
 برنامه سالمت ميانساالن ميتاهََََََ

 مقدمه
در: جمعيت-1 نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه را اين گروه تشكيل مي دهند واين جمعيت بطور روز افزوني

؛ بويژه در كشور هاي در حال توسعه رشد آن سريعتر از رشد كل جمعيت در همه سنين اتفاق مي  حال افزايش است
و بر  عكس جمعيت كودكان كه رشد آن رو به كاهش دارد؛ سرعت رشد جمعيت بزرگسال تا چند دهه آينده نيز افتد

.ادامه خواهد داشت 
بطوريكه قاعده پهن هرم سني جمعيت در كشورهاي جوان از جمله كشورما در سالهاي آينده به گروههاي سني باالتر

به بطوريكه قاعده پهن هرم سني جمعيت. تعلق خواهد گرفت در كشورهاي جوان از جمله كشورما در سالهاي آينده
.گروههاي سني باالتر تعلق خواهد گرفت 

و مير-2 و مير اين گروه سني بخصوص در كشورهاي در حال توسعه رقم بااليي را به خود:مرگ ميزان مرگ
 اختصاص مي دهد

ب-3 و رفتارهاي آنها ،همه ابعاد بزرگساالن يا به عبارت ديگر والدين محور سالمت خانواده ، ناتواني و مرگ ومير وده
ي سني: سالمت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد  خطرات تهديد كننده سالمتي اين گروه بر سالمت ساير گروهها

، اثر استع( در خانواده نيز موثر است و فشارخون مادر بر جنين و ديابت ، اثر سوء تغذيه مال دخانيات انتقال مادر به جنين
و  عالوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماريها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد ...) بر سالمت ساير افراد خانواده

و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي ،آثار اين رفتارها بر جنبه  توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده
.و بيماري وتاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچكس پو شيده نيست هاي مختلف سالمت 

و مادر از دست داده افزايش قابل و مير كودكان پدر از دست داده همچنين بررسيها نشان داده است كه نرخ مرگ
ن.توجهي داشته است  و كاهش تحصيل در فرزندان بزرگسال از دست داده يز از ساير آثار نا مطلوب افزايش موارد كار

و زايمان بلكه به داليل ديگر نيز به همان اندازه براي خانواده.است  مرگ مادر نه فقط به داليل مرتبط با حاملگي
، براي خانواده درتمامي ابعاد درد  و ناتواني پدر كه تا كنون كمتر به آن اهميت داده شده است و مرگ فاجعه آميز است

و جبران ناپذ .ير استناك

هم- و ، اين گروه سني داراي نقش مولد هم از لحاظ اقتصادي بر خالف سالمندان كه عمدتا وابسته به ديگران هستند
و جامعه به آنان وابسته اند ي سني در خانواده و ساير گروهها اين وابستگي در كشورهاي. از نظر بيولوژيك مي باشند

و نقش آن مهمتر است در حال توسعه بيشتر از كشور هاي پيشر بر خالف سالمندان كه عمدتا-. پذيراست. فته بوده
و  و هم از نظر بيولوژيك مي باشند ، اين گروه سني داراي نقش مولد هم از لحاظ اقتصادي وابسته به ديگران هستند

و جامعه به آنان وابسته اند ي سني در خانواده حا. ساير گروهها ل توسعه بيشتر از كشور اين وابستگي در كشورهاي در
و نقش آن مهمتر است . هاي پيشرفته بوده

نا-5 و تاثير بيماريهاي اين دوره بر سالمت دوره سا لمندي انكار و فعال در گرو ميان سالي سالم  سالمندي سالم



.پذيراست

و بيشترين فشار-6 اقتصادي را به جامعه وارد مي بيماري دراين گروه بيشترين روزهاي از دست رفته كاري را ايجاد
و هم بر نوع هزينه ها تاثير دارد.كند  مضيقه مالي براي ساير. بيماريها در اين گروه سني هم بر ميزان در آمد زايي

ن بر  آ و آثار سوء و درمان از جمله آثار اقتصادي مرتبط با بيماريهاي اين گروه از جمعيت افراد خانواده از نظر بهداشت
د .يگر گروههاي سني مي باشد سالمت

و مداخله براي-7 و بيماري در اين گروه سني متفاوت با گروههاي سني ديگر از جمله كودكان است چهره سالمت
و ساده مانند انجام EPIكاهش بار بيماريها در آنان به سادگي كنترل بيماريهاي وا گير دار كه با اقدامات استاندارد فعال

.ست مي شود، مقدور ني
 برنامه سالمت ميانساالن

وسال25-60هدف ارتقاء سالمت افراد ميانساالن وكاهش ناتواني ومرگ ومير در اين سنين است كه شامل سن  مرد
. زن مي باشد

: شامل سه برنامه مي باشد
و آموزشي تغذيه-1  خدمات مشاوره اي
 آمادگي جسماني-2
 ترك دخانيات-3

، محور سالمت خانواده بودن اين افراد است ، همه ابعاد. علت اهميت ميانساالن ، ناتواني ورفتارهاي آنها ومرگ ومير
اين گروه داراي نقش مولد اقتصادي بوده وبه همين سبب ساير گروههاي. سالمت خانواده را علت تاثير قرار مي دهد 
 سني در خانواده وجامعه به آنان وابسته اند 

 برنامه سالمت ميانساالن از اولف
.اجراي برنامه خدمات يائسگي مي باشد كه در حال اجرا به صورت پايلوت در برخي از استانهاي كشور مي باشد

ساله تدوين شده45-60ناشي از تغييرات دوره يائسگي در زنان) عوارض(اين برنامه با هدف كلي كاهش موربيديتي
.است 

:برنامه اهداف واسطه اي
، تغيير نگرش وبهبود عملكرد زنان گروه هدف وهمسران آنها در حفظ سالمتي خود-1  افزايش آگاهي
 بهبود رفتار تغذيه اي زنان گروه هدف با هدف پيشگيري از عوارض يائسگي-2
 بهبود فعاليت فيزيكي زنان گروه هدف با هدف پيشگيري از عوارض يائسگي-3
 سال45-60د كيفيت زندگي زنان بهبو-4

:هدف نهايي برنامه
 ارتقاء سالمت زنان ميانساالن وسالمند وكاهش ناتواني ومرگ ومير آنان

 برنامه سالمت ميانساالن در لرستان
. مي باشد) سبا(و سالمت بانوان ايراني) سما( برنامه سالمت ميانساالن شامل دو بخش سالمت مردان ايراني

اجراي اين. استان پايلوت برنامه امكان سنجي اجراي برنامه هاي سالمت زنان مي باشد5دانشگاه لرستان يكي از
و به مدت در شهرستان خرم91برنامه از ابتداي ارديبهشت ماه سال  . سال ادامه خواهد داشت3آباد آغاز شده



: سبا(هدف برنامه سالمت زنان  ساله44تا25ارتقا سطح سالمت زنان)
 ساله25-44بهبود كيفيت زندگي زنان:هدف اختصاصي

و فعاليتها  استراتژي ها
خدمت در زمينه مشكالت تهديد كننده سالمت آموزش پرسنل ارائه دهنده: ساله25-44ارائه خدمات سالمت به زنان

و بخشي با هدف ارتقا سطح سالمت زنان/ زنان  ، بين  برقراري تعامالت درون
و مشاوره زنان براي توانمند سازي در راستاي بهبود رفتار: ارتقاء آگاهي عموم مردم در ارتباط با اهميت سالمت آموزش

و تقويت خود مراق  بتيو ارتقاي شيوه زندگي
)سما( برنامه سالمت مردان

: سما( بزرگداشت هفته اول اسفند ماه هفته ملي سالمت مردان ايراني/ با اقداماتي از قبيل برگزاري جلسات)
 ، ، تيزر ،توزيع محصوالت آموزشي تراكت ، زيرنويس تلويزيوني ، نصب بنر ، برپايي چادر سالمت مردان آموزشي

، )و پمفلت ، سالمت مردانب... بررسي سالمت( ررسي سالمت مردان با ويزيت رايگان در مراكز بهداشتي درماني
، و عمومي ، چربي خون ، انجام آزمايشاتي از قبيل قند خون ، فعاليت فيزيكي ) تغذيه و ... ، ...، اجراي مسابقات ورزشي

) سبا(برنامه سالمت زنان

م : سبا( لي سالمت زنان ايراني بزرگداشت هفته آخرمهر ماه هفته با اقداماتي از قبيل برگزاري جلسات آموزشي براي)
، دانش آموزان مدارس( زنان  ، كاركنان ادارات ، توزيع محصوالت آموزشي) عموم مردم ، برپايي چادر سالمت زنان

و ، پمفلت )و تراكت ... ، ز، برگزاري مسابقات ورزشي ، ، پياده نصب بنر ، تيزر براي عموم مردم يرنويس تلويزيوني
 ، و چربي خون و استخراج مشكالتي از قبيل ديابت ، انجام آزمايشات انجام فعاليتهايي از قبيل ويزيت رايگان زنان

و  ... ارجاع زنان به متخصصين در صورت ضرورت
، زند و درمان و كم امروزه عليرغم پيشرفتهاي علمي برجسته درزمينه بهداشت و عدات غلط غذايي گي ماشيني

، شاهد افزايش روزافزون بيماريهاي مزمن در دنيا هستيم  ،. تحركي اين در حالي است كه با اصالح شيوه زندگي
.ميتوانيم نقش موثري در بهبود عوامل مختلفي كه ميتواند در سالمتي مانقش داشته باشند داشته باشيم 

 برنامه يائسگي هدف كلي
. ميباشد ساله45-60ناشي از تغييرات دوره يائسگي در زنان)عوارض( وربيديتيم كاهش

:اهداف اختصاصي
و همسران آنها در حفظ سالمتي خود-1 و بهبود عملكرد زنان گروه هدف  افزايش آگاهي تغيير نگرش
 بهبود رفتار تغذيه اي زنان گروه هدف با هدف پيشگيري از عوارض يائسگي-2
 هبود فعاليت فيزيكي زنان گروه هدف با هدف پيشگيري از عوارض يائسگيب-3
 سال45-60بهبود كيفيت زندگي زنان-4

: هدف نهايي برنامه
و مير ارتقا سالمت زنان و مرگ و كاهش ناتواني و سالمند  آنان ميانساالن

:ميانساالن سالمت برنامه عنا وين

)1،2و سما1،2سبا(ميانساالن برنامه خدمات ادغام يافته سالمت

 برنامه ارائه خدمات يائسگي



 برنامه بهبود شيوه زندگي

 برنامه كشوري ناباروري

و زنان  برنامه روز ملي سالمت مردان

و بيماريهاي آميزشي  برنامه سالمت جنسي

 در بعضي از استانها بصورت پايلوت درسطح كشور2و1وسماي2و1برنامه سالمت ميانساالن كه در چهار طبقه سباي
.اجرا ميگردد برنامه اي است در راستاي ارتقاي سطح سالمت ميانساالن

هدف برنامه بوده ومراقبتها توسط كاردان ويا كارشناسان بهداشتي،ماما وپزشك صورت ارزيابي دوره اي سالمت زنان
.ميگيرد

ر فتاري،فعاليت جسماني،استعمال دخانيات،سابقه ايمنسازي،وسالمت نكته جالب توجه به تن سنجي،شيوه زندگي وعادات
.زنان هدف ميباشد كه با جزئيات خاصي بررسي ميشود باروري 

ودر نهايت پزشك مركز تحليل نهائي خويش را جمع بندي ميگيرد انجامو غير پزشك معاينات باليني هم پزشك
.وثبت ميكند

 1392گروه هدف برنامه سبا شهرستان خرم آباد در سال جمعيت

) پايلوت برنامه( روستايي شهرستان خرم آباد91گزارش برنامه سبا در سال
طبيعيتشخيص

سالم
 مطلوب

مواردتنامطلوب/مشكوك/غيرطبيعي
حت

 پيگيري

تعداد
 ارجاع

تعداد
بازخورد
 ارجاع

جمكد
ع

جمع
تجمع
ي

123456

تن سنجي
1155 

125310
7

3411
6

2061723

شيوه زندگي
878 

263184223
0

449449-

نام
 شهرستان

جمع شهرگروه هدف شهر ستان خرم آباد25-45-گروه سني25-60گروه سني زنان
و روستا روستاشهرروستاشهر

جمعمردزنمردزنجمعمردزنجمعمردزن
89948897851797332583626137519736705867107134165194452064540090405961خرم آباد



غيرواگير
1275 

21724305252-

عروقي_قلبي
1324 

--3-13332

اعصاب،روان
1182 

1161412380145145228

اسكلتي،عضالني
1252 

12-63-40757564

سرطانها
1319 

242-35886

اداري،تناسلي
1121 

58611
5

11
2

206206103

باروري
1020 

139528
0

16
0

30730711

يائسگي
1327 

-------

442-1323311تنفسي

-1327شغلي

1319888پاپ اسمير

3124442-ماموگرافي

------سايربيماريها

عوامل اجتماعي
 وخانوادگي

113564107218419285--

جمع
7442 

24321014
8

12
7

39
8

6156072410

جمع تجمعي
1695

7

52246635
4

31
7

85
9

164
4

15186928

در سال )پايلوت برنامه( شهري شهرستان خرم آباد91گزارش برنامه سبا
طبيعيتشخيص

سالم
موارد تحتنامطلوب/مشكوك/غيرطبيعي

 پيگيري
تعدادتعداد ارجاع

بازخورد جمعجمعكد



ارجاعتجمعي123456مطلوب

تن سنجي
1698 

281582545432349430--

شيوه زندگي
1182 

582370447695642--

غيرواگير
2058 

311336438080-

 عروقي_قلبي
2133 

--5-2555-

اعصاب،روان
1752 

32928272202386359368

اسكلتي،عضالني
1917 

28-193-11622122132-

سرطانها
2130 

513-371212129

اداري،تناسلي
1710 

922323023546246227-

باروري
1613 

2617102953533-

يائسگي
2138 

--------

-411113-212874تنفسي

شغلي
2138 

--------

پاپ اسمير
2133 

535553

ماموگرافي
2136 

-2--12222

--------2138سايربيماريها

عوامل اجتماعي
 وخانوادگي

181613615828138322--

11423457417228226071387504468جمع

جمع تجمعي
28682 

118
6

97453656157
9

3009128212522

)سبا( فريبا رشيدي كارشناس برنامه سالمت ميانساالن


