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Comprehensive screening program IFHAS

برنامج الفحص الدوري الشامل المطور هو برنامج فحص متكامل
يساهم في الكشف المبكر عن أهم األمراض المزمنة في إمارة
 فما فوق18 أبو ظبي لحاملي بطاقة ثقة من عمر
The developed Comprehensive screening program is for
top priority chronic diseases early detection targeting
Thiqa holders 18 and above in Abu Dhabi emirate

حزم الفحص الدوري الشامل حسب الفئة العمرية والفحوصات

فئة الشباب

الفئه العمرية المتوسطة1
•

الفئه العمرية المتوسطة2

فئة كبار السن

مسحة عنق الرحم لإلناث  5-3سنوات

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية كل 3
سنوات
• تقييم المخاطر
• استبيان نمط الحياة
• االستشارة المناسبة للعمر
• الطول
• الوزن
• ضغط الدم
• مؤشر كتلة الجسم
• محيط الخصر  /نسبة الخصر الورك
• فحص بدني
• مخاطر القلب واألوعية الدموية الفحوصات المخبرية
الدهون (الكوليسترول الكلي  ،الكرياتينين e /
• الجلوكوز التراكمي
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تقييم الصحة النفسية PHQ2سنويا
صحة الفم سنويا

فحص سرطان الرئة للفئة األكثر خطورة
للمدخنين الشرهين 75-55

Periodic Comprehensive Screening Program (PCSP) packages by age
group

Middle age

Youth
Cardiovascular risks every 3 years
• Risk assessment
• lifestyle questionnaire
• age-appropriate counseling
• Height
• Weight
• Blood pleasure
• Body mass index (BMI)
• Waist circumference / waist hip ratio
• Physical exam
• Cardiovascular risks Lab tests Lipids
profile (Total cholesterol, HDL- C, LDL-C,
TG).S. creatinine/e/eGFR
• Glucose HBC1

•
•

•

Females' Cervical pap smear 3-5
years

Seniors

Middle age
•

Females Mammogram screening
(40+)

•

Male and females Colonoscopy every
10 years
FIT annually

•
•

Females' Cervical pap smear 3-5
years

•
•
•
•

Vision test
Hearing assessment
Dexa Scan
Abdomen US once in lifetime

•

Male and females Colonoscopy every 10
years
FIT annually

•

Mental health assessment PHQ2 annually
Oral health annually
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Lung cancer Screening with LDCT (high
risk)heavy smokers 55-75

مقدمي الخدمات
Providers

