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 مقدمه:

های سالمتی، مداخالت پیشگیرانه هستند. هرچه در ترین مداخالت در بین مراقبتاثربخش-بر اساس شواهد معتبر هزینه

ی کمتر اها آنها تشخیص داده شده و مداخالت متناسب برای بیماران ارائه شود، با هزینهبیماریترین مراحل از سیر طبیعی ابتدائی

ها با مداخله مؤثر در عوامل خطر بیماریو پیامدهائی بهتر به سرانجام خواهد رسید. اگر هنوز بیماری در فرد ایجاد نشده باشد، 

نحو مؤثری  تواند بهمیها، توان از بروز آنها جلوگیری کرد. این مداخالت در عوامل خطر بیولوژیک و رفتاری بروز بیماریمی

ها شده و یا حداقل بروز بیماری را به تعویق بیاندازد و تقریباً در تمام موارد شدت بیماری در این حالت ماریمانع از رخداد بی

 اند. کمتر از مواردی است که مداخالت مربوطه را دریافت نکرده

، بستری و درمان، به طور های هنگفت تشخیصها و هزینهتواند از بار بیماریمیارائه این مداخالت بسیار مقرون به صرفه بوده و 

در تخصص پزشکی اجتماعی فرصت استثنائی برای نظام سالمت جهت کاهش هزینه ها و  هاقابل توجهی بکاهد. ارائه این مراقبت

 افزایش کارآمدی را فراهم خواهد کرد.

کاسیون آنها به اثبات رسیده ها در سطح فردی و به صورت چهره به چهره، در مواردی که بر اساس شواهد اندیارائه این مشاوره

ها در بخش این مراقبت تواند در ارتقاء سالمت جامعه نقشی کلیدی ارائه کند.است، بر اساس سن و جنس، به طور اختصاصی می

 باشند.سرپائی در مراکز مختلف قابل ارائه میدولتی و خصوصی و در قالب خدمات 

 :يبه همراه کد مل (ين)فارسي و الت يق خدمت مورد بررسيالف( عنوان دق
 

 –سک فاکتورها یر ریگار، تنباکو، الکل و سایسک فاکتورها شامل سیو با مداخالت کاهنده ر یریشگیطب پ یارائه مشاوره فرد

  901975 یکد مل

Providing preventive medicine individual counseling and risk factor interventions including 

smoking, tobacco use, alcohol consumptions and other risk factors 

 

 : ح خدمت مورد بررسييب( تعريف و تشر

شات الزم حسب ینه و درخواست آزمایت مراجعه کننده شامل اخذ شرح حال، معایق وضعیدق یابی، با ارزین مشاوره فردیدر ا

ا بر یباال در کشور و  یبار و کشندگ یدارا یهایارمین بیعترین شواهد موجود، در خصوص شایدتریزان خطر طبق جدیمورد، م

ابت(، محاسبه شده و عوامل ی، سرطان ها و دیعروق-یقلب یهایماریدر فرد )مانند ب یو شغل یطی، محیحسب عوامل خانوادگ

 شوند. می خطر مرتبط با آنها مشخص
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ر( به منظور کاهش ییر قابل تغیر و غیی)قابل تغ شده یزان خطر برآورد شده و بر حسب نوع عوامل خطر شناسائیسپس بر اساس م

 شود. می زیه و تجویتوصخود او،  یبرا یبه صورت اختصاص یماریب یا درمان، مداخالت مختلف برایخطر و 

فرد  یبرا یاست که به طور اختصاص یر سبک زندگییتغ یا بر اساس روش هایو  ین نوع از مشاوره مداخالت عمدتاً داروئیدر ا

 ه شود.یا توصیز یجود تیبا

 باشد.می ،یعوامل خطر شناخته شده و در حال بررس یتمام یبر رو یر داروئیو غ یمداخالت شامل درمان داروئ

 

 :يماريجهت درمان ب يضرور يجرهايپروس ايج( اقدامات 

 جريقبل از انجام پروس يابيارز 

o های اصلی دارای بار باال و مرگ و میر یماریهای مرتبط با هر یک از عالئم خطر بارزیابی دقیق عالئم و نشانه

 قابل توجه

o ارزیابی دقیق سابقه مواجهه )شغلی و غیر آن در طول زندگی( با عوامل خطر )رفتاری و محیطی( در فرد 

o ارزیابی دقیق سابقه وجود عوامل خطر )رفتاری و محیطی( در خانواده درجه اول و آشنایان مرتبط 

o م استخوان، اندازه اکلینیک، تصویر برداری و تشخیصی ضروری )سنجش تراکدرخواست انجام اقدامات پار

های بدن و ...( برای هر بیماری دارای بار و مرگ و میر قابل توجه )شامل کلیه موارد مرتبط تفگیری ترکیب با

 های استاندارد خدمت(یونبا ارزیابی خطر موارد درج شده اندیکاس

o سال آینده 10تا  5ا و رخدادهای دارای بار و مرگ و میر قابل توجه در طی همحاسبه میزان خطر بروز بیماری 

o ه عوامل خطر مرتبط با موضوع مشاورهیکامل کل یابیارز 

o ازمند درمان و مداخلهین نوع عوامل خطر نییتع 

o یر سبک زندگییوتغ یهر عامل خطر با در نظر گرفتن درمان داروئ یح برایصح یکرد درمانین روییتع 

o ن مداخلهیفرد به منظور انتخاب بهتر یو شغل یو اجتماع ی، اقتصادیط عمومیشرا یابیارز 

o ن شواهد موجودیفرد بر اساس معتبرتر ین مداخله/مداخالت برایانتخاب بهتر 
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 جرين  انجام پروسيح يابيارز 

o ش گفت های پیها، بر اساس شواهد ارزیابیتعیین فهرست مداخالت ضروری جهت کنترل عوامل خطر بیماری

 سال آینده 10تا  5و نتیجه محاسبه میزان خطر بروز بیماری یا رخداد در طی 

o برقراری ارتباط صحیح با فرد در خصوص به اشتراک گذاشتن اطالعات میزان خطر و عوامل خطر 

o هاسازی و اجرای آنارائه مداخالت مورد نظر )داروئی و رفتاری( به همراه توضیحات کامل جهت پیاده 

o ت مداخالت از نظر فردیمقبول یابیارز 

o زین تجویت از دستورات در حیزان تبعیم یابیارز 

o ا کوتاه مدت مداخالت انجام شده در مواقع لزومیو  یج آنینتا یابیارز 

 جريبعد از انجام پروس يابيارز 

o رش مداخالت یزان پذیم یابیارز 

o ت از دستورات یزان تبعیم یابیارز 

o شده ج مداخالت انجام ینتا یابیارز 

 جريانجام پروس يکنترل عوارض جانب 

o حسب مورد یو رفتار یهر مداخله داروئ یعوارض جانب یو بررس یابیارز 

 (فواصل انجام /ازيتعداد دفعات مورد ن)( تواتر ارائه خدمت  د

o گریار باال، حداکثر هر دو هفته تا کاهش خطر به مورد دیدر موارد با خطر بس 

o گریر هر ماه تا کاهش خطر به مورد ددر موارد با خطر باال، حداکث 

o به مورد دیگرا کاهش خطر ، هر سه ماه تدر موارد با خطر متوسط 

o در موارد با خطر کم، هر شش ماه تا کاهش خطر و یا کنترل عامل خطر 

o در موارد با خطر بسیار کم، بدون شواهد وجود عوامل تغییر دهنده خطر قابل شناسائی، ساالنه 

 ز:يو استاندارد تجو خدمت مربوطه/ ( Orderز )يت جهت تجويح( افراد صاحب صاله

 و متخصص یه پزشکان عمومیکل 
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 :ارائه خدمت مربوطهت جهت يافراد صاحب صالح( و

 ت(یاولو ی) گروه دارا یاجتماع ین پزشکیمتخصص 

 ها(یماریت جامع خطر بیریو مد یابیمربوط به ارز یمهارت یها)به شرط گذراندن دوره یپزشکان عموم 

 ها(یماریت جامع خطر بیریو مد یابیمربوط به ارز یمهارت یهاگر )به شرط گذراندن دورهید یهان گروهیمتخصص 

 

 



 

 
 

 

 ارائه کننده خدمت: ميت ياعضا ريسا ي( برااز )استاندارديمورد ن ي( عنوان و سطح تخصص هاز

یرد
 ف

 عنوان تخصص
از به طور استاندارد یتعداد موردن

 خدمتارائه هر  یبه ازا

الت یزان تحصیم

 ازیمورد ن

مصوب در  یا دوره آموزشیسابقه کار و 

 صورت لزوم
 ند ارائه خدمتینقش در فرا

 کارشناس ارشد 1 یم درمانیه و رژیتغذ 1
مربوط به  یمهارت هایگذراندن دوره

 هاارزیابی و مدیریت جامع خطر بیماری

 یم درمانیژدر حوزه ر یر سبک زندگییت تغیریمد

 د از کل خدمت(درص 10)

 متخصص 1 یورزش یپزشک 2
مربوط به مهارتی های گذراندن دوره

 هاارزیابی و مدیریت جامع خطر بیماری

 یکیزیت فیدر حوزه فعال یر سبک زندگییت تغیریمد

 درصد از کل خدمت( 10)

 1 ی/روانپزشکیروانشناس 3
 یکارشناس

 ارشد/تخصص

مربوط به مهارتی های گذراندن دوره

 هاو مدیریت جامع خطر بیماری ارزیابی

در حوزه سالمت روان و  یر سبک زندگییت تغیریمد

 ر رفتارییو تغ یاز به مداخالت روانشناختین

 درصد از کل خدمت( 10)



 

 
 

 

  :و مکان ارائه خدمت يکيزيف يفضا ي( استانداردهاح

 مربوطه یت با استانداردهایزیواطاق نه و یاطاق معا

 قابل ارائه در مطب، کلینیک، درمانگاه، بخش و بالین بیمار

  :هر خدمت يبه ازا يه ايسرما يزات پزشکي( تجهط

ل ی، چراغ قوه، چکش رفلکس، سامانه تشکیپزشک ید فشارسنج استاندارد، گوشمعمول مانن یدستگاه هانه، پاراوان، یت معاتخ

وتر یستم کامپی، س Body Composition Analyzerاستاندارد، در موارد خاص دستگاه  یپرونده سالمت بر اساس فرم ها

 (یوتر شخصیا کامپینترنت )تبلت، لپ تاپ یمتصل به ا

 ت ارائه هر خدمت:جه يپزشک ي( داروها، مواد و لوازم مصرفي

يرد
 ف

 ا نسبت( يزان مصرف )تعداد يم ازيمورد ن ياقالم مصرف

 جفت 1 کبار مصرفيدستکش  1

 عدد 1 هيماسک سه ال 2

 

ق يمار و تلفين درمان از جمله سوابق بيح يها يمار و بررسيو ثبت در پرونده ب يج درمانيشامل گزارش نتاثبت)  ي( استانداردهاک

  :(ييدارو

 خطر یابیرها و عوامل خطر در ارزیمتغ یق مربوط به تمامیعات دقبت اطالث 

o اطالعات فردی و دموگرافیک 

o اطالعات مواجهه های فردی و خانوادگی 

o اطالعات نشانه ها و عالئم بالینی 

o اطالعات رفتاری 

 ا از نظر عوامل یر و یا مرگ و میت باال از نظر بار یاولو یدارا یها و رخدادهایماریب ین شده براییزان خطر تعیثبت م

 فرد یبرا یو شغل یطیمح

o سال آینده 10تا  5( در طی یا عوارض میزان خطر بروز بیماری ها یا رخداد ها )مرگ یا عود 
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 اتیه شده با جزئیز و توصیثبت انواع مداخالت تجو 

o )مداخالت داروئی )نوع، دوز، دفعات و مدت 

o (مداخالت رفتاری )نوع، شدت، دفعات و مدت و تواتر 

 ت یرش و تبعیت، پذیزان مقبولیثبت نحوه و م 

o مقبولیت هر مداخله 

o  تبعیت از اجزاء مداخله رفتاری 

o )پذیرش )اجرای کامل دستورات با اجزاء آن 

 در هر جلسهج مداخالت ینتااطالعات  یتمام یثبت دوره ا 

ز يبر شواهد و ن يمبتن ينيو بال يکيات مربوط به ضوابط پاراکلنيذکر جزئ) :خدمتز يجهت تجو قيدق يون هايکاسي( اندل

 (:کاسون دارديمار، انديک بين خدمت در يکه ارائه ا يتعداد موارد

 تعريف:

های مند با متاآنالیز، کارآزمائیاثربخشی طبق معتبرترین شواهد، شامل مقاالت مرور نظاماخالت پیشنهاد شده بر اساس هزینهمد

ها در نطر گرفته شده ری کافی مبنای انتخاب اندیکاسیونی با حجم نمونه و پیگیعات همگروهلبالینی با تخصیص تصادفی و مطا

 است. 

( منحصراً در این استاندارد خدمت در نظر گرفته شده است. لذا توصیه به انجام 2و  1اثربخشی )سطوح باالترین سطوح هزینه

 این اقدامات بر اساس منابع معتبر با وحدت نظر وجود دارد.

 : 1سطح 

های شود که متخصصین پزشکی اجتماعی و تیم ارائه دهنده خدمت، از طریق سیستمای را شامل میمات پیشگیرانهخد

 های سالمت باید ارائه دهند. )مبتنی بر بهترین شواهد( مراقبت

ل توجهی برای شود که با اطمینان باالئی، فواید قاب: مشخص شده و خدماتی را شامل میA این موارد در استاندارد خدمت با

 شود.آنها مطرح است لذا توصیه به ارائه این گروه از خدمات می

 : 2سطح

های شود که متخصصین پزشکی اجتماعی و تیم ارائه دهنده خدمت، از طریق سیستمای را شامل میخدمات پیشگیرانه

 های سالمت بهتر است ارائه دهند. )مبتنی بر شواهد خوب(مراقبت

شود که با اطمینان باالئی، فواید متوسطی برای شود و خدماتی را شامل میمشخص می :Bندارد خدمت با این موارد در استا

 شود.لذا توصیه به ارائه این گروه از خدمات میآنها مطرح است 

 اند.ها به منظور القاء بار اثربخشی مثبت آنها بر سالمت با رنگ سبز مشخص شدهاین دو گروه از توصیه
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 اسيون ها بر اساس سن و جنسيت:شرح انديک

 سالهدرکودک یک A( خدمات پیشگیری درجه 1

:A هيپوتيروئيدي مادرزادي: اسکرين براي نوزادان تازه متولد شده 

:A هاي پيشگيري براي نوزادان تازه متولد شدهگنوره: استفاده از دارو 

:A فنيل کتونوري(PKU)اسکرين براي نوزادان تازه متولد شده : 

:A يماري سلول داسي: اسکرين براي نوزادان تازه متولد شده ب 

 سالهدرکودک یک B( خدمات پیشگیری درجه 2

Bماهه و بيشتر تا قبل از مدرسه  6هاي دنداني با استفاده از مکمل فلورايد دهاني براي کودکان : مراقبت 

Bکاهش شنوايي درنوزادان: اسکرين همگاني براي نوزادان : 

B6ماهه بدون عالمت و با ريسک باال )توجه به موارد نياز به تجويز در زير 12-6ر آهن: مکمل آهن براي کودکان : کم خوني فق 

 ماهگي(

Bسال  5تر از : کاهش بينايي: اسکرين براي کودکان کم 

 ساله2-4درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 3

Aهايي در اين زمينه وجود ندارد. : توصيه 

 ساله2-4درکودک  Bدرجه ( خدمات پیشگیری 4

Bماهه و بيشتر 6هاي دنداني با استفاده از مکمل فلورايد دهاني براي کودکان قبل از مدرسه : مراقبت 

Bساله 5تر از هاي کم: کاهش بينايي: اسکرين براي بچه 

 ساله5درکودک  A(خدمات پیشگیری درجه 5

 :Aهايي در اين زمينه وجود ندارد. توصيه 

 ساله5درکودک Bیشگیری درجه (خدمات پ6

Bماهه و بيشتر 6هاي دنداني: با استفاده از مکمل فلورايد دهاني براي کودکان قبل از مدرسه : مراقبت 

Bساله 5تر از هاي کم: کاهش بينايي: اسکرين براي بچه 

 ساله6درکودک  A(خدمات پیشگیری درجه 7

:A هايي در اين زمينه وجود ندارد. توصيه 

 ساله6درکودک  Bدمات پیشگیری درجه ( خ8

:B  سال  6 -17چاقي: اسکرين براي کودکان و نوجوانان 

 ساله7-10درکودک  A( خدمات پيشگيري درجه 9

:A هايي در اين زمينه وجود ندارد. توصيه 

 ساله7-10درکودک B( خدمات پیشگیری درجه 10

:B  سال  6 -17چاقي: اسکرين براي کودکان و نوجوانان 

 ساله11درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 11

:A: اسکرينHIVبراي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال : 
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Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت : 

 ساله11درکودک B( خدمات پیشگیری درجه 12

Bاي زنان بدون عالمت : کم خوني فقر آهن: اسکرين بر 

Bچاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال : عفونت 

 ساله12-17درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 13

:Aن براي زنان باردار: باکتريوري بدون عالمت: اسکري 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 

A :: HIV نوجوانان با ريسک باال کرين براي بزرگساالن واس 

A :: HIV اسکرين براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

A( : RH (Dويزيت اولين بارداري هاي باردار درخون: اسکرين براي خانم 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

A ريسک باال: سيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با 

A  استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت : 

 ساله12-17درکودک B( خدمات پیشگیری درجه 14

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

Bاند براي تغذيه اني که تازه زايمان کردههاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادر: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

:B هاي مراقبتي درکلينيکسال با سيستم12-18افسردگي: اسکرين براي نوجوانان 

Bريسک باال : گنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با 

B کم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bچاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال هاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگ: عفونت 

 ساله18در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 15

Aباکتريوري بودن عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 
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A :: HIV  نوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

A :: HIV  اسکرين براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

Aتر سال و باال 18زرگساالن : فشار خون باال: اسکرين براي ب 

A( : RH (Dهاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

Aاکو: مشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : استفاده از تنب 

 ساله 18در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 16

Bسوءمصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA پستان: براي زنان با ريسک باال براي کانسر سرويکس و 

B اند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کردهدر مراقبت: تغذيه با شير مادر: مداخالت

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

 :B:سال12-18اسکرين براي نوجوانان  افسردگي 

Bساله و بيشتر18راي بزرگساالن ن ب: افسردگي: اسکري 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي قلبي عروقيبيماريهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم: مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتور 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bاسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق: چاقي : 

Rh (D):B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80و مردان با  : اسکرين براي زنان2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله19در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 17

Aباکتريوري بودن عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

A: کنندفوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 

A: HIV: اسکرين براي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال 

A:HIV: اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

Aتر سال و باال 18ن : فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساال 

A( : RH (Dهاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 
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Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

Aشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : استفاده از تنباکو: م 

 ساله 19در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 18

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bاند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کردهقبت: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مرا

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

B کافي از طرف پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران  ساله و بيشتر، زماني که حمايت18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن

 افسردگي وجود داشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي قلبي عروقيبيماريهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتور 

Bبراي زنان باردار بدون عالمت : کم خوني فقر آهن: اسکرين 

Bچاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B:  135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله20در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 19

Aباکتريوري بدون عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 

A :: HIV  اسکرين براي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال 

A :: HIV  اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاردار: اسکرين براي زنان ب 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

A( : RH (D هاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aخالت براي بزرگساالن: استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مدا 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : 

 ساله 20در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 20
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Bسوءمصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA ک باالبراي کانسر سرويکس و پستان: براي زنان با ريس 

Bاند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کرده: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

Bساله و بيشتر18ي بزرگساالن برا : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي فاکتور: رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسکCVD 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

B:سال با ريسک باال براي  34-20اسکرين براي مردان : اختالالت ليپيد در بزرگساالنCHD 

Bسال با ريسک باال براي 44-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي زنانCHD 

Bچاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باالنت: عفو 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله21-24در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 21

Aان باردار: باکتريوري بودن عالمت: اسکرين براي زن 

A: کانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 

 A :: HIV  اي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باالاسکرين بر 

A :: HIV  اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

A تر سال و باال 18: فشار خون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

A( : RH (Dهاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aزنان باردار : سيفيليس: اسکرين براي 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : 

 ساله 21-24در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 22

Bو مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : سوء مصرف الکل: اسکرين 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس و پستان: براي زنان با ريسک باال 

Bاند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کرده: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر
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B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

B ساله و بيشتر18براي بزرگساالن : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي ور: رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتCVD 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bسال باريسک باالبراي  34-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي مردانCHD 

Bسال با ريسک باال براي 44-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي زنانCHD  

Bره با شدت باال براي زنان و مردان چاق: چاقي: اسکرين ومشاو 

Rh (D):B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله25-34در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 23

Aباکتريوري بدون عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

A:کنندزنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي مبه عنوان مکمل براي تما : فوليک اسيد 

 :HIV: A  اسکرين براي بزرگساالن ونوجوانان با ريسک باال 

:HIV: A اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

A تر و باال سال 18: فشار خون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

A( : RH (D هاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

A انجام مداخالت براي زنان باردار : استفاده از تنباکو: مشاوره و 

 ساله 25-34در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 24

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bاند براي تغذيه اي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کردهه: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

B از طرف پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران  ساله و بيشتر، زماني که حمايت کافي18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن

 افسردگي وجودداشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 



 

16 

 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

Bالمت: کم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن ع 

Bسال با ريسک باال براي  34-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي مردانCHD 

Bسال با ريسک باال براي  44 -20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي زنانCHD  

Bچاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B ان باردار خون: اسکرين براي زنRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله35-39در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 25

Aباکتريوري بدون عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکننداي آن اقدام مي: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمام زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا بر 

:HIV: Aنوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

:HIV: A اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A  بيشتر ساله و35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

A ( :RH (Dهاي باردار در اولين ويزيت بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aسفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

Aداخالت براي زنان باردار : استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام م 

 ساله 35-39در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 26

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس و پستان: براي زنان با ريسک باال 

Bاند براي تغذيه يه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کردههاي اول: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان باردار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

B ساله و بيشتر18براي بزرگساالن : افسردگي: اسکرين 

Bن باردار و زنان با ريسک باال: گنوره: اسکرين براي زنا 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bسال با ريسک باال براي  44-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي زنانCHD  
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B :چاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق 

Rh (D) :B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80زنان و مردان با  : اسکرين براي2: ديابت مليتوس نوع BP = تر . و باال 

 ساله40-44درافراد  A( خدمات پیشگیری درجه 27

Aباکتريوري بودن عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A باال تر با ريسکو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمان زنان که تصميم براي باردار شدن دارند يا براي آن اقدام مي 

: HIV :A اسکرين براي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال 

: HIV :A اسکرين براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

Aتر سال و باال 18راي بزرگساالن : فشارخون باال: اسکرين ب 

:A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

A( : RH (Dهاي باردار در ويزيت اولين بارداريخون: اسکرين براي خانم 

Aسفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاز تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : استفاده 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : 

 ساله 40-44در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 28

Bسوءمصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA سرويکس و پستان: براي زنان با ريسک باال براي کانسر 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

Bاند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کرده: تغذيه با شير مادر: مداخالت در مراقبت

 کودک با شير مادر

Bتر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24راي زنان : کالميديا: اسکرين ب 

B ساله و بيشتر، زماني که حمايت کافي از طرف پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران 18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن

 افسردگي وجود داشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

B: هاي ديگر براي رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bسال با ريسک باال براي  44-20: اختالالت ليپيد در بزرگساالن: اسکرين براي زنانCHD  

Bال براي زنان و مردان چاق: چاقي: اسکرين و مشاوره با شدت با 

Rh (D):B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 
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Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  باالتر. و 

 ساله 45-49در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 29

 :A آسپرين براي پيشگيري ازCVD:  سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79براي مردان 

Aباکتريوري بودن عالمت: اسکرين براي زنان باردار : 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

Aتر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24ين براي زنان سن : کالميديا: اسکر 

Aکنند: فوليک اسيد: به عنوان مکمل براي تمام زنان که تصميم براي باردارشدن دارند يا براي آن اقدام مي 

:HIV: A نوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

:HIV: A اسکرين: براي زنان باردار 

A هپاتيت :Bاسکرين براي زنان باردار : 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A  ساله وبيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

:A  ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

A( : RH (D هاي باردار در ويزيت اولين بارداريخانم خون: اسکرين براي 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان باردار : 

Aسفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي زنان باردار : 

 ساله 45-49در افراد  Bت پیشگیری درجه ( خدما30

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

Bاند براي تغذيه هاي اوليه براي تشويق و ترغيب تمام زنان و مادراني که تازه زايمان کردهت در مراقبت: تغذيه با شير مادر: مداخال

 کودک با شير مادر

B تر با ريسک باالو باال 25تر يا زنان بادار ساله و کم24: کالميديا: اسکرين براي زنان 

B ساله و بيشتر18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن 

Bه: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال: گنور 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

Bکم خوني فقر آهن: اسکرين براي زنان باردار بودن عالمت : 

Bچاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Rh (D):B  خون: اسکرين براي زنان باردارRh (D)  منفي با آزمونAb 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 
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 ساله 50-54درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 31

:A  آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد45-79: براي مردان 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aسالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50ين براي يزرگساالن که شروع آن از سن : کانسر کولورکتال: اسکر 

: HIV :Aنوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

:A  ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين:اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 50-54در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 32

Bاسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار: سوء مصرف الکل : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

B ساله50-74: کانسر پستان: اسکرين توسط ماموگرافي براي زنان 

Bساله و بيشتر، زماني که حمايت کافي از طرف پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران 18بزرگساالن  : افسردگي: اسکرين براي

 افسردگي وجودداشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

B :چاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 55-59درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 33

:A  آسپرين براي پيشگيري ازCVD  سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79براي مردان 

 :A آسپرين براي پيشگيري ازCVD  سال جهت پيشگيري از سکته ايسکميک مغزي 55-79براي زنان 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

Aتر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24ن براي زنان سن : کالميديا: اسکري 

A سالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50: کانسر کولورکتال: اسکرين براي بزرگساالن که شروع آن از سن 

: HIV :A نوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

Aتر سال و باال 18ن : فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساال 

:A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

:A ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 
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Aخالت براي بزرگساالن : استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مدا 

 ساله 55-59درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 34

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس و پستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

B ساله50-74: کانسر پستان: اسکرين توسط ماموگرافي براي زنان 

B ساله و بيشتر، زماني که حمايت کافي از طرف پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران 18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن

 افسردگي وجودداشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي ذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتور: رژيم غCVD 

Bچاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2نوع : ديابت مليتوس BP =  .و باالتر 

 ساله 60-64درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 35

:A آسپرين براي پيشگيري از:CVD  سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79براي مردان 

A آسپرين براي پيشگيري از:CVD ايسکميک مغزيسال جهت پيشگيري از سکته  55-79: براي زنان 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي: 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24:کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

A سالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50: کانسر کولورکتال: اسکرين براي بزرگساالن که شروع آن از سن 

: HIV: A نوجوانان با ريسک باال رين براي بزرگساالن واسک 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

: A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

: A :ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اسکرين براي زنان اختالالت ليپيد در بالغينCHD 

Aيس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال: سيفيل 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 60-64درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 36

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA  پستان: براي زنان با ريسک باالبراي کانسر سرويکس و 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

B ساله50-74: کانسر پستان: اسکرين توسط ماموگرافي براي زنان 

Bساله و بيشتر18براي بزرگساالن  : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي ايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتور: رژيم غذCVD 

Bمشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق  : چاقي: اسکرين و 



 

21 

 

:B ساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60بدون داشتن ريسک فاکتور، يا  ساله و باالتر65استئوپورز: اسکرين براي زنان يائسه 

B :هاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باالعفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 65درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 37

:A آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد45-79: براي مردان 

:A آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از سکته ايسکميک مغزي 55-79: براي زنان 

Aکانسر سرويکس: اسکرين براي زنان فعال از نظر جنسي : 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

Aسالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50انسر کولورکتال: اسکرين براي يزرگساالن که شروع آن از سن : ک 

:A : HIV اسکرين براي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A ساله و بيشتر35ردان اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي م 

:A  ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 65درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 38

 :B ساله سيگاري 65-75آنوريسم آئورت شکمي: اسکرين براي مردان 

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

Bساله50-74انسر پستان: اسکرين توسط ماموگرافي براي زنان : ک 

Bساله و بيشتر18براي بزرگساالن  : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

B :اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : چاقي 

:B ساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60تر بدون داشتن ريسک فاکتور، يا ساله و باال65استئوپورز: اسکرين براي زنان يائسه 

Bبا ريسک باال هاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 66-74درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 39

:A  آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79: براي مردان 

:A  آسپرين براي پيشگيري ازCVDسال جهت پيشگيري از سکته ايسکميک مغزي55-79ن : براي زنا 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

A سالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50: کانسر کولورکتال: اسکرين براي بزرگساالن که شروع آن از سن 

A:: HIV  ونوجوانان با ريسک باالاسکرين براي بزرگساالن  
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A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

:A ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

A و مردان با ريسک باال: سيفيليس: اسکرين براي زنان 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 66-74درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 40

 :B سيگاري  ساله65-75آنوريسم آئورت شکمي: اسکرين براي مردان 

Bار: سوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان بارد 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

B ساله50-74: کانسر پستان: اسکرين توسط ماموگرافي براي زنان 

B پرسنل و کادر پزشکي براي بيماران  ساله و بيشتر، زماني که حمايت کافي از طرف18: افسردگي: اسکرين براي بزرگساالن

 افسردگي وجودداشته باشد.

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

Bچاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق :  

:B ساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60تر بدون داشتن ريسک فاکتور، يا ساله و باال65استئوپورز: اسکرين براي زنان يائسه 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80زنان و مردان با : اسکرين براي 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 75درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 41

 :A آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79: براي مردان 

 :A آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از سکته ايسکميک مغزي55-79: براي زنان 

Aتر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24يديا: اسکرين براي زنان سن : کالم 

A سالگي نيز ادامه دارد. 75سالگي بوده و تا سن  50: کانسر کولورکتال: اسکرين براي يزرگساالن که شروع آن از سن 

A :: HIV  اسکرين براي بزرگساالن و نوجوانان با ريسک باال 

Aتر سال و باال 18راي بزرگساالن : فشارخون باال: اسکرين ب 

:A  ساله و بيشتر35اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان 

:A ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

Aو انجام مداخالت براي بزرگساالن  : استفاده از تنباکو: مشاوره 

 ساله 75درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 42

 :B ساله سيگاري 65-75آنوريسم آئورت شکمي: اسکرين براي مردان 

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA ن با ريسک باالبراي کانسر سرويکس وپستان: براي زنا 
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Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

B ساله و بيشتر18براي بزرگساالن : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي: رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتور CVD 

B چاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

:B ساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60تر بدون داشتن ريسک فاکتور، يا ساله و باال65استئوپورز: اسکرين براي زنان يائسه 

Bل از نظر جنسي با ريسک باالهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعا: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 76-79درافراد  A( خدمات پیشگیری درجه 43

 :A آسپرين براي پيشگيري ازCVD سال جهت پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد 45-79: براي مردان 

:A آسپرين براي پيشگيري از CVD سال جهت پيشگيري از سکته ايسکميک مغزي55-79: براي زنان 

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

 A :: HIV  نوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A ساله و بيشتر35الت ليپيد در بالغين: اسکرين براي مردان اختال 

:A  ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 76-79درافراد  Bمات پیشگیری درجه ( خد44

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس وپستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

Bساله و بيشتر18گساالن براي بزر : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

B چاقي: اسکرين ومشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

 :Bساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60تر بدون داشتن ريسک فاکتور، يا باال ساله و65ائسه استئوپورز: اسکرين براي زنان ي 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP = االتر. و ب 

 ساله80درافراد A( خدمات پیشگیری درجه 45

A تر با ريسک باالو باال 25تر يا سن و کم 24: کالميديا: اسکرين براي زنان سن 

:HIV: A نوجوانان با ريسک باال اسکرين براي بزرگساالن و 

A تر سال و باال 18: فشارخون باال: اسکرين براي بزرگساالن 

:A ساله و بيشتر35الغين: اسکرين براي مردان اختالالت ليپيد در ب 
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:A ساله و بيشتر با ريسک باال براي 45اختالالت ليپيد در بالغين: اسکرين براي زنانCHD 

Aسيفيليس: اسکرين براي زنان و مردان با ريسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت براي بزرگساالن : 

 ساله 80درافراد  Bه ( خدمات پیشگیری درج46

Bسوء مصرف الکل: اسکرين و مشاوره رفتاري براي زنان و مردان و زنان باردار : 

B آزمايش :BRCA براي کانسر سرويکس و پستان: براي زنان با ريسک باال 

Bکانسر پستان: پيشگيري دارويي براي زنان با ريسک باال : 

Bبيشترساله و 18براي بزرگساالن  : افسردگي: اسکرين 

Bگنوره: اسکرين براي زنان باردار و زنان با ريسک باال : 

Bهاي ديگر براي : رژيم غذايي سالم مشاوره براي بزرگساالن با هپيرليپيدمي و ريسک فاکتورCVD 

B چاقي: اسکرين و مشاوره با شدت باال براي زنان و مردان چاق : 

 :B ساله و بيشتر با داشتن ريسک فاکتور60تر بدون داشتن ريسک فاکتور، يا البا ساله و65استئوپورز: اسکرين براي زنان يائسه 

Bهاي منتقله از راه جنسي: مشاوره رفتاري براي نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسي با ريسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرين براي زنان و مردان با 2: ديابت مليتوس نوع BP =  .و باالتر 

 خدمت: قيدق يون هايکاسيدر خصوص کنترااند يعلم شواهد( م

 ون ندارد.یکاسیاز مداخالت وجود نداشته باشد، کانترااند یبرخ یکه شواهد مؤثر برا ین خدمت به جز در مواردیا

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 

يرد
 ف

 عنوان تخصص
زان يم

 التيتحص

 مدت زمان مشارکت 

ند ارائه يدر فرا

 خدمت

 ن و بعد از ارائه خدمتيرکت در قبل، حنوع مشا

1 
 يپزشک

 *ياجتماع
 ز مداخالتين و تجوييخطر جامع و تع يابيارز قهيدق 60تا  30 تخصص

 هيتغذ 2
کارشناس 

 ارشد
 يم درمانين رژييو تع يه ايت تغذيجامع وضع يابيارز قهيدق 45 تا 30

 روانشناس 3
کارشناس 

 ارشد
 قهيدق 45تا  30

يت سالمت روان و تعيين مداخالت ارزيابي جامع وضع

 روانشناختي

 قهيدق 45تا  30 تخصص يورزش يپزشک 4
ارزيابي جامع وضعيت فعاليت فيزيکي و تعيين مداخالت 

 فعاليت فيزيکي
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ص يت کند، در صورت تشخيريتمام خدمت را مد يتواند به تنهائ يارائه خدمت بوده و م ي، مسئول اصلياجتماع يمتخصص پزشک *

 در ارائه خدمت خواهند داشت. يدرصد 10گر اعضاء سهم يک از دي، هر يميارائه مراقبت به صورت تضرورت 

 

 

 

  جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه: يمختلف بستر ي( مدت اقامت در بخش هاس
 به طور معمول ندارد.

 

در قالب فرم  ي، کتبيشفاهبه صورت  -همراه-ماريد به بيکه با ي)موارد آموزش ماريجهت آموزش به ب ي( موارد ضرورع

از درمان  يع نموده و از عوارش ناشيو . . .  آموزش داده شود تا روند درمان را تسر  CD، يمار، پمفلت آموزشيآموزش به ب

 :د(ينما يريجلوگ
 

 .يکيزيت فيو فعال ي، روانشناختيم درماني، رژير سبک زندگييآموزش تغ يو پملفت ها ينوشتار يه هايتوص

 .يبعد يهاشرفت در مشاورهيبر حسب پ يبه روزرسانبه همراه 

 

 منابع:

دکتر  - یثمیپاشا می)ها( : دکتر عل سندهینو(، 1391)، سالمت یو ارتقا یریشگیپ کینیکل یدستورالعمل جامع راه انداز .1

 9789640492604:  شابکی، دکتر زهرا زمان -پژوه کیاکبر ن

2. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/topic_search_results?topic_status=P 

 

 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمانمی سال 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار. 
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  يبسمه تعال

 زيتجو يراهنما نيفرم تدو

 RVUکد  عنوان استاندارد

 کاربرد خدمت
افراد صاحب 

ت يصالح

 ز يت تجوجه

 يارائه کنندگان اصل

 ت يصاحب صالح

 زيشرط تجو

محل ارائه 

 خدمت

 يتواتر خدمت
مدت 

زمان 

 ارائه 

 حات يتوض

 ونيکاسياند ييسرپا يبستر
کنترا 

 ونيکاسياند
 فواصل انجام  ازيتعداد دفعات مورد ن

مشاوره ارائه 

فردي طب 

پيشگيري و با 

مداخالت کاهنده 

ريسک فاکتورها 

سيگار، شامل 

تنباکو، الکل و 

ساير ريسک 

 فاکتورها

901975 Ѵ Ѵ 
 يتمام

 پزشکان 

 ين پزشکيمتخصص-

 ياجتماع

 و يپزشکان عموم-

)به   نيمتخصصساير

ذراندن گشرط 

 يمهارت يهادوره

و  يابيمربوط به ارز

ت جامع خطر يريمد

 ها(يماريب

 

 موارد طبق 

درج شده 

 در

استاندارد  

 خدمت

 ندارد

مطب، 

ک، ينيکل

 ،مارستانيب

 بخش

بر حسب شدت خطر 

 از هر دو هفته تا ساالنه

بر حسب شدت 

خطر از هر دو 

 هفته تا ساالنه

تا  30

60  

 قهيدق

، ياجتماع يخصص پزشکتم

ارائه خدمت  يمسئول اصل

تمام  يتواند به تنهائيبوده و م

ت کند، در يريخدمت را مد

ص ضرورت يصورت تشخ

، يميارائه مراقبت به صورت ت

گر اعضاء سهم يک از ديهر 

در ارائه خدمت  يدرصد 10

 خواهند داشت.
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