
 
 

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

خاص  شیآزما یتعداد عالوه بر موارد ذکر شدددده در مهاله اهمیت چک آپ های دوره ای، انجام دهند. های دوره ای را

 .باشندچک آپ ها معمول  یاز برنامه ها یبخش دیوجود دارد که با

 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 فشددار ن ددب هانهیسدد یرا تکرار کنند. در ماموگراف شیآزما نیبا نظر پزشددک ا دیبه بعد با یسددالگ 75از سددن 

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

 شیآزما نیا یعیطب جهیداد. نت صیرا تشددخ  ددتیممکن ن یها به راحتآن صیکه تشددخ 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. ادیپ 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  دینه رحم باسرطان دها یغربالگر

 هیتوصدد یگروه سددن نیا یبرا HPV شیانجام دهند. آزما اسددمیر را پاپ شیآزما دیسددال با 3سددال 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 دی، بان قرار گرفته اندتحت درما دهانه رحم 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 ن( هی ترکتومی کامل) با به انجام ت ت  یازیممکن ا

 .نداشته باشد ریپاپ اسم

 :پوست معاینه

ست شک ممکن ا ست  پز سپو ست برر سرطان پو  ییدر معرض خطر باالشخصی کند ، به خصوص اگر  یرا از نظر عالئم 

 .دباشقرار داشته 



 
 

به  مبتال کانینزد ی، داراالً به سرطان پوست مبتال شده انده تند که قب یکه در معرض خطر ه تند شامل ک ان یافراد

 دارند. یفیضع یمنیا  تمیس ایسرطان پوست ه تند 

 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

 یمنتهله 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 ، ارددر اقر تناسلی تبخال ای دزی/ ا یو یمانند اچ آ

 : یباردار

. شدددوند بررسدددی یدر دوران باردارتا در مورد هر گونه خطرات  دنانجام ده یعموم نهیمعا کی یقبل از باردار دیبا زنان

، را کنترل کردهکند تا رشدددد کودک  یکمک م اوبه  مانیمنظم قبل از زا یها ی، بررسدددسدددتاباردار  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 یفهط 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 شودواک ن آنفوالنزا ساله  هرتوصیه میشود 

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

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

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 

 

 :منابع 

checks-health-.vic.gov.au/health/servicesandsupport/regularhttps://www.betterhealth 

-check-health-general-a-for-required-tests-the-are-https://doctor.ndtv.com/faq/what

23917-up 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/regular-health-checks
https://doctor.ndtv.com/faq/what-are-the-tests-required-for-a-general-health-check-up-23917
https://doctor.ndtv.com/faq/what-are-the-tests-required-for-a-general-health-check-up-23917


 
 

https://medlineplus.gov/ency/article/007462.htm 

 

https://medlineplus.gov/ency/article/007462.htm

