
 
 

 عالوه بر موارد ذکر شده در مقاله اهمیت چک آپ های دوره ای، مراقبتهای زیر به تمام مردان توصیه میشوند:

 :سرطان پروستات یبرا چک آپ دوره ای

، PSAسطح خون  شیآزما ای، پروستات یژن اختصاص یشود. آنت ینفر به سرطان پروستات مبتال م کیز هر هفت مرد ا

 سرطان پروستات است.  صیتشخ یروش برا نی، بهتر(DREsرکتال ) انگشتی ناتیهمراه با معا

س دیساله با 70تا  50مردان  همه شد یسابقه خانوادگ یدارا یشوند. اگر مرد یساالنه برر ستات با  شی، آزماسرطان پرو

PSA  انجام دهد. یسالگ 40از  دیبارا 

 :افراد مسن یبرا چک آپ دوره ای 

مردان در مورد آزمایش های زیر باید با پزشننک خود کند.  یم دایپ یشننتریب تیاهم یاز سننالمت، مراقبت با افزایش سننن

 :مشورت کنند

 یآئورت شکم سمیآنور یغربالگر یبرا یانجام سونوگراف کاندید توانند یم یگاریافراد س :یآئورت شکم سمیآنور یغربالگر

 .شکمی( باشندپر از خون در آئورت  یبرآمدگ)

شار خون یغربالگر شار خون باید  :ف سالف شود هر  شکالت کلیقلب یماری، بابتیبه د فرد . اگرکنترل  بیماری  ای یوی، م

 فشار خون او مرتب و در فواصل زمانی کوتاهتری کنترل شود. تا ، ممکن است الزم باشداستمبتال  گرید های

 ینشننانه ها یا کولونوسننکوپی را برای بررسننیخون مخفی  شیآزما بایدسننال  50از  شیب مردان :سننرطان روده یغربالگر

 انجام دهند.سرطان روده 

سال چربی های خون بودن سطح یعیدر صورت طب :یقلب یها یماریاز ب یریشگیکلسترول و پ یغربالگر یکبار  هر پنج 

بیماری های دیگر  ای یوی، مشکالت کل یقلب یماری، بابتی، دکلسترول باالشخصی سابقه . اگر باید این آزمایش تکرار شود

 فواصل کنترل چربی های خون کوتاهتر شود.باشد که  ازی، ممکن است نرا دارد

عوامل خطر  ریسا یا و داضافه وزن دارشخصی . اگر باید آزمایش قند خون انجام شود کباریهر سه سال  :ابتید یغربالگر

 نجام دهد.باید با مشورت پزشک این ازمایش را در فواصل کمتری ا، درا دار ابتید

، معاینات روتین را ترک کرده اند گاریسال گذشته س 15که در  یو کسان یفعل یگاریافراد س یبرا :هیسرطان ر یغربالگر

 ریه توصیه میشود.



 
 

. دبا پزشک خود مشورت کن یدر مورد غربالگر دی، باداستخوان دار یعوامل خطر پوککسی اگر  :استخوان یپوک یغربالگر

ستفاده طوالن یعوامل خطر م شامل ا ستروئ یتواند  ستعمال دخان، وزن کم بدندهایمدت از ا صرف زاتی، ا  ایالکل  ادی، م

 استخوان باشد. یپوک یسابقه خانوادگ

ساله  :یکیزیف نهیمعا شود پزشک هیطبق توص ایهر  شاخص توده بدن ). پزشک وزنباید انجام  و  ی( را بررسBMI، قد و 

 کند. یثبت م

 :در موارد زیر ژهیبه ومشورت شود با پزشک  ونیناسیمورد واکس در دیبا نیهمچن

 واکسن گذشته است قیاز پنج سال از تزر شیب ای نشده قتزریهرگز واکسن پنوموکوک  اگر 

 آنفوالنزاواکسن ساالنه  قیتزر 

 یفترید -کزاز  دوز یادآورسال  10 هر  

 هرپس زوستر. ایزونا  واکسن 

 همچنین: 

 شود. یم هیتوص نهساال یدندانپزشک نهیمعا 

 توصیه میشود. تا دو سال کیخطر گلوکوم هر  ای یینایدر صورت داشتن مشکالت ب، یچشم معاینات 

 توصیه میشود ییعالئم کم شنوا در صورت داشتن نیز ییشنوا تست. 

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                             
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