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یاللهنیجنابدکترعیستادگراما

پزشکیآموزشودرمانبهداشت، محترموزیر

  

کمیعلسالم

سالمت تشکر از اقدامات جنابعالی در اجراي رهنمود هاي مقام معظم رهبري در جهت ارتقاء  با تقدیر و احتراماً

نوزاد و ارتباط تنگاتنگ ر و سالمت ماد طهیدر ح ییاجرا ياستهایس تاهمی به نظر  ، ،یتیجمع يجامعه و برنامه ها

دستورالعمل"  عتریهرچه سر ینیلزوم باز ب که رسدیم یبه استحضار حضرتعال ت،یو جمع بحث فرزندآوري با نآ

 "محورسالمت"  نگرش   کردن نیگزو جای " محورآمار " نگرش  توقف و  "79سالیعیطبمانیزاجیترو

است  )الزم به ذکر  اجیمورد احت داًی، شدمانیزا وي با حوزه باردار طیمرت يندهایو فرآ ها ستمیس یابارزی در

 دیهم مورد تاک  NHSرینظ یمعتبر علم يخبر يتهایدر سا یراخ يروزها محور در آمارتوقف نگاه  کردروی است

قرارگرفته است(. 

 مانیزا جتروی طرحدستورالعمل  ياز اجرا  یاصل و کلی هدف نکهیبا توجه به ا شودیم ادآوریخصوص  ندرهمی 

 مانیزا يندسازیو خوشا جیترو کردرویراستا  نهمی و در نوزاد بوده سالمت مادر و  ارتقاي  ،97سال  یعیطب

 تحت دو هدف مهم نای حاضر درحال است امانظر بوده  کشور، موردر د نآمار سزاری کاهش نآموازات ه ب  و یعیطب

هدف  نیگزیجا ،یو اصل نهایی هدف بعنوان  "یمتیماربههرقآاصالح"قرار گرفته و  خام آمار و اعداد  الشعاع

 مارآدستورالعمل مزبور در روند کاهش  اجراي آنکه ضمن. است شده "نوزادوسالمتمادریارتقا"  یمتعال

 نداشته است.  يقابل ذکر قین هم توفآ يندسازیو خوشا یعیطب مانیزا ارمآباالبردن   و نیسزار

 رشیو اجتناب پذ یمتیبه هرق منیا ریغ يمانهایدستور العمل مذکور با اصرار بر زا ییاجرا ياستهایس نهمچنی 

دارند  قیو تشو میرا به تکر ازین نیشتریب يورآفرزند يها استیکه در س مارستانهایمادران باردار شکم اول توسط  ب

 گزارشات طبقکه  طوريب شده شان يمادران و خانواده ها رد دیشد یتیو نارضا سرگردانی بروز و اضطراببه  منجر

  میدانی
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یهراسیباردار#نوزادان،   ن در سالمت جسمی مادران وآعوارض حاصله از  طوالنی و زایمانهاي سخت و بدنباله

 تضاد در اً ه واضحک خانم ها را بدنبال داشته است ژهیو بو یرانیا يخانواده ها  نیب # یازفرزندآورزگری#  و #

 کشور است. یتیجمع ياستهاسی با
  

عواقب  رامونیهشدار پ خود و قیعم نگرانی مراتب ابراز ضمن ران،یا مانیزنان و زا نیمتخصص علمی انجمن لذا،

که برگرفته از  يجار هاي برنامه  در يجد  یاساس يو بازنگر راتییخواهان تغ اًیموجود، قو تیادامه وضع

 انیزنان کشور بعنوان متول نمتخصصی جامعه  از یندگنمای به  وبوده  باشد،می  97سال  مانیزا جیدستورالعمل ترو

 جهت  با وزارت متبوع يهرگونه همکار يبرا یضمن اعالم آمادگ ،مانیزا و يباردار تیریو مد سالمت مادر یاصل

ن به آ کردن کینزد و  يکشور نسزاری مارآجهت کاهش  در نیگزیجا يشنهادیدستورالعمل و ارائه برنامه پ رتغیی

به اهداف فوق  یابیو دست جهیتا حصول نت داندی، رسالت خود م" منیامانیزاجیترو"درقالب  یجهان يندارهااستا

 مستمر و موثر داشته باشد. يریگپی الذکر

 .سپاسگزاري رامینماییم اهتمام جنابعالی کمال تشکر و پیشاپیش از بذل توجه و 

  قیومن اهلل التوف                                                                                                   

 یاسک یسودابه کاظم دکتر                                                                                              

 مانیزنان وزا نیانجمن متخصص سییر                                                                                     
  

 به: رونوشت

 یرم سازمان نظام پزشکمحت استیر

 یقانون یمحترم سازمان پزشک استیر

 معاونت محترم زنان ریاست جمهوري

  یمعاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ی، درمان و آموزش پزشکبهداشت محترم درمان وزارت معاون

 یاسالم يبهداشت و درمان مجلس شورا ونیسیمحترم کم استیر

 یانقالب فرهنگ یعال يزنان و خانواده شورا يمحترم شورا استیر


