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جامعه و سالمت جنسيجامعه و سالمت جنسي
دكتر وجيهه تيموري

اشــاره: متن زير گزارش گونه اي از فعاليت هاي يك زيرشاخه 
از گروه "اپيدميولوژي و سالمت باروري پژوهشگاه رويان جهاد 
دانشـگاهي" اسـت كه سـعي دارد درخصوص نيازها، رفتارها، 
 بيماري ها و مشـكالت جنسـي و نقش آن ها در سـالمت افراد و 
اجتماع به مطالعه بپردازند. نتايج چنين پژوهش هايي مي تواند 
سياسـتگذاران بخش هاي مختلفي همچون سـالمت و  تعليم و 
تربيت را در تصميم گيري ها و مداخالت علمي، آگاهانه و مبتني 
بر شـواهد ياري نمايد و به حفظ و ارتقاء جنبه مهمي از سـالمت 

جسمي، رواني و اجتماعي افراد كمك كند.
به همراه خانم فشـمي و به دعوت آقاي دكتر سيدعلي آذين، 
متخصص پزشكي اجتماعي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، 
بـه پژوهشـگاه رويان و بخـش اپيدميولوژي مي رويـم. به اتاق 
كوچكي در انتهاي راهرو هدايت مي شـويم  و در جلسـه اي پنج 

نفره به بحث و گفت وگو مي نشينيم.
اعضـاي اين نشسـت، آقاي دكتر سـيدعلي آذين (متخصص 
پزشـكي اجتماعـي)، آقـاي دكتـر رضا سـاماني (مديـر گروه 
پژوهشـي) و آقاي كريمي (جامعه شـناس) هستند. اين گروه از 
همكاري تعدادي از متخصصين اپيدميولوژي، روانشناسي و آمار 
حياتي نيز برخوردار اسـت و قرار اسـت در آينده روانپزشـك و 

مددكار هم به جمعشان اضافه شود.

بر تابلوي وايت برد نصب شده بر ديوار اتاق نوشته شده است:
در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي
بيـت را زيرلـب مزه مزه مي كنم تـا ربط آن را بـه فعاليت ها و 
خلقيـات افـراد اين گروه بفهمم. هنوز در فاصلـه اي دور و كمي 
مه آلود از موضوع گفت وگو هستيم كه با صحبت هاي دكتر آذين 

فضاي ذهنمان صاف و شفاف مي شود: 
ــگاهي به عنوان يكي از  ــكده ي رويان جهاد دانش دكتر آذين: پژوهش
مراكز پيشرو در ارائه ي خدمات درمان ناباروري در هشتم خرداد 1370 
ــاروري و انجام پژوهش هاي بنيادي و  ــا هدف ارائه ي خدمات درمان ناب ب
 (ART) كاربردي در زمينه ي علوم و فناوري هاي كمك كننده ي باروري
ــي از همكاران  ــتياني و گروه ــعيد كاظمي آش با همت زنده ياد دكتر س

پرتالشش تاسيس شد.
ابتدا وظيفه اين گروه در مجموعه رويان، بررسي طرح هاي پژوهشي در 
حوزه هايي همچون جنين شناسي و ناباروري در زنان و مردان و نظارت 
ــج آن ها بود. اين گروه  ــات روش تحقيق و تحليل آماري نتاي ــر مالحظ ب
ــي  ــتقلي پيدا كرد و با عنوان گروه پژوهش به تدريج براي خود هويت مس
ــالمت باروري به فعاليت خود ادامه داد. در واقع ما در  اپيدميولوژي و س
اين مجموعه از حيطه ي صرفاً ناباروري به حيطه ي سالمت باروري وارد 
شده ايم و مبحث سالمت جنسي حوزه اي تفكيك ناپذير از اين مقوله از 
ــت.  سالمت و رفتار جنسى در انسان تنها در موضوع بارورى  ــالمت اس س
خالصه نمى شود. سالمت جنسى مفهومى براى تمام دوران زندگى است 

و تنها سنين بارورى. 
سالمت جنسي در ابتدا جزئي از نگراني ها در زمينه سالمت عمومي يا 
ــال1984 كه بحث ايدز بطور جدي مطرح  Public Health نبود. از س
شد،  سالمت جنسي و عفونت هاي قابل انتقال از راه جنسي هم از جنبه هاي 
مهم سالمت عمومي محسوب شدند.  سالمت جنسي به رفتارهاي جنسي 
مربوط بود و لذا رفتار جنسي هم به عنوان يكي از تعيين كننده هاي مهم 

سالمت فردي و جمعي شناخته شد.
ــكي اجتماعي،  نقش ديده باني سالمت را در جامعه  از آنجايي كه پزش
را به عهده دارد، مسئوليت ما و لزوم پرداختن به اين موضوع بسيار جدي تر 
شد.  به ويژه آن كه در جامعه ي ما بستر مناسبي براي بحث يا فعاليت و 
كسب اطالعات در خصوص رفتارها، بيماري ها و كليه ي مسائل مربوط به 

سالمت جنسي وجود ندارد.
در پزشكي يكي از راه هاي تصميم گيري و مداخله صحيح، جمع آوري 
ــت. در  زمينه سالمت جنسي براي  ــواهد معتبر اس داده ها، اطالعات و ش
داشتن درك درست از وضعيت موجود، داده هاي مبتني بر شواهد نداريم. 
ــكالت فراواني  ــي مردم به خدمات مربوطه هم مش در خصوص دسترس
ــت برخورد نمي كند  داريم. حتي فرهنگ عمومي هم با اين قضيه درس
ــه امروز در همه ي  ــت. در حالي ك ــًال به دنبال چاره جويي نيس و گاه اص
 Primary ــي بايد در نظام خدمات بهداشتي اوليه ــالمت جنس دنيا س
ــتي اوليه يعني سطوح اوليه  ــود. خدمات بهداش Health Care ارائه ش
تماس مردم با خدمات سالمت، ازجمله خدماتى كه از سطح خانه بهداشت 


