
  :برنامه خود مراقبتي سالمت ميانساالن 

ه روي افراد ين برناما .سال قرار خواهد گرفت 59تا  30در اجراي اين برنامه، بسته هاي خود مراقبتي در اختيار افراد گروه سني 
طبق آموزش و بر اساس آن، اين افراد وضعيت تغذيه، فعاليت جسماني، استرس و استعمال دخانيات خود را سالم متمركز شده 

با تعيين وضعيت عوامل خطر مي توان ميزان خطر ابتال به بيماري هايي  .هايي كه ديده اند، خودشان در خانه تعيين مي كنند
مانند بيماري سرطان را ارزيابي كرد و ميانساالن درمي يابند كه وضعيت سالمت آنان چگونه است و تا رسيدن به حد مطلوب 

با اجراي اين برنامه، ميانساالن وضعيت سالمت خود را سازماندهي كرده و در مواقع نياز، به پزشك  .سالمتي، چقدر فاصله دارند
 مراجعه مي كنند

 

 

 :مقدمه 

گذر اپيدميولوژيك و تغيير سيماي بيماريها و خطرات تهديد كننده سالمتي در عصر حاضر كه به داليل متفاوتي اتفاق افتاده است   
بنيادي تغيير داده و پاسخگويي به اين نياز هاي دائماً در حال تغيير را به يكي از چالش هاي مهم نظام  نياز هاي سالمت را بطور

سالمت در همه جوامع تبديل كرده است اين امر چه در تعريف گروههاي پر خطر براي دريافت خدمات سالمتي و چه ابعاد مختلف 
يني را براي حل معضالت سالمت پيش روي سياستگزاران قرار داده است سالمت مشهود است و به عبارت ديگر نگرش و رويكرد نو

.    
يكي از گروه هاي سني مهم در اين رويكرد نظام سالمت گروه سني بزرگسال است كه نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه 

   .را تشكيل مي دهد
  

  .در برميگيردسال را  30-59تاسيس شده و گروه سني  84ادراه ميانساالن انتهاي سال 
ارتقا سطح سالمت ميانساالن از طريق كنترل عوامل خطر و كاهش بار بيماريهاي اولويت دار دوران :رسالت برنامه ميانساالن 

  .بزرگسالي 
  

سال از طريق راهكارهاي پيشگيرانه و  30-59برنامه ميانساالن با هدف كاهش موربيديتي و مورتاليتي زنان و مردان :هدف كلي 
محور در جهت اتخاذ شيوه زندگي سالم ، خود مراقبتي ، كنترل عوامل خطر ، پيشگيري از بيماريهاي مهم و اولي و سالمت 

  .تشخيص و درمان زود هنگام آنها طراحي شده است 
  

  چهارچوب نظري برنامه سالمت بزرگساالن
    :رويكردهاي زير مباني نظري و تئوريك برنامه سالمت بزرگساالن را تشكيل مي دهد

   رويكرد مبتني بر سن در برنامه هاي سالمت خانواده  -
   جنسيت و سالمت بزرگساالن -
   پاسخگويي به نيازهاي نوين سالمت -
    جامعيت ، يكپارچگي و ادغام خدمات بزرگساالن -
  رويكرد خود مراقبتي -



  
  :خصوصيات گروه هدف برنامه ميانساالن 

Ü         ميانساالن تقريباً نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهد گروه سني تحت پوشش اداره.   
Ü         بر خالف جمعيت كودكان و با توجه به ساختار جمعيتي كشور جمعيت بزرگساالن بطور روز افزوني در حال افزايش است.  
Ü    سالمتي اين گروه بر  ارائه خدمات به اين گروه سني به دليل كثرت جمعيت ، مولد بودن اين گروه سني و تاثير رفتار هاي

  .اهميت ويژه اي دارد ونيز ساير گروه هاي سني در خانواده به آنان وابسته اند...ابعاد سالمت خانواده و 
Ü     بزرگساالن يا به عبارت ديگر والدين محور سالمت خانواده بوده و مرگ ومير ، ناتواني و رفتارهاي بزرگساالن ، همه ابعاد

    .اثير قرار مي دهدسالمت خانواده را تحت ت
Ü        خطرات تهديد كننده سالمتي آنان بر سالمت ساير گروه هاي سني در خانواده نيز موثر است.  
Ü     با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي ، آثار رفتار هاي والدين بر جنبه هاي مختلف

  .فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچكس پوشيده نيست سالمت و بيماري و تاثير آن در 
Ü     با توجه به تمام موارد ذكر شده بدون توجه به اين قشر عظيم اجتماع كه كانون سالمت در خانواده نيز هستند رسالت سازمان

   .مسئول سالمت خانواده امكان تحقق نخواهد يافت 
Ü        يني قرار مي گيرد كه براي پاسخگويي به يك نياز تازه در گروه سني خاص تدوين خدمات جامع ميانساالن در مجموعه نو

  .شده است
  

  :  سال 45-60اجزاي خدمات زنان 
   راهنماي اجرايي خدمات جامع سالمت ميانساالن           •
  راهنماي خود مراقبتي           •
   راهنماي باليني خدمات جامع سالمت ميانساالن           •

  
   :اصلي برنامه سالمت ميانساالن موارد به شرح ذيل تشكيل مي دهدهسته 

    :شيوه زندگي  -
   تغذيه ، فعاليت فيزيكي ، دخانيات -
    :سالمت باروري مشتمل بر            •
تال ، يائسگي ، اختالل عملكرد زناشويي ، بيماريهاي آميزشي، سرطان هاي زنان ، خونريزي هاي غير طبيعي ، اختالالت اوروژني -

    ناباروري
  سالمت عمومي با تاكيد بر كنترل عوامل خطر و پيشگيري از بيماريهاي شايع دوران دوران ميانسالي           •
   ترويج خود مراقبتي           •

 
 :رئيس اداره سالمت ميانساالن 

 برنامه خود مراقبتي در كاهش هزينه هاي سالمت مؤثر است  
برنامه خود مراقبي به عنوان يكي از : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت رئيس اداره سالمت ميانساالن

برنامه خود مراقبتي در كاهش هزينه هاي  .تعهدات برنامه پنجم توسعه در همه حيطه ها مورد توجه قرار گرفته است
  .سالمت مؤثر است



خود مراقبتي : ت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان گفتدكتر مطهره عالمه در حاشيه كارگاه خودمراقبتي ميانساالن در معاون
مجموعه اقدامات آگاهانه، هدفمند و آموخته شده اي است كه فرد براي تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت خود اعضاي   self care يا

  .خانواده خود به كار مي گيرد
ابتال به بيماري هاي شايع، مراقبت بيماري هاي مزمن و پيشگيري از بيماري ها، شيوه زندگي سالم، ارزيابي خطر : وي افزود

غيرواگير، خود مراقبتي بعد از ترخيص از بيمارستان، خودمراقبتي درمان بيماري هاي جزئي و مصدوميت هاي كوچك و كمك 
  .هاي اوليه در مراقبت هاي اورژانسي و بحران از حيطه هاي برنامه خود مراقبتي هستند

هر كدام از حيطه هاي فوق مرتبط با بخشي از نظام سالمت هستند، مثال : انساالن وزارت بهداشت ادامه دادرئيس اداره سالمت مي
خود مراقبتي بيماران مبتال به بيماري هاي غيرواگير و مزمن مربوط به مركز مديريت بيماري ها و خود مراقبتي بعد از ترخيص از 

  .بيمارستان مربوط به معاونت درمان است
دفتر سالمت خانواده در وزارت بهداشت به حيطه : خصوص فعاليت هاي دفتر سالمت خانواده در خصوص خود مراقبتي گفتوي در 

  .خود مراقبتي در زمينه شيوه زندگي سالم و پيشگيري از بيماري ها مي پردازد
  .مراقبت به شمار مي آيد طراحي مدل ملي خود مراقبتي از برنامه هاي اصلي دفتر سالمت خانواده در نظام: عالمه گفت
تدوين توصيه هاي مبتني بر شواهد براي خود مراقبتي، تدوين ابزار خود مراقبتي با عنوان دفترچه خود مراقبتي براي : وي افزود

سال، فراهم كردن مقدمات راه اندازي سايت خود مراقبتي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي نيز از اقدامات  59تا  25زنان و مردان 
  .دفتر سالمت خانواده در زمينه خود مراقبتي است

در مطالعات مختلف دنيا، اثر خود مراقبتي در كاهش هزينه هاي سالمت، : وي درباره اثرات برنامه خود مراقبتي اظهار داشت  
درماني به كاهش روزهاي بستري در بيمارستان، منطقي شدن مصرف دارو و منطقي شدن استفاده از خدمات تخصصي بهداشتي و 

  .اثبات رسيده است
هدف از برنامه خود مراقبتي : رئيس اداره سالمت ميانساالن هدف برنامه هاي خود مراقبتي را ارتقاي سطح سالمت دانست و گفت  

  .اين است كه از توانمندي هاي آحاد جامعه در كنار نظام ارائه خدمات سالمت، براي ارتقاي سطح سالمت جامعه استفاده شود
در اين كارگاه دكتر . اولين كارگاه دو روزه منطقه اي خود مراقبتي ميانساالن در دانشگاه علوم پزشكي كرمان آغاز شد: ي استگفتن

محمد اسماعيل مطلق مدير كل اداره سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، دكتر مطهره عالمه رئيس اداره سالمت 
دكتر عاليه فراهاني كارشناسان اداره سالمت ميانساالن وزارت مطبوع به عنوان مدرس حضور  ميانساالن و دكتر مينا طباطبايي و

  133/205/201./داشتند
 .ي افراد و پاسخ به سواالت آنها در اختيارشان قرار گيرد

سالمت  در برنامه سالمت ميانساالن، مديريت يا هدايت خودمراقبتي گيرندگان خدمات: دكتر محمد اسماعيل مطلق افزود  
ميانساالن در پيوند با خدمات سالمت به آنان در نظام خدمات بهداشتي اوليه تعريف و فرايندهاي روشني براي آن معين شده 

  .است
ارزيابي سالمت توسط افراد و نتيجه اي كه از آن مي گيرند، نشانگر قطعي سالمت يا بيماري در آنان نيست و : وي بيان داشت

  .براي ارتقاي سالمتي و مراجعات به موقع بهداشتي درماني را افزايش مي دهدصرفا حساسيت و انگيزه 
 


