
 میانساالن

هاي این گروه سنی و  جهت تشخیص زودهنگام مشکالت وبیماري

و آموزش الگوي تغذیه و مصرف تجویز ) BMIقد، وزن، دور کمر، محاسبه 

مکمل ویتامین د، بررسی و مشاوره  فعالیت جسمانی، بررسی استعمال دخانیات و میزان وابستگی به نیکوتین و مشاوره براي 

قلبی عروقی، دیابت، : هاي مربوطه ، بررسی و غربالگري بیماري هاي

ریسک حوادث قلبی عروقی در ده سال  درمان،ارزیابی

وضعیت زایمانها، بارداري ، قاعدگی ،شیردهی، ناباروري 

،بررسی عالئم و عوارض یائسگی و انجام مداخالت مربوطه، اختالالت قاعدگی و بیماریهاي خونریزي دهنده ژنیتال، رفتار 

و پاپ  HPVتهیه نمونه  -  سرویکسو ایدز، اختالل عملکرد جنسی، بررسی ضایعات واژن و 

از  ابتال به هپاتیت  در  ایدز،پیشگیريو تشخیص به هنگام  عفونت آمیزشی و 

بخش بدون تجویز پزشک، مواد  الل مصرف داروهاي ارام

افکار و رفتار  روانشناختی،بررسی روانشناس، غربالگري دیسترس

 ایتی، بررسی حمایت هاي بیمه اي و سازمان هاي حم

  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

میانساالنسالمت  خدمات نوین

 

جهت تشخیص زودهنگام مشکالت وبیماري اجراي بسته خدمات نوین سالمت میانساالن

 :ها شامل درمان به موقع آن

قد، وزن، دور کمر، محاسبه (بررسی شاخص هاي تن سنجی  :زندگی

مکمل ویتامین د، بررسی و مشاوره  فعالیت جسمانی، بررسی استعمال دخانیات و میزان وابستگی به نیکوتین و مشاوره براي 

هاي مربوطه ، بررسی و غربالگري بیماري هايو انجام آزمایش  کولورکتالسرطان  :بیماري غیرواگیر

درمان،ارزیابیو مشاوره و آموزش و در صورت لزوم  لیپیدمیباال، دیس 

 آینده و انجام اقدامات متناسب با درصد خطر 

وضعیت زایمانها، بارداري ، قاعدگی ،شیردهی، ناباروري  سوابق وبررسی  :سالمت زنان در دوره باروري و یائسگی

،بررسی عالئم و عوارض یائسگی و انجام مداخالت مربوطه، اختالالت قاعدگی و بیماریهاي خونریزي دهنده ژنیتال، رفتار 

و ایدز، اختالل عملکرد جنسی، بررسی ضایعات واژن و  عفونت امیزشی - پرخطر جنسی

 اسمیر، بررسی عالئم و نشانه هاي  بیماریهاي پستان و سرطان پستان 

و تشخیص به هنگام  عفونت آمیزشی و  غربالگري سل،پیشگیري :بیماریهاي واگیر

 خانواده

الل مصرف داروهاي ارامغربالگري  وضعیت مصرف الکل ،اخت :سالمت روانی اجتماعی

روانشناس، غربالگري دیسترسو سایر مواد اعتیاد آور و ارجاع به  آمفتامینی

، بررسی حمایت هاي بیمه اي و سازمان هاي حمخودکشی در افراد مبتال به افسردگی و سایر بیماري هاي روانی  

 

 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ، تغذیه و مدارسخانواده ،سالمت جمعیت مدیریت

 

 

 

اجراي بسته خدمات نوین سالمت میانساالن

درمان به موقع آن

  

زندگیشیوه  •

مکمل ویتامین د، بررسی و مشاوره  فعالیت جسمانی، بررسی استعمال دخانیات و میزان وابستگی به نیکوتین و مشاوره براي 

 ترك

بیماري غیرواگیر •

باال، دیس  فشارخون

آینده و انجام اقدامات متناسب با درصد خطر 

سالمت زنان در دوره باروري و یائسگی •

،بررسی عالئم و عوارض یائسگی و انجام مداخالت مربوطه، اختالالت قاعدگی و بیماریهاي خونریزي دهنده ژنیتال، رفتار ...و

پرخطر جنسی

اسمیر، بررسی عالئم و نشانه هاي  بیماریهاي پستان و سرطان پستان 

بیماریهاي واگیر •

خانوادهفرد و 

سالمت روانی اجتماعی •

آمفتامینیافیونی، 

خودکشی در افراد مبتال به افسردگی و سایر بیماري هاي روانی  

مدیریت: تدوین


