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ــر  ــت دفت ــا حمای ــگاه و ب ــت دانش ــت بهداش ــت معاون ــه هم ب

ســامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت و همکاری 

اســتانداری تهــران همایــش یــک روزه پیامدهــای تک فرزنــدی 

بــر ســامت خانــواده برگــزار شــد.

ــفند 95  ــنبه 17 اس ــح روز سه ش ــه صب ــش ک ــن همای در ای

در ســالن اجتماعــات دانشــگاه برگــزار شــد، دکتــر جعفریــان 

رییــس دانشــگاه، بــا تأکیــد بــر اهمیــت موضــوع همایــش و بــا 

اشــاره بــه گســتردگی ابعــاد ســامت خانــواده گفــت: وظیفــه 

دانشــگاهیان ایــن اســت که با نــگاه علمــی رویدادهــا را ارزیابی 

ــح جامعــه  و تحلیــل کننــد و در مســائل اجتماعــی نیــز مصال

را در نظــر بگیرنــد.

وی افــزود: در کشــور مــا در هــر مقطعــی دیدگاهــی نســبت به 

رشــد جمعیــت حاکــم بــوده کــه هرکــدام توجیــه خــاص خــود 

را دارد بنابرایــن بایــد ارزیابــی کنیــم در هــر مقطــع زمانــی چه 

روش و الگویــی درســت و قابل اجراســت.

رییــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه مســئله تــرس چنــد فرزنــدی در 

ــکاری  ــد راه ــش می توان ــن همای ــت: ای ــا گف بعضــی خانواده ه

بــرای از بیــن بــردن تــرس از چنــد فرزنــدی ارائــه دهــد چراکه 

لزوم برنامه ریزی برای جلوگیری از تأخیر در فرزندآوری

همایش پیامدهای تک فرزندی بر سالمت خانواده 
برگزار شد
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ــار اخبـ
ه یـــژ و

ـــنفد مفسش اس
5ـــهارم امش

عــده ای نــه تنهــا مایــل بــه آن نیســتند بلکــه نگــران بیشــتر از 

یــک فرزنــد هســتند.

دکتــر جعفریــان بــا اشــاره بــه آیــه »َواَل َتْقُتُلــوا َأْواَلدُکْم َخْشــَیة 

ــدان  ــم تنگدســتی فرزن ــْم«»از بی ــْم َوإِیَُّاک ــُن َنْرُزقُه ــَاق َنْح ِإْم

خــود را مکشــید« گفــت: ایــن آیــه قرانــی نشــان می دهــد ایــن 

مســئله امــروز مــا نیســت بلکــه همیشــه ایــن نگرانــی وجــود 

داشــته اســت البتــه بــا برنامه ریــزی درســت و در نظــر گرفتــن 

ــی دقیــق  ــه ارزیاب ــوان ب ــواده می ت ــادر و خان ابعــاد ســامت م

ایــن مســئله پرداخــت.

ســپس دکتــر شــریعتی معــاون بهداشــت دانشــگاه، با اشــاره به 

نتایــج مطالعــه ای کــه به تازگــی در معاونــت بهداشــت دانشــگاه 

در پاســخ بــه پرســش »تأخیــر در فرزنــدآوری، چــرا؟« صــورت 

گرفتــه گفــت: جامعــه مــا پــس از ازدواج دیرهنــگام بــا معضــل 

ــدی آوری مواجــه شــده اســت کــه مشــکات  تأخیــر در فرزن

ــد. ــه ایجــاد می کن ــا و جامع ــرای خانواده ه متعــددی را ب

ـــدآوری داشـــته باشـــد  ـــر در فرزن ـــزود: اگـــر زوجـــی تأخی وی اف

ـــد  ـــدان خـــود ندارن ـــداد فرزن ـــش تع ـــرای افزای ـــی ب فرصـــت کاف

ــت  ــان را از دسـ ــاروری و درمـ ــانس بـ ــت شـ ــن اسـ و ممکـ

بدهنـــد. همچنیـــن عـــوارض مادرانـــی کـــه در ســـن بـــاال بـــاردار 

می شـــوند نیـــز بیشـــتر اســـت.

دکتــر شــریعتی بــا اشــاره بــه روش انجــام ایــن مطالعــه گفــت: 

530 نفــر از زوج هایــی کــه در 1 تــا 2 ســال پیــش در منطقــه 

تحــت پوشــش دانشــگاه ازدواج کردنــد به صــورت نمونه گیــری 

ســهمیه ای تصادفــی موردمطالعــه قرار گرفتنــد و از طریق مرکز 

ــت بهداشــت  ــای ســامت معاون ــش و ارزشــیابی مراقبت ه پای

کــه به تازگــی ایجادشــده بــا آنــان تمــاس برقــرار شــد و تیــم 

آموزش دیــده ای متشــکل از مصاحبــه گــران کارشــناس مامایی، 

ســؤاالت بــازی را مطــرح کردنــد.

معــاون بهداشــت دانشــگاه، بابیــان اینکــه 85 درصــد افــرادی 

کــه در فاصلــه زمانــی یــک تــا دو ســال ازدواج کردنــد هنــوز 

بــاردار نشــدند و حــدود 15 درصــد آنان باردار شــدند افــزود: از 

بیــن افــرادی کــه بــاردار شــده بودنــد فقــط 43.5 درصــد برای 

مراقبــت بــارداری بــه پایگاه هــای ســامت مراجعه کــرده بودند 

درحالی کــه هــدف مــا پوشــش 100 درصــدی افــراد اســت.

ــراد  ــدن اف ــاردار نش ــل ب ــه دالی ــاره ب ــا اش ــریعتی ب ــر ش دکت

ایــن مطالعــه گفــت: 24 درصــد زوج هــا زود بــودن فرزنــدآوری 

برایشــان، 12.6 درصــد نداشــتن درآمــد کافی، 6 درصــد از هم 

جداشــدن، 5.8 درصــد مشــکل مســکن، 5.7 درصــد نداشــتن 

ــت بچــه داری، 4.9 درصــد همســر دانشــجو داشــتن، 2.3  وق

درصــد از دســت دادن شــغل براثــر بــارداری، 2.1 درصد راحت 
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زندگــی کــردن، 1.7 نداشــتن شــغل ثابــت، 1.5 درصد مشــکل 

نابــاروری، 1.3 درصــد نداشــتن حوصلــه بچه و بچــه داری، 1.1 

بــه شــناخت کافــی نرســیدن زوجیــن و... را از جملــه دالیــل 

خــود بــرای بچــه دار نشــدن بیــان کردنــد.

معــاون بهداشــت دانشــگاه، در پایــان ســخنان خــود از هریــک 

ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــش خواس ــن همای ــرکت کنندگان ای از ش

ــب  ــکاری متناس ــا راه ــوی خانواده ه ــده از س ــل مطرح ش دالی

بــرای مداخلــه و حــذف بعضــی عوامــل ارائــه دهنــد و گفــت: 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور مســئولیت ســامت جامعه 

ــات را  ــن موضوع ــگاه علمــی ای ــا ن ــد ب ــد و بای را برعهــده دارن

موردبررســی قــرار دهنــد.

ـــت،  ـــامت جمعی ـــر س ـــرکل دفت ـــق مدی ـــر مطل ـــه دکت در ادام

خانـــواده و مـــدارس، بـــا اشـــاره بـــه سیاســـت های مقـــام معظـــم 

ـــر  ـــال حاض ـــاروری در ح ـــرخ ب ـــت: ن ـــت گف ـــری در جمعی رهب

ـــت  ـــوی جمعی ـــه از س ـــاس آنچ ـــه براس ـــت ک ـــدود 1.9 اس ح

ـــر  ـــر کمت ـــه اگ ـــد ک ـــه 2.1 برس ـــد ب ـــده بای ـــان اعام ش شناس

ـــود. ـــامت می ش ـــد س ـــار تهدی ـــه دچ ـــد آن جامع ـــن باش از ای

وی نـــرخ بـــاروری کشـــورمان را در ســـال 1390 براســـاس 

ـــد  ـــن رون ـــت: ای ـــرد و گف ـــام ک ـــار 1.8 اع ـــز آم ـــزارش مرک گ

ـــال  ـــا 30 س ـــرای 20 ت ـــت و ب ـــی اس ـــد جایگزین ـــر از ح کمت

ـــاس  ـــن اس ـــه رای ـــد ب ـــم ش ـــه خواهی ـــد مواج ـــا تهدی ـــده ب آین

مقـــام معظـــم رهبـــری در اردیبهشـــت ســـال 93، 14 سیاســـت 

ـــوزه  ـــه ح ـــوط ب ـــورد آن مرب ـــه 5 م ـــد ک ـــاغ کردن ـــی را اب کل

ســـامت اســـت کـــه بایـــد بـــا برنامه ریـــزی درســـت بـــه 

ـــم. ـــدا کنی ـــت پی ـــداف آن دس اه

در ادامـــه همایـــش دکتـــر منتظـــري، اســـتاد پ ژوهـــش 

تحقیقـــات  مرکـــز  روان  ســـامت  پژ وهشـــي  گـــروه 

ـــاد  ـــتي جه ـــوم بهداش ـــکده عل ـــامت، پژ وهش ـــنجش س س

ــکي  ــتاد پزشـ ــي اسـ ــوذر نخعـ ــر نـ ــگاهي و دکتـ دانشـ

علـــوم  دانشـــگاه  هیئت علمـــی  عضـــو  و  اجتماعـــي 

ـــل  ـــی تمای ـــزارش بررس ـــب گ ـــه ترتی ـــان ب ـــکي کرم پزش

ـــای  ـــا آن و پیامده ـــط ب ـــل مرتب ـــدآوری و عوام ـــه فرزن ب

تک فرزنـــدی بـــر ســـامت خانـــواده را ارائـــه کردنـــد و 

پانـــل راهکارهـــای پیشـــنهادی به منظـــور کاهـــش نـــرخ 

ـــد. ـــزار ش ـــدی برگ ـــک فرزن ی

در حاشــیه همایــش هــم اســتندآپ کمــدی بــا موضــوع 

ــهدی(  ــعودي )مش ــی مس ــط عل ــدی توس ــای تک فرزن پیامده

طنزپــرداز برنامــه خندوانــه بــه اجــرا درآمــد. مســابقه پیامکــي 

بــا طــرح 4 ســؤال برگــزار و براســاس قرعــه بــه 12 تــن کارت 

ــزه شــد. ــه جای هدی


