رد؟
از چٍ سىی می تًان در ایه مطالعٍ شرکت ک
ضوا تزای ٍرٍد تِ هطالؼِ سالهت تایذحذاقل  35سال ٍ حذاکثز  70سال داضتِ تاضیذ.

رد؟
برای يريد بٍ طرح باید بٍ کجا مراجعٍ ک
تزای ٍرٍد تِ هطالؼِ ،ها اس طزیق تواس تلفٌی ٍ یا اػالم قثلی تِ ضوا ًَتت حضَر در هحل کََّرت را هی دُ ین .ضوا در رٍس تؼییي
ضذُ ٍ در ساػت هقزر تا حضَر در هحل  ،هَرد تزرسی ٍ هؼایٌِ رایگاى قزار خَاّیذ گزفت.آدرس ها صً معٍ سرا -جادٌ کسما -
شبکٍ بُداشت :مرکس کًًَرت پرشیه گیالن هی تاضذ.

در محل مطالعٍ بررسی سالمت چٍ اقداماتی برای شما اوجام می شًد؟
تا ٍرٍدضوا تِ طزح ٍ اًدام پذیزش ًوًَِ ّای خَى ًاضتا ًٍوًَِ ّای هَ ٍ ًاخي اس ضوا گزفتِ هیطَد سپس هزحلِ تکویل پزسطٌاهِ
اًدام هیپذیزد کِ ایي پزسطٌاهِ تَسیلِ هصاحثِ تکویل هی ضَد ٍ ضاهل هؼایٌِ پشضکی ،اًذاسُ گیزی فطار خَى،هطخصات ػوَهی،
ٍضؼیت اختواػی – اقتصادی ،سَاتق ضغلیٍ ،ضؼیت سَخت ٍ هحل سًذگی ،سثک سًذگی ،تاریخچِ تارٍری ،سَاتق تیواریْای
هشهي ،دارٍّای هصزفی ،سَاتق خاًَادگی ،تْذاضت دّاى ٍ دًذاى ،خ ٍاب ،فؼالیت فیشیکی ،ػادات فزدی ،هصزف خَراک ،هکول -
ّای غذاییًَ ،ع آب هصزفی ،ػادات غذایی ٍغیزُ هی تاضذً .تایح آسهایطات حذاکثز تا  48ساػت تؼذ اػالم ٍ در اختیارتاى قزار
خَاّذ گزفت.

رد؟
در زمان حضًر در محل کًًَرت چٍ وکاتی را باید رعایت ک
 .1اس چٌذ رٍس قثل ًاخي خَد را کَتاُ ًکزدُ تاضیذ.
 .2مٍّای خَد را رٍس قثل ضستِ تاضیذ.
 .3اس  10ساػت قثل ًاضتا تاضیذ(.اس ساػت  8ضة قثل ّیچ چیش تِ خش آب ًخَریذ).
 .4کارت هلی ٍ یک قطؼِ ػکس ّوزاُ داضتِ تاضیذ.
 .5دارٍّایی را کِ هصزف هی کٌیذ تا خَد تیاٍریذ.

در ريز مراجعٍ برای ومًوٍگیری ي تکمیل پرسشىامٍ چقدر زمان الزم است ؟
تکویل کلیِ هزاحل هوکي است تیي  1-2ساػت طَل تکطذ ً .گزاى ًثاضیذ پس اس اًدام هزحلِ ًوًَِ گیزی خَى ٍ پذیزایی تِ
صزف صثحاًِ ،تقیِ هزاحل تکویل پزسص ًاهِ تَسط هصاحثِ گزاى اًدام خَاّذ ضذ.

تا چٍ زماوی باید در ایه مطالعٍ شرکت کىید؟
افزادی کِ درایي طزح ٍارد هی ضًَذ تِ هذت  10سال ،سالی یک تار اس ًظز ٍضؼیت خسوی هَرد ارسیاتی قزار هی گیزًذ تا تیواری آى
ّا قثل اس تزٍس خطز ،ضٌاسایی ٍ ًسثت تِ رفغ آى اقذام ضَد .در ضوي ضوا هی تَاًیذ ّز سهاى کِ توایل داضتیذ اس هطالؼِ خارج ضَیذ.

