
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 ها ، دستاوردها و چالشدرمان ناباروری در کشور 
کمبود و توزیع   چالشپیشرفته ترین روشها و فناوریهای روز دنیا در درمان ناباروری تا ازدستیابی به 

 نامناسب مراکز درمان ناباروری در کشور

 مصاحبه با: 

 یس پژوهشگاه رویان ئر ، عبدالحسین شاهوردیدکتر ✓

و از   صدوقی یزدشهید دانشگاه  مثل  یس پژوهشکده علوم تولیدئر ،عباس افالطونیاندکتر ✓

 درمان ناباروری در ایران  بنیانگذاران

 یس مرکز درمان ناباروری رویانئو ر معاون درمان، دکتر احمد وثوق ✓

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 پژوهشگر: مریم بیگ پور 

 سياسيمعاونت 

 هاي سياسياداره پژوهش
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 تعالیسمهب

 
 *نکات برجسته

 *مقدمه

  هايداده  طبق.  است  شده  ترجدي  کشور   جمعيتي  آینده   درباره  هانگراني  ، درصد  یک   از   کمتر  به  کشور  جمعيت  رشد  کاهش  با

درصد  1۰، به باالي  1۴۰۹سال ایران از کل جمعيّت کشور در سال    ۶۵سهم جمعيّت سالمند باالي    ،تّحدم   ملل  سازمان

از سال  مي یعني  ازبنابراین    ، وارد سالمندي خواهيم شد  1۴۰۹رسد.  فرصت   1۰  کمتر  از سالمندي    سال  مانع  تا  داریم 

شان به فرزندآوري  هایي که نيازي نيست براي اقناع و ترغيبخانوادهها و  جمعيت کشورمان شویم. در این ميان هستند زوج

هایي که آنچنان مشتاقند فرزند یا فرزنداني داشته باشند که  هاي جمعيتي شویم. زوجارقام و تحليل  ،دست به دامن آمار

  ،ها نيستنها به این سادگيزنند تا لذت مادري و پدري را تجربه کنند، اما مادر شدن و پدر شدن آخودشان به هر دري مي

دهد. این سه و نيم  هاي کشور را تشکيل ميدرصد زوج  2۰ها کم هم نيست و  ها نابارورند. آمار این زوجچراکه این زوج

توانند صاحب فرزند شوند، اما درمان  مي  هزار زوج دیگر به آمارشان اضافه مي شود،   88که هر سال    ميليون زوج نابارور 

 باال بودن آمار ناباروری در ایران نسبت به میانگین جهانی •

 ران یدر ا  ینابارور زانیم  ،درصد ۲۰.۲ •

 زوج در کشور  ونیل یم مین و ۳ ینابارور •

 ی در درمان نابارور ا یکشور برتر دن ۱۰ و جز رانیا •

 یکمک بارور ی هابا استفاده از روش یدرصد 4۰تا   ۳5از  شیب تیموفق •

 ی دانش ساخت محصوالت نابارور یکشور دارا 6به جمع  رانیاپیوستن  •

 یران بهشت درمان ناباروی برای بیماران خارجی ا •

 باال بودن هزینه درمان ناباروری در کشور •

 تومان ونیل یم  ۱۸ ی و در مراکز خصوص ۸/ 5  ی در مراکز دولت ی درمان  کلیهر س نهیهز •

 نفر به جمعیت کشور هزار ۳۰۰ساالنه  افزایش، یعنی بارور نازنان  درصد از ۱۰ درمان •

 در کشور موجود  یمرکز درمان نابارور ۱۰۰مرکز از  75 یتفعال •

 مرکز( ۳۲ )در کشور  یدرمان نابارور یکز دولتامرکم بودن  •

 نامتناسب مراکز درمان ناباروری در کشورتوزیع   •

 و تعالی خانواده  به سوی پوشش کامل بیمه درمان ناباروری در طرح جوانی جمعیت  •
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مسئله موجب شده    نیاها چندین بار تکرار شود.  بر است و گاهي براي حصول نتيجه الزم است تا درمانزینهشان هناباروري

بس زوج  ي اري تا  اشت  ، نابارور  ي هااز  تمام  وجود  تنگنا  ي اق يبا  واسطه  به  دارند  فرزند  داشتن  به  اقتصاد   يمال   يهاکه    ، يو 

ها  از مدت  شوراي اسالمي   مجلس   ،رخاط  ن يبه هم  .نظر کننداز ادامه درمان صرف  و  رها  کارهمهي را ن  ي نابارور  ي هادرمان

نابارور را در دستور کار خود قرار داده و حاال هم    يهازوج  مهيخانواده موضوع ب  يتعالو    تيطرح جمع   يبررس زمان  در    ،قبل

باالي    هايهزینه  کشور و فراواني ناباروري در  با توجه به  نابارور موافقت کرده است.    يهازوج  مهيبهداشت با ب  ونيسي کم

نظام سالمت در برنامه ریزي    کشور و  ریزانتواند به برنامهمي  در سراسر کشور   تعداد و وضعيت توزیع مراکز آگاهي از  ان،  درم

 .   کند  ه خدمات بهداشتي و درماني کمک ئاراجمعيت و تر دقيق
 

 *تعریف ناباروری

از   بر اساس آمارها. شوديم  گفته ي نابارور ، ياز باردار ير يسال بدون جلوگ کیزوج در باردار شدن پس از   ک ی يناتوان

 1.کندی دست و پنجه نرم م یزوج با مسئله نابارور ک ی،  در کشورمان زوج 5هر 

 

 

  2نرخ ناباروری در ایران *

زوج در    ونيل يم  ۵۰  بایاست و تقر  درصد1۵تا    12  نيدر جهان ب  ي، نرخ ناباروريبهداشت جهانبر اساس گزارش سازمان  

  رانیدر ا  ینابارورمتأسفانه    .دار شوندمشترکشان بچه  يپس از گذشت پنج سال از زندگ   ستندي نقاط جهان قادر ن  ياقص

خانواده وزارت بهداشت    تيدفتر سالمت و جمع   ي بررس  نیآخر  .است  ترباال  ی سازمان بهداشت جهان  ینسبت به آمارها

ا  یارورناب  زانیم  ، دهدينشان م  ا  88ساالنه حدود    و   درصد است  ۲۰.۲  رانیدر  به  نابارور  اضافه    نیهزار زوج  تعداد 

 .شونديم

 
 

 
 تهران ، مرکز تحقيقات ناباروري دانشگاه علوم پزشکي در مردان و زنان ي و علل نابارور ينابارور.  1
 ران یا  -ونسکوی  يو فناور يباشگاه نوآور وست، يپ ي نابارور زات يساخت تجه ي تکنولوژ ي کشور دارا  ۶به جمع   رانیا.  2

زوج های بارور زوج های نابارور

20
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نرخ  ناباروری در ایران نرخ ناباروری در جهان
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 1ناباروری دالیل-

درصد مشکالت مشترک    1۵درصد مشکالت مردان،    ۴۰درصد از ناباروري مربوط به مشکالت زنان،  ۴۰طبق آمارهاي جهاني

  ه است هاي اخير نرخ ناباروري در بين مردان ایراني بيشتر از زنان شديز مشکالت ناشناخته است. اما در سالندرصد    ۵و  

شود. همچنين مسئله پراهميت دیگر، پيشي گرفتن  که زنگ خطري براي نرخ باروري و رشد جمعيت در کشور محسوب مي

 نرخ ناباروري روستایيان از شهرنشينان است.  

 
کمترین نرخ ناباروری در کشور به  تر کمتر است تا جایي که ميزان ناباروري به استناد آمارهاي موجود، در سنين پایين

  شیمعتقدند افزا  کارشناسان طور کلي  هب  .درصد برآورد شده است  1۶که حدود    اختصاص دارد  سال  ۳۲تا    ۲۰ه سنی  گرو

هم   2. ستا  داده  شیافزارا    ران یدر ا  يهستند که آمار نابارور   يفرزندان از جمله عوامل  انيم  ادیز  يگذارسن ازدواج و فاصله

آنها  فرزنددار شدن  با    وایجاد کرده که بسياري از زوایاي آن پنهان است  اکنون ناباروري مشکالت بسياري براي زوجين  

 3شود. به سالمت روان و عمومي جامعه هم کمک ميروحي خانوادگي و  بسياري از مشکالت عالوه بر حل 
 

 یو اجتماعــ  یفرد  یبر زندگـ  ینابارور  یمنـفـ  ــراتیتاث

 
 

 بهترین سن برای باروری-

یابد. باال بـودن  مي  قدرت باروري با افزایش سـن تـدریجا کـاهش  . سالگی اسـت  ۳۰بهترین زمان بارداری قبل از  

  پس از که بارداريسال در صورتي  3۵هاي زیر خانمدهد. درکاهش مي نازائي، احتمال درمان موفق را  سـن و طـول مـدت

  ،سـال باشد  3۹تـا  3۵شود زوجين بـه پزشک مراجعه کنند. چنانچه خـانمي در سـنين  یک سال اتفاق نيفتد توصيه مي

 
 138۹ ،يعلل، پيشگيري و درمان، دفتر سالمت جمعيت خانواده و مدارس معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ناباروري،.  1
 12/8/۹۹ ن،ی جوان آنال  ،يدرمان نابارور ي امهيپوشش ب  ر يمجلس در مس.  2
 1۹/۵/۰۰. مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با دکترعبدالحسين شاهوردي، ریيس پژوهشگاه رویان،  3

طلــاق
ســردی رابطــه 

عاطفــی

ورشکســتگی مالــی به دلیــل 
هزینــه هــای ســنگین درمــان

دلســرد شــدن از درمــان به دلیــل 
زمــانبــر بــودن فرآینـد درمان

صف هـای انتظـار طوالنی 

http://niniban.com/
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براي ارزیابي توان    باید  بالفاصـله پـس از ازدواج  ،سال  ۴۰متاهل باالي    زوجينماه و در    ۶پس از  نشدن  در صورت باردار

 .1باروري به پزشک مراجعه کنند 
 

 2*تاریخچه درمان ناباروری در ایران و جهان

زوج قبل    يهادرمان  نخست  1۹۷8  از سال  يعن ینابارور حدود چهاردهه  از رحم   نيکه  لقاح خارج  از  در    يفرزند حاصل 

تا    کرد يم   بيرا ترغ  هايرانیجمله ا   از  اي نابارور در دن  يهااز زوج  ي اريبس   يدرمان  نيآمد، مطرح شد. ارائه چن  ايبه دن  سيانگل

ناباروران    ، يقلب  ماران ي بپس از  بود که    ي طور  ۶۰وآمد به خارج از کشور در دهه  سفر کنند. رفت  اکشوره  نیدرمان به ا  يبرا

  يها نهیمسائل و مشکالت و هز  یيسفرها  ني. چن دادنديخود اختصاص م را به  ي ارز  نهیهز  نی شتريبودند که بدومين گروهي  

دانش بودند،    ن یکه صاحب ا  ي در چند کشور  ت يموفق   زانيآن زمان م   ، . به عالوهکرديم  لي تحم  ماران ي ب  نیرا به ا  ي گزاف 

  .متولد شد در یزد 6۹ماه سال  ی( در دivfنوزاد حاصل از لقاح خارج از رحم ) نینخستدر ایران باال نبود.  يليخ

عالوه  و    است   افته ی دست    يا گسترده  ي هاشرفتيبه پ  ي ماري ب  ن یدرمان ا  نه يدر زم  زين  رانی ا  ر، ياخ  ي سالها  در   خوشبختانه

جهان، کشورمان  کشورهاي مختلف  نابارور    يزوج ها  بسياري از  ،کندمي درمان به خارج سفر ن  يبرا  يرانیا  چيه  دیگربر آنکه  

  3. کنندمي  درمان انتخاب مقصد را به عنوان 

 
 تاسیس مراکز درمان ناباروری *تاریخچه

هاي  ، زماني که با حمایتشد  يانداز  راه  زدیدر  هزار دالر    1۰۰با هزینه    13۶8سال    رانیدر ا   ي مرکز درمان نابارور  نياول

یعني هزینه درمان براي هر    ،بدنيا آمدند  هزار دالر   ۷۰۰با هزینه    کشور،به کمک درمانهاي خارج از  فرزند    8دولت  ارزي  

و    ي نابارور  پيدوره فلوش  ،مرکز  این  س ياز تاس  پس   بود.  مرکز درمان نابارورياندازي یک  به اندازه هزینه راه تقریبا  فرزند  

هزار زوج نابارور از  ۱۰ساالنه    اکنونهمبه تصویب وزارت بهداشت رسيد.    مثل  د يتول  يولوژ يب  يپس از آن دوره دکترا

 .سفر می کنند دزی برای درمان به شهر داخل و خارج از کشور

ها،  پژوهش  نیتربه روز  یو اجرا   ینابارور  درمان  نینو  یهاروش  یریکارگبا به  زدیمثل    دیژوهشکده طب تولپ 

نابارور  زمینهدر  و خاورمیانه  جهان    یهااز قطب  ی کی کنار  ، در این مرکزدر    .شناخته شده است  یعلوم درمان 

ب ژنت  تيترب  ي برا  يآموزش  يها دوره  ماران، يدرمان  آخر  ي ابيدست   يبرا  يپژوهش   ي هاتيفعال  نيزو    کيمتخصصان    نیبه 

 
 138۹ ،يخانواده و مدارس معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ، علل، پيشگيري و درمان، دفتر سالمت جمعيت ناباروري، . 1
 ایران  -، باشگاه نوآوري و فناوري یونسکووستيپ ي نابارور زات يساخت تجه ي تکنولوژ ي کشور دارا  ۶به جمع   رانیا . 2
ریيس پژوهشکده علوم توليد مثل دانشگاه صدوقي یزد و از بنيانگذاران    ،عباس افالطونيان معاونت سياسي با دکتر ژوهشگر خبرمصاحبه اختصاصي پ.  3

 ۵/۰۰/ 1۹، درمان ناباروري در ایران
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نابارور  ي هادستاورد زم  ي علم  ب  ي ادي بن  يهاسلول  دمثل، يتول  کي ژنت  نه يدر  اجراست.    ي وتکنولوژيو    هم اکنوندر حال 

 1در حال اجراست.  ،کشورمانکز درمان ناباروری  امر  در  ،ایدن  یدرمان  یهاروش  نیروزترهو ب  نیبهتر  ن، یدتریجد
 

 2پیشرفت های درمان ناباروری*

 

 
 

 

نتا از    قات ي تحق   جی براساس  آمر  8پژوهشگران  اروپا  یي ايآس  ، یيقای آفر  ، یيکایکشور  نشر  یي و  در    ي المللنيب  هیکه 

Andrologia  براساس تعداد کل انتشارات در    يالدمي  2۰۰۰  –2۰2۰يهاسال  يط   انیمنتشر شده است، پژوهشگاه رو

  ۶که  جهان    ي قاتيده مؤسسه برتر تحق  جایگاه نهم در بين ( درART)  ي کمک بارور  يهامردان و روش  ي نابارور  يهاحوزه

به    نموجب اعتماد بيماران داخلي و خارجي از اقصي نقاط جهاله  ئاین مس  گرفته است.  يجا مورد اول آن در آمریکاست،  

هاي خوبي با دیگر  المللي همکاريدر این تحقيقات مشخص شده که پژوهشگران ایراني در حوزه بينکشورمان شده است.  

های کمک  با استفاده از روشهمچنين    .استدر آینده روند تحقيقات  اند و این موضوع مهمي  پژوهشگران جهان داشته

-شرفت يپ   هیخوشبختانه در سا  3.ترین نتایج، گزارش شده استدرصد به عنوان عمده 47باروری موفقیت بیش از  

توانند در داخل کشور  ينابارور م  ي هازوج  بسياري از ، در حال حاضر  يرانیا  ناپزشکان و متخصص  يتخصص  و  ي علم  ياه

  ي کي ژنت ، يارث  يهايماريو بروز انواع ب وعياز ش  شرفتهيپ  ياه ا و درمانهشبا استفاده از رو که آنضمن  ، شوندصاحب فرزند 

 شود. يم يريشگ يپ  زيو اختالالت مختلف ن

 ی درمان نابارور شرفتهیپ  اتزیتجه نمونه از  ۳۰ یساز یبومپیشرفت های ایران در تولید و  -

  زاتياز داروها و تجه   یي اند تا با رونماتمام تالش خود را کرده  ي کشورمان با زحمات شبانه روز  ن يمحقق   ر،ياخ  ي هاسال  يط

  نیدر ا .دن را کاهش ده نيدرمان زوج  يهانهیهزو  سوق دهند نهي زم ن یدر ا یيرا به سمت خودکفا رانی، ايدرمان نابارور

  يدر فهرست کشورها  را  و کشورمان  را توليد «  IVFکامل محصوالت    جي پک  ني»اول  انيدانش بنهاي  شرکتیکي از  راستا،  

اسپرم، سوزن نگهدارنده تخمک و    قیسوزن تزر»همچون    ، يمراکز درمان نابارور  ازيمورد ن  يمصرف  و مواد  لیسازنده وسا

نمونه  ن،يجن جن  يبردارسوزن  تخمک   نيجن  زیفر  ين  ن،ياز  ک   نيجن  زیفر  تيک  ،و  گابلن،  تخمک  بلوغ   تيو  سنجش 

  اتزيتجه  نمونه از  3۰يسازي خوشبختانه محققان کشورمان موفق به بوم  نهيزم   نیدر ا  .دادقرار    رهيو غ   «ن اسپرم يکرومات

نابارور  شرفتهيپ ناباروری  دانش ساخت محصوالت    یکشور دارا  6به جمع    رانیا   موجب شداند که  شده  يدرمان 

که  برخي از آنها    ،در داخل کشورداروها و لوازم مورد نياز درمان ناباروري    این توليدات داخلي در زمينه اکنون  هم  .بپیوندد

پيش از این تمام این محصوالت با    ۴.خواهند داشتهاي درماني  هزینهنقش مهمي در کاهش    ، قرار دارنددر مراحل تست  

در    ي درمان نابارور  يبرا  از يمورد ن  ي و داروها  زات يتجه  يساز يو بوم  یي رونمابا  قطعا    شد.هاي باال وارد کشور ميهزینه

  رانیا  گان یمنطقه و همسا  ي امکان صادرات آن به کشورها  ، يارز  یيجوبه خارج و صرفه  ي کشور، عالوه بر قطع وابستگ

 
 1۹/۵/۰۰. مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با دکترعباس افالطونيان، ریيس پژوهشکده علوم توليد مثل دانشگاه صدوقي یزد،  1
 8۹/ ۴/12مهر،  ي است، خبرگزار ي درمان ناباروردر  ا يکشور برتر دن  1۰ وجز  رانیا.  2
 1۹/۵/۰۰معاونت سياسي با دکترعبدالحسين شاهوردي، ریيس پژوهشگاه رویان،  . مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبر 3
      ۰۰/ ۵/ 2۰دکتر احمد وثوق، معاون درمان، و ریيس مرکز درمان ناباروري رویان، ي با اسيمعاونت س پژوهشگر خبر ي مصاحبه اختصاص.  ۴



 

۷ 

 

خواهد    تیتقو  ز ين  يمد نظر مقام معظم رهبر  ي مقاومت   داقتصا  ي هاانيو بن  ي به موجب آن، اقتدار علم  وشد  فراهم خواهد  

آنها نسبت به    يباال  تيفيمناسب و ک  متيق   زيو مواد و ن  ل یوسا  نیبه موقع و مداوم به ا  ،آسان  يدسترس  نيشد. همچن

 1درمان خواهد شد.   تيفي ک ي ها و ارتقانهیهز ريموجب کاهش چشمگ ،يمشابه خارج 

 2یران بهشت درمان ناباروی برای بیماران خارجی*ا

هاي اخير، ایران در زمينه دانش پزشکي و پرورش متخصصان زبده پيشرو بوده است و انتشار مقاالت متعدد از  در دهه

هاي طراز اول  متخصصان و پژوهشگران ایراني در معتبرترین نشریات پزشکي جهان و حضور و سخنراني ایشان در کنگره

شده است که خدمات پزشکي ایران اعتباري    موجبمي و پژوهشي  المللي گواهي بر این مدعاست. این دستاوردهاي عل بين

  انند م  کشورهایی   در  اما  است،  دالر  5۰۰  –  7۰۰هزینه یک سیکل درمان ناباروری در ایران، در حد  .  جهاني بيابد

.  است  دالر  هزار  ۱5  تا  ۱۲  بین  آمریکا  در و  یورو  هزار  ۹  تا ۸  حدود  اروپا  در  دالر،  هزار  6 تا  5  بین  قبرس،  یا  عراق

  مراجعان  که   است   شده  موجب  ما،   پزشکان   تبحر  و  تخصص  کنار  در  ناباروري،  درمان  خدمات   پایين  بسيار   قيمت  بنابراین،

به رغم این موفقيت هنوز اما این    .به ایران سفر کنندویژه کشورهاي حاشيه خليج فارس  ري از کشورهاي منطقه، بهبسيا

  براي بيماران داخلي بسيار زیاد است. به دالیل مختلف هاهزینه

 داخلیهای سنگین درمان ناباروری برای بیماران هزینه *

انجام  درصد زوج  3۵تا  1۵  شوراي اسالمي،  هاي مجلسطبق گزارش مرکز پژوهش نيازمند  براي فرزندآوري  نابارور  هاي 

هاي پيشرفته  عملزاحتمال موفقيت هر یک ا  .( هستندIVF( و لقاح خارج از رحم )ICSIعمل پيشرفته تلقيح آزمایشگاهي )

 3شود. نتهي نميهاي ناباروري صددرصد به نتيجه مدرصد است. این بدین معناست که درمان  33که منجر به باروري شود،  

گيرد  دوره درماني را دربرمي  یک براي    ميليون تومان  2حدود    تنها   اي دولت از زوجين نابارور هاي یارانهحمایت  هم اکنون

از سوي دیگر    ۴زوجين با شرایط خاص قابل دسترسي است.  براي  ها وو صرفاً در مراکز درمان ناباروري دولتي برخي شهر

مراکز خصوصي نيز تعداد    و از  مرکز دولتی هستند  4۰مرکز درمان ناباروری در کشور وجود دارد که تنها    ۱۰۰حدود  

در کشورمان    تعداد مراکز موجود نسبت به استانداردهاي جهاني  ۵قرار دارند.  ،وزارت بهداشت  نامه حمایتيآیينکمي ذیل  

ب نيازي  بيماران داخلي دیگر  که  اما همين  ندارند    رايکم است  به کشورهاي دیگر  و  مراجعه  باال  نشان دهنده تخصص 

 ۶کيفيت در ایران است.هاي با  درمان

 

 

 

 
 

 
 ران یا  -ونسکوی  يو فناور يباشگاه نوآور وست، يپ ي نابارور زات يساخت تجه ي تکنولوژ ي کشور دارا  ۶به جمع   رانیا.  1
 ران یا  -ونسکوی  يو فناور يباشگاه نوآور وست، يپ ي نابارور زات يساخت تجه ي تکنولوژ ي کشور دارا  ۶به جمع   رانیا.  2
 12/8/۹۹ ن،ی جوان آنال  ،يدرمان نابارور ي امهيپوشش ب  ر يمجلس در مس.  3
      ۰۰/ ۵/ 2۰دکتر احمد وثوق، معاون درمان، و ریيس مرکز درمان ناباروري رویان،  ي بااسيپژوهشگر خبرمعاونت س ي مصاحبه اختصاص.  ۴
 1۹/۵/۰۰ زد،ی  يمثل دانشگاه صدوق ديپژوهشکده علوم تول سیي ر ان، يبا دکترعباس افالطون   ياسيپژوهشگر خبرمعاونت س ي مصاحبه اختصاص.  ۵
 1۹/۵/۰۰دکترعبدالحسين شاهوردي، ریيس پژوهشگاه رویان، . مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با  ۶



 

8 

 

هاي درماني در نظر  درصدي موفق بودن روش  33اگر این عدد و رقم را در شانس  درماني،  هزینه هر سيکل  با توجه به  

هزینه باالست  هابگيریم،  نابارور  د یبا  . بسيار  درمـان  پ  کی   يتوجه داشت که  هز  ده يچي پروسـه  و   يهــانــهیبــا  بــاال 

دارنــد از   ــريمســئله تاث ــنیاز ا يمالــ هايــتیدر حما يمتعــدد عوامل درصــد شکســت قابــل توجــه اســت و

در  و...؛  ـدهيچيپ  يهااز درمان ـهيدرمان اول  ـک يکتف هـا،ـمهيدرصــد پوشـش ب  ــدار،یمنابــع پا ــني: محــل تامــليقب

بيمه پوشش  تحت  ناباروري  درمان  پيگيريگذشته  با  اما  نبود،  تکميلي  از  هاي  برخي  هاي صورت گرفته در حال حاضر 

  3۵حــدود    آمارهابــر اســاس    1ت.ها کافي نيسمسلما این حمایت  امادهند،  ها را پوشش ميهاي تکميلي این هزینهبيمه

و   شــوندي صاحــب فرزنــد مــ  ،ســال اول  ک ی  در  رنــد،ي گيــرار مــکــه تحــت درمــان ق   يدرصـد افــراد  ۴۰تا  

  يحاکــ  ــنیکــه ا  یابد.درصد افزایش مي  ۷۰بار از روشهاي درمان ناباروري کمک بگيرند، این شانس تا    2اگر در سال اول  

صــف   ــتیریمد يمهــم در حــوزه درمــان نابــارور ارياز مــوارد بســ يکــی 2.تسهادرمــان این  ــژهیو ــتياز اهم

دارد از جملــه: طــول مـدت    ي بســتگ  ي مراجعــان اســت کــه بــه مــوارد متعـدد  يبنــدــتیانتظــار درمــان و اولو

 3  ک و .......مشــتر يـتعــداد فرزنــدان، طــول زندگـ ،ي ســن ــتیمحدود ،ينابــارور

 

 4اهکارهای کاهش نرخ ناباروری در کشور*ر

 و درمــان صی تشــخ ،یر یشــگیدر ســه ســطح پ یبــا نابــارور مقابلــه

 
 

 نحوه توزیع مراکز درمان ناباروری در کشور *
مرکز    ۷۵که    دهدينشان م   هايبررس  امادرکشور وجود دارد    يمرکز درمان نابارور  1۰۰  بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 

  2۷در کشور    يمرکز فعال درمان نابارور  ۷۵  نياز ب  گرید  يز سوا هستند.   رفعاليغ  يدر کشور فعال و مابق   يدرمان نابارور

در  کشور    تيمعجرصد  د  11  در شهري که  يدرصد مراکز درمان نابارور   3۰حدود    يزيچ  یعني  .مرکز در تهران قرار دارد

در  له موجب شده  ئین مسا  ۵ایالم و بوشهر فاقد مرکز درمان ناباروري دولتي هستند. استان    دوهمچنين    .آن ساکن است

 
 3/۰۰/ 8، ایسنا، کننددرصدي مي ۵۰درصدي که کار  ۵.  1
      ۰۰/ ۵/ 2۰ ان،ی رو  يمرکز درمان نابارور سیي با دکتر احمد وثوق، معاون درمان، و ر  ياسيپژوهشگر خبرمعاونت س ي مصاحبه اختصاص.  2
 12/8/۹۹ ن،ی جوان آنال  ،يدرمان نابارور ي امهيپوشش ب  ر يمجلس در مس.  3
 ۷/11/۹8، خبرگزاري فارس، دولت ميلزوم اقدام مستق/ ينابارور به بودجه درمان  ني زوج يعدم دسترس.  ۴
 1۹/۵/۰۰مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با دکترعباس افالطونيان، ریيس پژوهشکده علوم توليد مثل دانشگاه صدوقي یزد،   . ۵

ــطح درمــاندر س
مراکــز درمانــي بــه تعــداد ایجاد 

کافــي
در گن مراکز و امکانات توزیــع هم

ســطح کشــور 
ي پذیــرش دوره فلوشــيپ نابــارور

به تعداد کافي

در ســطح تشــخیص
یکســان و هماهنــگ کشــوري الگويطراحــي یــک  تشــخيص علــت نابــاروري اوليــه و ثانویــه 

در ســطح پیشــگیری
تغذیــه ســالم ورزش

عوامل خطرساز درمـان پيشگيري و 
نابـاروري 



 

۹ 

 

سایر    ،عالوه بر این.  باشداز محاسبات معمول    شتريب  ار يبس   ،یي که به تهران مي آیندهازوج  يبرا  ي درمان نابارور  نه یعمل هز

کشــور از    ــتيدرصــد جمع  ۵۷کــه حــدود    يدر ســطح کشــور ندارنــد، بــه شــکل  يهمگنــ  ــعیتوزمراکز هم  

  يتي جمع  يهــااســتي که در تناقـض آشــکار بــا س  ـسـتند يدر شهرسـتان خود برخوردار ن  ي مرکــز درمــان نابــارور

گر بخواهيم با معضل کاهش جمعيت مقابله کنيم باید پيشگيري را مدنظر قرار دهيم و  عالوه بر این ا  کشور است. يو درمان 

الزم است دولت از مراکز درمان ناباروري نيز حمایت    دیگر  از طرف  .کنيمشناخته و رفع  را  عوامل ایجاد کننده ناباروري  

درصد پروسه درمان    ۵۰ي است، اما شاید  درصد مراکز درمان ناباروري در کشور متعلق به جهاد دانشگاه  ۵  هم اکنون.  کند

چرا که بسياري از مراکز درمان دولتي به دليل آموزشي بودن با رغبت    1دهند، این مراکز انجام مي  راناباروري در کشور  

شمار بيماران  ير رویان و ابن سينا  ظ هاي مراکز جهاد دانشگاهي ندليل موفقيته  و ب  تري از سوي مراجعين روبروستمک

اي به مراکز جهاد  هيچ بودجه  ،هاهاي مصوب مجلس براي حمایت از این زوججهدرغم بوبه مراجعه کننده بسيار باالست و 

به    که به همه زوجين تعلق گيرد یا   باشدها  ها در اختيار بيمهرسد یا باید بودجهتعلق نگرفته است. به نظر ميدانشگاهي  

قرار    ها در اختيار وزارت بهداشت براي توزیع در مراکز دولتي . متاسفانه هم اکنون بودجهاي اختصاص یابدصورت سرانه

ها را دارند و  و بيشترین هزینهبيشترین تعداد بيمار  و این ظلم به مراکزي است که  که گاه بيماران بسيار کمي دارند    دارد 

 2کنند. از بيماران دریافت مي کمتري بسيار هزینه  ،به مراکز خصوصي  نسبت

 های عدم تعادل در توزیع مراکز درمان ناباروری در کشورشواهد و چالش

 

 

 

 

 

 و مراکز درمانی  رورت حمایت های مالی و بیمه ای از زوج های نابارورض*

حذف ارز  اخيرا زمزمه    ود،شناباروري وارداتي است و با ارز دولتي تامين مي   بسياري از تجهيزات و امکانات درماني مراکز

بسيار سخت خواهد    هاي نابارور کمرشکن وهاي درماني براي زوجهزینهرسد که اگر این اتفاق بيفتد  دولتي به گوش مي

اختصاص  هاي حاکي از  هاي درماني مراکز دولتي اختصاص نيافته و پيگيريماهي هست که بودجه  8  . عالوه بر ایندش

درماني در مراکز دولتي و  هاي  حذف یارانهکه ادامه این روند یعني    ودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه استنيافتن ب

تومــان بــه درمــان    ــارد یل ی م  ۲۰۰بودجــه ســاالنه، مبلــغ    در  3. هاي گزاف براي زوج هاي نابارورهزینه

مجلــس تنهــا    یهــاکــه طبــق گــزارش مرکـز پژوهــش  شــودی اختصــاص داده م  ینابــارور

 
 3/۰۰/ 8، ایسنا، کننددرصدي مي ۵۰درصدي که کار  ۵.  1
 1۹/۵/۰۰عبدالحسين شاهوردي، ریيس پژوهشگاه رویان، مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با دکتر.  2
 1۹/۵/۰۰دانشگاه صدوقي یزد، . مصاحبه اختصاصي پژوهشگر خبرمعاونت سياسي با دکترعباس افالطونيان، ریيس پژوهشکده علوم توليد مثل  3

 کشور را دارد. تیدرصد جمع ۱۱در محدوده تهران که فقط  یدرصد از مراکز درمان نابارور ۳۰وجود 

 و بوشهر المیدر دو استان ا یمرکز دولت کی یدر تهران و نبود حت یمرکز درمان نابارور ۲7 وجود

 در شهرستان خود یکشور از مرکز درمان نابارور تیدرصد از جمع 57 برخوردارنبودن

 از مراکز درمان  یدور لیبه دل مارانیب یبرا یدرمان نابارور نهیهز شیافزا

 کشور یرمان ناباروراز تعداد کل مراکز د یمراکز جهاد دانشگاه یدرصد 5 سهم

 کشور  یاز پروسه درمان نابارور یمراکز درمان جهاد دانشگاه یدرصد 5۰ سهم

  یبه مراکز جهاد دانشگاه یبودجه درمان نابارور افتنین صیتخص



 

1۰ 

 

مربــوط هز  ۱۱ ســالمت    ولطــرح تحــ  یهــانــهیصــرف هزبقیه  و    نــهیدرصــد آن در محــل 

هاي  بيمهباید ناباروري را به عنوان یک بيماري ببينيم و کنيم   حلهاي نابارور را اگر بخواهيم مشکل زوج 1! شده اســت

 2کنند. ها تقبل هاي درمان را مانند سایر بيماريپایه هزینه
 

 حل مشکالت ناباروری یبــراو رسانه ای   اهبردهای حمایتی*ر

 
 

مصوب شده و در حال حاضر در    ياســالم  يدر مجلــس شــورا  ــتيجمع  يبــه نــام طــرح جوانــ  يطرحــ  ــراًياخ

بــا توجــه   .اســتشده  اشــاره    ياز آن بــه بحــث نابــارور  ياســت کــه در مواد  ينگهبان در دســت بررســ  يشورا

  ي داشــت کــه بخــش مهمــ  ــديام  تــوانيطــرح مــ  ــنیا  ۴۷در نظــر گرفتــه شــده در مــاده    ي بــه منابــع مالــ

  د ينشــاط و ام  و  ينــرخ بــارور  ــشیآن در افزا  ــريشــاهد تاث  ــتیدر نهاو  از معضــالت و کمبودهــا برطــرف شــود  

  3. باشيم هادر خانواده ندهیبه آ
 

 *کالم آخر

به چالش   باروري، آینده را  بارداري و  از مشکالت اصلي کشور است و کاهش نرخ جمعيت،  امروز یکي  مسئله جمعيت، 

، به همين دليل باید براي افزایش جمعيت  کند با مشکل روبرو مي را  هاي بعدي منتقل و کشور  کشد و این کاهش به نسلمي

  يسن هرم    رييو تغ  تيدنبال آن کاهش رشد جمعو به  يکاهش بارور  از طرفي  .صورت گيرد   ايباروري حمایت ویژهو نرخ  

داشته است. براساس آمارها    ي بهداشت و درمان در پ   يهانهیهز  شیرا از بابت افزا  یيهاي، نگرانيکشور به سالمند تيجمع

درمان    يبرا  نکردن   و مراجعه  نيزوج  ينابارور   ش یافزا  .میارا در سال شاهد بوده  د يهزار موال  1۰۰کاهش حدود    ۹8در سال  

ایالم و بوشهر    هاي محرومي چون در استان  رود.ي ، از عوامل کاهش تولدها به شمار مطمربو  ي هانهیباال بودن هز  ل يبه دل

  . ها ایجاد کرده استمرکز درمان ناباروري دولتي وجود ندارد که این خود مشکالت زیادي براي زوجين نابارور این استان

  دیهزار به نرخ موال  ۳۰۰بارور شوند، ساالنه    زوج های نابارور،درصد    ۱۰اگر در هر سال    ها نشان می دهدپژوهش

 
 28/1/۰۰، خبرگزاري تسنيم، ندارند!  ي دسترس ي درصــد مردم کشور به مراکز درمــان نابــارور ۵۷.  1
      ۰۰/ ۵/ 2۰دکتر احمد وثوق، معاون درمان، و ریيس مرکز درمان ناباروري رویان، ي با اسيپژوهشگر خبرمعاونت س ي مصاحبه اختصاص.  2
 28/1/۰۰خبرگزاري تسنيم، ، ندارند!  ي دسترس ي درصــد مردم کشور به مراکز درمــان نابــارور ۵۷.  3

 

میلیاردی۲۰۰بودجهصحیح کردهزینهپیگیــری

پایهبیمهویژهبهایبیمههایحمایتتقویت

بوشهروایالمدردولتیدرمانیمراکزتجهیزوساختپیگیری

دولتومجلسازجمعیتجوانیطرحمصوباتپیگیری

مردمیمشارکتهایظرفیتازاستفادهوخیرینحمایتجلب
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کشور   ت يدرصد به جمع 1۰درصد کمتر شود به تبع آن   1۰ ي نابارور زان ياگر ساالنه م يعبارت. به  شودی کشورافزوده م 

  1.شوديکمتر م  ي سالمند ريو س ترعيوس  تيجمع يقاعده هرم سن  بيترت ن یو به ا شود ياضافه م

و    ت يجمع   ي کل  ي هااستيبر اساس مفاد س  ، يفرزندآور  شی افزا  ي در راستا  یي اجرا  يهااستي س  ر ييبا توجه به ضرورت تغ 

« در  1۷»  بصرهبند به ت  ک یالحاق    ،در قانون برنامه ششم توسعه  ياز درمان نابارور   تیحما  يدولت برا  فيتکل  نيچنهم

ارتقا  ي سامانده  ي راستا منابع عموم  ها تیحما  بيماران،  يدسترس  ي و  پ  نابارو   ن يبه زوج  ارانهی پرداخت  و    ي از    شنهاديرا 

به ایجاد بيمه   ه است،رسيد بهداشت مجلس  به تصویب کميسيونکه در طرح جمعيت و تعالي خانواده همچنين   2.کنديم

ناباروريناباروري و استفاده از تمامي تخصص نابارور به    3. اشاره شده است  ها در درمان  قطعا با توجه به اشتياق زوجين 

برخي مشکالت اساسي در خصوص  پيشگيري، تشخيص و درمان صورت گيرد  هاي الزم در سه سطح  فرزندآوري اگر حمایت

 هرم جمعيتي و جواني جمعيت حل خواهد شد.
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