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      : مقدمه        

زنان محور سالمت خانواده محسوب می شوند و عالوه   

بر مدیریت سالمت اعضاء خانواده، الگوی اصلی آموزش 

 .و ترویج شیوه زندگی سالم به نسل بعدی می باشند

ا و سالمت ه پیشرفت جامعه در گرو سالمت خانواده

مشکالت  . ها وابسته به سالمت زنان است  خانواده

جسمی و روانی زنان می تواند تاثیر مستقیمی بر 

سالمت همه اعضای خانواده داشته باشد بطوریکه آثار 

نامطلوب بیماری و مرگ و میر مادر بر سالمت اعضای 

از این رو تا دیر  .خانواده غیر قابل چشم پوشی است

اید زنان را برای پیشگیری از بیماری، نشده باید ، ب

 .حفظ و ارتقا سالمت یاری نمود

های نسبتا ساده برای  های غربالگری روش تست

های جدی در افراد ظاهرا  شناسایی زودرس بیماری

تمامی )ها حساسیت باالیی دارند سالم هستند این تست

 (. کنند موارد حتی مشکوک را شناسایی می

 

 

 ماموگرافي -1

 (جهت شناسايي زودرس سرطان پستان)
 برای راهی و پستان از ساده رادیوگرافی عکس یک

. است پستان لمس غیرقابل های سرطان زودرس کشف

 آن از قبل سال ده را پستان سرطان تواند می ماموگرافی

 .کند شناسایی شود، لمس قابل که

. شود می انجام سرپایی صورت به ماموگرافی

 ماموگرافی دستگاه در را فرد های پستان رادیولوژیست

 پدال یک توسط دهد و می یک صفحه قرار روی

  .سازد می فشرده شفاف، پالستیکی

 که است شکل مستطیلی جعبه یک ماموگرافی دستگاه

 از مختلف زوایای دارد و از قرار ایکس اشعه تیوب آن در

 03 حدود ماموگرافی .کند تصویربرداری می سینه بافت

 .کشد می طول دقیقه

 سال هر سال باید باالی چهل زنان همه: زمان آزمایش

 یک درجه افراد که زنانی. دهند انجام ماموگرافی یکبار

 از باید باشند سرطان به مبتال( خواهرشان یا مادر) ها آن

 دهند  انجام النهسا ماموگرافی سالگی 0۳

از روز  اول هفته ماموگرافی انجام زمان بهترین:  شرایط

 ها پستان زمان این در چون. است شروع قاعدگی

 گرفته فرد باید دوش ماموگرافی از قبل. نیستند حساس

خودداری  بغل ی زیر بوکننده پودر و خوش از مصرف و

 هایی در فیلم ظاهر شده باعث به صورت لکه زیرا کند

 .شوند می ماموگرافی اشتباه فسیرت

 

  



 
 
 
 

 

 اسمير  پاپ-2

 (ي رحم جهت شناسايي زودرس سرطان دهانه)
 تشخیص برای که است غربالگری  تست یک

 ی رحم دهانه سرطان به منجر که عواملی یا سرطان

 توان می اسمیر پاپ در.شود شد،انجام می خواهند

 دهند می نشان که را رحم دهانه های سلول تغییرات

( پیش سرطانی)شود می ایجاد سرطان آینده در

 .شناسایی کرد

 اسپکولوم توسط پزشک یا ماما اسمیر پاپ برای 

 سرویکس ی با فرچه کرده باز را تناسلی دستگاه

و واژن  رحم ی های دهانه هایی ازسلول نمونه

 آزمایشگاه سلولی به برای تشخیصدارد و  برمی

 .کند می منتقل

 
 انتقال اسمیر، پاپ  تست انجام  روش قدیمی

 عیب. است ای شیشه اسالید یا الم یک ها به سلول

 ها سلول درصد ۰3 حدود که است آن روش این

 ریخته دور و مانده باقی برداری نمونه وسایل روی

  .است آن بودن  هزینه کم روش این مزیت. شوند می

 
 

 به شده برداشته های سلول ی مایع برپایه در روش

 در این روش موارد. شوند نگهدارنده منتقل می محلول

 حذف ترشحات خون و های غیرتشخیصی، سلول

 صورت به رحم دهانه های سلول شوند همچنین می

 پوشیده احتمال شوند؛ می منتقل اسالید به الیه تک

 قدرت و رود می بین از غیرطبیعی سلول شدن

 .رود باال می تشخیص

 

 
 

 تا ساله ۱۲ زنان برای آزمایش این: زمان آزمایش

 منظم صورت با روش قدیمی به. شود توصیه می ۵۳

 در صورت سه بار منفی شدن سه سالی یک بار و

ی مایع  و در روش برپایه. شود انجام می بار یک سال

 سال۵۳ سن تا. شود هر سه سال یک بار انجام می

 .شود انجام اسمیر پاپ  تست

از  ۲۳ روز حدود آزمایش، زمان بهترین:  شرایط

 از پیش هفته یک از باید فرد. است قاعدگی شروع

 باشد؛ از نکرده استفاده الواژین پماد و  کرم آزمایش

 باشد و دوش نداشته جنسی آمیزش پیش ساعت ۸۰

 .باشد نکرده استفاده واژینال
 
 

 

 الگري پوكي استخوانهاي غرب تست -3   

نوع خاصی از تصویربرداری با اشعه ایکس به نام 

تواند استحکام  می سنجش تراکم استخوان

ها را اندازه گیری کند و پوکی استخوان را  استخوان

 . قبل از بروز شکستگی تشخیص دهد

تواند خطر وقوع شکستگی  میاین تست همچنین 

این تست برای همه . در آینده را پیش بینی کند

اگر ریسک . سال توصیه شده است ۵۳زنان باالی 

ابتال به پوکی استخوان وجود دارد، باید هر چه 

 .زودتر این تست انجام شود

 :غربالگري فشارخون-4

به صورت دوره ای و سالیانه اندازه گیری فشارخون 

ی این بیماری خاموش توصیه می برای شناسای

 .شود

 غربالگري ديابت و چربي خون-5
 ۰رای اندازه گیری قند خون احتماالً فرد باید از ب

سطح قند خون . ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد

تواند نشان دهنده استعداد ابتال به  می ۲۱۳ – ۲33

به باال به معنی  ۲۱۵قند خون باالی . دیابت باشد

 های دیگر شامل برخی تست. ابت استابتال به دی

HbA1c و تست تحمل گلوکز خوراکی هستند .

پزشک باید در مورد زمان انجام تست و تناوب آن 

 .تصمیم بگیرد

 

 

 


