
  :معرفي برنامه
. امروزه، نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه را ميانساالن تشكيل مي دهند و جمعيت ميانساالن به طور روز افزوني در حال افزايش است

  .تقسيم بندي مي شود) سال 60-45(ليو انتهاي ميانسا)سال 45-25(به دودوره ابتداي ميانسالي   WHOميانسالي از نظر 
- 25ميانساالن مجموعه برنامه هاي جديدي است كه اداره سالمت ميانساالن براي پاسخگويي به نياز هاي سالمت زنان ومردان  خدمات جامع

سال از طريق راههاي پيشگيرانه و سالمت  60-25اين برنامه با هدف كاهش موربيديتي و مورتاليتي زنان ومردان .سال طراحي نموده است 60
زندگي سالم ، خود مراقبتي ، كنترل عوامل خطر ،پيشگيري از بيماريهاي مهم و اولي اين دوران وتشخيص و درمان  محور در جهت اتخاذ شيوه

  .زود هنگام بيماريها طراحي شده است و مراحل اجراي پايلوت را با موفقيت پشت سر گذاشته است 
ي بصورت پايلوت در چند استان اجرا شد ودر حال حاضر فاز دوم سال تحت عنوان برنامه يائسگ 60 -45در مرحله ابتدايي خدمات سالمت زنان 

  . در حال اجرا مي باشد زنان ميانسالبراي ) سالمت بانوان ايراني(اجرايي برنامه با عنوان سبا 
  :جزء اصلي زير طراحي شده است  3اين برنامه در چارچوب 

  )دخانيات تغذيه، فعاليت فيزيكي ،ترك استعمال(برنامه بهبود شيوه زندگي  .1
  )پيشگيري از سرطانهاي زنان ،ناباروري ، بيماري هاي آميزشي واختالل عملكرد جنسي(برنامه سالمت باروري  .2
- فشار خون، قلبي و عروقي، ديابت، اسكلتي :پيشگيري اوليه و ثانويه بيماريهاي مهم وشايع دوران ميانسالي(برنامه سالمت عمومي  .3

 )......عضالني و 
  

 كاهش مرگ و مير و ناتواني و بهبود كيفيت زندگي زنان ميانسال  :از مدت برنامهاهداف كلي و در

  مهم و اولي در زنان ميانسال  ارتقاء شيوه زندگي، پيشگيري و تشخيص زودهنگام عوامل خطرو بيماري هاي :اهداف كوتاه مدت برنامه

  :استراتژي هاي دستيابي به اهداف مذكور

  عوامل خطر زمينه اي، رفتاري، اجتماعي و محيطي بيماري كنترل 
  تشخيص زودهنگام عوامل خطر و بيماري ها 
   آموزش و مشاوره براي توانمند سازي در راستاي بهبود رفتار و ارتقاي شيوه زندگي و تقويت خود مراقبتي 

 
  :وضعيت اجراي برنامه سبا در دانشگاه علوم پزشكي كاشان

براي كليه پرسنل بهداشتي  در شهرستان منتخب آران و بيدگل 1391پس از برگزاري كارگاه هاي آموزشي برنامه در آذر ماه در دانشگاه كاشان 
از دي ماه در كليه مراكز بهداشتي درماني اين  2مراقبت هاي برنامه سبا  )پزشك، ماما، بهداشت خانواده، بهيار، بهورز(شهري و روستايي

 .سال اجرا مي شود 60-45شهرستان براي زنان 
  

 ي فرد توسطكيفيت شيوه زندگ ابتدا ، درماني بهداشتي مراكز به آنان مراجعه و هدف گروه زنان فراخوان از پس: خدمات سبا  ارائه نحوه

آن وضعيت سالمت عمومي  مركز توسط پزشك نهايت در ماما وضعيت سالمت ياروري او و توسط شده ،سپس بررسي خانواده بهداشت كاردان
 عوارض و عالئم نيز زندگي و شيوه آموزش در زمينه اصالح . گردد مي ثبت مراقبت شناسنامه در ها مراقبت مورد بررسي قرار مي گيردو نتيجه

 متخصص پزشك به ارجاع و پاراكلينيك به اقدامات نياز صورت و در شده بهداشتي ارائه كاردان و ماما ، پزشك توسط بيماريهاي شايع اين گروه

 سال 3 هر و است اي دوره ها مراقبت.مي گردد  ثبت پرونده در آن نتايج با تشخيص پزشك با فرم ارجاع، به سطح تخصصي ارجاع مي گردد و

  .گردد تكرار بايد بار يك

  

 فلوچارت گردش كار برنامه سبا در مراكز بهداشتي درماني


