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مدیرکل سالمت خانواده وزارت بهداشت: 

زنان در ۲ محدوده سن بارداری 
خدمات مراقبتی از وزارت بهداشت دریافت می کنند 

مدیرکل سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و 
از  این وزارتخانه را مراقبت  از وظایف  آموزش پزشکی یکی 
بارداری و باروری سالم مادران عنوان کرد و گفت: »بر اساس 
محاسبه میزان باروری، زنانی که در دو محدوه سنی 1۰ تا 5۴ 
و 15 تا ۴9 باردار شوند از خدمات مراقبتی وزارت بهداشت 

برخوردار خواهند شد.«
به گزارش سپید، سید حامد برکاتی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»حفاظت از سالمت زنان در دوران باروری و ارائه خدمات به 
آنان در دوران بارداری، زایمان و سالمت زنان بعد از زایمان از 

جمله وظایف مهم وزارت بهداشت است.«
وی ادامه داد: »وزارت بهداشت توصیه ای در مورد بارداری در 
سنین خیلی پایین یا خیلی باال ندارد اما هر زنی که در این سنین 
باردار شود، وزارت بهداشت وظیفه دارد از سالمت او حفاظت 
و حراست کند صرف نظر از اینکه سن او برای بارداری خیلی 
کم یا خیلی زیاد باشد  از سوی دیگر برای اینکه نرخ باروری 
در کشور صحیح تر برآورد شود، نرخ باروری بر مبنای بانوان 

سنین 1۰ تا 5۴ هم محاسبه می شود.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
گفت: »برای محاسبه نرخ باروری در کشور با توجه به اینکه 
در عمل بارداری های بعد از ۴9 سال و قبل از 15 سال هم در 
کشور داریم که گر چه تعداد زیادی نیستند، اما این بارداری ها 
میزان  به همین علت محاسبه  مراقبت ویژه تری است،  نیازمند 
باروری کل، در بازه سنی 1۰ تا 5۴ سال هم محاسبه می شود و 
این به این معنا نیست که وزارت بهداشت بارداری های زیر 15 

یا باالی ۴5 سال را تشویق کند.«
برکاتی گفت: »وزارت بهداشت برای اینکه بتواند خدمات مناسبی 
به همه زنان باردار بدهند باید از وضعیت میزان باروری در کشور 
به طور دقیق مطلع باشد. برای این کار میزان باروری را هم در 
سنین 1۰ تا 5۴ سال و هم در سنین 15 تا ۴9 سال محاسبه می کند.«
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس تاکید کرد: 
»مردم خود تصمیم می گیرند کی ازدواج کنند و کی فرزندآوری 
داشته باشند. ممکن است کارشناسان وزارت بهداشت توصیه هایی 
باشد،  بارداری داشته  بهترین سن  یا  ازدواج  بهترین سن  برای 

اما تصمیم گیری در این زمینه با خود مردم و خانواده هاست.«
وی درباره توصیه های وزارت بهداشت برای بارداری گفت: »بر 
اساس استانداردهای سالمت، سن بارداری مناسب برای دختران 
بعد از طی و کامل شدن سن بلوغ است که معموال بعد از 16 
سالگی است و تا سن ۴۰ سالگی می تواند زمان مناسبی برای 
بارداری بانوان باشد البته در مورد بارداری های بعد از 35 سالگی 
نیاز به مراقبت ویژه تری است و یکسری بررسی ها، غربالگری ها و 
مراقبت های ویژه قبل از بارداری و در زمان آن برای بارداری های 

باالی 35 سال باید انجام شود.«
برکاتی ادامه داد: »باز هم تاکید می کنیم، وظیفه وزارت بهداشت 
مراقبت از بارداری و باروری سالم است و بازه 1۰ تا 5۴ سال 
برای محاسبه میزان باروری کل در کشور و به ویژه برای خدمات 
رسانی مناسب به زنان بارداری است که در این بازه سنی قرار 
دارند محاسبه نرخ باروری در بازه 1۰ تا 5۴ سال به لحاظ عددی 
مختصری و در حد صدم درصد از نرخ باروری در بازه سنی 15 

تا ۴9 سال بیشتر است، زیرا عمده باروری زنان ایران بین 15 
تا ۴5 سال است. با توجه به این محاسبه نرخ باروری کل برای 

سال 139۸ اندکی بیش از 1.7 است.«
همه  به  بتواند  اینکه  برای  بهداشت  »وزارت  افزود:  برکاتی 
زنان باردار خدمات مراقبتی ارائه کند، باید کل سن باروری 
را مد نظر داشته باشد. اولویت وزارت بهدشت حفظ سالمت 
نیازمند لوازم  زنان است. ممکن است ارائه خدمات به زنان 
بهداشت  وزارت  در  آنان  باروری  سن  اگر  باشد  اقالمی  و 
کرد.  ارائه  خدمات  آنان  به  نمی توان  باشد،  نداشته  رسمیت 
زیرا حتما زنانی که در سن کمتر از 16 سالگی باردار می شوند 

به خدمات مراقبتی خاص نیاز دارند.«
تعداد  کاهش  به  توجه  با  و  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
همه  در  که  اقدامی  مهمترین  کلی  باروری  نرخ  و  تولدها 
حوزه ها باید انجام شود، حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج 

و فرزندآوری آنها است.« 

خبـر

برابر  پنج  امسال  اینکه  بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
گفت:  کرد،  خواهیم  تامین  آنفلوانزا  واکسن  گذشته  سال 
»اگر بتوانیم امسال تولید داخلی این واکسن را هم به عرضه 
برسانیم، اصال هیچ نگرانی برای تامین آن نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا برای پاییز سال جاری، 
میزان  به  را  آنفلوانزا  واکسن  که  کرده ایم  »پیش بینی  گفت: 
چهار تا پنج برابر سال قبل تامین کنیم. منتها بحث و تمرکز 
اصلی مان بر این است که هر چه زودتر واکسن آنفلوانزای 

تولید داخلی وارد بازار شود.«
وی با بیان اینکه داریم بر روی تولید داخلی واکسن انفلوانزا 
کار می کنیم، افزود: »امیدواریم این واکسن بتواند برای امسال 
اعالم کرده که می توانند  تولیدکننده  تولید شود.  در کشور 

واکسن را برای امسال به بازار عرضه کنند. البته باید مستندات 
و نتایج کلینیکال آن به ما ارایه شود تا بتوانیم به طور قطعی 

اظهار نظر کنیم. به نظر می آید که نباید مشکل خاصی برای 
تولید داخلی واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد.«

شانه ساز با بیان اینکه در عین حال واردات مان در حوزه 
واکسن آنفلوانزا از چندین کشور انجام می شود، گفت: »بازار 
واکسن آنفلوانزا امسال بازاری جدی و پر تالش است و همه 
دنیا می خواهند این واکسن را تامین کنند. این در حالیست 
که منابع تامین واکسن همان منابع قبلی و محدود است. بر 
از کشورهای  را  آنفلوانزا  ما واردات واکسن  اساس  همین 

مختلف در نظر می گیریم.«
واکسن  حوزه  »در  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
امسال  بتوانیم  اگر  و  شد  نخواهد  ایجاد  کمبودی  آنفلوانزا 
نگرانی  هیچ  اصال  برسانیم،  عرضه  به  هم  را  داخلی  تولید 

داشت.« نخواهیم 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات ۵ برابری واکسن آنفلوانزا در سال جاری


