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ػالٔتی ٚتٙذسػتی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػشٔبیٞ ٝبی ٞشا٘ؼبٖ دس طَٛ
ػٕش ٔی ثبؿذ .سػبِت اكّی ػّٓ پضؿىی ثب پیـٍیشی اص ثیٕبسیٟب
آغبص،ثب تـخیق ثٛٔ ٝلغ ادأٚ ٝثب دسٔبٖ ػشا٘جبْ ٔی یبثذ.
پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٚیب تـخیق صٚد ٍٙٞبْ آٖ ث ٝخلٛف دس صٔب٘ی
و ٝثیٕبسی ٛٙٞص ایجبد ػالٔت ٘ىشد ٚ ٜفشد احؼبع ٘بخٛؿی ٘ذاسد
ٕٟٔتش  ٚآػب٘تش اص دسٔبٖ ثیٕبسی دس ٔشاحُ پیـشفتٚ ٝتؤاْ ثب ظٟٛس
ػٛاسم اػت.
أشٚص ٜپبیؾ ػالٔت ( چه آح) ٘مـی ثشجؼت ٝدس ؿٙبػبیی صٚد
ٍٙٞبْ اختالالت ثذٖ ٚجٌّٛیشی اص ثشٚص ػٛاسم ٚخیٓ ثیٕبسیٟب داسد.
ٔطبثك ثب آ٘چ ٝو ٝدس ثؼت ٝخذٔتی ػالٔت ثضسٌؼبالٖ تذٚیٗ ٌشدیذٜ
اػت  ،دس اسصیبثی دٚس ٜای ػالٔت ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  03-95ػبَ ،
ػالٔت آ٘بٖ ث ٝكٛست  ٕٝٞجب٘جٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد تب
ٔـخق ؿٛد و ٝخطش اثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ غیش ٚاٌیش دسآ٘بٖ
تؼییٗ ؿذ ٚ ٜلجُ اص اثتال ٘ؼجت ث ٝپیـٍیشی اص ثیٕبسی الذاْ ٕ٘بیٙذ.
آیب ؿٕب ٘یض ٔی خٛاٞیذ و ٝاص ػالٔت خٛد ثب خجش ؿٛیذ؟ پغ ٔطبِت
صیش سا د٘جبَ ٕ٘بییذ.
بٍ چٍ بيماري َايي بيماري َاي مشمه غيز ياگيزمي گًيىد؟

افضایؾ ٔیب٘ ٝػٙی جٕؼیت  ،سؿذ ػشیغ ؿٟش٘ـیٙی  ،وٛچه ؿذٖ
جٛأغ  ،تٛػؼ ٝفٙبٚسی  ٚث ٝد٘جبَ آٖ وبٞؾ فؼبِیت ٞبی جؼٕب٘ی
ٚافضایؾ تٙؾ ٞبی سٚحی  -سٚا٘ی ٔٛجت ٌؼتشؽ ػٛأُ خطش
ثیٕبسی ٞبی لّت ٚػشٚق  ٚدس ٘تیج ٝؿیٛع صیبد ایٗ ثیٕبسیٟب ؿذٜ
اػت .ث ٝطٛسیى ٝثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی(دیبثت ،ػىت ٝلّجی ،ػىتٝ
ٔغضی ،فـبسخ ٖٛثبال) ؿبیؼتشیٗ ػّت ٔشي دسثؼیبسی اص جٛأغ د٘یب ٚ
اص جّٕ ٝایشاٖ ٔی ثبؿذ.

ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ خطش ایجبد وٙٙذ ٜثیٕبسی ٞبی لّت  ٚػشٚق تغزیٝ
٘بٔٙبػت  ،وٓ تحشوی ٔ ،لشف دخب٘یبت  ،چبلی  ،فـبسخ ٖٛثبال ،
دیبثت ٚاختالالت چشثی خٞ ٖٛؼتٙذ ،و ٝاكطالحب ث ٝآٟ٘ب ثیٕبسی
ٞبی ٔضٔٗ غیش ٚاٌیش ٌفتٔ ٝی ؿٛدٕٞ ،چٙیٗ یه ػشی سفتبسٞبی
پشخطش ٔب٘ٙذ ٔلشف دخب٘یبت وٌ ٝشچ ٝثیٕبسی ٔحؼٛة ٕ٘ی ؿ٘ٛذ
ِٚی اص ػٛأُ خطش اثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ غیش ٚاٌیش ٞؼتٙذ وٝ
ٍٕٞی سیـ ٝدس اٍِٛی ٘بٔٙبػت ص٘ذٌی داس٘ذ ث ٝطٛسی و ٝثب اكالح
ؿیٞ ٜٛبی ص٘ذٌی ٚتغییش سفتبسٞبی پشخطش ٔی تٛاٖ اص ؿیٛع ایٗ
ثیٕبسی ثٔ ٝیضاٖ  %03وبػت.

ِزا ثش ایٗ اػبعٛٔ ،اسد پبیؾ ػالٔت دس ثش٘بٔٞ ٝبی ػجب(ػالٔت
ثب٘ٛاٖ ایشا٘ی)  ٚػٕب(ػالٔت ٔشداٖ ایشا٘ی) ثلٛست صیش طشاحی ٌشدیذٜ
اػت  ٚتٛػط تیٓ ػالٔت ٔؼتمش دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی ٚ
سٚػتبیی ؤ ٝتـىُ اص یه پضؿه ،یه ٔبٔب  ٚیه وبسؿٙبع
ثٟذاؿتی ٔی ثبؿذ ،لبثُ اجشا ٔی ثبؿذ ،ثشسػی ؿی ٜٛص٘ذٌی تٛػط
وبسداٖ ،یب وبسؿٙبع ثٟذاؿتی ،ثشسػی ػالٔت ثبسٚسی دس ص٘بٖ تٛػط
وبسؿٙبع ٔبٔبیی  ٚثشسػی ػالٔت جؼٕی  ٚسٚحی  ٚػالٔت ثبسٚسی
ٔشداٖ تٛػط پضؿه تیٓ ػالٔت ا٘جبْ ٔی ٌشدد ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔؼئِٛیت اكّی تیٓ ػال ٜٚثش اسائ ٝخذٔبت ،ث ٝػٟذ ٜپضؿه ٔی ثبؿذ.
ته سىجي ي تعييه ومايٍ تًدٌ بدوي:

اِٚیٗ لذْ ثشای پبیؾ ػالٔت ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ا٘جبْ تٗ ػٙجی اػت.
آ٘تشٚپٔٛتشی یب ػٙجؾ ا٘ذاصٞ ٜبی ثذٖ ،دا٘ؾ ؿىُ ؿٙبػی ثذٖ
(ٔشفِٛٛطی) اػت .وبسآٔذتشیٗ ٔ ٚؼِٕٛی تشیٗ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی ٔٛسد
اػتفبد ٜػجبستٙذ اص :وزن ،لذ ٚ ،تؼییٗ ؿبخق ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذٖ

ثب ٔحبػج ٝؿبخق ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذ٘ی و ٝثش اػبع لذ ٚ ٚصٖ فشد
ٔحبػجٔ ٝی ؿٛدٔ ،ی تٛاٖ فٕٟیذ و ٝفشد الغش ،طجیؼی  ٚیب چبق اػت

مقدار BMI

طبقه بندی

کمتر از 11/5

الغری

11/5 – 24/9

طبیعی

25/0 – 29/9

اضافه وزن

 30و بیشتر

چاقی

 40و بیشتر

چاقی شدید

ثب ا٘ذاصٌ ٜیشی دٚس وٕش افشاد ٔی تٛاٖ چبلی ؿىٕی سا ٔـخق ٕ٘ٛد.
دس ٔشداٖ ا٘ذاص ٜدٚسوٕش 231ػب٘تی ٔتش  ٚثیـتش  ٚدس ص٘بٖ ا٘ذاص ٜدٚس
وٕش  00ػب٘تی ٔتش  ٚثیـتش چبلی ؿىٕی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.
اٌش ؿٕب ٔ ٓٞی خٛاٞیذ ثطٛس ػّٕی ثذا٘یذ وٕ٘ ٝبی ٝتٛد ٜثذ٘ی تبٖ
چمذس اػت  ٚچ ٝثبیذ ثىٙیذٔ ،ی تٛا٘یذ ث٘ ٝضدیىتشیٗ ٔشوض ثٟذاؿتی
دسٔب٘ی ٔشاجؼ ٝوٙیذ.
ارسيابي شيًٌ سودگي(تغذيٍ ،فعاليت بدوي ،مصزف دخاويات)
ثؼیبسی اص ٔـىالت ثٟذاؿتی ٘بؿی اص ؿی ٜٛص٘ذٌی لبثُ پیـٍیشی ا٘ذ
 ٚیب حذالُ ٔی تٛاٖ ٚلٛػـبٖ سا ث ٝتؼٛیك ا٘ذاخت .أشٚصٔ ٜب ؿبٞذ

ؿیٛع ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ ٞؼتیٓ و ٝاغّت آٟ٘ب سیـ ٝدس ػجه ص٘ذٌی
افشاد  ٚاٍِٞٛبی سفتبسی آٟ٘ب داسد،اٍِٞٛبیی و ٝدس صٔبٖ وٛدوی ٚ
جٛا٘ی دس افشاد دس٘ٚی ؿذ ٚ ٜجضئی اص ص٘ذٌیـبٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.
اغّت ٔتخللبٖ اتفبق ٘ظش داس٘ذ و ٝیه ص٘ذٌی ػبِٓ یؼٙی سطیٓ
غزایی كحیح ،فؼبَ ثٛدٖ ٘ ٚىـیذٖ ػیٍبس ٔی تٛا٘ذ خطش ثیٕبسی
ٞبی لّجی سا ثٔ ٝیضاٖ  03دسكذ ،خطش اثتالث ٝػشطبٖ سا  03دسكذ ٚ
سیؼه دیبثت سا تب  53دسكذ وبٞؾ دٞذ.
الف) تغذيه و بزرسي وضعيت تغذيه

دس ثؼت ٝخذٔبت ػجبٚػٕب هر  0سال یك بار ٚضؼیت تغزی ٝص٘بٖ ٚ
ٔشداٖ  03-95ػبَ ٔشاجؼ ٝوٙٙذ ٜثٔ ٝشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی پبیؾ
ٔی ؿٛد.
اِف -آ٘چ ٝو ٝاص ٘ظش ثشای ػالٔتی  ٚپیـٍیشی اص اثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی
ٔضٔٗ غیش ٚاٌیش إٞیت داسد ،ػجبست اػت اص:


ثشسػی ٔلشف ؿیش ِ ٚجٙیبت



ثشسػی ٔلشف ٔی ٚ ٜٛػجضیجبت



ثشسػی ٔلشف ٔبٞی



ثشسػی ٔلشف ٌٛؿت ٞبی ػفیذ  ٚلشٔض



ثشسػی ػبدات ٘بدسػت غزایی ؿبُٔٔ ،لشف غزاٞبی
وٙؼشٚی ٕ٘ ٚه ػٛد ٔب٘ٙذ ػٛػیغ  ٚوبِجبع ،ثشسػی
ٔلشف ٘ٛؿبثٞ ٝبی ٌبصداس ،ثشسػی ٔلشف سٚغٗ جبٔذ،
ثشسػی ٔلشف ٕ٘ه دس ػش ػفش ٚ ٜػبیش ػبدات غزایی
٘بكحیح

ثب ثشسػی ٚضؼیت تغزی ٝؿٕب ثلٛست ا٘فشادی  ٚتؼییٗ ٔـىالت تغزیٝ
ای  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی اكالح ٚضؼیت تغزی ٝثلٛست چٟش ٜث ٝچٟشٚ ٜ
پیٍیشی ٔـىالت تب سفغ ٔـىُ  ٚآٔٛصؽ ؿٕب ٔی تٛاٖ اك َٛیه
تغزی ٝكحیح سا دس جبٔؼ٘ ٝیض ث ٝاجشا دس آٚسد.

ب) پايش وضعيت تحزك يا فعاليت بدني:

وٓ تحشوی یىی اص ػٛأُ خطش ٔ ٟٓاثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ غیش
ٚاٌیش اػتِ .زا ػٙجؾ ٚضؼیت تحشن ؿٕب دس یه ثش٘بٔ ٝچىبح ٔی
تٛا٘ذ وٕه ثضسٌی ث ٝپیـٍیشی اص اثتال ث ٝثیٕبسی ٞبی یبدؿذ ٜوٙذ.
دس ایٗ ٔشحّ ٝثب ػٛاالتی دس ٔحٛسٞبی دس صیشٚ ،ضؼیت تحشن ؿٕب
تٛػط تیٓ ٔجشة ػالٔت ،اسصیبثی ؿذٔ ٚ ٜی تٛاٖ ثب تٛكیٞ ٝبی
وٛتبٛٔ ٚ ٜثش ث ٝسفغ ٔـىالت ٔٛجٛد پشداختٛٔ .اسد ٔٛسد ثشسػی
ػجبستٙذ اص:


ثشسػی ٘ٛع فؼبِیت ثذ٘ی



ثشسػی ٔذت صٔبٖ ا٘جبْ فؼبِیت ثذ٘ی



ثشسػی ؿذت ا٘جبْ فؼبِیت ثذ٘ی



ثشسػی دفؼبت ا٘جبْ فؼبِیت ثذ٘ی

ج) پایص وضعیت مصرف دخانیات ،الكل و مواد مخذر:
ٕٞب٘طٛس ؤ ٝی دا٘یذ ٔلشف ػیٍبس ٔٛجت ٔـىالت لّجی ،ػىت،ٝ
ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ سیٛی ،آٔفیضْ  ٚػشطبٖ ٞبی سی ،ٝخ ،ٖٛدٞبٖ،
ٌِّٛ ،ٛصإِؼذٌ ،ٜشدٖ ،وّی٘ ،ٝبی ٔ ٚثب٘ٔ ٝی ؿٛد٘ .یىٛتیٗ ،لطشاٖ
(تبس) ٛٙٔ ٚوؼیذ وشثٗ خطش٘بوتشیٗ ٔٛاد ؿٙبخت ٝؿذ ٜدس ػیٍبس٘ذ .ثٝ

طٛس ٔتٛػط  53دسكذ ػشطبٖ ٞبی سی ٝث ٝدِیُ ٔلشف ػیٍبس اػت.
چٙب٘چ ٝؿٕب ٘یض ٔلشف وٙٙذ ٜا٘ٛاع دخب٘یبت ثبؿیذ ،ثب اسصیبثی ٔلشف
دخب٘یبت دس ایٗ ثش٘بٔ ٝاص طشیك یه ٔـبٚس ٜكحیح  ٚآػبٖ ٔی تٛا٘یذ
آٔبد ٜتشن ؿذ ٚ ٜث ٝاكالح ایٗ ٔؼضُ ثٟذاؿتی اجتٕبػی وٕه
ٕ٘بییذ.
ارسيابي سالمت باريري

ػالٔت ثبسٚسی ثٔ ٝؼٙی سالمت كامل جسمی ،روانی و رفاه
اجتماعی ،كه همه جوانب مربوط به سیستم تولیذ مثل ،رونذ و
عملكرد آن را در بر میگیرد.وّی ٝص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ایٗ ٌش ٜٚػٙی
ٔی ثبیؼت اص ٘ظش ػالٔت ثبسٚسی ٞش  0ػبَ یه ثبس پبیؾ ؿ٘ٛذوٝ
ؿبُٔ:


ثشسػی ٚضؼیت ثبسٚسی دس ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ٚضؼیت ثبسداسی یب تٕبیُ ث ٝثبسداسی دس ص٘بٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ٚجٛد ػالئٓ ثیٕبسی ٞبی ٚاطیٙبَ دس ص٘بٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ثیٕبسی ٞبی تٙبػّی دس ٔشداٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ػالئٓ یبئؼٍی دس ص٘بٖ  59ػبَ  ٚثبالتش



ثشسػی ٔـىالت ص٘بؿٛیی دس ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ٔتبُٞ



ثشسػی سفتبس ٞبی پش خطش جٙؼی دس ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ٔ ٚؼبی ٝٙدػتٍب ٜتٙبػّی دس ص٘بٖ ٔتبُٞ



ثشسػی ٔ ٚؼبی ٝٙپؼتبٖ ٞب دس ص٘بٖ ٔجشد ٔ ٚتبُٞ




ا٘جبْ آصٔبیؾ پبح اػٕیش ثشای ص٘بٖ ٔتبٞ ُٞش  0ػبَ یه
ثبس
ا٘جبْ ٔبٌٔٛشافی ثشای وّی ٝص٘بٖ ٔجشد ٔ ٚتب 53 ُٞػبَ ٚ
ثبالتش ٞش  0ػبَ یه ثبس

ثب ا٘جبْ ٔشالجت ٞبی ػالٔت ثبسٚسی ػال ٜٚثش دػت یبفتٗ ث ٝػالٔت
دػتٍب ٜادساسی تٙبػّی  ٚآٔٛصؽ ٔؼبیٙبتی و ٝتٛػط خٛد ؿٕب ٔی
تٛا٘ذ ا٘جبْ ٌشدد٘ ،ظیش ٔؼبی ٝٙپؼتبٖٔ ،ی تٛاٖ ػال ٜٚثش دػتیبثی ثٝ
ػالٔت اػضبی ػیؼتٓ ثبسٚسی ،دس ساػتبی فشص٘ذ آٚسی ٞذفٕٙذ ٚ
ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜث ٝصٚجیٗ وٕه ؿبیب٘ی ٕ٘ٛد.
ارسيابي سالمت جسمي ي ريان
ػالٔت ػجبست اػت اص تبٔیٗ سفب ٜوبُٔ جؼٕی  ٚسٚا٘ی  ٚاجتٕبػی ،
٘ ٝفمط ػض ٛث ٝایٗ تشتیت وؼی سا و ٝكشفب ثیٕبسی جؼٕی ٘ذاؿتٝ
ثبؿذ ٕ٘ ،ی تٛاٖ فشد ػبِٕی دا٘ؼت  ،ثّى ٝؿخق ػبِٓ وؼی اػت
و ٝاص ػالٔت سٚح ٘یض ثشخٛسداس  ٚاص جٟت اجتٕبػی ٘یض دس آػبیؾ
ثبؿذ ٕٝٞ. ،ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  03-95ػبَ ثبیذ اص ٘ظش ػالٔت
ػٕٔٛی(جؼٕی  ٚسٚحی) ٞش  0ػبَ یه ثبس پبیؾ ؿ٘ٛذ و ٝؿبُٔ:
اِف -ثشسػی ػٛاثك ثیٕبسی ٞبی جؼٕی  ٚسٚا٘ی دس فشد  ٚافشاد
فبٔیُ دسج1 ٚ 2 ٝ
ة -ثشسػی ػالئٓ ثیٕبسی ٞبی صیش دس وّی ٝافشاد ٌش ٜٚػٙی ؿبُٔ:


ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی



ثیٕبسی ٞبی تٙفؼی



ثیٕبسی ٞبی پٛػتی(ثب تٛجٚ ٝیظ ٜث ٝػالئٓ ػشطبٖ
پٛػت)



ثیٕبسی ٞبی ٔبػىِٛٛاػىّتبَ



ثیٕبسی ٞبی دػتٍب ٜوّیٝ




ثیٕبسی ٞبی اػلبة  ٚسٚاٖ(افؼشدٌی ،اضطشاة ،اختالَ
خٛاة)
ثیٕبسی ٞبی ػف٘ٛی



ػبیش ثیٕبسی ٞبی جؼٕی



ػبیش ثیٕبسی ٞبی سٚحی سٚا٘ی

ج -انجام معاينات كلينيكي در كليه مزدان و سنان شامل:



ا٘ذاصٌ ٜیشی فـبس خ ٚ ٖٛػالئٓ حیبتی



ثشسػی ٚضؼیت ظبٞشی جؼٕی



ثشسػی ٚضؼیت ظبٞشی سٚحی سٚا٘ی



ػٕغ لّت



ػٕغ سیٝ



ٔؼبیٔ ٝٙفبكُ  ٚاػتخٛاٟ٘ب



ٔؼبی ٝٙتیشٚئیذ اص ٘ظش ا٘ذاصٚ ٚ ٜجٛد غذٔ ٜؼبی ٝٙغذد ِٙفبٚی



ٔؼبی ٝٙوبُٔ ؿىٓ



ػبیش ٔؼبیٙبت ث ٝتـخیق پضؿه

د -ا٘جبْ تؼت ٞبی پبساوّیٙیىی صیش دس وّی ٝافشاد ٌش ٜٚػٙی


ا٘ذاصٌ ٜیشی ٌّٕٛٛٞثیٗ ٕٞ ٚبتٛوشیت دس وّی ٝص٘بٖ ٌشٜٚ
ػٙی



ا٘جبْ آصٔبیؾ لٙذ خ٘ ٖٛبؿتب ثشای تـخیق دیبثت



ا٘جبْ آصٔبیؾ چشثی ٞبی خ ٖٛؿبُٔ:تشی ٌّیؼشیذ،



ا٘جبْ ػبیش اصٔبیـبت  ٚتؼت ٞبی پبساوّیٙیه ث ٝتـخیق
پضؿه  ٚثش اػبع ٘یبص ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ

وّؼتش َٚتبْLDL,HDL ،

ٍٙٞبٔی و ٝؿٕب ث ٝیه تیٓ ػالٔت ٔؼتمش دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی
ٔشاجؼٕ٘ ٝبییذ ،ثب وٕتشیٗ ٞضی ٚ ٝٙثب ثٟتشیٗ ٔتذ چىبح ثذ٘ ٖٚیبص ثٝ
اػتفبد ٜاص آصٔبیـبت ٌشا٘میٕت ٔی تٛا٘یذ ث ٝػالٔتی جؼٕی  ٚسٚا٘ی
تبٖ پی ثجشیذ.

دس پبیبٖ یه چىبح یب پبیؾ وبُٔ ا٘جبْ ؿذ ٜتٛػط تیٓ چىبح وٝ
ٔتـىُ اص پضؿه ،وبسؿٙبع ٔبٔبیی  ٚوبسؿٙبع ثٟذاؿتی ٔی ثبؿذ،
ٌضاسؽ چىبح ثب روش تـخیق ٞب یب طجم ٝثٙذی ثیٕبسی ٞب آٔبد ٜؿذٜ
 ٚسإٙٞبیی ٞبی الصْ ث ٝؿٕب دس خلٛف ٚضؼیت ػالٔتی تبٖ ا٘جبْ
ؿذ ٚ ٜتبسیخ ٔشاجؼ ٝثؼذی یبدآٚسی ٌشدیذ ٚ ٜآٔٛصؽ ٔ ٚـبٚسٞ ٜبی
الصْ ا٘جبْ خٛاٞذ ؿذ ٚ .یب چٙب٘چ ٝثش اػبع تـخیق ٘یبص ث ٝخذٔبت
ػطح تخللی داؿت ٝثبؿیذ ثب ثشٌٔ ٝخلٛف ؿشح حبَ اسجبع
خٛاٞیذ ؿذ.
تٛج ٝفشٔبییذ و ٝثب ٔشاجؼ ٝثٔ ٝشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثشای دػتیبثی
ثٚ ٝضؼیت ػالٔتی  ٚپیٍیشی ٔـىالت ػالٔتی یبفت ٝؿذ ٜطجك
ثش٘بٔ ٝصیش ث ٝؿٕب اسائ ٝخذٔت خٛاٞذ ؿذ.
ٔشاجؼ ٝثبس ا :َٚاسصیبثی ٚضؼیت ػالٔتی دس خلٛف ؿی ٜٛص٘ذٌی،
ػالٔت ثبسٚسی ،ػالٔت جؼٕی  ٚسٚا٘ی
ٔشاجؼبت ثؼذی :ثش اػبع ٚجٛد یه یب چٙذ ٔـىُ ػالٔتی اػت وٝ
ٕٔىٗ اػت دس اسصیبثی اِٚی ٝثشای ؿٕب تـخیق داد ٜؿذ ٜثبؿذ.
چٙب٘چٞ ٝیچ ٔٛسد ٔـىُ داسی دس اسصیبثی اِٚی ٝػالٔت ؿٕب ٚجٛد
٘ذاؿت ٝثبؿذٔ ،شاجؼ ٝثؼذی ؿٕب ثشای چىبح  0ػبَ دیٍش  ٚیب دس
كٛستی اػت و ٝثشای ؿٕب ٔـىُ ػالٔتی جذیذی پیؾ آیذ.

فهرست ارزیابی دوره ای سالمت
برای مردان و زنان  03-95سال
 -2فـبس خ :ٖٛچٙب٘چ ٝفـبس خ٘ٛتبٖ طجیؼی اػت فـبس خ ٖٛخٛد سا
ٞش  0ػبَ یىجبس چه وٙیذ.
 -1تؼت دیبثت :لٙذ خ ٖٛخٛد سا ٞش  0ػبَ یه ثبس ا٘ذاص ٜثٍیشیذ ٚ
دس كٛستی و ٝث ٝفـبس خ ٖٛثبال  ٚوّؼتش َٚثبال ٔجتال ٔی ثبؿیذ،
ػبال٘ ٝآصٔبیؾ لٙذ خ ٖٛثذٞیذ.
 -0وّؼتش:َٚوّؼتش َٚخ ٖٛخٛد سا اص ػٗ  03ػبٍِی ث ٝثؼذ حذالُ
ٞش  0ػبَ یه ثبس چه وٙیذ ٚ HDL ٚLDL.تشی ٌّیؼیشیذ خٖٛ
٘یض إٞیت صیبدی داس٘ذ.
 -5تؼت ػشطبٖ سٚد ٜثضسي :اص ػٗ  93ػبٍِی ث ٝثؼذ ثشای ثشسػی
ٚضؼیت خٛد اص ٘ظش ػشطبٖ سٚد ٜثضسي ثب پضؿه خٛد ٔـٛست وٙیذ.
ٞ -9ش ٔ 0ب ٜیىجبس ٚصٖ خٛد سا چه وٙیذ.
٘ -0ؼجت ث ٝضبیؼبت  ٚتغییش سً٘ پٛػت ثذٖ خٛد حؼبع ثبؿیذ.
ٕٞچٙیٗ تٛدٞ ٜبی غیش طجیؼی  ٚصخٕٟبیی و٘ ٝؼجت ث ٝثٟجٛدی
ٔمبٔ ْٚیجبؿٙذ سا ٘بدیذٍ٘ ٜیشیذ چٕٔ ٖٛىٗ اػت ػالیٓ ػشطبٖ
ثبؿٙذ.
٘ -7ؼجت ث ٝػالٔتی سٚاٖ خٛد ٘یض ثؼیبس حؼبع ثبؿیذ .افؼشدٌی
یىی اص ؿبیغ تشیٗ اختالالت سٚا٘ی ٔیجبؿذ ،ثشای دسٔبٖ آٖ حتٕب ثٝ
یه سٚا٘پضؿه ٔشاجؼ ٝوٙیذ.

ٚیظ ٜص٘بٖ:
 -2پبح اػٕیش :ص٘ب٘ی و ٝاص ِحبظ جٙؼی فؼبَ ثٛدٔ ٜیجبیؼت  0ػبَ
ٔتٛاِی ایٗ تؼت سا ا٘جبْ داد ٚ ٜدس كٛست طجیؼی ثٛدٖ آٖ ٞش 0
ػبَ یه ثبس آٖ سا تىشاس ٕ٘بیٙذ.
ٔ -1بٌٔٛشافی :ص٘بٖ ثب ػٗ ثبالی  53ػبَ حذالُ یه ثبس ٔبٌٔٛشافی
ا٘جبْ دٙٞذ.
 -0تؼت پٛوی اػتخٛاٖ. :
ثشای ثشسػی ِض ْٚا٘جبْ ایٗ تؼت ث ٝپضؿه خٛد ٔشاجؼ ٝوٙیذ.

تٟی ٝوٙٙذ :ٜدوتش ػبِی ٝػضیض آثبدی فشاٞب٘ی
اداس ٜػالٔت ٔیب٘ؼبالٖ

