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ضعیتبه منظور  سا یسالمت بهبود و شنا ست که زنان مرتباً هیدر مراحل اول یاحتمال بیماری های ییو  چک آپ ، الزم ا

 .ها باشندچک آپ معمول  یاز برنامه ها یبخش دیخاص وجود دارد که با شیآزما یتعداد انجام دهند. های دوره ای را

 سرطان پستان یغربالگر

بار و  دو یسال دیبا یسالگ 75تا  50را انجام دهند. از سن  ماموگرافی کباری یسال دیسال با 50تا  40 نیدر سن یهاخانم

قرار  یتحت فشننار ن ننب هانهیسنن یرا تکرار کنند. در ماموگراف شیآزما نیبا نظر پزشننک ا دیبه بعد با یسننالگ 75از سننن 

 .شودیم یبردارها عکساز آن کسیا هسپس با استفاده از اشع رندیگیم

 شیآزما نیا یعیطب جهیداد. نت صیرا تشننخ  ننتیممکن ن یها به راحتآن صیکه تشننخ ییهاتوده توانیروش م نیا در

 شیآزما جهیکه نت ییها. خانمشودبطور منظم تکرار  دیبا شیآزما نیا نیبنابرا کندیخطر سرطان را بطور صددرصد رد نم

معاینه پ تان ها توسط خود فرد نیز از  کنند. دایپ اجیهم احت یو سونوگراف یآرآآنها مشکوک بوده است ممکن است به ام

 جمله مواردی است که باید انجام شود.

 )پاپ اسمیر(: دهانه رحم یغربالگر تست

 :شیآزما نیشروع شود. پس از اول یسالگ 21از  دیسرطان دهانه رحم با یغربالگر

 هیتوصنن یگروه سننن نیا یبرا HPV شیانجام دهند. آزما اسننمیر را پاپ شیآزما دیسننال با 3سننال هر  29تا  21از  زنان

 شود.ینم

 انجام دهند.سال  5هر را  HPV شیآزما وسال  3هر را  اسمیر پاپ شیآزما دیسال با 65تا  30از  زنان

شرایطی مانندکه  یزنان سمیر پاپ  شیآزما دیدهانه رحم تحت درمان قرار گرفته اند، با ی پالزید به دلیل   20 یرا براا

 ادامه دهند. یسالگ 65تا سن  ایسال پس از درمان 

شتهبه طور کامل رحم و دهانه رحم خود را فردی  اگر شد بردا ست نهی ترکتومی کامل) با به انجام ت ت  یازی( ممکن ا

 .نداشته باشد ریپاپ اسم

 :پوست معاینه

ستپ شک ممکن ا س ز ست برر سرطان پو ست را از نظر عالئم   ییدر معرض خطر باالشخصی کند ، به خصوص اگر  یپو

 .دباشقرار داشته 

به  مبتال کانینزد یه تند که قبالً به سرطان پوست مبتال شده اند، دارا یکه در معرض خطر ه تند شامل ک ان یافراد

 دارند. یفیضع یمنیا  تمیس ایسرطان پوست ه تند 
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 یا بیماریهای منتقل شونده از راه جنسی: STI یغربالگر

 اریب  ایدی. کالمشود شیآزما ایدیاز نظر کالم یسالگ 29تا  15 نیهر ساله در سن دی، بااستفعال  یاز نظر جن فرد  اگر

 یمنتقله از راه جن  یعفونت ها ریدر معرض خطر ابتال به ساشخصی دهد. اگر  یرا نشان نم یعالئم اغلباست و  عیشا

 .مشورت کند شتریب شیپزشک خود در مورد آزماباید با ، قرار دارد تناسلی تبخال ای دزی/ ا یو یمانند اچ آ

 : یباردار

. شنننوند بررسنننی یتا در مورد هر گونه خطرات در دوران باردار دنانجام ده یعموم نهیمعا کی یقبل از باردار دیبا زنان

، را کنترل کردهکند تا رشننند کودک  یکمک م اوبه  مانیمنظم قبل از زا یها ی، بررسننناسنننتباردار  زنی که یهنگام

 کند. یابیارزرا  جنینداده و سالمت  صیها را تشخ یناهنجار

 یباشد. برخ کیژنت شیخون و آزما شی، آزماادرار شی، آزماسونوگرافیممکن است شامل  یمربوط به باردار بررسی های

 ییخانم ها یفقط برا گرید شاتیکه آزما ی، در حالشود یم هیباردار توص یهمه خانم ها یبرا مانیقبل از زا شاتیاز آزما

 است.  شتریب برخی بیماری ها در آنهااست که خطر 

 :واکسیناسیون

 .تزریق شودساله واک ن آنفوالنزا  هرتوصیه میشود 

 تزریق شود.دور یادآور واک ن دیفتری و کزاز باید هر ده سال یکبار 

 توصیه میشود.( HPV) یان ان یلومایپاپ روسیواک ن وتزریق سال  26تا  19 در سن

 اهمیت معاینات و چک آپ های دوره ای:

شخ بیماری ها هیتواند عالئم اول یمنظم م ناتیمعا شخیص زودهنگامدهد.  صیرا ت شانس درمان  یمعن نیبه ا ت ست که  ا

سن،  یادیز ی. فاکتورهاابدی یم شیموثر افزا سابقه خانوادگسابقه بیماریاز جمله  سبک زندگ ی،   زانیدر م یو انتخاب 

 دارد. ریأثبه چک آپ ت ازین

 :انجام چک آپ دوره ای موارد زیر می باشند تپزشک جهمراجعه به هدف از 

 در حال ظهور  او ی یمشکالت فعل یبررس 

  ندهیآ بیماری درابتال به  خطرارزیابی  

  سالم  یسبک زندگ کیحفظ 

  ونیناسیواک به روز کردن  
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 :بزرگساالن یبرا چک آپهای دوره ای منظم

و  ابتی، دیقلب یماریکمک کند. ب یماریب هیعالئم هشنندار دهنده اول ییتواند به شننناسننا یم چک آپهای دوره ای منظم

 کرد.، درمان هیتوان در مراحل اول یاز سرطان ها را م یبرخ

شک در هر چک آپ سابقه پز شک درباره  سابقه بیپز سبک زندگ یماری،  صحبت خواهد کرد. رژ یخانواده و  شما   میبا 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. زین یرقانونیغ یداروهافعالیت و ورزش، مصرف سیگار و الکل و یا  زانی، وزن، مغذایی

سابقه خانوادگ یپرخطر یفاکتورهافرد  اگر شرا  یماریب کی یمانند  شته با ص یماری، احتمال دارد که به بددا مبتال  یخا

 تشخیص دهد.را  هیده اولمنظم ممکن است به پزشک کمک کند تا عالئم هشدار دهن یها ی. بررسدشو

 ، در ادامه آمده است:کند هیتوص برای او فرد طیپزشک ممکن است با توجه به شرا که یها شیاز آزما یبرخ

  :قلب چک آپ های دوره ای

 :است ریشامل موارد ز یقلب یها یماریب یبرا یبهداشت ناتیمعا

شار صورت طب :خون ف شار خون یعیدر  سن کمتر از بودن ف شار خون  یسابقه خانوادگعدم وجود سال و  40،  سی ف برر

، فشار خون یسابقه خانوادگ ایفشار خون شما باال ، سابقه سال 40از  شیب سن. انجام می شود کباریهر دو سال دوره ای 

 . را نیاز داردساالنه بررسی ، یحمله قلب ای یسکته مغز

 شیممکن است نشان دهنده افزا خون دیری یگل یکل ترول و تری سطح باال : خون دیری یگل یکل ترول و تر شیآزما

شکالت مختلف شد. اگر  یقلب یماری، از جمله بخطر ابتال به م صی با و  قرار دارد یقلب یها یماریدر معرض خطر بشخ

 .دهد های روتین کنترل چربی های خون را انجامشیهر ساله آزما یسالگ 40از  دی، باددار یسابقه خانوادگ

 تیفعال یریو بدون درد اسنننت که با اندازه گ یرتهاجمیغ یپزشنننک : نوار قلب یک ت نننت)نوار قلب( وگرامیالکتروکارد

 دهد. یم صیقلب را تشخ یها ی، ناهنجارشده توسط قلب هنگام انقباض دیتول یکیالکتر

 یقلب یها یماریها از جمله ب یماریاز ب یاریعامل خطر قابل توجه در ب نن کیاضننافه وزن  بررسننی چاقی و اضننافه وزن:

 . شود یبار بررس کیهر دو سال باید دور کمر  یری( و اندازه گBMIاست. شاخص توده بدن ) ابتیو د یعروق

 :ابتید یبرا چک آپ های دوره ای

 یریاندازه گ ناشتاییگلوکز خون را پس از  زانیسطح قند خون ناشتا است که م شیشامل آزما ابتیمربوط به د شاتیآزما

صبحانه انجام م نیا. کند یم صرف  سال  ایساالنه  دی، باخطر زانیشود. ب ته به م یکار معموالً قبل از  سه  بار  کیهر 

 .های بررسی قند خون انجام شودشیآزما
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 عبارتند از: 2نوع  ابتیخطر د عوامل

 ابتید یخانوادگ سابقه 

 سطح گلوکز خون(در  شیافزا ی)کم ابتید شیپ 

 سال 45 یباال سن 

 یچاق ایوزن  اضافه 

 خون باال فشار 

 خون باال کل ترول 

 دنیکش گاریس 

 رفعالیغ یزندگ سبک 

 یسکته مغز ای ی، حمله قلب(نهی)درد قف ه س نیآنژ سابقه 

 یدر باردار ابتیسابقه د بازنان  در 

 کی تیک یسابقه سندرم تخمدان پل بازنان  در (PCOS.) 

 :روده سرطان یبرا چک آپ های دوره ای

بار انجام  کیرا هر دو سننال  شیآزما نیا دی، باسننال 50از  شیب افراد با سننن :(FOBTمدفوع ) در خون پنهان شیآزما

 .سالگی انجام شوند 40چک آپ ها باید از ، سرطان روده وجود دارد یاگر سابقه خانوادگ اما، دنده

داشته باشند.  ازین یبه کولونوسکوپ کباریسرطان روده ه تند ممکن است هر پنج سال  یکه در معرض خطر باال یافراد

شک شیآزما نیدر طول ا سبه کمک ، پز سکوپ  کیبار یا لهیو شده،مقعد  قیطر که ازبه نام کولونو رکتوم و  وارد روده 

 .ندکمی یبررس یروده بزرگ را از نظر هرگونه ناهنجار

 :چشم یبرا چک آپ های دوره ای

 بیو تخر یابتید ینوپاتی، رتدی، آب مروارچشم مانند گلوکوم یجد یها یماریرود. ب یسن رو به زوال م شیبا افزا یینایب

 شود. یم دهید شتریسن ب شیماکوال با افزا

سی، حال نیشوند. با ا نهیساالنه معا دیسال با 65 یباال افراد ست برا برر عوامل خطر  یکه دارا یک ان یمکرر ممکن ا

 :این عوامل خطر عبارتند از، توصیه میشود ه تند یخاص

 چشم هاییماریب یخانوادگ سابقه 

 یدگید بیآس ایچشم  یماریب یشخص سابقه 

 ابتید ایمانند فشار خون  یپزشک طیاز شرا یبرخ 
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 داروها یبرخ مصرف 

 ای یطب نکیکه از ع ی. بزرگ االنانجام شودساالنه  دیبامعاینات چشم ، دکن یلنز استفاده م ای یطب نکیاز عشخصی  اگر

 انجام دهند. را یچشم معاینات کباریهر دو سال  دیکنند با یلنز استفاده نم

 :استخوان یبرا چک آپ های دوره ای

 نییتراکم اسننتخوان به تع شیاسننتخوان در مردان و زنان اسننت. آزما یعامل خطر قابل توجه در پوک کیرفتن سننن  باال

 شوند. یابیاستخوان ارز یاز نظر چگال دیسال با 50 ی، افراد باالیکند. به طور کل یسالمت استخوان ها کمک م
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