری به موقع بیماری ها
٣ــ گردن رحم 

٤ــ سیفلیس
٥ــ شناسایی زودهنگام سرطان پستان 

٦ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری و روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر
٧ــ ماموگرافی ــ پاپ اسمیر 
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                                             برای مطالعه ی بیشتر

١ــ انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران، راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان، تهران، 
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