
 برنامه میانساالن

 :مقدمه 

گزس اپیذهیَلَطیک ٍ تغییش سیوبی بیوبسیْب ٍ خطشات تْذیذ کٌٌذُ سالهتی دس ػصش حبضش کِ بِ دالیل هتفبٍتی اتفبق افتبدُ 

سخگَیی بِ ایي ًیبص ّبی دائوبً دس حبل تغییش سا بِ یکی اص چبلص ّبی  است ًیبص ّبی سالهت سا بطَس بٌیبدی تغییش دادُ ٍ پب

 ایي اهش چِ دس تؼشیف گشٍّْبی پش خطش بشای دسیبفت خذهبت سالهتی ٍ .هْن ًظبم سالهت دس ّوِ جَاهغ تبذیل کشدُ است

چِ ابؼبد هختلف سالهت هطَْد است ٍ بِ ػببست دیگش ًگشش ٍ سٍیکشد ًَیٌی سا بشای حل هؼضالت سالهت پیص سٍی 

  .سیبستگضاساى لشاس دادُ است 

یکی اص گشٍُ ّبی سٌی هْن دس ایي سٍیکشد ًظبم سالهت گشٍُ سٌی بضسگسبل است کِ ًیوی اص جوؼیت کطَسّبی دس حبل 

  .تَسؼِ سا تطکیل هی دّذ

 

 . سال را در برمیگیرد30-59 تاسیس شده و گروه سني 84ادراه میانساالن انتهای سال 

 سطح سالهت هیبًسبالى اص طشیك کٌتشل ػَاهل خطش ٍ کبّص ببس بیوبسیْبی اٍلَیت داس یاستمب  :رسالت برنامه میانساالن

 .دٍساى بضسگسبلی

 

 سبل اص طشیك ساّکبسّبی 30-59بشًبهِ هیبًسبالى بب ّذف کبّص هَسبیذیتی ٍ هَستبلیتی صًبى ٍ هشداى   :هدف كلي

پیطگیشاًِ ٍ سالهت هحَس دس جْت اتخبر ضیَُ صًذگی سبلن ، خَد هشالبتی ، کٌتشل ػَاهل خطش ، پیطگیشی اص بیوبسیْبی 

. هْن ٍ اٍلی ٍ تطخیع ٍ دسهبى صٍد ٌّگبم آًْب طشاحی ضذُ است 

 

 چهارچوب نظری برنامه سالمت بسرگساالن

:  سٍیکشدّبی صیش هببًی ًظشی ٍ تئَسیک بشًبهِ سالهت بضسگسبالى سا تطکیل هی دّذ

سٍیکشد هبتٌی بش سي دس بشًبهِ ّبی سالهت خبًَادُ  - 

جٌسیت ٍ سالهت بضسگسبالى  - 

پبسخگَیی بِ ًیبصّبی ًَیي سالهت  - 

جبهؼیت ، یکپبسچگی ٍ ادغبم خذهبت بضسگسبالى  - 

سٍیکشد خَد هشالبتی - 

 

 :خصوصیات گروه هدف برنامه میانساالن 

.  گشٍُ سٌی تحت پَضص اداسُ هیبًسبالى تمشیببً ًیوی اص جوؼیت سا تطکیل هی دّذ  

. بش خالف جوؼیت کَدکبى ٍ بب تَجِ بِ سبختبس جوؼیتی کطَس جوؼیت بضسگسبالى بطَس سٍص افضًٍی دس حبل افضایص است 

اسائِ خذهبت بِ ایي گشٍُ سٌی بِ دلیل کثشت جوؼیت ، هَلذ بَدى ایي گشٍُ سٌی ٍ تبثیش سفتبس ّبی سالهتی ایي گشٍُ بش ابؼبد 

. اّویت ٍیظُ ای داسد ًٍیض سبیش گشٍُ ّبی سٌی دس خبًَادُ بِ آًبى ٍابستِ اًذ...سالهت خبًَادُ ٍ 



بضسگسبالى یب بِ ػببست دیگش ٍالذیي هحَس سالهت خبًَادُ بَدُ ٍ هشگ ٍهیش ، ًبتَاًی ٍ سفتبسّبی بضسگسبالى ، ّوِ ابؼبد  

.  سالهت خبًَادُ سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ

. خطشات تْذیذ کٌٌذُ سالهتی آًبى بش سالهت سبیش گشٍُ ّبی سٌی دس خبًَادُ ًیض هَثش است

بب تَجِ بِ یبدگیشی سفتبس دس خبًَادُ ٍ ًمص ٍالذیي دس ضبکِ یبدگیشی اجتوبػی ، آثبس سفتبس ّبی ٍالذیي بش جٌبِ ّبی هختلف 

. سالهت ٍ بیوبسی ٍ تبثیش آى دس فشٌّگ سفتبسی ّوِ اػضبی خبًَادُ بش ّیچکس پَضیذُ ًیست 

بب تَجِ بِ توبم هَاسد رکش ضذُ بذٍى تَجِ بِ ایي لطش ػظین اجتوبع کِ کبًَى سالهت دس خبًَادُ ًیض ّستٌذ سسبلت سبصهبى 

.  هسئَل سالهت خبًَادُ اهکبى تحمك ًخَاّذ یبفت 

خذهبت جبهغ هیبًسبالى دس هجوَػِ ًَیٌی لشاس هی گیشد کِ بشای پبسخگَیی بِ یک ًیبص تبصُ دس گشٍُ سٌی خبظ تذٍیي  

. ضذُ است

 

 : سال 45-60اجسای خدمات زنان 

 ساٌّوبی اجشایی خذهبت جبهغ سالهت هیبًسبالى  •

 ساٌّوبی خَد هشالبتی •

 ساٌّوبی ببلیٌی خذهبت جبهغ سالهت هیبًسبالى  •

 

  :هسته اصلي برنامه سالمت میانساالن موارد به شرح ذیل تشکیل مي دهد

:  ضیَُ صًذگی - 

تغزیِ ، فؼبلیت فیضیکی ، دخبًیبت  - 

:   سالهت ببسٍسی هطتول بش •

یبئسگی ، اختالل ػولکشد صًبضَیی ، بیوبسیْبی آهیضضی، سشطبى ّبی صًبى ، خًَشیضی ّبی غیش طبیؼی ، اختالالت - 

اٍسٍطًیتبل ، ًبببسٍسی  

 سالهت ػوَهی بب تبکیذ بش کٌتشل ػَاهل خطش ٍ پیطگیشی اص بیوبسیْبی ضبیغ دٍساى دٍساى هیبًسبلی •

 تشٍیج خَد هشالبتی •


