راهنمای اراهی خدمات باروری سالم و فرزندآوری
رد دوران شیوع بیماری کووید19 -

اداره باروری سالم و جمعیت
دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
معاونت بهداشت
سال 1399

مقدمه و اهمیت:
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ویررروس کوویررد 19-ب ر عنرروای یررر ویررروس جهررا یافت ر اک خررانواده کرونررا ویررروس هررا ،بررا اهرراهراا اک تیررل ا ر  ،لرررک،
گلررودرد ،سررردرد ،سرررف هررای خ ررر و انفر نرررد رراهر شررده و در مررواردی بررا بیمرراری بدرریار شرردید انردر و در  2اررا 3
درصد اک موارد با مرگ همراه بوده اسرت برا اوجر بر ایر کر هنروک واکدرن بررای مفافهرت اک ایر بیمراری موجرود نیدرت،
راهترررد شی ررفیران رعایررت بهداشررت فررردی و فاصررل گ ر اری اجتمرراع ب ر عنرروای یک ر اک راهتردهررای جهرران در کنترررل و
طع چرخ انتقال ویروس مورد ااکید رار گرفت است
در شرررای شرریوک کوویررد  ،19خررانواده هررا ممکرر اسررت بررا مدررادل جدیرردی مواج ر ش روند و الکم اسررت اوانررای الکم برررای
مرا تت اک خود را کد نمایند ارا در ایر مرد برا عروارن ناخواسرت درگیرر ن روند همر گیرری ایر بیمراری مر اوانرد برر
روی اعامال بری کوجری و نهایترا روابر کناشروی و جندر آنهرا اراییر منرر گ اشرت و بر یرر نفرانر خرانوادگ و التتر
جهرران مترردل شررود در دورای رنطینرر  ،کنرردگ جندرر و کناشرروی و روابرر کی و شرروهر ممکرر اسررت دچررار شیچیرردگ
هررای شررود؛ کیرررا برررای برخ ر اک کوجرری ب ریا اک حررد معمررول در کنررار هررم بررودی یررر فرصررت برررای اراقررای صررمیمیت
کناشوی ب حدرا خواهرد آمرد ولر بررای بعضر دیفرر خدرت کننرده و ارنا کا خواهرد برود بعرالوه مطرابب برا دسرتورعمل
هررای شی ررفیری اک کوویررد ،19 -شرررای مراکررد بهداشررت – درمرران برر گونرر ای اسررت کرر الکم اسررت مررراجعی حترر
اال مکای اک مراجع غیر ضرروری خرودداری نماینرد لر ا راهنمرای حاضرر بررای اسرتراده ارایر دهنردگای خردما براروری سرالم
و فرکندآوری انهریم شرده اسرت ارا ضرم ارایر آمروک

هرای الکم بر صرور الرنر  ،خردما سرالمت براروری و فرکنردآوری

با اوج ب شرای بفرای بیماری کووید 19 -بر اساس ای راهنما ارای گردد
در ایر راسررتا الکم اسررت ارایر دهنرردگای خرردما برراروری سررالم و فرکنرردآوری در امررام سررطوا ارایر خرردمت ،ضررم داشررت
اطالعرراا در خصرروم بیمرراری کوویررد ،19-اک وضررعیت شرریوک ایرر بیمرراری در منطقرر افررت شوشررا خررود آگرراه برروده و
خدما الکم را بر اساس مراد دسرتورالعمل هرای ابالغر و توصیه و وکای قوب یووتو ی در ذیرل ،ارایر نماینرد اک ایر رو،
ب منهور جلوگیری اک ارددهرای غیرضرروری ،اوصری مر شرود کر خردما براروری سرالم و فرکنردآوری کر نیراک بر دریافرت
خرردمت ب ر صررور فرروری و یررا ارجرراک نرردارد ،ضررم رعایررت مرروارد ابالغ ر اک طرررل کمیتر مقابلر بررا کرونررا در دان ررفاه هررا/
دان ررکده هررای علرروم شدشررک  ،آمرروک

هررا ی وصییو قوغهرحضییو

(ماننررد امرراس الرنر ) و بررا رعایررت اصررول آمرروک

و

م اوره ارای شود بدیه اسرت در صرور نیراک بر ارایر خردما حضروری مر بایدرت برر اسراس آخرری دسرتورالعمل هرای
ابالغر برررای ارایر خرردما بهداشررت در کمررای همر گیررری بیمرراری کرونررا (ماننررد کدی ماسررر و شوشرریدی دسررتکا ،رعایررت
فاصل حدا ل یر متر با مراجع کننده و شرهید اک برگداری کالس ها و آموک

های گروه ) ا دام گردد

کا قومهم :و
-

د وشهرست نوهی و ی و عیتهقوبرمی و و ،د وخیمم قو ی

وی و

وسی ومو ونر،کیم

شوتلفنییوو و سییت و ی وم ههییقوخییممقو وپهگهییر ومربب ییقوهی ود وصییو توو ی و  ،و
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شموبینوخمم قو وصو قوحضو
-

وتوصه ومووگردد.و و
وسی ومو ونر،کیم

د وشهرست نوه و ی و عیتهقوسیفهموخیمم قو ی

ود وصیو قو

مرب ت ونردو ومر ی و ی و ع ییقوپر تایووهی و همبشیتووب ب ی ومیووگیرددو وپهگهیر و
ه وتلفنووهمچن نوبدبم ودبشت و شم.و و

و
الف) اصول و فرایند خدمات (آموزش و مشاوره ) غیرحضوری /تلفنی باروری سالم و فرزندآوری
 د وهنگ وب بی و مو،ش/ومش

هوه وتلفنووموو یسقوهم کنموخمم قوحضو

وموب دو،یرو ع یقوگردد:و

 ضم حرظ آراما و رعایت احترام ،اک فرد سوال نموده و با د ت ب شاسخ های گیرنده خدمت گو

داده شود

 نیاکها ،دغدغ  /نفران های فرد با اوج ب شرای و ویژگ های او ،شاسخ داده و ب وی اطالعا کاف و الکم داده
شود
 ب فرد برای گرفت بهتری اصمیم کمر شود

 هر آنچ ک الکم است فرد بداند برای وی اوضیح داده شود
 در مورد چفونف شیفیری های بعدی ،فرد راهنمای شود
 ست و وشربیطونرد و وب،وکظروب تالو و و یم 19-و مو،شو ومش

ه ونر،کم

ود وگر هوه

و ب موشربیط وطوو

پهگهر وه وتلفنووب بی وگردد.
 در صورایک هریر اک کوجی عالدم بیماری را ندارند یا آکمایا کووید  19-مثتت نیدت ،ب گروه های واجد
شرای ب صور الرن آموک

و م اوره فرکندآوری ارای گردد

 در صورا ک هریر اک کوجی متتال باشند بعد اک کمای بهتودی کامل بیماری و ای ک هر دو اک لفاظ جدم –
روان آمادگ داشت باشند ،آموک

ها ب صور الرن اداوم یابد

 شواهدی در کمین ااییر ویروس کووید 19-بر احتمال ناباروری وجود ندارد ،و ای موضوک را در حی آموک
الرن مدنهر رار داده شود بدیه است ای آموک
کندگ و ناباروری" ارای گردد

ها بر اساس مفتوای آموکش " س و ناباروری" و " شیوه

 مو،شو ب ط و،ک شویوو و نسووهمسربنوط قو بهنم وپهوسقوو وصو قوتلفنووب بی وگردد.و
 در صورا ک گیرنده خدمت ط اماس الرن با مرکد خانم باشد ک متقاض دریافت خدما باروری سالم و
فرکندآوری باشد ،مرا
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آموک

سالمت – ماما م بایدت مطابب با بدت آموکش "رابط کناشوی و جند همدرای" (شیوست)

های الکم را ارای نماید همچنی در صور اماس الرن گیرنده خدمت آ ا ،شدشر مرکد نید بر اساس بدت ی

فوق اطالعا الکم را در اختیار مخاط آ ا رار م دهد
 بر اساس سالم بودی هریر اک کوجی  ،در معرن خطر بودی ابتال ب بیماری کووید  ،19-همچنی در صور ابتال
هر یر اک کوجی ب بیماری کووید ،19 -مطابب با راهنمای شیوست ،ب هر یر اک کوجی آموک
اوس مرا

ها ب صور الرن

سالمت ماما  /شدشر مرکد بدت ب جندیت مخاط ارای م گردد

 در صور اماس فرد ب سامان  4030نید همای اوصی های ذکر شده در بندهای فوق رعایت م گردد و آموک
ها بدت ب جندیت مخاط

 /گیرنده خدمت اوس مرا

سالمت ماما ( برای خانم )و شدشر مرد (برای آ ایای) ارای

م گردد
 د وصو توو ونردوشربیطو،ک نو وم م یو/وس ق و هم
و یژه ود و،ک ن و ب م وشربیط وپ شاو ومو و یسق و ر وبس س ودستو وعمو وه
"مربب ق و
و،مهن وب ودب د وط قودستو وعموو شو

وب بی وخمم قو
وشم هو

300/17983دومو خو1398/10/18و و300/249دومو خو1399/1/9وببمب وشود.و
 در کوجی سالم (اک نهر ابتال ب بیماری کرونا) اما واجد شرای مرا تت باروری ویژه ،هدتند ،اداوم استراده اک
رو

های شی فیری بالمانع است

 در صورا ک هر یر اک کوجی متتال باشند ،با اوج ب مفدودیت در رابط جند  ،ب دلیل کاها ایربخ
رو

شی فیری ،همچنای اداوم استراده اک رو

خصوم اداوم استراده اک رو

های شی فیری اوصی م گردد ارجح است با شدشر خود در

های شی فیری در کمای بیماری و همچنی بعد اک بهتودی کامل و بر راری رابط

جند م ور نماید
 در صورا ک فرد ب دلیل شرای  /بیماری کمین ای ،واجد شرای شدشک دریافت خدما باروری ویژه م باشد
و اک طرف افت درمای داروی کووید  19-م باشد ،باید در م اوره الرن ب فرد ااکید گردد ک ب دلیل
احتمال اداخل داروی  ،هنفام مراجع ب شدشر باید نوک رو
 در حی آموک

و م اوره الرن  ،عالدم ه دار هم رو

شی فیری خود را ب وی اطالک دهد

ها در کنای دریافت کننده مرا تت باروری ویژه (مانند:

خونریدی غیرطتیع  ،طع اعدگ  ،سردرد شدید همراه با ااری دید و ) ااکید و در خصوم مراجع فوری و
رعایت نکا بهداشت راهنمای شود در صورا ک فرد اک عوارن شایع رو

شکایت داشت باشد ،آموک

های

الرن اا حد ممک ارای شود
 در صور درخواست اغییر رو

مرا تت باروری ویژه ،ارجح است فرد رو

فعل مرا تت باروری ویژه را ادام

دهد در غیر ای صور نیاک ب بررس بی تر و مراجع حضوری است ک در ای صور با رعایت نکا بهداشت
در کمای مراجع و با اایید شدشر ،اغییر رو

امکای ش یر خواهد بود



با اوج ب شیوک ابتال ب بیماری و عدم اردد مراجعی درصور امایل فرد واجد شرای ب استراده اک رو
یو دی در حی م اوره الرن  ،ارجح است وی اک رو

آی

های ابل دسترس همانند رم و کاندوم استراده نماید

در غیر ای صور فرد م اواند جهت آی یو دی گ اری ب مرکد مراجع نماید در صورا ک اخیرا ا دام ب آی
یو دی گ اری نموده است شیفیری اول بعد اک اولی

Page | 5

اعدگ و همچنی هر شا ماه ب صور حضوری است
عالدم ه دار و همچنی دیفر مرا تت ها م اوای ب

در بقی موارد (س ماه بعد اک گ اشت آی یو دی) آموک
صور الرن ارای نمود


اگر ااریخ اعویض یا خروج  IUDسر رسیده است ،ارای دهنده خدمت حی م اوره ب فرد اطمینای دهد ک
ماندی بی تر ای وسیل آسیت ب فرد نم کند یادآور م شود برای فدون ایربخ
است نیاک باشد اک رو

رو

در ای شرای  ،ممک

های دیفر همانند رم های ارکیت و کاندوم استراده شود در ای صور م بایدت

فرد در صور انتخا کاندوم اک مرا

سالمت – ماما و سایر رو

ها اک شدشر (ب منهور بررس موارد منع

مصرل مطلب و ندت ) م ور بفیرد


در صور ابتالی فرد (داشت عالیم ا  ،سرف و انف نرد ،ادت کرونا مثتت و ) و فرد درخواست اعویض و
یا خروج  IUDرا دارد م بایدت اا بعد اک بهتود بیماری ب اعویب انداخت شود و برای فدون ایربخ
ممک است نیاک باشد اک رو



ای رو

های دیفر همانند رم های ارکیت و کاندوم استراده شود

در افراد نیاکمند مرا تت باروری ویژه در صور اماس مفافهت ن ده ط  120ساعت گ شت الکم است ضم
ارای آموک

های الکم ب وی اوصی شود ک در اولی فرصت ک برای دریافت رو

اورژاند شی فیری اک بارداری

ب نددیکتری مرکد ارای خدمت مراجع نماید
ب) اقدامات ضروری در هنگام ارایه خدمات حضوری باروری سالم و فرزندآوری:
 توصه وه وعموموود وهنگ وب بی وخمم قوحضو

:و



برای کاها مواج با بیماری ،اک دست دادی و رو بوس خودداری شود



در هنفام عطد و یا سرف  ،م بایدت فرد دهای و بین خود را ارجیفا با دستمال و یا دمت چی آرنج بپوشاند



اک اماس دست آلوده با چ م ،دهای و بین خودداری گردد



اک رها کردی دستمال کاغ ی های مصرل شده در مفی کار خود ،جدا خودداری شود



فاصل ایم در کمای آموک

رعایت گردد



وسایل شدشک مورد استراده مانند دستفاه ف ارسنج و
درصد ضد عرون شوند



در صورا ک مراجع کننده ا و یا عالیم انرد مانند سرف و انف نرد داشت باشد ،با حرظ آراما و شرهید
اک هرگون ارس و اضطرا  ،وی ب شدشر ارجاک داده شود



موارد م کوک یا متتال ب ویروس کرونا ،در دسترس و ابل دید عموم



اسام بیمارستای های مرجع برای ش یر
باشد

اک انت ار اختار و اطالعا غیرمویب جدا شرهید شود

باید بطور مدتمر و شد اک هر بار استراده ،با الکل 75
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ب مراجعی ااکید گردد ک اک انت ار اختار و اطالعا غیر مویب ک در فضاهای مجاکی و نامعتتر منت ر م شود،
جدا خودداری نمایند



اعویض وسایل حرا ت فردی/دستکا جهت اراد خدما
کننده دیفر ،الدام م باشد.



کلی فضاهای ک برای ارای خدما باروری سالم و فرکندآوری بکار گرفت م شوند بهتر است دارای سیدتم اهوی
ای مناس باشند در غیر اینصور برای اهوی هوای اااق ،باک کردی شنجره ها با رعایت عدم انتقال هوای آلوده ب
سایر بخ ها و فضاهای بدت  ،اوصی م شود



باید ا داما احتیاط استاندارد ،در امام لفها و برای امام مراجعی بر اساس دستورعمل های ابالغ شده ،اجرا
گردند
رو های نهافت و گندکدای مفی ب طور مداوم و صفیح انجام شود
با مدیریت صفیح ،اعداد افراد حاضر در اااق را برای دریافت خدما  ،ب حدا ل ممک مفدود گردد
در مرکد ،فضای مناست برای انتهار تل اک ورود ب اااق ارای خدمت ،در نهر گرفت شود
اک اجمع مراجعی برای دریافت خدما در مراکد ارای دهنده خدمت مانند خان بهداشت ،شایفاه سالمت و
خودداری شود برای مدیریت ای مهم ،شی نهاد م گردد اسام مراجعی اک لیدت شیفیری سامان های الکترونیک
استخراج شده و کمای و ساعت م خص برای مراجع آنای اعیی و اک طریب الر و یا شیامر اطالک رسان شده و
شیفیری ها نید ب همی صور  ،انجام شود






بهداشت  -درمان اک یر مراجع کننده ب مراجع

 در صور امکای ،ماسر ساده ب هم مراجعی دارای عالیم انرد برای جلوگیری اک انت ار ارشفا رید داده شود
 ماده ضد عرون کننده برای سطوا در دسترس باشد و حدا ل روکی یکتار وسایل و سطوح ک هر روکه با آی در
اماس هدتید ،ضدعرون شود
 ماده ضد عرون کننده برای دست ها در دسترس باشد و ب طور مکرر و در هر کمای دست ب طور صفیح با آ و
صابوی شدت شده و یا با الکل امید گردد
 توصه وه وبختص صوود وهنگ وب بی وخمم قوحضو
 اصول آموک
-

:و

و م اوره باروری سالم و فرکندآوری کیر رعایت گردد:
ضم حرظ آراما و رعایت احترام و راکداری ،اک فرد سوال نموده و با د ت ب شاسخ های گیرنده خدمت گو
داده شود

-

نیاکها ،دغدغ  /نفران های فرد با اوج ب شرای و ویژگ های او ،شاسخ داده و ب وی اطالعا کاف و الکم
داده شود

-

ب فرد برای گرفت بهتری اصمیم کمر شود

-

هر آنچ ک الکم است فرد بداند برای وی اوضیح داده شود

-

آموک

-

در مورد چفونف شیفیری های بعدی ،فرد راهنمای شود

رواب جند و کناشوی در فضای مناس و با رعایت مفرمانف ارای گردد

 خمم قو مو،شو ومشی
شهوعو هم

هونر،کیم

ود وگیر هوهی و ب یموشیربیطو سیت و ی وشیربیطومنطقی وب،وکظیرو

و و یم19-ود وصو قومرب ت ونردو ی ومر ی و هیقود ی نیقودیگیروخیمم قوب بیی وگیردد.ودر

شهرسرتای هررای برا وضررعیت سرررید ،مررا تی سررالمت  /بهررورک مر اواننررد خرردما آمروک
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و م رراوره فرکنرردآوری را

در صررور مراجع ر فرررد ب ر مرکررد جهررت واکدیاندرریوی ک رودک ب ر صررور حضرروری و بررا رعایررت شرواکررل هررای
بهداشررت ارادرر نماینررد و بدررت هررای مرررات آموکشرر منجملرر بدررت " روابرر کناشرروی همدرررای " در اختیررار

مراجع کننده رار دهند و شیفیری های الرن نید همچنای ادام داشت باشد.و
اگررر مراجع ر کننررده سررواالا در کمین ر سررالمت کناشرروی (در مواج ر بررا بفرررای کوویررد ) 19 -داشررت ،وی را ب ر
مرا

سالمت ماما /شدشر مرکد ارجاک دهد

 د وصو توو و،نو وهمربهوهمسروخودو ومر ومرب ت وکم یم وپ شکومر وی ومربببوسالمقوم م و مو،شوه و
 ،و بومط قو و بهنم وپهوسقود ونض ومن سبو و و ع یقوکا قوبخالبوو ومحرم کگوو وحضو وهمسروب بی و
کم ینمو و ست و و مو،شوومر وط ود وبخته نوه وبرب وگهرد.و
 در صورا ک مراجع کننده خانم باشد ،آموک

رواب رناشوی همدرای اوس مرا

 در موارد مراجع کننده آ ا ،شدشر مرکد (مرد) آموک
نماید
 الکم است بدت ی آموک

رواب کناشوی همدرای را مطابب با راهنمای شیوست ارای

" رابط کناشوی و جند همدرای" نید ب مراجعی افویل داده شود

 د وصو توو ونردوشربیطو،ک نو وم م یو/وس ق و هم
"مربب قو

سالمت ماما ارای م گردد

و،مهن وب ودب د وط قودستو عموو شو

وب بی وخمم قو

و یژهود و،ک نو ب موشربیطوپ شاو وموو یسقوط قودستو وعمووه وشم ه و300/17983دو

مو خو1398/10/18و و300/249دومو خو1399/1/9وببمب وشود.ومط قو وبینودستو عمو وب ب وخمم قو شوه و
موبقومربب قو

و یژهو(ش مووبرصوه وتر ه و_ وبلود و وتر ون ،یک و ینسترکولو و کم )ود و،ک نو

ب موشربیطوپ شاو ومووتوبکموپسوب،و ی یقوپ شکومر وخمم قو معوسالمقو ود وصو قوتم یوومرب ت و
ننمه و وصو قوس وم ه و و وهمربهو مو،شوه و وتوصه وه و  ،و وهمربهوت همو روبحته طوه و  ،و وت همو
و،م نوه و  ،و رب ومرب ت و و ر سو وبکج وگردد.




در صورا ک فرد ب دلیل شرای  /بیماری کمین ای ،واجد شرای دریافت خدما باروری ویژه م باشد و اک
طرف افت درمای داروی کووید  19-م باشد ،باید حی مرا تت نوک رو شی فیری وی نید (ب دلیل
احتمال اداخل داروی ) سوال شود و بدت ب شرای وی رو مناس اوصی شود
در صور مراجع فرد ب مرکد جهت شروک و اغییر رو
مناس شی فیری را ب فرد واجد شرای اوصی نماید

مرا تت باروری ویژه ،شدشر مرکد الکم است رو



در صور مراجع فرد با عالدم ه دار الکم است شدشر مرکد ا داما الکم را در جهت رفع م کل ،درخواست
آکمای ا و یا ارجاک در صور نیاک انجام دهد



در صور اصرار فرد برای اعویض یا خروج  ،IUDشد اک اطمینای اک عدم ابتالی وی ب کووید  ،19-خروج و
یا اعویض  IUDبر اساس دستورالعمل های مربوط بالمانع م باشد



در صور ابتالی فرد (داشت عالیم ا  ،سرف و انف نرد ،ادت کرونا مثتت و ) اعویض و یا خروج IUD
م بایدت اا بعد اک بهتود بیماری ب اعویب انداخت شود و برای فدون ایربخ ای رو ممک است نیاک
باشد اک رو های دیفر همانند رم های ارکیت و کاندوم استراده شود



در هنفام اعویض ،خروج و یا ارای خدمت آی یو دی برای واجدی شرای  ،بدلیل امکای مواجه با مخاط بدی
یا سایر مواد بالقوه عرون  ،مرا تی سالمت – ماما م بایدت اک استانداردهای شی فیری اک انتقال شااوژی های
خون آگاه داشت و اک وسایل حرا ت فردی استراده نمایند
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تو

در افراد نیاکمند مرا تت باروری ویژه در صور اماس مفافهت ن ده ط  120ساعت گ شت الکم است ضم
ارای آموک های الکم ،رو اورژاند شی فیری اک بارداری ب وی ارای گردد

:وای دستورالعمل در ااریخ  99/2/19نهای شده است اطالعا مندرج در ای راهنما بر اساس دانا فعل اک بیماری کووید 19-م باشد و ممک

است در آینده اغییر نماید سالمت عموم جامع وابدت ب سالمت هر کدام اک افراد جامع است و در کمای و وک بیماریهای هم گیر و واگیر دار بهتری
کار رعایت دستورالعملهای منطق ای است اا امکای ابتال افراد کمتر شود در خصوم سالمت جند هم مانند سایر ابعاد سالمت ،افراد م بایدت با کد
دانا و اگاه مناس ندتت ب رفتارهای جند خود مدؤولیت ش یر باشند

من ع:و
www.cdc.gov/covid19
www.who.int
www.nyc.gov/coronaviruse
www.UpToDate.com
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