
 

 

 

 

 مداخالت توصيه شده همگاني

 غربالگري

 اندازه گيري قد و وزن 

  ساله و باالتر 12فشار خون دوره اي در اشخاص : فشار خون. 

  وجود اگر فعاليت جنسي در حال يا گذشته ( : در زنان)پاپ اسمير

سال يا كمتر از آن انجام مي گيرد و  3داشته باشد، اين تست در هر 

اگر سابقه جنسي غيرقابل اعتماد باشد، شروع آزمايش پاپ اسمير 

 .سالگي خواهد بود 21در 

  اگر فعاليت جنسي وجود داشته باشد: غربال گري از نظر كالميديا. 

   21بزرگتر از در دختران )ا سابقه واكسيناسيون يسرولوژي سرخجه 

آزمايش هاي سرولوژيك ، سابقه مستند واكسيناسيون و : (سال

ارزش   (MMRترجيحاَ با )واكسيناسيون روتين بر عليه سرخجه 

 .يكساني دارند

 مصرف الكل ءارزيابي سو. 

 مشاوره

 سيبآمشاوره پيشگيري از

 استفاده از كمربند ايمني در اتومبيل. 

  دوچرخه سواري و سوار شدن بر استفاده از كاله ايمني در هنگام

 .موتور سيكلت

 هشدار دهندۀ دود و آتش در منزل. 

 (.در صورت وجود)ايمن سالح هاي گرم ينگهدار 

 مشاوره مصرف مواد

 پرهيز از مصرف دخانيات. 

 پرهيز از نوشيدن الكل و استفاده غيرمجاز از دارو. 

 و غيره دارو در هنگام رانندگي، شنا، قايقراني/ پرهيز از مصرف الكل. 

 رفتار جنسي ۀمشاور

 پيشگيري از بيماري هاي منتقله از راه جنسي. 

 اجتناب و پرهيز از رفتار پرخطر. 

 مشاورۀ تغذيه و فعاليت

  محدود كردن مصرف چربي و كلسترول، نگهداشتن تعادل

بوبات، ميوه ها و سبزيجات در كالري، با تأكيد بر مصرف ح

 .رژيم غذايي

  (.زناندر )دريافت كافي كلسيم 

 فعاليت بدني منظم. 

 مشاوره سالمت دهان و دندان

 ويزيت هاي منظم توسط مراقبين دنداني. 

 نخ دندان، مسواك روزانه با خميردندان حاوي فلورايد. 

 ايمن سازي

 واكسيناسيون طبق دستورالعمل كشوري. 

  آزمايش هاي سرولوژيك، ( : سال 21در زنان باالتر از )سرخجه

سابقه مستند واكسيناسيون و واكسيناسيون روتين بر عليه سرخجه 

 .ارزش يكساني دارند (MMRترجيحاَ با )

 پيشگيري با استفاده از داروها

  زناني كه براي حاملگي برنامه ريزي )مولتي ويتامين يا اسيدفوليك

 (.املگي را دارندكرده و استعداد ح

سالگي در  42تا  11از  مداخالتي كه به منظور پيشگيري،

 .نظر گرفته شده و توصيه شده اند


