
4 5 

یت رر رر  رریرر -5 یت ررترریرر   برر   D بررسی ررع

یک ماده غذائی کلیلیلد   D اند که ویتامین اخیرا پزشکان دریافته

است که عالوه بر حفظ استحکام استخوانها در مقابل ایجاد سرطان، 

عفونتها و تعداد  از مشکالت جسمی دیگر نیز نلقلح حلفلا لتلی 

 سالگی . 54سال یکبار از   دارد.فواصل انجام غربالگر : هر

برا  کسانلی کله :    کولونو کوپعیتی یگموئی ت کوپع-6

 45هیچگونه عامل خطر زا  سرطان روده ندارند غلربلاللگلر  از 

 45شود اما اگر فامیل درجه یکی دارید که قبل از  سالگی شروع می

سلال  05سالگی دچار سرطان روده بزرگ شده، غربالگر  را باید 

 تان دچار سرطان شده شروع شود. زودتر از سنی که عضو خانواده

 45زمان غربالگر  از : تس یخو ی خفعیدیی  فوع-7

سالگی در افراد سالم و فاقد عامل خطر زا )ریسک فاکتور( شروع 

  .شود

بطور کیی سرطان :  غسب لگسییازینظسی سط  یپو   -8

 پوست در مردان شایعتر از خانمهاست.

  .سالگی 01از ی:بسی عیچشمیتیت تی یبین ئعی-9

و  سالگی 45سال یکبار تا  05هر : بسی عیت تی یشنوائع-01

 . بعد از آن هر سه سال یکبار

از بسی عیت تی یعملکسدیتیستئی ی:-00 د   54تیروئی

 سالگی.

  ن یمی   بولیکی:-01

 . سانتیمتر 055افزایح اندازه دور کمر به بیح از -0

مییی گرم در  055افزایح میزان قند خون ناشتا به بیح از -2

 . لیتر دسی

ملیلیلی گلرم  045گییسرید به بیح از  افزایح میزان تر    -5 

 دردسللللللللللللللی لللللللللللللللیللللللللللللللتللللللللللللللر 

مییلیلگلرم در  55به زیر  (HDL( کاهح میزان چربی خوب -5

  لللللللللللللللللللیللللللللللللللللللتللللللللللللللللللر دسللللللللللللللللللی

 .141055افزایح فشار خون به بیح از  -4

ل بسی عیازینظسی سط  یبیضهی:ی-01 در کلل ن بیضه  طا سر

بدخیمی شایعی نیست اما شایعترین سرطان در سنین جوانی مردان 

تا  04رود به عبارتی شایعترین بدخیمی مردان در سنین  به شمار می

 سالگی سرطان بیضه است . 55

یپررست رر رر  :-01 ی ررسطرر   ینررظررس یاز  بررسی ررع
سرطان پروستات یکی از شایعترین سرطانها  مردان به شمار ملی 

 45رود که تقریباً یک نفر از هر شح مرد را مبتال ملی کلنلد.از 

شود اما در صورت وجود عالئمی مانند دشلوار   سالگی آغاز می

 سالگی اقدام به غربالگر  کرد. 54در ادرار کردن باید از 

ن، بللخلل للو   غسب لگسییازینظسی سط  ی ث نه:-05 دا مر

مردان سفیدپوست و آنها که سابقه م لر  سلیلگلار دارنلد در 

 معرض خطر بیشتر  برا  ابتال به سرطان مثانه هستند.

چلیلور، کلر  ار.پلرسلتلار  داخلیلی ;   هینکل،  جانیس المنبع: 

وجراحی برونر و سودارث قیب و عروق، ترجمه  ملالحلت نلیلک 

روان،حییمه  امینی، سید  مسیم ملهلدو ، لالله ملحلملد علیلیلهلا.  

 .0535تهران:نشرجامعه نگر ،,

میدان انتظام ، جنب  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( .

 50555525550شماره تماس بیمارستان : 

 http://imamh.gums.ac.ir    یبیم ی    :ی

  
 
 

پزشکی و خدمات دانشگاه عیوم      
 بهداشتی گیالن

  بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 
 P -PH-026ک یپمفل :

 بیم یییه ییش  عیی سدا ی  

 

 مردانگروه هد : 
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 0555شهریور 
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 به نام خدا 

 ه ییش  عی ی  ی سدا یبیم یی

به دلیل تغییر سبک زندگی، کم تحرکی و گرفتارشدن  ملردان 

هلا   ها  مهم ماننلد سلرطلان در زندگی شهر ، متاسفانه بیمار 

هایی که در پی م ر  سیگار و یا سوء م ر   دیابت و بیمار 

الکل و مواد مخدر و همچنین عادات غذایی ناملنلاسلب ایلجلاد 

شوند در مردان بیشتر از زنان است .بر اساس تلحلقلیلقلات و  می

ها  صورت گرفته مشخص شده که مردان نسبت به زنان  بررسی

به سالمت خود توجه کمتر  دارند و این املر در کشلورهلا  

 پیشرفته و در حال توسعه نیز کم و بیح یکسان است. 

  چک پی ستیییدیی سدا :ی05ه فیازی

از دیر باز پزشکان به دنبال یافتن روشهایی بوده اند که بلتلوانلد 

برخی از این بیماریها را قبل از استقرار کامل بیمار  و یا ایلجلاد 

عوارض آن تشخیص داده و از ایجاد ضایعات غیر قابلل درملان 

پیشگیر  نمایند، غربالگر  در پزشکی روشی برا  تشلخلیلص 

زود هنگام بیماریها در افراد  است که هنوز فاقد عالئم و نشانله 

ها  این بیماریها هستند انجام تستها  غربالگر  پزشکی روش 

این بلررسلی هلا بلر اسلاس   خوبی برا  حفظ سالمت است.

  بیماریها  شایع، سن و جنسیت افراد متفاوتند.

غربالگر  وضعیت کیسترول خون و انجام تستها  مربوط به -0 

  لیپوپروتئین ها

  بررسی وضعیت فشار خون-2

 بررسی از نظر دیابت-3

  بررسی تراکم )دانسیته( استخوان-4

 بدن D بررسی وضعیت ویتامین-5

 کولونوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی-6

  تست خون مخفی در مدفوع-7

 غربالگر  از نظر سرطان پوست -8

 بررسی چشم و وضعیت بینائی-9

  بررسی وضعیت شنوائی-01

 بررسی وضعیت عمیکرد تیروئید-00

 غربالگر  از نظر سندرم متابولیک-02

 بررسی از نظر سرطان بیضه-03

 بررسی از نظر سرطان پروستات-04

 غربالگر  از نظر سرطان مثانه-05

یتسر ر ر یی-0 غسب لگسییت تی یکلس ستلیخو یتیانجر م

کلیلسلتلرول نلوعلی از چلربلیلهلا  :ی   سبوطیبهیلیپوپستتئی یه 

)لیپوپروتئین ها ( خون است که می تواند به مرور در دیواره رگلهلا 

رسوب کرده و موجب بروز بیماریها  قیبی عروقی گردد، کیستلرول 

خون معیار معتبر  برا  ارزیابی خطر احتمالی ابتال به بیماریها  قیبی 

 مانند احتمال سکته قیبی می باشد. 

دار :ی بسی عیت تی یفش ییخو -1 ن مقلل  151025متخ  ی

( را معیار سالم فشارخون می دانند .هنلگلاملی کله  1رو   02)همان 

بلرود ملوجلب   (3رو   05)همان  351055فشار خون شما باالتر از 

تلوانلد خلطلر  ایجاد فشار رو  عمیکرد قیب شما می شود کله ملی

 حمالت قیبی و سکته مغز  را افزایح دهد .

 3قند خون ناشتا باید  فرد بله ملدت :یییی بسی عیازینظسید  ب -1

عالمت بلاللیلنلی   ساعت قبل از آزمایح ناشتا باشد. اگر در فرد  که

دیابت )مانند پرخور ، پرنوشی و پر ادرار ( را ندارد ملقلدار قلنلد 

مییی گرم در دسی  024ناشتا در دو مرتبه اندازه گیر ، بیح از   خون

شود البته در فرد  که عالئلم  لیتر بود بیمار  دیابت در نظر گرفته می

حتی در یک ملرتلبله انلدازه  024بالینی دیابت را دارد مقدار باالتر از 

گیر  هم اثبات کننده ابتال به دیابت است. اگر ملیلزان قلنلد خلون 

لیتر بود و هملزملان  مییی گرم در دسی 255غیرناشتا در فرد  باالتر از 

عالئم دیابت نیز حضور داشت این حالت نیز برا  تشخیلص دیلابلت 

    کافیست.

سلاللگلی بلایلد 54از :   بسی عیتساکمی)دانسی ه(یا  خروا -1

سالله ایلی بلایلد یلک  54غربالگر  را شروع کرد بطوریکه هر فرد 

فاکتورها  خلطلر   اما مردانی که گزارش تراکم استخوان داشته باشد،

م ر  دراز مدت کورتونها، یا  کاهح تراکم استخوان مانند الغر ، 

سابقه شکستگیها  متعدد را دارند باید با پزشک خود مشورت کنلنلد 

  .که در صورت نیاز از همین االن مورد غربالگر  قرار گیرند

http://www.asriran.com/fa/news/386756/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86

