
  مقدمه  :   

ها و خطرات تهدید کننده سالمتی در عصر حاضر که به دالیل متفاوتی گذر اپیدمیولوژیک و تغییر سیماي بیماري    

هاي دائما در حال تغییر را به هاي سالمت را به طور بنیادي تغییر داده و پاسخگویی به این نیازاتفاق افتاده است، نیاز

هاي سنی مهم در این تغییر وامع تبدیل کرده است. یکی از گروههاي مهم نظام سالمت در همه جیکی از چالش

هاي در حال توسعه را تشکیل می دهند. رویکرد نظام سالمت، گروه سنی بزرگساالن است که نیمی از جمعیت کشور

رشد تر از هاي در حال توسعه رشد آن سریعجمعیت بزرگساالن بطور روزافزونی در حال افزایش است، بویژه در کشور

درصد  59,2میالدي  2000ساله جهان در سال  15-59کل جمعیت در همه سنین اتفاق می افتد . درصد جمعیت 

درصد برسد. قاعده پهن هرم سنی جمعیت  61,3میالدي به  2015بینی می شود که این رقم در سال بوده است .پیش

ق خواهد گرفت. کشور ما نیز از این امر مستثنی هاي سنی باالتر تعلهاي آینده به گروههاي جوان در سالدر کشور

هاي آینده شکم هرم جمعیت به میانه هرم  هرچه نزدیک تر خواهد شد. در حال حاضر بر اساس نبوده و ظرف سال

سال قرار می گیرندو در جمعیت تحت پوشش  30-59از جمعیت کشوردر گروه سنی %41,62،  95سرشماري سال 

  زجمعیت میانسال هستند. ا %45,93دانشگاه ایران  

ها، همه ابعاد سالمت خانواده را تحت تاثیر هاي آنوالدین محور سالمت خانواده بوده و مرگ و میر،  ناتوانی و رفتار 

  هاي سنی در خانواده نیز موثر است. قرار داده و خطرات تهدید کننده سالمتی آنان بر سالمت سایر گروه

هاي قلبی، بیماري بیماري: 4سال را عمدتا به  30-70مرگ و میر در گروه سنی  سازمان جهانی بهداشت علل اصلی

عامل خطر بیولوژیک: فشار خون باال، اضافه وزن و چاقی،  4، و سرطان هاي مزمن تنفسیبیماريعروقی، دیابت، 

اسالم ، عدم فعالیت استعمال دخانیات، مصرف الکل ، تغذیه ن رفتار مخاطره آمیز: 4کلسترول باال و قند خون باال 

هاي هاي مخاطره آمیز و تشخیص زودهنگام بیماريفیزیکی  نسبت داده که کنترل هریک از عوامل خطر و رفتار

  سال توصیه می کند. 30-70براي کاهش مرگ زودهنگام گروه سنی  ترین استراتژي موثرکشنده را به عنوان مهم

  سالمت میانساالن شامل دو برنامه زیر است:  

 سال) 30-59اي سالمت بانوان و مردان هاي ادغام یافته سالمت میانساالن (ارزیابی دورهراقبتم -1

  سال 30-70پیشگیري از مرگ زود هنگام گروه سنی   -2

  گروه هدف :

-70سال(زنان و مردان  30-70سال)/ پیشگیري از مرگ زود هنگام گروه سنی  30-59میانساالن(زنان و مردان  -

  سال) 30

  هدف کلی:

  افزایش امید به زندگی -

  دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت -

  :اهداف اختصاصی

    سال 30-70 مرگ میزان کاهش -

 میانساالن سالمت یافته ادغام خدمات پوشش افزایش -


