


ادغام بزًاهِ هلی پیطگیزی اس 

 بیواریْای غیزٍاگیزدرًظام ضبکِ



 
 اّذاف بیواری ّای غیزٍاگیز بزای جوعیت ایزاى

 :تْذاضت جْاًی سازهاى اّذاف تا هطاتِ اّذاف (الف

 ػزٍقی، قلبی ّای بیواری اس ًاضی سٍدرس هزگ خطز در کاّص %25 :1 ّذف
 ریَی هشهي ّای بیواری دیابت سزطاى،

 الکل هصزف در ًسبی کاّص %10 حذاقل :2 ّذف

 جاهؼِ در ًوک هصزف هتَسط در ًسبی کاّص %30 :4 ّذف

 سال 15 اس باالتز افزاد در دخاًیات هصزف ضیَع در ًسبی کاّص %30 :5 ّذف

 باال خَى فطار ضیَع در ًسبی کاّص %25 :6 ّذف

 چاقی ٍ دیابت بیواری هیشاى ًگْذاضتي ثاتت :7 ّذف

 ضاهل فزاّوی قابل اساسی دارٍّای ٍ ّا تکٌَلَصی بِ دستزسی %80 :9 ّذف
 خصَصی ّای بخص در غیزٍاگیز ّای بیواری درهاى بزای ًیاس هَرد صًزیک دارٍّای

 دٍلتی ٍ

 



 اّذاف بیواری ّای غیزٍاگیز بزای جوعیت ایزاى  

 :تْذاضت جْاًی سازهاى اّذاف تا هتفاٍت اّذاف (ب

 ًاکافی بذًی فؼالیت ضیَع در ًسبی کاّص(%10) %20 :3 ّذف

 اس (%50) %70 حذاقل تَسط (خَى قٌذ کٌتزل جولِ اس) هطاٍرُ ٍ دارٍ دریافت :8 ّذف
 هغشی سکتِ ٍ قلبی ّای حولِ اس پیطگیزی بزای ضزایط ٍاجذ افزاد

  فزآٍری غذاّای ٍ ّا رٍغي در Trans Fatty Acid هیشاى سساًذى غفش تِ :10 ّذف
 ضذُ

 ایزاى اختصاصی اّذاف

 تزافیکی حَادث ٍ سَاًح اس ًاضی هیز ٍ هزگ هیشاى در ًسبی کاّص %20 :11 ّذف

 هخذر هَاد هصزف اس ًاضی هیز ٍ هزگ هیشاى در ًسبی کاّص %10 :12 ّذف

   رٍاًی-رٍحی ّای بیواری درهاى بِ دستزسی افشایص %20 :13 ّذف

 

 

 

 



 کویتِ داًطگاّی کٌترل ٍ پیطگیری تیواریْای غیرٍاگیر

 ٍ عَاهل خطر هرتثط داًطگاُ علَم پسضکی تْراى 

توزکش 
بز 

 سزطاى

بیواریْای  
قلبی ٍ 

 -عزٍقی 
 دیابت

عَاهل خطز  
هزتبط با 

سبک  
 سًذگی

صٌایع  
  -غذایی 

 دارٍیی

حَادث 
 تزافیکی  

پایص  
پیطبزد 

 سٌذ

سالهت  
 رٍاى

 هعاٍى بْذاضت هعاٍى بْذاضت هعاًٍت درهاى هعاٍى غذا ٍ دارٍ هعاٍى بْذاضت هعاٍى درهاى هعاًٍت ٍ تحقیقات  ٍ في آٍری

 ریاست داًطگاُ



 2011تار تیواریْا در ایراى تر اساس گسارش سال 

 :دسصذ باس بیواسیْا دس کطَس عباست است اص 70

17 دس صذ بیواسیْای قلبی عشٍقی 

14 دسصذ بیواسیْا ٍ اختالالت سٍاًی سفتاسی 

7.5 دسصذ اختالالت اسکلتی عضالًی 

7.5 دسصذ حَادث تشافیکی 

6.5 دسصذ اختالالت حَل تَلذ 

5.5 دسصذ سشطاًْا 

4.2 دسصذ بیواسیْای تٌفسی 

2 دسصذ اختالالت تغزیِ ای 

2 دسصذ دیابت 

2 دسصذ اعتیاد 
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 در ایزاى( دالی هٌتسب)رتبِ  بٌذی دُ عاهل خطز اٍل 

 ِسطین غزایی ًاهطلَب(  1ستب 

 ِفطاسخَى( 2ستب 

 ِتَدُ بذًی باال( 3ستب 

 ِتحشک ًاکافی( 4ستب 

 ِسیگاس  ( 5ستب 

 ِدیابت( 6ستب 

 ِآلَدگی َّا( 7ستب 

 ِکلستشٍل باال( 8ستب 

 ِخطشات ضغلی( 9ستب 

 ِهصشف هَاد هخذس( 10ستب 



(برنامو ششم توسعو)سال  5در عرض   



 سال ّذف

 2025 2018 (سال پایِ) 2010

 بیواسی ّایٍ  دیابت، سشطاى ّا، عشٍقی قلبی بیواسی ّایاص  ًاضیدس احتوال هشگ  ًسبی کاّص% 1-25

 تٌفسیهضهي 

18.1% 15.1% 13.6% 

 %0.27 %0.3 %0.3 کاّص ًسبی دس هصشف الکل% 10حذاقل  -2

 %26.8 %30.15 %33.5 کاّص ًسبی دس ضیَع فعالیت فیضیکی ًاکافی% 20 -3

 g/day 10 8.4 7 سذین/کاّص ًسبی دس هیاًگیي دسیافتی ًوك% 30 -4

 %7.6 %9.1 %10.8 سال 15کاّص ًسبی دس ضیَع هصشف دخاًیات دس افشاد باالی % 30 -5

 %19.2 %22.2 %25.6 کاّص ًسبی دس ضیَع فطاسخَى% 25 -6

 %11.5 %11.5 %11.5 افضایص دس هیضاى دیابت%  0 -7

 %23.9 %23.9 %23.9 چاقی هیضاىدس  افضایص%  0 -7

 %63.75 %50.62 %37.5 ٍ هطاٍسُ دسهاًیپَضص داسٍ % 70 -8

 %80 %75.3 % 70 غیشٍاگیش بیواسی ّای بشای ضشٍسی داسٍّایٍ  تکٌَلَطی ّاپَضص % 80 -9

 گاًِ سازهاى جْاًی تْذاضت 9تررسی ٍضعیت ایراى در حیطِ اّذاف 

 ایراى اسالهی جوَْریٍ عَاهل خطر هرتثط در  غیرٍاگیر ّای تیواری کٌترلٍ  پیطگیری هلیسٌذ 

 1440تا  1394 زهاًیدر تازُ 
ٍ  2018ٍ همادیش هَسد اًتظاس تشای سال ّای  2010همادیش گضاسش ضذُ تشای وطَس ایشاى دس سال  -1جذٍل 

 (گاًِ 13اّذاف )2025
 

 :الحاقیّذف  4
 غزاییٍ هحصَالت  خَساکی سٍغٌْایچشب تشاًس دس  اسیذّایصفش  هیضاى -1

 تشافیکیاص سَاًح ٍ حَادث  ًاضی هیشهشگ ٍ  هیضاىدس  ًسبی کاّص% 20 -2

 اص هصشف هَاد هخذس ًاضی هیشهشگ ٍ  هیضاىدس  ًسبیکاّص % 10 -3

 سٍاًی – سٍحی ّای بیواسیبِ دسهاى  دستشسی افضایص% 4-20

  غیشٍاگیش بیواسی ّایاص  ًاضی( سال 70تا  30)تعذاد هشگ صٍد سس 
اص  ًاضیهشگ ّا % 70 کِگضاسش ضذُ است، (گضاسش ثبت احَال) 113000
ٍ  تٌفسیهضهي  بیواسی ّایٍ  دیابت، سشطاى ّا، عشٍقی قلبی ّای بیواسی
 .باضذ هی اعتیادّا ٍ حَادث ٍ سَاًح ٍ  بیواسی ایياص  ًاضی% 87

 



 سًذگی ٍ عَاهل هحیطی در ایزاى ضیَُضزایط 

 عَاهل هحیطی

 ؛  هیضاى هصشف اًشطی

 (1900در برابر )کیلوگرم  2800

 ؛ Co2سشاًِ تَلیذ گاص 

 (4/6دس بشابش )تي  7

 رسات هعلق؛

دس بشابش  )هیکشٍگشم  115
60 )  

 ضیَُ زًذگی

%90ٍعذُ هیَُ؛  5عذم هصشف   

%40فعالیت بذًی کن؛   

%50افضایص ٍصى؛   

%50کلستشٍل باال؛   



بیواری ّای غیزٍاگیز چْارگاًِ ای کِ با استفادُ اس هذاخالت هَثز در هقابلِ با عَاهل خطز 
 هطتزک تا حذ سیادی قابل پیطگیزی ّستٌذ 

 ًذاضتي فعالیت فیشیکی

 رصین غذایی
ًاسالن    

 دخاًیات 

 بیواری ّای 
 تٌفسی هشهي

 هصزف الکل

 بیواری ّای 
 قلبی ٍ عزٍقی

 دیابت

 سزطاى

 آسیب ّا

 اختالالت رٍاًی

بیواری ّای غیز ٍاگیز ٍ 
 ضزایط

 عَاهل خطز



ًاضی اس بیواری ّای غیزٍاگیز تا  سٍدرط هزگ ٍ هیز % 25کاّص 
 2025سال 

 :هْن تزیي ػلل هزگ ٍ هیز ًاضی اس بیواری ّای غیزٍاگیز •
 ػزٍقیقلبی بیواری •

 دیابت•

 سزطاى•

 تٌفسیّای هشهي بیواری •

 :خطز رفتاریَاهل ػ•
 کن تحزکی•

 تغذیِ ًاسالن•

 دخاًیاتالکل ٍ هصزف •
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 :سازمان جهانی بهداشت
•WHO  : 
 : ّذف اغلی•

 ّاایي تیواسی ّا ٍ ػَاهل صهیٌِ ساص آى وٌتشل •

هشي ٍ هیش ًاضی اص تیواسی ّای غیشٍاگیش تا سال % 25واّص •
2025  

 

 :پیص تیٌی•
تیطتشیي افضایص دس هشي ًاضی اص تیواسی آیٌذُ، سال  10عَل دس •

دیاتت، دس ، سشعاى ، تیواسی تٌفسی ٍ  (CVD) للثی ػشٍلی
 .وطَسّای دس حال تَسؼِ سخ خَاّذ داد
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 غیزٍاگیز را کاّص دّین؟هزگ ٍ هیز ًاضی اس بیواری ّای چگًَِ 

 :تشًاهِ ایشاپي•

 ػاهل خغش  4تیواسی هْن ٍ  4هثٌای پیطگیشی ٍ وٌتشل تش •

•WHO-PEN   
 :دًیا ٍ ایشاىػاهل هشي ٍ هیش دس هْوتشیي •

 آىتاال ٍ سىتِ ّای للثی ٍ هغضی ًاضی اص فطاسخَى •

ولیذ دستیاتی تِ ّذف واّص هشي ٍ هیش ًاضی اص تیواسی ّای •
 غیشٍاگیش  

دیاتت ٍ فطاسخَى تاال ، اختالل ٍ هشالثت ادغام یافتِ ضٌاسائی •
 چالیچشتی ّای خَى  ٍ 
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 پیطگیزی اس ابتال بِ بیواری قلبی عزٍقی ٍ بزٍس حَادث  
 (سکتِ ّای قلبی ٍ هغشی)یا غیزکطٌذُ آىکطٌذُ 

 :یافتِادغام هشالثت •
هشالة  /تَْسص )دس اٍلیي سغح اسائِ خذهت خغشسٌجی •

 (سالهت

 :پَضصسالهت افشاد جاهؼِ تحت  یپیگیشهسٍَل •
 سالهت واسضٌاس هشالة / تَْسص •

ٍ دسهاى تشای ضشٍع هذاخالت پیطگیشاًِ گیشی تػوین •
 :تاالگشٍُ ّای دس هؼشؼ خغش 

تخویي هیضاى خغش دُ سالِ ٍلَع سىتِ ّای للثی  اساس تش •
 ػشٍلی
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اغلب حوادث قلبی عروقی در افراد با سطح عوامل خطر متوسط 

 رخ می دىد



 ّای قلبی عزٍقیبیواری خطز سٌجی 

 :اتضاس•

سالِ تشٍصحَادث وطٌذُ ٍ  10ٍ هذیشیت خغش اسصیاتی •
 غیش وطٌذُ للثی ٍ ػشٍلی 

 :ّذف•

 پیطگیشی اص سىتِ ّای للثی ٍ هغضی•

 :تشًاهِ•

 ایشاپي •
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 خطز سٌجی سکتِ ّای قلبی عزٍقی

 :هتغیشّای الصم دس خغشسٌجی•
 سي•

 جٌس•

 هفطاسخَى سیستَلیهیضاى •

 دخاًیاتهػشف ٍضؼیت •

 دیاتتتِ تیواسی اتتال •

 هیضاى ولستشٍل خَى•
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 جوعیت ّذف
یه ػاهل سال تا حذالل  30جوؼیت ّذف ولیِ افشاد تاالی •

 خغش
 :خغشػَاهل •

 تِ دیاتت یا فطاسخَى تاالاتتال •
خاًَادگی تیواسی ّای دیاتت ٍ ًاسسائی ولیِ دس تستگاى ساتمِ •

 دسجِ یه
خاًَادگی تیواسی صٍدسس للثی ػشٍلی دس تستگاى دسجِ ساتمِ •

 یه
 دخاًیاتاستؼوال •
 ساًتیوتش یا تیطتش 90ضىن هساٍی دٍس •
 سال ٍ تاالتش 40سي •

19 





 هیشاى خطز

  سثض   % 10خغش ووتش اص  1.

 صسد  %20تا ووتش اص  10خغش 2.

 ًاسًجی  %30تا ووتش اص  20خغش 3.

 لشهض   ٍ تاالتش%  30خغش 4.
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 اقذاهات الزم در ّر گرٍُ
 :2ضواسُ پشٍتىل آهَصش •

 ولیِ افشادی وِ هَسد اسصیاتی خغش لشاس گشفتِ اًذ، فاسؽ اص هیضاى خغش تِ •

 .است ٍ تایذ تِ افشاد آهَصش دادُ ضَدهْن  2ضواسُ ّوِ هَاسد پشٍتىل •

 :دسغذ 10ووتش اص دس افشاد تا خغش •

 تؼذ  یه سالهجذد تَغیِ تِ هشاجؼِ ٍ اسصیاتی •

 :دسغذ 20تا ووتش اص  10دس افشادی تا خغش تیي  •

 :  پیگیشیٍ  آهَصش •
   2ضواسُ تا سسیذى تِ اّذاف پشٍتىل سِ هاُ ّش  •

 :اسصیاتی خغش•
 .اسصیاتی خغشهاُ ّش ًِ •
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 :دسغذ 30تا ووتش اص  20افشاد تا خغش تیي  •

 تِ پضضهاسجاع غیش فَسی •

 هاُ ّش ضص خغش  اسصیاتی  •

 اجشای دستَسات پضضه  پیگیشی •

 :تیطتشدسغذ یا  30افشاد تا خغش •

 پضضه  تِ غیش فَسی اسجاع •

 هاُخغشسٌجی  ّش سِ •

  6اص پضضه پس واّص هیضاى خغش تا الذاهات فَق ٍ پیگیشی دستَسات دس غَست ػذم •
 2اسجاع تِ پضضه سغح : هاُ 

فشد تش اساس هیضاى خغش اسصیاتی ضذُ ًیاص تِ اسجاع ًذاضتِ تاضذ ، تشسسی  اگش •
وٌیذ آیا تِ دلیل فطاسخَى تاال، یا لٌذ خَى تاال یا ولستشٍل خَى تاال ًیاص تِ  

 (هغاتك تشًاهِ ّای وطَسی فطاسخَى تاال ٍ دیاتت .)اسجاع داسد یا خیش
23 

 اقذاهات الزم در ّر گرٍُ



 ًتایج آزهایصدر خصَظ ًکات هْن 

 :خَىولستشٍل ٍ لٌذ صهاى هَسد لثَل آصهایص •
 یه سال لثل حذاوثش •

 :لٌذ ًاضتا•
 : 125تا  100خَى ًاضتا تیواس غیش دیاتتی ٍ لٌذ •

 هیضاى خغش حَادث للثی ٍ ػشٍلی  هحاسثِ •

 تِ پضضه جْت تشسسی پشُ دیاتتاسجاع غیشفَسی •

 :126خَى ًاضتا هساٍی یا تیص اص ٍ لٌذ تیواس غیش دیاتتی •
 ػشٍلیٍ هحاسثِ هیضاى خغش حَادث للثی ٍ اسصیاتی •
 دیاتتاسجاع غیشفَسی تِ پضضه جْت تشسسی •
سد تطخیع  /پس اص تاییذخغش حَادث للثی ٍ ػشٍلی هحاسثِ هجذد هیضاى •

 دیاتت
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 تطخیع قطعی  

 :خَىچشتی اختالل  -تاال فطاس خَى  -تِ دیاتت ٍ دسهاى اتتال تطخیع •

 خَىدستَسالؼول ّای تشًاهِ ّای وطَسی دیاتت ٍ فطاسخَى ٍ چشتی هغاتك •
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 :ًکتِ
 :lipidproدستگاُ تا خَى ولستشٍل /آصهایص لٌذ ًتایج •
 :عثیؼیاص حذ اگش تاالتش •

 لغؼی فشد ٍ یا تاییذ تیواسی ػذم تاییذ اتتالء  •
 فشد هطىَن -فمظ احتوال اتتال •

 :الذام•
 پضضه اسجاع اسجاع تِ •
 تشسسی تیطتش تَسظ پضضه•
 ًگشددتی اػتوادی هشاجؼیي تَضیح تِ تیواس تا هَجة •

 26 



 عرٍقیتجَیس دارٍ تر اساس هیساى خطر قلثی 

 :الذام الصم لثل اص ضشٍع دسهاى داسٍیی•
 تشسسی هَاسد هٌغ هػشف داسٍ•

  تجَیض داسٍ تَسظ پضضه •

 :تش اساس گشٍُ خغش•
 :  140/90یا تیص اص هساٍی  BPّوشاُ تا ٍ تاالتش %  20هیضاى خغش   •

 فطاسخَىواٌّذُ داسٍّای •

   :تاالتشٍ %  30خغشهیضاى •
  فطاسخَىواٌّذُ داسٍّای •

 استاتیيواٌّذُ چشتی خَى ّوچَى داسٍی تِ ّوشاُ •

 :دٌّذُهثتال تِ سىتِ ّای للثی ٍ سىتِ ّای هغضی غیشخًَشیضی افشاد •
 آسپیشیي•

 :هشالة سالهت / ٍظایف تَْسص اص هْوتشیي •
 27 داسٍّای تجَیض ضذُ تَسظ پضضههٌظن پیگیشی هػشف •



 :ًکتِ خیلی هْن
 :غیش لاتل تؼذیل ٍ اغالحخغش ػَاهل  •

 ، ساتمِ خاًَادگی تیواسی ّا سي•

 :لاتل تؼذیل ٍ اغالحخغش ػَاهل  •
 سایش ػَاهل•

 :خغشهیضاى هَفمیت دس واّص ػَاهل ضاخع •
 خغشسٌجی هذاٍم دس صهاًْای هؼیي تش اساس هیضاى خغش اًجام •

 :ساّىاس•
 دخاًیاتلغغ هػشف  •

 خَىهغلَب لٌذ، فطاس ٍ چشتی وٌتشل •
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 بستِ خذهات اساسی بیواری ّای غیز ٍاگیز:  2پزٍتکل ضوارُ 
ٍیضُ آهَسش  -آهَسش بْذاضت ٍ هطاٍرُ در خصَظ رفتارّای بْذاضتی )  

 (عوَم جاهعِ
 تیواسآهَصش تِ •

 بذًی هٌظنفؼالیت •

 غذایی سالن قلبیرصین •

 هصزف الکلػذم تَقف هصزف دخاًیات ٍ •

 حضَر هٌظن در پیگیزی پشضکی •

 تذًی هٌظن فؼالیت •
 (  هاًٌذ پیادُ رٍی سزیغ)افشایص فؼالیت بذًی بِ تذریج تا سطَح هتَسط •

 دقیقِ 30رٍس در ّفتِ رٍساًِ  5حذاقل •

 ٍصىوٌتشل ٍصى تذى ٍ جلَگیشی اص اضافِ •
 کاّص هصزف هَاد غذایی کالزی باال •

 داضتي فؼالیت بذًی کافی•
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 ٍاگیزخذهات اساسی بیواری ّای غیز بستِ :  2پزٍتکل ضوارُ 
آهَسش ٍیضُ  -بْذاضتی رفتارّای در خصَظ بْذاضت ٍ هطاٍرُ آهَسش )  

 (عوَم جاهعِ

 (سذین ولشایذ)ًوه •
 (یه لاضك چای خَسی) گشم دس سٍص  5هحذٍد وشدى هػشف ًوه تِ ووتش اص •

 فَدّا فستواّص هػشف ًوه ٌّگام پخت ٍ پض، هحذٍد وشدى هػشف غزاّای فشآٍسی ضذُ ٍ •

 هیَُ ٍ سثضی•

 هیَُ ٍ سثضی دس سٍص( گشم 500-400)پٌج ٍاحذ •

 یه ٍاحذ هؼادل یه ػذد پشتمال، سیة، اًثِ، هَص یا سِ لاضك سَج خَسی سثضیجات پختِ•

 غزای چشب•

ووتش اص دٍ لاضك سَج  )هحذٍد وشدى هػشف گَضت چشب، چشتی لثٌیات ٍ سٍغي پخت ٍ پض •
 (خَسی دس سٍص 

 یا آفتاب گشداى ولضا، رست، سَیاٍ سٍغي ًاسگیل تا سٍغي صیتَى،  پالنجایگضیي وشدى سٍغي  •

 (تذٍى پَست ) جایگضیي وشدى گَضت ّای دیگش تا گَضت سفیذ •

 هاّی•

 سالوَىهاّی ، هاّی سٍغٌی هاًٌذ هاّی تي تشجیحاًخَسدى هاّی حذالل سِ تاس دس ّفتِ، •
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 تَلف هػشف دخاًیات ٍ ػذم هػشف الىل  •

 ًىطیذىتطَیك ّوِ غیش سیگاسی ّا تِ ّشگض سیگاس •

تَغیِ لَی تِ ّوِ سیگاسی ّا تِ تَلف هػشف سیگاس ٍ حوایت اص تالش آًْا دس •
 ایي اهش

 تَغیِ تِ تشن تِ افشادی وِ اضىال دیگشی اص دخاًیات سا هػشف هی وٌٌذ•

 هضشات آى تِ دلیل تَغیِ تِ ػذم هػشف الىل •

تَغیِ تِ تیواساى تِ ػذم هػشف الىل هخػَغاً دس صهاًی وِ احتوال خغشات •
 :افضٍدُ ٍجَد داسد هاًٌذ

 یا واس تا هاضیي آالتساًٌذگی •

 یا ضیشدّیتاسداسی •

 داسٍّایی وِ تا الىل اثش هتماتل داسدهػشف •

 ضشایظ پضضىی وِ الىل آى سا ٍخین تش هی ساصدداضتي •

 تَاًایی دس وٌتشل هیضاى هػشف هطشٍتات الىلیػذم •

 بستِ خذهات اساسی بیواری ّای غیز ٍاگیز:  2پزٍتکل ضوارُ 
 (ٍیضُ آهَسش عوَم جاهعِ -آهَسش بْذاضت ٍ هطاٍرُ در خصَظ رفتارّای بْذاضتی )  

31 



 بستِ خذهات اساسی بیواری ّای غیز ٍاگیز:  2پزٍتکل ضوارُ 
ٍیضُ آهَسش عوَم   -آهَسش بْذاضت ٍ هطاٍرُ در خصَظ رفتارّای بْذاضتی ) 

 (جاهعِ

 پای تٌذی تِ دسهاى  •
 :اگش داسٍیی تشای تیواس تجَیض ضذُ است•

 آهَصش تِ تیواس دس هَسد چگًَگی هػشف آى دس هٌضل •

ٍ داسٍّایی تشای ( تِ ػٌَاى هثال فطاسخَى)تَضیح دادى تفاٍت تیي داسٍّای وٌتشل تلٌذ هذت •
 (تِ ػٌَاى هثال خس خس سیٌِ ) تسىیي سشیغ 

 داسٍّا تِ تیواس/ تیاى دلیل تجَیض داسٍ •

 هٌاسة داسٍ تِ تیواس( dose)ًطاى دادى همذاس •

 تَضیح دادى تؼذاد دفؼات هػشف داسٍ دس سٍص•

 تشچسة ٍ تستِ تٌذی لشظ ّا•

 تشسسی دسن تیواس اص هػشف داسٍی تجَیض ضذُ لثل اص ایٌىِ تیواس هشوض سالهت سا تشن وٌذ•

 :تَضیح اّویت•
 ًگْذاسی رخیشُ وافی اص داسٍّا•

 اداهِ هػشف داسٍّای تجَیض ضذُ تِ عَس هٌظن  حتی اگش ّیچ ػالهتی ٍجَد ًذاسد•

 

32 



 اختالالت چرتی ٍ پیگیریهراقثت  ،در ارزیاتیهراقة سالهت /ٍظایف تَْرز

 :اسجاع هَاسد صیش تِ پضضه جْت تطخیع ًْایی•
 :تش اساس ًتایج آصهایص•

  200ولستشٍل هساٍی یا تیطتش اص •

   100لٌذ خَى هساٍی یا تاالتش اص •

 90/140فطاسخَى •

 :تش اساس خغش للثی ػشٍلی•

 ٍ تاالتش تشای آغاص دسهاى داسٍئی تا داسٍّای واٌّذُ فطاس ٍ چشتی خَى% 20•

 ایشاپيآهَصش اغالح ضیَُ صًذگی عثك پشٍتىل آهَصضی ٍ دستَسالؼول •
 تَْسص 

 پیگیشی هػشف هٌظن داسٍّا عثك دستَس پضضه  •

 اسجاع تیواساى دس فَاغل صهاًی تؼییي ضذُ•

 اسجاع تیواساى دسغَست ظَْس ػَاسؼ داسٍئی•
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 اختالالت چرتی ٍ پیگیریهراقثت  ،در ارزیاتیهراقة سالهت /ٍظایف تَْرز

 :صیش افشادخذهات دسهاًی تِ اسائِ •
 تیطتشٍ % 30خغش للثی ػشٍلیتِ ػلت هشالة سالهت / اسجاع ّا اص تَْسص •

سسَب چشتی )ػشٍق هحیغی تیواسی للثی، سىتِ تیواسی ػشٍق وشًٍش للة، •
، تیواسی (واسٍتیذ -دس جذاس سشخ سي ّای اًذام تحتاًی ٍ ضاّشي گشدًی

 (گزساسىتِ ایسىویه هغضی، حولِ هغضی ایسىویه )ػشٍق هغضی 

 :دس هَاسد صیش تیواسیاتی•

 ػلتهشالة سالهت تِ / اسجاع ّا اص تَْسص •

 (تاالتشٍ  100)هیضاى لٌذ •

 (ٍ تاالتش 140/90)فطاسخَى •

 (دستگاُ سٌجص ولستشٍلتا  200اص تیص )تاال ولستشٍل •

 ، دیاتت ٍ فطاسخَى  هشالثت ٍ دسهاى افشاد هثتال تِ ّایپش لیپیذهی •
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 :تخویي تعذاد بیواراى 
 

 در خطر سنجی%30خطر باالی  تعداد افراد با سطح 5%

 دارای سابقو بیماری قلبی عروقی تعداد بیماران شناسایی شده در خطر سنجی و 2%

 تعداد مبتال بو دیابت 9/4%

 مبتال بو پرفشاری خونتعداد  23/6%

 تعداد افراد دارای اختالالت لیپید  57/7%

 دیابت بارداری 4%









موارد غربالگری سالمت سالمىدان در بسته خدمات وویه سالمت  
 سال 70-30

 تستِ، دس ضذُ تؼشیف خذهت داضتي اساس تش غشتالگشی هَاسد اًتخاب
 :است صیش هَاسد ضاهل ٍ تَدُ هَستیذیتی ٍ ضیَع

 اختالالت فطاسخَى•

 (سَءتغزیِ چالی ٍ الغشی)اختالالت تغزیِ •

 دیاتت•

 اختالالت چشتی خَى•

 سمَط ٍ ػذم تؼادل•

 افسشدگی•

 (سال 70تا  60)سشعاى وَلَسوتال •

 



در تستِ ًَیي خذهات  خذهات جذیذ ادغام ضذُ هیاًساالى 
 سال 30-70سالهت 

 ( پارکیَ)هَاًغ جسواًی بزای اًجام ٍرسش تست اًجام  -1
 (فاگزاضتزٍم)تست تطخیص هیشاى ٍابستگی بِ ًیکَتیي  -2
بزرسی ػالئن ٍ سَابق فزدی ٍ خاًَادگی )غزبالگزی سزطاى کَلَرکتال  -3

 (FITسزطاى کَلَرکتال ٍ اًجام آسهایص 
 سزٍیکسبزای غزبالگزی سزطاى  HPV-DNAاًجام آسهایص  -4
ٍ  ( ٍاحذ ارایِ خذهتدر )اس ابشار اًذاسُ گیزی قٌذخَى ٍ کلستزٍل استفادُ  -5

 هذاخلِ هتٌاسب با ًتایج آى
هتٌاسب با اقذاهات ریسک حَادث قلبی ػزٍقی در دُ سال آیٌذُ ٍ ارسیابی  -6

 درصذ خطز 



 سپاس از توهج شما


