
  ))مراقبت ھای دوره ای در میانسالی((
  

جمعیت گروه سني میانساالن در كشور باالست واين جمعیت بطور روز افزونی در حال افزایش 
در کشورھای جوان ازجمله کشورمادرسالھای است ؛ بطوريكه قاعده پھن ھرم سنی جمعیت 

بیشترین فشار اجتماعی  بیماری در این گروه سنی باالتر تعلق خواھدگرفت.آینده به گروھھای 
میزان در آمد زایی بیماریھا در این گروه سنی ھم بر .و اقتصادی را به جامعه وارد می کند

ھای بیماری تواند در خصوص مسائل اجتماعي مشكالتي ايجاد نمايد.  موثراست ھم مي 
درصد مرگ ھا در ٦٠ن ،علت غیرواگیر مانندبیماری تنفسی مزمن ،دیابت ،قلبی عروقی و سرطا

در کشورھای با درآمد پایین و متوسط  این بیماری ھا درصد مرگ ناشی ٨٠جھان ھستند که 
درصد مرگھا می باشد و باحذف عوامل خطر قابل پیشگیری ٧٢رخ میدھد که در ایران علت 

  ھستند. 
  

و مرگ ومیر  و ناتواني ايشان میانساالن يا به عبارت ديگر والدين محور سالمت خانواده ھستند 
ھمه ابعاد سالمت خانواده را تحت تاثیر قرار مي دھد.خطرات تھدید کننده سالمتی اين گروه بر 
سالمت سایر گروھھاي سنی در خانواده نیزموثر است.عالوه بر تاثیر ناشي از سیر طبیعي 

ا توجه به يادگیري رفتار در بیماريھا در مجموعه خانواده به اين نكته نیز بايد توجه داشت كه ب
خانواده و نقش والدين در شبكه يادگیري اجتماعي ،آثار اين رفتارھا بر جنبه ھاي مختلف سالمت 

اگر شما دراین و بیماري وتاثیر آن در فرھنگ رفتاري ھمه اعضاي خانواده كامال مشخص است. 
خود اھمیت دھید . اگر به  ن رسیده که بیشتر به وضیت سالمتیقرار دارید ، زمان آگروه سنی 

سالمت خود بی توجه باشید ، با توجه به وظایف سنگینی که در جامعه و خانواده به عھده 
فرسودگی ، ناتوانی ، درد و استرس ، افسردگی و بیماری ھا به سراغتان  شما است خیلی زود

واضح پر  ست ))ھمه با این جمله رایج آشنا ھستید که ((پیشگیری بھتر از درمان امی آید . 
است که چنانچه در پیشگیری و مراقبت اولیه سرمایه گذاری مطلوب تر و بیش تری نمایید و 
پیشگیری را مقدم بر درمان بدانید ، از صرف ھزینه ھای زیاد تشخیصی و درمانی در مراحل 

در عرصه سالمت جسمی گیری خواھد شد . از ھمه مھم تر اینکه کیفیت زندگیتان وبعدی جل
خدمات نوین وروانی افزایش خواھد یافت .با مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت و دریافت 

سالمت میانساالن به این ھدف نزدیک می شوید .بسته خدمات سالمت در واحدھای 
   بھداشتی برای شما فراھم شده است .

  خدماتی که در این بسته ارائه می گردد : 
  اندام و مشاوره برای الغری ، اضافه وزن ، چاقی و چاقی شکمی بررسی تناسب 

  مشاوره و تغذیه برای اصالح الگوی غذایی 
  ارائه مکمل ویتامین د رایگان 

  مشاوره و ارائه نسخه ورزشی برای بھبود فعالیت بدنی و تحرک 
  اندازه گیری فشار خون ، قند خون ، چربی خون و خطرسنجی سکته قلبی و مغزی 

  سی سالمت زنان در دوره باروری و یائسگی ، عفونت ھای آمیزشی ، ایدز و عوامل خطرآن برر
  ، اضطراب و افسردگی بررسی  مشاوره برای بھبود سالمت روانی در زمینه استرس 

   سرطان دھانه رحم برای زنان و سرطان روده بزرگ برای مردان و زنان . ٣غربالگری 
  

  
  

  نصرثابت قدم  شھربانوتھیه وتنظیم : 
  شھرستان لنگرود  میانساالنسالمت  کارشناس

  
  

  
  
  



  
  

  

  

  

  

  

  


