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  توجه: این راهنما در حال تکمیل است



 

 

  تشای هطاّذُ صٍدسس سشطاى تشخی تَصیِ ّا

 

 

 سشطاى پستاى: 

 صهاى غشتالگشی

 تش اساس تَصیِ ّای اًجوي سشطاى آهشیکا

  تایذ تحت هاهَگشافی قشاس تگیشًذ ،سال: دس صَستی کِ خَد داٍطلة تاضٌذ 33تا  34خاًوْای 

  سال: تایستی تحت هاهَگشافی تِ صَست ساالًِ قشاس تگیشًذ 43تا  34خاًوْای 

  قشاس تگیشًذ ٍ یا یکثاس سال یا تیطتش، هی تَاًٌذ تحت هاهَگشافی ّش دٍ سال  44خاًوْای

 آًکِ هی تَاًٌذ تِ غشتالگشی ساالًِ خَد اداهِ دٌّذ

 )  USPSTF (،U.S. Preventive Services Task Force   ، 05آغاص غشتالگشی سا اص 

 05ٍ تَصیِ هی کٌذ تصوین تِ ضشٍع غشتالگشی دس سٌیي کوتش اص  سالگی دس ًظش هی گیشد

 سالگی، تایستی تِ صَست فشدی اتخار گشدد 

  سال یا تیطتش  04غشتالگشی تشای خاًوْایی کِ اص سالهت خَب تشخَسداسًذ ٍ اهیذ تِ صًذگی

 داسًذ، تایذ اداهِ یاتذ

 



 

 :غشتالگشی تشای پَلیپْا ٍ سشطاًْای کَلَى ٍ سکتَم

 ساس تَصیِ ّای اًجوي سشطاى آهشیکاتش ا

  ،تشای هشدم عادی کِ داسای خطش هتَسط اص لحاظ تش اساس ساٌّواّای اًجوي سشطاى آهشیکا

سالگی آغاص هی ضَد.  34سشطاًْای کَلَسکتال هی تاضٌذ، آغاص غشتالگشی ّای هٌظن دس سي 

هذفَع ضٌاسایی هی کٌذ ایي اهش هی تَاًذ یا تا یک تست حساس کِ عالیوی اص سشطاى سا دس 

هطاّذُ (، یا تا تا استفادُ اص اسصیاتی خَى هخفی دس هذفَع   ) تست ّای هثتٌی تش هذفَع

 کَلًََسکَپی( صَست تگیشد. سیگوَئیذسکَپی یا هستقین کَلَى ٍ سکتَم ) تا استفادُ اص 

 )USPSTF( U.S. Preventive Services Task Force  ، 05آغاص غشتالگشی سا اص سي 

 سالگی دس ًظش هی گیشد

  سالگی تحت غشتالگشی اص لحاظ سشطاًْای کَلَسکتال قشاس تگیشًذ.  64افشا سالن تایذ تا 

  سال، تستِ تِ ّش فشد تِ طَس جذاگاًِ دس ساتطِ تا اداهِ غشتالگشی تصوین  74تا  65تشای افشاد

 گشفتِ هی ضَد

  سال ًیاصی تِ غشتلگشی ًوی تاضذ 74تشای افشاد تاالی 

  تِ صَست  "اسصیاتی خَى هخفی دس هذفَع تا سٍش حساسیت تاال"غشتالگشی ّا تا سِ سٍش

اسصیاتی خَى هخفی دس هذفَع تا "تِ اضافِ  "سال 4سیگوَئیذسکَپی ّش "ساالًِ، یا اًجام 

 سال صَست هی گیشد 04ّش  "کَلًََسکَپی"ّش سِ سال ٍ یا " سٍش حساسیت تاال 

  

 

 

 



 

 سشطاى گشدى سحن:

 اساس تَصیِ ّای اًجوي سشطاى آهشیکاتش 

  سال ًثایذ  10سالگی آغاص گشدد. خاًوْای صیش  10اص غشتالگشی سشطاًْای گشدى سحن تایذ

 تحت غشتالگشی قشاس تگیشًذ

  دس ایي  سال تایستی ّش سِ سال یکثاس پاج اسویش صَست تگیشد. 18تا  10تشای خاًوْای تیي

ًیاصی ًیست صَست تگیشد، هگش آًکِ یک ًتیجِ غیش طثیعی اص پاج  HPVتست  گشٍُ سٌی

  اسویش داضتِ تاضین

  سال تایذ پاج اسویش تِ عالٍُ یک تست  54تا  24تشای خاًوْای تیي سٌیي HPV  تست (

سال صَست تگیشد. اگشچِ ایي یک سٍیکشد اسجح هی تاضذ، اها اًجام پاج  4ّوضهاى( ّش 

 .ل سا ًیض هی تَاى تَصیِ ًوَداسویش تِ تٌْایی ّش سِ سا

 )USPSTF  (U.S. Preventive Services Task Force   ًیض تَصیِ ّایی هطاتِ اسائِ هی

 کٌذ

  سال کِ غشتالگشی سشطاى گشدى سحن سا تِ طَس هٌظن اًجام هی دادًذ  54تشای خاًوْای تاالی

ٍ ًتایج طثیعی دس آصهایطاتطاى ًطاى دادًذ، ًثایذ تشای سشطاى گشدى سحن هَسد آصهَى قشاس 

سال تایذ  14ایعات پیص سشطاًی تَدًذ، حذاقل تشای ضتشای خاًوْایی کِ داسای تگیشًذ. 

 سال 54حتی تعذ اص  ،تشای سشطاى گشدى سحن قشاس تگیشًذ تحت غشتاگشی

  خاًوْایی کِ سحن ٍ گشدى سحوطاى ) تَتال ّیستشکتَهی( تِ دالیلی غیش اص ضایعات سشطاًی

ًثایذ تحت ٍ تاسیخچِ ای اص ضایعات سشطاًی ٍ یا پیص سشطاًی ًذاضتٌذ، تشداضتِ ضذ، 

 . غشتالگشی قشاس تگیشًذ

 سیٌاسیَى تش ضذ ّوِ خاًوْایی کِ تحت ٍاکHPV  ِقشاس هی گیشًذ، تایستی ّوچٌاى تَصی

 گشٍُ سٌی ضاى دس ًظش گشفتِ ضَد تش حسةّای غشتالگشی 

 



 

 سشطاى سیِ:

 CT Scan (low-dose CTاًجوي سشطاى آهشیکا اًجام غشتالگشی سشطاى سیِ سا تا دٍص کن 

scan(LDCT))  ِهی تاضٌذ، ٍ ضشایط تشای افشاد هطخصی کِ داسای سیسک تاالتشی اص لحاظ سشطاى سی

 صیش سا داسا ّستٌذ، تَصیِ هی ًوایذ

 ضتِ تاضٌذسال تَدُ ٍ ٍضعیت سالهت ًسثتا خَتی دا 63تا  44.افشاد دس سٌیي 0

 ُ تاضٌذسال گزضتِ تشک کشد 04.سیگاسی فعلی تاضٌذ ٍ یا سیگاس سا حذاکثش تا 1

سال تشاتش یک تستِ سیگاس سٍصاًِ -سال سیگاس هصشف کشدُ تاضٌذ ) ّش تستِ-تستِ 24. حذاقل 2 

 24سال تشاتش هصشف یک تستِ سیگاس سٍصاًِ تشای  -تستِ 24 تِ عٌَاى هثال ، تشای یکسال هی تاضذ(.

 سال، ٍ ...... هی تاضذ( 04سال ٍ یا دٍ تستِ سیگاس سٍصاًِ تشای 

سالگی تَصیِ هی  74، غشتالگشی سا تا  U.S. Preventive Services Task Forceالصم تِ رکش است 

سال سیگاس هصشف ًکٌذ ًیاصی تِ غشتالگشی ًذاسد.  04کٌذ. ضوٌا تَصیِ هی کٌذ فشدی کِ تیص اص

ضوٌا افشادی کِ اهیذ تِ صًذگی تاالیی ًذاسًذ ٍ یا آًکِ ضشایط طثی ضاى طَسی است کِ ًتَاًٌذ تحت 

 قشاس تگیشًذ، ًثایذ تحت غشتالگشی قشاس تگیشًذ عول جشاحی سیِ

 

 سشطاى پشٍستات:

 ٌَّص تَصیِ خاصی دس ساتطِ تا غشتالگشی سشطاى پشٍستات ٍجَد ًذاسد.

سالگی هشداى تْتش است تا پضضک خَد دس ساتطِ تا سَد ٍصیاًْای غشتالگشی صحیت کٌٌذ.  44دس سي 

 34سالگی دچاس سشطاى ضذ، تشای غشتالگشی دس سي  54اگش فشدی پذس ٍ یا تشداسش دس سي صیش 



)تش حسة صالحذیذ  غشتالگشی ًیاص تِ سالگی هی تَاًذ تا پضضک خَد هطَست ًوایذ. دس صَست

 صَست خَاّذ گشفت لخَى تا ٍ یا تذٍى تَش سکتا PSAتا اًذاصُ گیشی   ایي اهش،پضضک(

 

U.S. Preventive Services Task Force غشتالگشی سا تشای سشطاى پشٍستات تَصیِ ًوی کٌذ 


