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گار، تنباکو، الکل و ساري ري    سک افکتوراهريسک افکتوراه شامل سي
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 ن:يتدو م ويتنظ

 انجمن علمي پزشکي اجتماعي ايران

  ياجتماع يپزشک يشته تخصصرهيأت ممتحنه و ارزشيابي 
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 و راهنماهاي سالمت تدوين استانداردگروه  

 و تعرفه سالمتتدوين استاندارد ، يفن آور يابيدفتر ارز

 ي ، دکتر مريم خيريدکتر مهدي يوسف
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 مقدمه:

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

ها آنها تشخیص داده شده و مداخالت متناسب برای بیماران ارائه شود، با ترین مراحل از سیر طبیعی بیماریابتدائی

متر و پیامدهائی بهتر به سرانجام خواهد رسید. اگر هنوز بیماری در فرد ایجاد نشده باشد، با مداخله مؤثر در ای کهزینه

توان از بروز آنها جلوگیری کرد. این مداخالت در عوامل خطر بیولوژیک و رفتاری بروز ها میعوامل خطر بیماری

ها شده و یا حداقل بروز بیماری را به تعویق بیاندازد و تقریباً در یتواند به نحو مؤثری مانع از رخداد بیمارها، میبیماری

 اند. تمام موارد شدت بیماری در این حالت کمتر از مواردی است که مداخالت مربوطه را دریافت نکرده

ستری و های هنگفت تشخیص، بها و هزینهتواند از بار بیماریارائه این مداخالت بسیار مقرون به صرفه بوده و می

ها در تخصص پزشکی اجتماعی فرصت استثنائی برای نظام سالمت درمان، به طور قابل توجهی بکاهد. ارائه این مراقبت

 جهت کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی را فراهم خواهد کرد.

اندیکاسیون آنها ها به صورت گروهی برای مجموعه افراد دو تا هشت نفر، در مواردی که بر اساس شواهد ارائه مشاوره

تواند در ارتقاء سالمت جامعه نقشی کلیدی ارائه به اثبات رسیده است، بر اساس سن و جنس، به طور اختصاصی می

 باشند.ها در بخش دولتی و خصوصی و در قالب خدمات سرپائی در مراکز مختلف قابل ارائه میکند. این مراقبت

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

گار، یسک فاکتورها شامل سیو با مداخالت کاهنده ر یریشگیطب پ نفر( 8نفر تا  2)حداقل  یگروهمشاوره ارائه 

  901980 یکد مل – هر نفر ی؛ به ازاسک فاکتورهایر ریتنباکو، الکل و سا

Providing preventive medicine group (at least 2 to 8 persons) counseling and risk factor 

interventions including smoking, tobacco use, alcohol consumptions and other risk 

factors; per person 
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 : ح خدمت مورد بررسييب( تعريف و تشر

را دارا  یمشخص زان خطر برآورد شدهیم ،زان خطریم یریگاندازه یفرد یابیارزکه در  یافراد، یگروهن مشاوره یدر ا

ا درمان، مداخالت یبه منظور کاهش خطر و  ،ر(یی)قابل تغاست شده  یشناسائشان یا یبرا یمشخصو عوامل خطر بوده 

 . افت خواهند کردیر عامل خطر را درییتغ یمختلف برا

 یهاهیارائه توصا یو  یا گروه درمانیو  یر سبک زندگییتغ یهان نوع از مشاوره مداخالت عمدتاً بر اساس روشیدر ا

 ه شود.یا توصیز یتجو تواندیافراد م یبرا یگروهاست که به طور  یدرمان یهاح از روشیت صحیتبع

ج، مرور تجارب موفق یبه سؤاالت را ، پاسخیعموم یهاهی، توصی، گروه درمانیمداخالت روانپزشکمداخالت شامل 

 ر رفتار حسب مورد خواهد بود. ییتغ یهایک از تئوریا بر اساس هر یو درمان و  یر سبک زندگییتغ

 :يماريجهت درمان ب يضرور يجرهايپروس ايج( اقدامات 

 جريقبل از انجام پروس يابيارز 

o خطر مرتبط با موضوع مشاوره یابیارز 

o ازمند مداخلهین نوع عوامل خطر نییتع 

o ر رفتارییتغ و یر سبک زندگییعامل خطر با در نظر گرفتن تغ یح برایصح یکرد درمانین روییتع 

o ن مداخلهیبه منظور انتخاب بهتر افراد یو شغل یو اجتماع ی، اقتصادیط عمومیشرا یابیارز 

o وری )سنجش تراکم استخوان، درخواست انجام اقدامات پاراکلینیک، تصویر برداری و تشخیصی ضر

ل توجه مد نظر های بدن و ...( برای هر بیماری دارای بار و مرگ و میر قابگیری ترکیب بافتاندازه

جهت انجام مشاوره گروهی )شامل کلیه موارد مرتبط با ارزیابی خطر موارد درج شده 

های استاندارد خدمت( که استفاده از نتایج آنها در روند مشاوره و با توجه به مدل تغییر اندیکاسیون

 رفتار انتخاب شده مورد نیاز است

o ن شواهد موجودیاساس معتبرتر بر افراد ین مداخله/مداخالت برایانتخاب بهتر 

 جرين  انجام پروسيح يابيارز 

o آغاز روند مشاوره با مقدمه در خصوص مداخله 
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o تعین اهداف مورد نظر در تغییر رفتار 

o ارائه راهکارهای مختلف دستیابی به اهداف 

o های مختلف ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ارائه شاخص 

o  بیان اهمیت رفتارهای مورد نظر 

o روند ارائه مشاوره در گروه یابیارز 

o افراد در گروه یازهایانطباق با نزان یم یابیارز 

o ا کوتاه مدت یو  یج آنینتا یابیارز 

 جريبعد از انجام پروس يابيارز 

o ه هایتوصرش یزان پذیم یابیارز  

o ت از دستورات یزان تبعیم یابیارز 

o ج مداخالت انجام شده ینتا یابیارز 

 جريام پروسانج يکنترل عوارض جانب 

o حسب مورد یرفتار یاحتمالعوارض  یو بررس یابیارز 

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

o گری، حداکثر هر ماه تا کاهش خطر به مورد دار باالیو بس در موارد با خطر باال 

o  به مورد دیگرا کاهش خطر ، هر سه ماه تمتوسطکم و در موارد با خطر 

o ساالنهوارد با خطر بسیار کمدر م ، 

 ز:يو استاندارد تجو خدمت مربوطه/ ( Orderز )يت جهت تجوي( افراد صاحب صالحه

 (و متخصص یعموم)ه پزشکان یکل 

 :ارائه خدمت مربوطهت جهت يافراد صاحب صالح( و

  متخصصین پزشکی اجتماعی 

 



 

 

 

 

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

یرد
 ف

 عنوان تخصص
از به طور استاندارد یتعداد موردن

 ارائه هر خدمت یبه ازا

الت یزان تحصیم

 ازیمورد ن

مصوب در  یا دوره آموزشیسابقه کار و 

 صورت لزوم
 ند ارائه خدمتینقش در فرا

 کارشناس ارشد 1 تغذیه و رژیم درمانی 1
ط به های مهارتی مربوگذراندن دوره

 هاارزیابی و مدیریت جامع خطر بیماری

 مدیریت تغییر سبک زندگی در حوزه رژیم درمانی 

 درصد از کل خدمت( 10)

 متخصص 1 پزشکی ورزشی 2
مربوط به مهارتی های گذراندن دوره

 هاارزیابی و مدیریت جامع خطر بیماری

 مدیریت تغییر سبک زندگی در حوزه فعالیت فیزیکی 

 کل خدمت(درصد از  10)

 1 روانشناسی/روانپزشکی 3
کارشناسی 

 ارشد/تخصص

مربوط به مهارتی های گذراندن دوره

 هاارزیابی و مدیریت جامع خطر بیماری

مدیریت تغییر سبک زندگی در حوزه سالمت روان و 

 نیاز به مداخالت روانشناختی و تغییر رفتار 

 درصد از کل خدمت( 10)



 

 

 

 
 

  :و مکان ارائه خدمت يکيزيف يفضا ي( استانداردهاح

 مناسب یلم و با فضاید، فیش اسالیبه تعداد افراد و امکانات نما یصندل یدارا یمشاوره گروهاطاق 

 که دارای شرایط فوق استرائه در مطب، کلینیک، درمانگاه و بخش قابل ا

  :هر خدمت يبه ازا يه ايسرما يزات پزشکي( تجهط

سیستم کامپیوتر ، لم و صدایضبط و پخش فاستاندارد، در موارد خاص دستگاه  یهال پرونده سالمت بر اساس فرمیسامانه تشک

 شخصی(متصل به اینترنت )تبلت، لپ تاپ یا کامپیوتر 

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

يرد
 ف

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

 هر فرد يبه ازا قلم و کاغذ 1

 هر فرد يبه ازا 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

 افراد ین شده براییزان خطر تعیق مربوط به میثبت اطالعات دق 

 مداخله و مشاوره اتیثبت جزئ 

  هر جلسه یبازخوردهاثبت  

 ج مداخالتینتا یثبت دوره ا 

 ثبت بازخوردها و سواالت مشاوره گیرندگان 

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
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 تعريف:

ای بالینی همند با متاآنالیز، کارآزمائیاثربخشی طبق معتبرترین شواهد، شامل مقاالت مرور نظاممداخالت پیشنهاد شده بر اساس هزینه

 ها در نطر گرفته شده است. ری کافی مبنای انتخاب اندیکاسیونعات همگروهی با حجم نمونه و پیگیالبا تخصیص تصادفی و مط

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

 بع معتبر با وحدت نظر وجود دارد.اقدامات بر اساس منا

 : 1سطح 

های های مراقبتای را شامل می شود که متخصصین پزشکی اجتماعی و تیم ارائه دهنده خدمت، از طریق سیستمخدمات پیشگیرانه

 سالمت باید ارائه دهند. )مبتنی بر بهترین شواهد( 

شود که با اطمینان باالئی، فواید قابل توجهی برای آنها مل می: مشخص شده و خدماتی را شاAاین موارد در استاندارد خدمت با

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

 : 2سطح

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

 د. )مبتنی بر شواهد خوب(سالمت بهتر است ارائه دهن

شود که با اطمینان باالئی، فواید متوسطی برای آنها شود و خدماتی را شامل میمشخص می :Bاین موارد در استاندارد خدمت با 

 شود.لذا توصیه به ارائه این گروه از خدمات میمطرح است 

 اند.سالمت با رنگ سبز مشخص شده ها به منظور القاء بار اثربخشی مثبت آنها براین دو گروه از توصیه

 شرح انديکاسيون ها بر اساس سن و جنسيت:

  سالهدرکودک یک A( خدمات پیشگیری درجه 1

:A ( فنیل کتونوری، گنوره، هیپوتیروئیدی مادرزادیمشاوره در خصوص مشکالت دارای بار و اهمیت سالمتی به والدین(PKU) ،

 ، مشکالت رشد(بیماری سلول داسی

 سالهدرکودک یک Bات پیشگیری درجه ( خدم2

B :های دندانی، کاهش شنوایی، کم خونی فقر آهن، مشاوره در خصوص مشکالت دارای بار و اهمیت سالمتی به والدین )مراقبت

  کاهش بینایی(

 ساله2-4درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 3

Aهایی در این زمینه وجود ندارد. : توصیه 

 ساله2-4درکودک  Bجه ( خدمات پیشگیری در4

Bهای دندانی، کاهش بینایی( : مشاوره در خصوص مشکالت دارای بار و اهمیت سالمتی به والدین )مراقبت 

 ساله5درکودک  A(خدمات پیشگیری درجه 5

 :Aهایی در این زمینه وجود ندارد. توصیه 

 ساله5درکودک B(خدمات پیشگیری درجه 6

 Bهای دندانی، کاهش بینایی( رای بار و اهمیت سالمتی به والدین )مراقبت: مشاوره در خصوص مشکالت دا 

 ساله6درکودک  A(خدمات پیشگیری درجه 7
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:A هایی در این زمینه وجود ندارد. توصیه 

 ساله6درکودک  B( خدمات پیشگیری درجه 8

:B  سال  6 -17برای کودکان و نوجوانان و مشاوره چاقی: اسکرین 

 ساله7-10درکودک  Aی درجه ( خدمات پیشگیر9

:A هایی در این زمینه وجود ندارد. توصیه 

 ساله7-10درکودک B( خدمات پیشگیری درجه 10

:B  سال  6 -17برای کودکان و نوجوانان اوره شو مچاقی: اسکرین 

 ساله11درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 11

:A:  مشاورهHIVاال: برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک ب 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

A تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت : استفاده از  

 ساله11درکودک B( خدمات پیشگیری درجه 12

B :بدون عالمت و دختران برای زنان  مشاوره و اسکرین: کم خونی فقر آهن 

Bردان چاق: چاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و م 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال : عفونت 

 ساله12-17درکودک  A( خدمات پیشگیری درجه 13

:Aباکتریوری بدون عالمت: مشاوره برای زنان باردار : 

Aکانسر سرویکس: مشاوره برای زنان فعال از نظر جنسی : 

A تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24: کالمیدیا: مشاوره برای زنان سن 

Aکنند: فولیک اسید: مشاوره مکمل درمانی برای تمان زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام می 

A :: HIV نوجوانان با ریسک باال مشاوره برای بزرگساالن و 

A :: HIV  زنان باردارمشاوره برای 

A هپاتیت :Bمشاوره برای زنان باردار : 

A( : RH (Dویزیت اولین بارداری های باردار درخون: مشاوره برای خانم 

Aسیفیلیس: مشاوره برای زنان باردار : 

Aسیفیلیس: مشاوره برای زنان و مردان با ریسک باال : 

A استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت : 

 ساله12-17درکودک Bپیشگیری درجه  ( خدمات14

Bسوء مصرف الکل: مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادر: تغذیه با شیر مادر: مشاوره تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده 

B تر با ریسک باالو باال 25یا زنان بادار  ترساله و کم24: کالمیدیا: مشاوره برای زنان 

:B سال 12-18افسردگی: مشاوره و اسکرین برای نوجوانان 

Bگنوره: مشاوره برای زنان باردار و زنان با ریسک باال : 

B کم خونی فقر آهن: مشاوره برای زنان باردار بودن عالمت : 
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Bچاق : چاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان 

Rh (D) :B  خون: اسکرین و مشاوره برای زنان باردارRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال : عفونت 

 ساله18در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 15

A :رای زنان باردارب مشاوره: باکتریوری بودن عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندبه عنوان مکمل برای تمان زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میمشاوره : فولیک اسید 

A :: HIV  نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

A :: HIV  برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B :برای زنان باردار مشاوره 

A تر سال و باال 18برای بزرگساالن و مشاوره : فشار خون باال: اسکرین 

A( : RH (D :های باردار در ویزیت اولین بارداریبرای خانم مشاوره خون 

A:  :برای زنان باردارمشاوره سیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باالمشاوره : سیفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

 ساله 18در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 16

Bمصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار: سوء 

B : کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باالمشاوره 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده شاوره: تغذیه با شیر مادر: م 

Bتر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24رین برای زنان : کالمیدیا: اسک 

 :B سال 12-18افسردگی: اسکرین برای نوجوانان 

B ساله و بیشتر18: افسردگی: اسکرین برای بزرگساالن 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای قلبی عروقیبیماریهای دیگر برای ن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتور: رژیم غذایی سالم: مشاوره برای بزرگساال 

B :برای زنان باردار بودن عالمت مشاوره و اسکرین: کم خونی فقر آهن 

Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D):B  خون: اسکرین برای زنان باردارRh (D)  منفی با آزمونAb 

B :های منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالعفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله19در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 17

A :برای زنان باردار ه و اسکرینمشاور: باکتریوری بودن عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 
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A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندبه عنوان مکمل برای تمان زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میمشاوره : فولیک اسید 

A. HIV: برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

A :HIVبرای زنان باردار : مشاوره 

A هپاتیت :B :برای زنان باردار مشاوره 

A :تر سال و باال 18برای بزرگساالن  مشاوره و اسکرین: فشارخون باال 

A( : RH (D :اریهای باردار در ویزیت اولین باردبرای خانم مشاورهخون 

A :برای زنان باردار مشاوره: سیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

 ساله 19در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 18

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

Bبرای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال : مشاوره 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده شاوره: تغذیه با شیر مادر: م 

Bتر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24برای زنان  مشاوره و اسکرینالمیدیا: : ک 

B :ساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاوره: افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای قلبی عروقیبیماریهای دیگر برای ک فاکتور: رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریس 

B :اسکرین برای زنان باردار بدون عالمتمشاوره و : کم خونی فقر آهن 

Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از را: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره . : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله20در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 19

A :ارداراسکرین برای زنان بمشاوره و : باکتریوری بدون عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره : کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندبه عنوان مکمل برای تمان زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میمشاوره : فولیک اسید 

A :: HIV  برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

A :: HIV  برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B : اسکرین برای زنان باردارمشاوره و 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

A( : RH (D  :های باردار در ویزیت اولین بارداریبرای خانم مشاورهخون 
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A : :برای زنان باردار مشاورهسیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

 ساله 20در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 20

Bصرف الکل: مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار: سوءم 

B رای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باال: مشاوره 

B :اند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کردهمشاوره : تغذیه با شیر مادر 

B :تر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24رای زنان ب مشاوره: کالمیدیا 

B :ساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاوره: افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای فاکتور: رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسکCVD 

B :اسکرین برای زنان باردار بودن عالمتمشاوره و : کم خونی فقر آهن 

B :سال با ریسک باال برای  34-20اسکرین برای مردانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD 

B :سال با ریسک باال برای 44-20اسکرین برای زنانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD 

Bمشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق ین و: چاقی: اسکر 

Rh (D) :B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال: عفونت 

B 135 /80زنان و مردان با اسکرین برای مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله21-24در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 21

A :اسکرین برای زنان باردارمشاوره و : باکتریوری بودن عالمت 

A:  :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاورهکانسر سرویکس 

A :با ریسک باال ترو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندبه عنوان مکمل برای تمان زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میمشاوره : فولیک اسید 

 A:: HIV  برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

A :: HIV  برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B :برای زنان باردار مشاوره 

Aتر سال و باال 18برای بزرگساالن  مشاوره و اسکرینون باال: : فشار خ 

A( : RH (D :های باردار در ویزیت اولین بارداریبرای خانم مشاورهخون 

A :برای زنان باردار مشاوره: سیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aرای بزرگساالن: استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت ب 

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

 ساله 21-24در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 22
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Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B : رای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باالمشاوره 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده شاوره: تغذیه با شیر مادر: م 

B :تر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24برای زنان  مشاوره: کالمیدیا 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B :اسکرین برای زنان باردار بودن عالمتمشاوره و : کم خونی فقر آهن 

B :سال باریسک باالبرای  34-20ی مرداناسکرین برامشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD 

B :سال با ریسک باال برای 44-20اسکرین برای زنانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD  

Bچاقی: اسکرین ومشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D):B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک بااله: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله25-34در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 23

A :اسکرین برای زنان باردارمشاوره و : باکتریوری بدون عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندزنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام می مبه عنوان مکمل برای تمامشاوره : فولیک اسید 

 :HIV: Aبرای بزرگساالن ونوجوانان با ریسک باال مشاوره 

:HIV: A  برای زنان باردارمشاوره 

A هپاتیت :B : اسکرین برای زنان باردارمشاوره و 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشار خون باال 

A( : RH (D  :ن بارداریهای باردار در ویزیت اولیبرای خانممشاوره خون 

A :برای زنان باردار مشاوره: سیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

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

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

Bبرای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال : مشاوره 

Bمادراند برای تغذیه کودک با شیر برای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده شاوره: تغذیه با شیر مادر: م 

B :تر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24برای زنان مشاوره : کالمیدیا 

B :ساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاوره: افسردگی 
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B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای ک فاکتور: رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسCVD 

B :اسکرین برای زنان باردار بودن عالمتمشاوره و : کم خونی فقر آهن 

B :سال با ریسک باال برای  34-20اسکرین برای مردانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD 

B :باال برای  سال با ریسک 44 -20اسکرین برای زنانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD  

Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال: عفونت 

B135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2نوع  : دیابت ملیتوس BP =  .و باالتر 

 ساله35-39در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 25

A :برای زنان باردار مشاوره: باکتریوری بدون عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25ر یا سن تو کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندبه عنوان مکمل برای تمام زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میمشاوره : فولیک اسید 

:HIV: A نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

:HIV: A برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B : رای زنان بارداراسکرین بمشاوره و 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

A ( :RH (D :های باردار در اولین ویزیت بارداریبرای خانم مشاورهخون 

A :برای زنان باردار مشاوره: سفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

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

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B :برای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باال مشاوره 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کرده شاوره: تغذیه با شیر مادر: م 

Bتر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان باردار ساله و کم24برای زنان  مشاورهالمیدیا: : ک 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B:اسکرین برای زنان باردار بودن عالمت مشاوره و : کم خونی فقر آهن 

B :سال با ریسک باال برای  44-20اسکرین برای زنانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD  
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Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D) :B  :ای زنان باردار بر مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP = تر . و باال 

 ساله40-44فراد درا A( خدمات پیشگیری درجه 27

A :برای زنان باردار مشاوره: باکتریوری بودن عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :کنندباردار شدن دارند یا برای آن اقدام میبه عنوان مکمل برای تمان زنان که تصمیم برای مشاوره : فولیک اسید 

: HIV :A برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

: HIV :A برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B : اسکرین برای زنان باردارمشاوره و 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و پید در بالغین: اختالالت لی 

A( : RH (D :های باردار در ویزیت اولین بارداریبرای خانم مشاورهخون 

A :برای زنان باردار مشاوره: سفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aای بزرگساالن: استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت بر 

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

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

Bسوءمصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

Bبرای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باال : مشاوره 

B: کانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادربرای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کردهشاوره : تغذیه با شیر مادر: م 

Bیسک باالتر با رو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24برای زنان  : کالمیدیا: مشاوره 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B :دن عالمتاسکرین برای زنان باردار بومشاوره و : کم خونی فقر آهن 

B :سال با ریسک باال برای  44-20اسکرین برای زنانمشاوره و : اختالالت لیپید در بزرگساالنCHD  

Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D):B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشا: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 
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 ساله 45-49در افراد  A( خدمات پیشگیری درجه 29

 :Aآسپرین برای پیشگیری از  مصرف مشاورهCVD:  سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد 45-79برای مردان 

A :برای زنان باردارمشاوره : باکتریوری بودن عالمت 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A:کنندام زنان که تصمیم برای باردارشدن دارند یا برای آن اقدام میبه عنوان مکمل برای تم مشاوره : فولیک اسید 

:HIV: A نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

:HIV: A برای زنان باردار مشاوره 

A هپاتیت :B : اسکرین برای زنان باردارمشاوره و 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله وبیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A( : RH (D  :های باردار در ویزیت اولین بارداریبرای خانم مشاورهخون 

A :رای زنان باردارب مشاوره: سیفیلیس 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سفیلیس 

Aاستفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : 

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

 ساله 45-49در افراد  B( خدمات پیشگیری درجه 30

Bن و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار: سوء مصرف الکل: اسکری 

B :برای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال مشاوره 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

Bاند برای تغذیه کودک با شیر مادرهه برای تشویق و ترغیب تمام زنان و مادرانی که تازه زایمان کردشاور: تغذیه با شیر مادر: م 

B :تر با ریسک باالو باال 25تر یا زنان بادار ساله و کم24برای زنان مشاوره : کالمیدیا 

B :ساله و بیشتر18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای ره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتور: رژیم غذایی سالم مشاوCVD 

B :اسکرین برای زنان باردار بودن عالمتمشاوره و : کم خونی فقر آهن 

Bچاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Rh (D):B  :برای زنان باردار  مشاورهخونRh (D)  منفی با آزمونAb 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالنت: عفو 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 50-54درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 31

:A  یری از آسپرین برای پیشگمشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد45-79: برای مردان 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 
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A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75لگی بوده و تا سن سا 50برای یزرگساالن که شروع آن از سن  مشاوره: کانسر کولورکتال 

: HIV :A نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنان مشاوره و  بالغین:اختالالت لیپید درCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

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

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

B مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار: سوء مصرف الکل: اسکرین و 

B برای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال: مشاوره 

B :ساله50-74ماموگرافی برای زنان مشاوره : کانسر پستان 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

Bمشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : چاقی: اسکرین و 

Bتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رف: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 55-59درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 33

:A  آسپرین برای پیشگیری ازCVD  فارکتوس میوکاردسال جهت پیشگیری از ان 45-79برای مردان 

 :A آسپرین برای پیشگیری ازCVD  سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی 55-79برای زنان 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75سالگی بوده و تا سن  50ی بزرگساالن که شروع آن از سن برا مشاوره: کانسر کولورکتال 

: HIV :A  نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنانمشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

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

 اله س55-59درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 34

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

Bبرای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باال : مشاوره 
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B :ساله50-74ماموگرافی برای زنان مشاوره : کانسر پستان 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

Bساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاورهفسردگی: : ا 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

Bچاقی: اسکرین ومشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

Bای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک بااله: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 60-64درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 35

:A  ز آسپرین برای پیشگیری امشاوره مصرف:CVD  سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد 45-79برای مردان 

A:  آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی 55-79: برای زنان 

A:  :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاورهکانسر سرویکس 

A:  :تر با ریسک باالو باال 25ن تر یا سو کم 24برای زنان سن  مشاورهکالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75سالگی بوده و تا سن  50برای بزرگساالن که شروع آن از سن  مشاوره: کانسر کولورکتال 

: HIV:A نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A :ساله و بیشتر با ریسک باال برای  45اسکرین برای زنانمشاوره و  اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باالمشاوره : سیفیلیس 

Aت برای بزرگساالن : استفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخال 

 ساله 60-64درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 36

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B : برای کانسر سرویکس و پستان: برای زنان با ریسک باالمشاوره 

B ساله50-74: کانسر پستان: اسکرین توسط ماموگرافی برای زنان 

B: کانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

Bمشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق  قی: اسکرین و: چا 

:B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60ساله و باالتربدون داشتن ریسک فاکتور، یا 65برای زنان یائسه مشاوره استئوپورز 

Bسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جن: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 65درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 37

:A  آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد45-79: برای مردان 
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:A  ن برای پیشگیری از آسپریمشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی 55-79: برای زنان 

A :برای زنان فعال از نظر جنسی مشاوره: کانسر سرویکس 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75سالگی بوده و تا سن  50از سن برای یزرگساالن که شروع آن  مشاوره: کانسر کولورکتال 

:A : HIV برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان  مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنان مشاوره و ت لیپید در بالغین: اختالالCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

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

 ساله 65درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 38

 :Bساله سیگاری 65-75اسکرین برای مردان مشاوره و : آنوریسم آئورت شکمی 

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B برای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال: مشاوره 

B :ساله50-74ماموگرافی برای زنان مشاوره : کانسر پستان 

Bپیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : کانسر پستان: مشاوره 

B :ساله و بیشتر18مشاوره برای بزرگساالن : افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B با شدت باال برای زنان و مردان چاق : چاقی: اسکرین و مشاوره 

:B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60تر بدون داشتن ریسک فاکتور، یا ساله و باال65برای زنان یائسه  مشاورهاستئوپورز 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال: عفونت 

B:  135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 66-74درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 39

:A  آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد 45-79: برای مردان 

:A  از  آسپرین برای پیشگیریمضاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی55-79: برای زنان 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75سالگی بوده و تا سن  50برای بزرگساالن که شروع آن از سن  مشاوره: کانسر کولورکتال 

A:: HIV برای بزرگساالن ونوجوانان با ریسک باال همشاور  

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :باال برای  ساله و بیشتر با ریسک45اسکرین برای زنانمشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

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



20 

 

 ساله 66-74درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 40

 :B :سیگاری  ساله65-75اسکرین برای مردان مشاوره و آنوریسم آئورت شکمی 

B:اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : سوء مصرف الکل 

B :مشاوره BRCA برای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باال 

B :ساله50-74اموگرافی برای زنان مشاوره م: کانسر پستان 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

B :ساله و بیشتر18ی بزرگساالن برا مشاوره: افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B چاقی: اسکرین ومشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

:B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60تر بدون داشتن ریسک فاکتور، یا ساله و باال65ان یائسه برای زن مشاورهاستئوپورز 

Bهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باال: عفونت 

B 135 /80: اسکرین برای زنان و مردان با 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 75درافراد  A(خدمات پیشگیری درجه 41

 :A آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از انفارکتوس میوکارد 45-79: برای مردان 

 :A آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی55-79: برای زنان 

A:تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن مشاوره  : کالمیدیا 

A :سالگی نیز ادامه دارد. 75سالگی بوده و تا سن  50برای یزرگساالن که شروع آن از سن  مشاوره: کانسر کولورکتال 

A :: HIV  برای بزرگساالن و نوجوانان با ریسک باال مشاوره 

A :تر سال و باال 18ین برای بزرگساالن اسکرمشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنانمشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

Aفاده از تنباکو: مشاوره و انجام مداخالت برای بزرگساالن : است 

 ساله 75درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 42

 :B :ساله سیگاری 65-75اسکرین برای مردان مشاوره و آنوریسم آئورت شکمی 

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B : سر سرویکس وپستان: برای زنان با ریسک باالبرای کانمشاوره 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

B :ساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاوره: افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای پیدمی و ریسک فاکتور: رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیCVD 

B چاقی: اسکرین ومشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

:B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60تر بدون داشتن ریسک فاکتور، یا ساله و باال65برای زنان یائسه  مشاورهاستئوپورز 
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Bاری برای نوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفت: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله 76-79درافراد  A( خدمات پیشگیری درجه 43

 :A آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD یشگیری از انفارکتوس میوکارد سال جهت پ45-79: برای مردان 

:A  آسپرین برای پیشگیری از مشاوره مصرفCVD سال جهت پیشگیری از سکته ایسکمیک مغزی55-79: برای زنان 

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

 A :: HIV  نوجوانان با ریسک باال برای بزرگساالن و مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :زنان و مردان با ریسک باالبرای  مشاوره: سیفیلیس 

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

 ساله 76-79درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 44

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B ک باالبرای کانسر سرویکس وپستان: برای زنان با ریس: مشاوره 

Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

Bساله و بیشتر18برای بزرگساالن  : افسردگی: اسکرین 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسک فاکتورCVD 

B چاقی: اسکرین ومشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

 :B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60تر بدون داشتن ریسک فاکتور، یا باال ساله و65برای زنان یائسه  مشاورهاستئوپورز 

Bال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای نوجوانان و بزرگساالن فع: عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 ساله80درافراد A( خدمات پیشگیری درجه 45

A :تر با ریسک باالو باال 25تر یا سن و کم 24برای زنان سن  مشاوره: کالمیدیا 

:HIV: A  نوجوانان با ریسک باال ن وبرای بزرگساال مشاوره 

A :تر سال و باال 18اسکرین برای بزرگساالن مشاوره و : فشارخون باال 

:A  :ساله و بیشتر35اسکرین برای مردان مشاوره و اختالالت لیپید در بالغین 

:A  :ساله و بیشتر با ریسک باال برای 45اسکرین برای زنانمشاوره و اختالالت لیپید در بالغینCHD 

A :برای زنان و مردان با ریسک باال مشاوره: سیفیلیس 

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

 ساله 80درافراد  B( خدمات پیشگیری درجه 46

Bسوء مصرف الکل: اسکرین و مشاوره رفتاری برای زنان و مردان و زنان باردار : 

B :ستان: برای زنان با ریسک باالبرای کانسر سرویکس و پ مشاوره 
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Bکانسر پستان: مشاوره پیشگیری دارویی برای زنان با ریسک باال : 

B :ساله و بیشتر18برای بزرگساالن  مشاوره: افسردگی 

B :برای زنان باردار و زنان با ریسک باال مشاوره: گنوره 

Bهای دیگر برای فاکتور : رژیم غذایی سالم مشاوره برای بزرگساالن با هپیرلیپیدمی و ریسکCVD 

B چاقی: اسکرین و مشاوره با شدت باال برای زنان و مردان چاق : 

 :B :ساله و بیشتر با داشتن ریسک فاکتور60تر بدون داشتن ریسک فاکتور، یا باال ساله و65برای زنان یائسه  مشاورهاستئوپورز 

Bنوجوانان و بزرگساالن فعال از نظر جنسی با ریسک باالهای منتقله از راه جنسی: مشاوره رفتاری برای : عفونت 

B 135 /80اسکرین برای زنان و مردان با مشاوره و : 2: دیابت ملیتوس نوع BP =  .و باالتر 

 خدمت: قيدق يون هايکاسيدر خصوص کنترااند يشواهد علم( م

و مواردی که ضرورتاً مشاوره فردی  شته باشداز مداخالت وجود ندا یبرخ یکه شواهد مؤثر برا ین خدمت به جز در مواردیا

 ون ندارد.یکاسی، کانترااندباید ارائه شود و یا مواردی که با حریم خصوصی افراد مداخله خواهد داشت

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 

يرد
 ف

 التيزان تحصيم عنوان تخصص
 مدت زمان مشارکت 

 ند ارائه خدمتيدر فرا
 ن و بعد از ارائه خدمتينوع مشارکت در قبل، ح

 ها و انجام مداخالتو ارائه توصيه يابيارز قهيدق 60تا  30 تخصص ياجتماع يپزشک 1

 يم درمانيرژ ارائه مشاورهو  يابيارز قهيدق 45 تا 30 کارشناس ارشد هيتغذ 2

 وانو سالمت ر مداخالت روانشناختي ارائهارزيابي و  قهيدق 45تا  30 کارشناس ارشد روانشناس 3

 مداخالت فعاليت فيزيکي ارائهارزيابي و  قهيدق 45تا  30 تخصص يورزش يپزشک 4

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

در قالب فرم  ي، کتبيبه صورت شفاه -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
 

 .یکیزیت فیو فعال ی، روانشناختیم درمانی، رژیر سبک زندگییآموزش تغ یو پملفت ها ینوشتار یه هایتوص

 .یبعد یهاشرفت در مشاورهیبر حسب پ یبه همراه به روزرسان
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 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

جهت 

 ز يتجو

ئه ارا

کنندگان 

 ياصل

صاحب 

 ت يصالح

 زيشرط تجو

ارائه  محل

 خدمت

 يتواتر خدمت

زمان  مدت

 ارائه 
 حات يتوض

 ونيکاسيکنترا اند ونيکاسياند ييسرپا يبستر
تعداد دفعات 

  ازيمورد ن
 فواصل انجام

مشاوره گروهي )حداقل ارائه 

نفر( طب  8نفر تا  2

پيشگيري و با مداخالت 

کتورها کاهنده ريسک فا

شامل سيگار، تنباکو، الکل و 

ساير ريسک فاکتورها؛ به 

 ازاي هر نفر

901980 Ѵ Ѵ 
 يتمام

 پزشکان 

ن يمتخصص

 يپزشک

 ياجتماع

طبق 

هاي انديکاسيون

درج شده در 

 استاندارد

خدشه به حريم 

 خصوصي

ضرورت مشاوره 

فردي بر اساس 

 اثربخشي

مطب، 

ک، ينيکل

 ،مارستانيب

 بخش

بر حسب 

شدت خطر از 

تا  ماهر ه

 ساالنه

بر حسب شدت 

تا  ماهخطر از هر 

 ساالنه

 60تا  30

 قهيدق
 

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


