مفاهيم جمعيت
تعريف جمعيت :
به مجموع مردماني گفته مي شود كه در سرزميني مشخص زندگي مي كنند و يا اينكه به يك قوم  ،نژاد يا
مكان سياسي وابسته اند  .همچنين به مجموع انسان هايي اطالق مي شود كه در يك زمان و در يك مكان با
يك آداب و رسوم مشترك زندگي مي كنند .
تعريف جمعيت شناسي
جمعيت شناسي عبارتست از مطالعه علمي  ،توصيف و تحليل آماري ساخت و حركات جمعيت هاي انساني و
رابط متقابلي كه ميان پديده هاي جمعيتي و عوامل اقتصادي – اجتماعي و زيستي وجود دارد.
سيرتاريخي جمعيت جهان:
بررسي تاريخ جمعيت جهان نشان مي دهد كه درحدود  01هزار سال قبل جمعيت جهان بين  5-01ميليون
نفر بوده است اين رقم در سال  0111از مرز  6ميليارد نفر گذشته و پيش بيني مي شود تا سال 0105
جمعيت به  8/5ميليارد نفر و تا سال  0011به  01ميليارد نفر برسد.
سيرتاريخي جمعيت در ايران
نخستين برآورد در سال  0050خورشيدي انجام گرفت و شمار جمعيت را نزديك به  00/5ميليون نفر برآورد
كرد اين رقم در سرشماري سال  0555به  55/7ميليون نفر و در سرشماري سال  0575به بيش از 61
ميليون و در سرشماري سال  0585به  67ميليون افزايش يافت .جمعيت سال  88طبق اطالعات دفتر آماري
و اطالعات جمعيتي  70877151نفر مي باشد

تنظيم خانواده :
تنظيم خانواده در كشور ما از آغاز برنامه با كنترل جمعيت و كاهش رشد جمعيت مترادف شده است  .حال
آنكه هدف اين برنامه براساس مستندات موجود  ،توانمندساختن خانواده ها و جامعه به منظور تصميم گيري
آگاهانه و آزادانه براي انتخاب تعداد فرزندان  ،فاصله گذاري بين بارداري ها  ،انتخاب زمان بارداري ها ،

پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته و به حداقل رساندن بارداري هاي پرخطر در راستاي ارتقاي سالمت
مادران و كودكان  ،خانواده و در نهايت جامعه بوده است.
تنظيم خانواده و فاصله گذاري بين تولد فرزندها با سالمتي رابطه اي دوطرفه دارند ،زناني كه داراي بچه هاي
زياد هستند معموالً زودتر ازدواج كرده و در سنين كم آبستني هاي پشت سرهم داشته اند .مرگ و مير و ابتال
به بيماري براي مادران كم سن و سال به مراتب بيشتر از مادراني است كه در سنين باالتر حامله مي شوند .با
قبول اين واقعيت كه حاملگيها و زايمان هاي پي در پي سالمت مادر و طفل را به خطر مي اندازد بعد بزرگ
خانواده و فاصله كوتاه بين حاملگيها  ،از شيرگرفتن ناگهاني و بي موقع توام با مسائل گوناگون نظير تشويش و
فشارهاي روحي مادر ،عدم سازش در زندگي به دنبال نگراني زن از حاملگي مجدد ،مشكالت ناشي از زايمان ،
كمبودها و نارسائيهاي عاطفي دوران كودكي و باالخره خستگي و فرسودگي والدين از كار و زحمت براي
تأمين معاش خانواده  ،بزرگترين عوامل در بروز بيماريهاي جسمي و رواني بشمار رفته و موجب افزايش مرگ
و مير مي گردد.
تنظيم خانواده و راههاي تأمين سالمت مادران و كودكان
-1كاهش مرگ و مير مادران و كودكان
روزانه حداقل  0611زن به علت عوارض بارداري و زايمان در سراسر دنيا جان خود را از دست مي دهند .
همچنين ساالنه بيش از  51ميليون زن دچار بيماريهاي دوران بارداري و عوارض زايمان مي شوند كه اين
بيماري ها در  08ميليون نفر از زنان  ،مزمن و ناتوان كننده است  .ساالنه حدود  8ميليون مرگ نوزاد در
جهان رخ مي دهد كه بيشتر به دليل فقدان مراقبت نوزادي است  .تنظيم خانواده با مداخله در چرخه باروري
زنان به آنها كمك مي كند تا تعداد ،فاصله  ،زمان بارداري ها و مواليد را كنترل كنند و به اين ترتيب مرگ و
مير مادران به علل ناشي از بارداري و ابتال به بيماريها را كاهش داده و موجب افزايش سالمت مادر و كودك
مي شود.
 -2جلوگيري از حاملگي هاي پرخطر
خطرات برخي از بيماريها و مرگ ومير ناشي از آنها براي مادران درچهار دسته حاملگي زير بيش از ساير
مادران است.
الف) حاملگي قبل از 08سالگي
ب) حاملگي بعد از  55سالگي

ج) حاملگي بيش از  5بار
د) حاملگيهاي با فاصله كمتر از سه سال
بعبارت ديگر اين موارد  ،حاملگيهاي پرخطر تلقي مي شوند يك سوم مرگ و ميرهايي كه درجهان اتفاق مي
افتد مربوط به حاملگيهاي پياپي  ،باروري زنان در سنين كم و باال مي باشد.
 -3كاهش بيماري هاي ژنتيكي
رابطه بين سن مادر درهنگام حاملگي و بوجود آمدن عيوب كروموزومي مسلم بوده و هرچه سن مادر بيشتر
باشد امكان پيدايش كودك عقب افتاده ذهني مخصوصاً سندرم داون (منگوليسم) بيشتر مي باشد .نسبت
پيدايش منگوليسم در حاملگي سن  01سالگي يك به  0105و در سن  71سالگي يك به  001است.
 -4جلوگيري از سوء تغذيه در مادران و كودكان با فاصله گذاري مناسب
در حين بارداري و شيردهي  ،ذخاير بدن مادر كاهش يافته و بايد تغذيه مناسب براي مادر و فرزندش در
نظرگرفت.براي اين منظور الزم است فاصله بين تولدها مناسب باشدعدم رعايت اين مسائل باعث افزايش مرگ
و مير مادران و نوزادان بيماريهاي گوناگون مثل كم خوني فقرآهن  ،پوكي استخوان  ،نوزادان كم وزن ،دچار
سوء تغذيه  ،نارس و داراي ساير مشكالت براي مادران داراي زايمانهاي مكرر  ،با فاصله نزديك خواهد شد.
 -5فراهم نمودن زمينه مساعد براي تأمين سالمت جسماني و رواني كل افراد خانواده
زايمانهاي مكرر و بدون فاصله از يك طرف سالمت جسمي و رواني مادر و نوزاد را تهديد مي كند و از طرفي
بخاطر فشارجسمي و رواني ناشي از زندگي درخانواده پرجمعيت نه تنها خود مادر را با آسيبهاي جدي جسمي
و رواني درگير مي سازد كه بدليل مشغله زياد ناشي از كارهاي خانه و فرزندان و خستگي حاصل از آن ،كانون
خانوادگي آنها گرم نخواهد بود  .از طرف ديگر پدر براي تأمين معاش خانواده پرجمعيت مجبور به كار زياد و
طاقت فرسا خواهد بود كه اين امر به سالمت جسمي و رواني او آسيب مي زند و بدين ترتيب پدر و مادر
نخواهند توانست نيازهاي جسمي (مسكن و غذاي مناسب و  )...و رواني (ابراز مهر و محبت نسبت به همسر و
فرزندان ) خود و خانوده شان را پاسخ دهند  .بنابراين نه تنها لذت شاد زيستن را از دست مي دهند كه
بارطاقت فرسائي از مشكالت گوناگون را به خود ،فرزندان و جامعه تحميل مي كنند.

 -6جلوگيري از حاملگيهاي ناخواسته و سقطهاي غيرقانوني
طبق تعريف حاملگي ناخواسته به حاملگي گفته مي شود كه از قبل برنامه ريزي نشده باشد .طبق تحقيقات ،
توجه و عالقه مادر نسبت به حفظ سالمت بارداري ،تغذيه و سالمت فرزندش در اين حاملگي ها بسيار كاهش
مي يابد .مطالعات نشان مي دهد از  581111مرگ و مير زنان باردار در جهان يك سوم تا يك چهارم آنها به
دليل سقط هاي ناشي از حاملگي ناخواسته است.
هدف اصلي و اساسي تنظيم خانواده پيشگيري از بارداريهاي ناخواسته است.
روش هاي پيشگيري از بارداري را به دو دسته هورموني و غيرهورموني مي توان تقسيم نمود.
-1روشهاي هورموني :
قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري (-LDتري فازيك )
قرص الينسترونول (ميني پيل)
آمپول هاي تزريقي سه ماهه
آمپول هاي تزريقي يك ماهه
 -2روش هاي غيرهورموني :
كاندوم
آي يو دي
بستن لوله ها در خانم ها
بستن لوله در آقايان
خدمات تنظيم خانواده به دو شكل آموزش و توزيع وسايل پيشگيري از بارداري است .كليه خدمات و وسايل
پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشتي درماني بصورت رايگان ارائه مي گردد.

آموزش به سه دسته آموزش پيش از ازدواج  ،آموزش حين ازدواج و آموزش پس از ازدواج تقسيم مي شود.
-1آموزش پيش از ازدواج:
در مقاطع مختلف مدارس ،سربازخانه ها  ،مراكز آموزش عالي مي باشد .
 -2آموزش حين ازدواج :
كليه زوجين در شرف ازدواج  ،مي بايست جهت يكسري آموزش ها و راهنمائيهاي الزم در كالس هاي مشاوره
حين ازدواج شركت نمايند.
-3آموزش پس از ازدواج :
دركليه مراكز ارائه خدمت شامل خانه هاي بهداشت پايگاههاي بهداشتي  ،مراكز بهداشتي درماني شهري و
روستايي مشاوره و آموزشهاي الزم داده مي شود.

