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دستور جلسه:
 .1ارائه گزارش نهايی طرح بررسی وضعیت سالمت زنان در ايران
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
گزارش سیصد و هفتاد و ششمین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
 ارائه گزارش نهايی طرح بررسی وضعیت سالمت زنان در ايران
خانم دکتر احمدی اظهار داشتند،زنان نیمي از جمعیت کشور را تشكیل مي دهند .هدف رسیدن به جامعه ای سالم درگروه
سالمت زنان ،مادران و دختران آن جامعه است.
بنابراهمیت جايگاه زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همه جانبه کشور ،اطالع از وضعیت سالمت و بهداشت زنان و شناخت
عوامل مؤثر بر آن مي تواند اساس برنامه ريزی ها و سیاستگذاری مناسب در جهت اصالح وضعیت و پیشرفت زنان قرار گیرد.
سالمت زنان شامل رفاه جسمي ،رواني ،عاطفي ،اجتماعي ،و معنوی زنان بوده و تحت تأثیر شرايط بیولوژيك ،اجتماعي ،سیاسي،
و اقتصادی زندگي آنان مي باشد.
توجه به مشكالت سالمت و پاسخ به چالشها و نیازهای سالمت زنان به عنوان نیمي از جمعیت کشور در زمان حال و آينده از
اهمیت خاصي برخوردار است  .توجه به تمامي ابعاد سالمت زنان در طي دوره های مختلف زندگي و تأثیر شرايط اجتماعي،
اقتصادی و منزلت زن در جامعه ،همراه با تمرکز بر نظام سالمت کشور ،با رويكردی کل نگر و جامع ،همكاری و تعامل بین
بخشي مي توان در جهت بهبود سیاستگذاری و برنامه ريزی بخش سالمت و ساير بخشهای اجتماعي بسوی آينده ای بهتر
حرکت نمود.
سالمت زنان ،به دلیل ويژگي های بیولوژيك و نقش باروری آن ها و همچنین ،نقش محوری و اساسي آن ها در ارائة مراقبت
های سالمت در خانواده و جامعه با مردان متفاوت بوده و اهمیت ويژه ای دارد.
براساس اطالعات منابع علمي ،زنان به دلیل ايفای نقش های متعدد در خانواده و جامعه ،گذراندن دوره های فیزيولوژيكي
مختلف مانند بلوغ ،قاعدگي ،بارداری ،زايمان و يائسگي و همچنین ،احتمال خطر بیشتر در ابتال به فقر ،گرسنگي و سوء تغذيه،
بار کاری زياد و تبعیض ،گروه پرخطر محسوب مي شوند
پیش بیني تغییرات جمعیتي در طي دوره های آينده حاکي از افزايش گروههای سني میانسال و سالمند مي باشد که مستلزم
توجه به نیازهای اين گروههای سني بخصوص در زنان است ،و در طراحي برنامه های ابتكاری بايد به موارد زير توجه کرد :
• زنان عمرطوالني تری دارند
• بیماريها و شرايط مزمن در زنان شايعتر است
• جمعیت زياد زنان در سنین باروری به مراقبتهای سالمت باروری و با کیفیت باال نیازمند هستند.
• روند رو به افزايش جمعیت میانسال و سالمند زنان نیازمند برنامه ريزی مراقبتهای ويژه اين دوران است
با توجه به وظايف فرهنگستان در مورد رصد سالمت جامعه ،شناخت وضعیت سالمت زنان و تعیین نقاط ضعف و قوت و
اولويتهای سالمت آنان از مهمترين اهداف گروه سالمت زنان است که در راستای تدوين سیاستهای الزم جهت تأمین سالمت
زنان و دستیابي آنان به مراقبتهای بهداشتي جامع ،با کیفیت مناسب و منطبق بر نیاز در دوره های مختلف زندگي مي تواند
عمل نمايد .
طرح بررسي وضعیت سالمت زنان برای دومین بار در کشور به عنوان يكي از ضرورتهای مهم پژوهشي زنان با استفاده از
شاخصهای کلیدی سالمت زنان و نتايج پژوهشهای قبلي انجام شده است.هدف از بررسي روند وضعیت سالمت زنان  ،شناخت

نقاط ضعف و قوت مداخالت و تعیین چالشهای مسیر سالمت وتعیین میزان پیشرفتهای آن است.
در اين مرحله با گذشت بیش از يك دهه از تهیه اولین گزارش در سال  1384توسط احمدی و همكاران  ،با انجام اين پژوهش
مي توان به تعیین روند اين وضعیت پرداخته ,اولويت ها را تعیین و استراتژيهای الزم و برنامه های متناسب با شرايط را پیشنهاد
نمود.
هدف كلی :
• تعیین وضعیت سالمت زنان در جمهوری اسالمي ايران
اهداف اختصاصی :
•
•
•
•

تعیین شاخصهای مورد نیاز برای سنجش سطح سالمت زنان
تعیین وضعیت سالمت زنان براساس سنجش شاخصهای موجود سالمت زنان
شناسايي مسائل و اولويتهای سالمت زنان
ارائه پیشنهاد سیاستها و استراتژيهای ارتقاء سالمت زنان

منابع داده های مطالعه:
عمده بانک هاي اطالعاتی مورد استفاده به ترتیب عبارتند از :
• سیمای جمعیت و سالمت در جمهوری اسالمي ايران ,1390 ،1385و 1395
• نتايج تفصیلي سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال 1390 ،1385و 1395
• ساير پیمايشها و بررسي های کشوری شامل پیمايش های دوره ای  STEPsو  ، NASBODثبت سرطان  ،و
DHS
• نتايج تحقیقات علمي و پژوهشي در بازه زماني  1385تا  1398سال شمسي و  1990تا  2019میالدی
• اطالعات از مطالعات بار جهاني بیماريها )(Global Burden of Diseases
ايشان در ادامه به بیان آمار و اطالعات در خصوص عوامل اجتماعي سالمت پرداختند با توجه به حجم باالی آمار در خصوص
شاخصها مقرر شد ادامه گزارش در جلسه آينده مطرح شود .همچنین جداول و نمودار های طرح به پیوست صورتجلسه است.
در اين بخش مقرر شد
 آمار اعضای هیات علمي تمام وقت رشته های پزشكي و غیر رشته های پزشكي

 آمار اعضای غیر تمام وقت به تفكیك رشته های پزشكي و غیر علوم پزشكي
به اطالعات طرح اضافه شود.
نحوه پیگیري توصیهها:
مقرر شد ادامه گزارش طرح نهايي بررسي وضعیت سالمت زنان در ايران در جلسه آينده مطرح شود.
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