
 

در کل کشور درصد می باشد. می توان گفت که  3/20آیا می دانید در کشور ما شیوع عمری ناباروری در زوج ها  -

 .کنند یرا تجربه م هیثانو ایو  هیاول یاز نابارور یدر طول عمر خود هر نوع یرانیزوج ا 3268115

عمری ناباروری اولیه و ثانویه در زنان ، میزان شیوع 1398در سال انجام شده در ایران  هبراساس آخرین مطالع -

 درصد بوده است. 3/15و 9/11ایرانی در هر ازدواج در کل کشور به ترتیب 

 تاخیر در بارداری سبب از دست رفتن فرصت تشخیص زودرس ناباروری خواهد شد. -

ی و ناباروری مواجه خانم هایی که تولد فرزندان خود را به تاخیر می اندازند ممکن است با عوارض بارداری، جنین -

 شوند.

 آیا می دانید احتمال باروری با افزایش سن کاهش می یابد. -

 آیا می دانید مادران جوان، بارداری های سالم تری را تجربه می کنند. -

 آیا می دانید با تاخیر در فرزندآوری امکان تشخیص به موقع ناباروری و درمان آن را به تعویق خواهید انداخت.  -

 ،یبه کاهش تعداد فرزندان و تک فرزند لیاز زمان ازدواج و تما یفاصله فرزندآور شیسن ازدواج، افزا شیافزا -

 ستمیناشناخته موثر بر س یها ندهیآال شیافزا ات،یشده، استفاده از دخان یناسالم که منجر به چاق یزندگ وهیش

 .خواهد داد شیدر کشور را افزا هیو ثانو هیاول یها یهستند که احتمال بروز نابارور یاز عوامل یمثل همگ دیتول

آیا می دانید در اغلب استان های کشور مراکز تخصصی درمان ناباروری با امکانات روش های پیشرفته درمان  -

 ناباروری وجود دارد.

 از خدمات درمانی ناباروری با پوشش بیمه ای استفاده نمایند. 1401زوجین نابارو می توانند در سال  -

اکز ناباروری با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح برای ارائه خدمات ناباروری اغلب مر -

 قرارداد دارند.

 زانیم تواندیدر زنان نابارور نه تنها  م یرانیا یبر طب سنت یمبتن ییغذا مینشان داده استفاده از رژ قاتیتحق -

از زنان  یدر تعداد یخود به خود یکند بلکه موجب باردار شتریرا ب یشگاهیلقاح آزما ایاف  -یو -یآ تیموفق

 .شودینابارور م

سالم،  یورزش، هوا ه،یمانند تغذ یرانیطب ا دگاهیاز د یزندگ یسالم، بر اساس اصول ضرور یسبک زندگ داشتن -

هم موثر  یکند؛ بلکه در درمان نابارور یریشگیپ یتواند از نابارور یاز استرس، نه تنها م یو دور یداریخواب و ب

 است.

 ایاست که در سراسر دن یکردیرو ج؛یدر کنار طب را یرانیو مکمل مانند طب ا یسنت یها طب تیاز ظرف استفاده -

 .رودیو درمان آن به کار م یاز نابارور یریشگیمختلف از جمله پ یدر حوزه ها

 


