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**    BBeettwweeeenn  tthhee  aaggeess  1188--2211,,  aann  aannnnuuaall  pphhyyssiiccaall  eexxaamm  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  
11..    UU..SS..  PPrreevveennttiivvee  SSeerrvviicceess  TTaasskk  FFoorrccee  ((11999966))..  GGuuiiddee  ttoo  CClliinniiccaall  PPrreevveennttiivvee  SSeerrvviicceess,,  22dd  eedd..  BBaallttiimmoorree::  WWiilllliiaammss    &&  WWiillkkiinnss..  
22..  AA  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll  ssccrreeeenniinngg  iinntteerrvvaall  ooff  55  yyeeaarrss  hhaass  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  eexxppeerrttss,,  bbuutt  lloonnggeerr  iinntteerrvvaallss  mmaayy  bbee  rreeaassoonnaabbllee  iinn  llooww  rriisskk  ssuubbjjeeccttss..  
33..  PPSSAA  ssccrreeeenniinngg  iiss  nnoott  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  PPrreevveennttiivvee  SSeerrvviicceess  TTaasskk  FFoorrccee  ffoorr  rroouuttiinnee  ssccrreeeenniinngg..  OOtthheerr  gguuiiddeelliinneess  ((ii..ee..  AAmmeerriiccaann  CCoolllleeggee  ooff  SSuurrggeeoonnss  aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaall  

ssoocciieettiieess))  ccoonnssiiddeerr  iittss  uuttiilliittyy  iinn  ssccrreeeenniinngg..  IIff  PPSSAA  iiss  uusseedd  ffoorr  ssccrreeeenniinngg,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  tthhee  rriisskk  aanndd  tthhee  ooppttiioonnss  aarree  wweellll  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  ppaattiieenntt  aanndd  pphhyyssiicciiaann..  PPaattiieennttss  wwiitthh  
ssyymmppttoommss  oorr  rriisskk  mmaayy  wwaarrrraanntt  uussee  ooff  PPSSAA  ssccrreeeenniinngg..  

44..  RReeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  PPaapp  SSmmeeaarr  ddeeppeennddss  oonn  rriisskk  ffaaccttoorrss..  EEvveerryy  33  yyeeaarrss  mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  llooww  rriisskk  ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaavvee  hhaadd  22  nneeggaattiivvee  aannnnuuaall  PPaapp  ssmmeeaarrss..  AAfftteerr  aa  hhyysstteerreeccttoommyy  
((aanndd  aa  PPaapp  ssmmeeaarr  sshhoowwiinngg  nnoo  cceerrvviiccaall  cceellllss  pprreesseenntt)),,  aa  ppeellvviicc  eexxaamm  wwiitthhoouutt  aa  PPaapp  ssmmeeaarr  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..    HHoowweevveerr,,  iiff  aa  hhyysstteerreeccttoommyy  wwaass  ddoonnee  ffoorr  ccaanncceerr  oorr  ddyyssppllaassiiaa,,  PPaapp  tteessttss  aarree  
ssttiillll  nneecceessssaarryy..    

55..  AAddddiittiioonnaall  mmaammmmooggrraapphhyy  ssccrreeeenniinngg  mmaayy  bbee  ddoonnee  aatt  MMDD  ddiissccrreettiioonn..    TThhee  bbeenneeffiitt  ooff  ssccrreeeenniinngg  oollddeerr  wwoommeenn  iiss  lleessss  wweellll--eessttaabblliisshheedd,,  bbuutt  ssccrreeeenniinngg  iiss  pprroobbaabbllyy  pprruuddeenntt  iinn  oollddeerr  
wwoommeenn  wwiitthhoouutt  ccoommoorrbbiidd  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  sseerriioouussllyy  rreedduuccee  tthheeiirr  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy..    UU..SS..  PPrreevveennttiivvee  SSeerrvviicceess  TTaasskk  FFoorrccee  rreeccoommmmeennddss  ssccrreeeenniinngg  eevveerryy  11--22  yyeeaarrss  aammoonngg  wwoommeenn  aaggeedd  4400  
aanndd  oollddeerr..    PPhhyyssiicciiaannss  sshhoouulldd  ddiissccuussss  tthhee  ppootteennttiiaall  rriisskkss  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  ssccrreeeenniinngg  wwiitthh  tthheeiirr  ppaattiieennttss  aanndd  ssccrreeeenn  aatt  pprroovviiddeerr  ddiissccrreettiioonn..  

66..  SSttaarrtt  ccoolloonn  ccaanncceerr  ssccrreeeenniinngg  aatt  aaggee  5500  bbyy  ddooiinngg  ffeeccaall  ooccccuulltt  bblloooodd  tteesstt  ((FFOOBBTT))  aannnnuuaallllyy  aanndd//oorr  fflleexxiibbllee  ssiiggmmooiiddoossccooppiicc  eexxaamm..  TThheerree  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  eevviiddeennccee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  ooff  
tthheessee  ssccrreeeenniinngg  mmeetthhooddss  iiss  pprreeffeerraabbllee  oorr  wwhheetthheerr  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  FFOOBBTT  aanndd  ssiiggmmooiiddoossccooppyy  pprroodduucceess  ggrreeaatteerr  bbeenneeffiittss  tthhaann  eeiitthheerr  tteesstt  aalloonnee..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  ggoooodd  eevviiddeennccee  ttoo  
ssuuppppoorrtt  FFOOBBTT  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss,,  tthheerree  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  eevviiddeennccee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ooppttiimmaall  ppeerriiooddiicciittyy  ffoorr  ssiiggmmooiiddoossccooppyy..    FFoorr  mmeemmbbeerrss  aatt  iinnccrreeaasseedd  rriisskk,,  ssccrreeeenniinngg  mmaayy  bbee  ssttaarrtteedd  aatt  
aaggee  3355--4400  

77..  IInnfflluueennzzaa  vvaacccciinnee  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aannnnuuaallllyy,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  aaggee,,  iinncclluuddiinngg  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  cchhrroonniicc  mmeeddiiccaall  iillllnneesssseess  ssuucchh  aass  hheeaarrtt  ddiisseeaassee,,  ddiiaabbeetteess,,  rreennaall  ddyyssffuunnccttiioonn,,  lluunngg  ddiisseeaassee,,  
hheemmoogglloobbiinnooppaatthhiieess,,  iimmmmuunnoossuupppprreessssiioonn,,  ppeerrssoonnss  lliivviinngg  iinn  cchhrroonniicc  ccaarree  ffaacciilliittiieess,,  aadduullttss  wwoorrkkiinngg  oorr  lliivviinngg  wwiitthh  tthheessee  iinnddiivviidduuaallss,,  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  wwiitthh  uunnddeerrllyyiinngg  mmeeddiiccaall  
ccoonnddiittiioonnss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ssttaaggee  ooff  pprreeggnnaannccyy,,  hheeaalltthhyy  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  wwhhoo  wwiillll  bbee  iinn  tthheeiirr  22nndd  oorr  33rrdd  ttrriimmeesstteerr  dduurriinngg  iinnfflluueennzzaa  sseeaassoonn,,  aanndd  HHeeaalltthh  CCaarree  WWoorrkkeerrss..    TThhee  vvaacccciinnee  sshhoouulldd  
aallssoo  bbee  ooffffeerreedd  ttoo  aannyyoonnee  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  rreedduuccee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  bbeeccoommiinngg  iillll  wwiitthh  iinnfflluueennzzaa  

88..  PPnneeuummooccooccccaall  vvaacccciinnee  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  oonnccee,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  aaggee,,  iinn  ppeerrssoonnss  aatt  iinnccrreeaasseedd  rriisskk..    CCoonnssiiddeerr  rreevvaacccciinnaattiioonn  ffoorr  ppaattiieennttss  wwhhoo  rreecceeiivveedd  tthhee  oollddeerr  1144  vvaalleenntt  vvaacccciinnee  ((uusseedd  
bbeeffoorree  11998844)),,  aanndd  ffoorr  ppaattiieennttss  aatt  hhiigghheesstt  rriisskk  wwhhoo  wweerree  vvaacccciinnaatteedd  ssiixx  oorr  mmoorree  yyeeaarrss  pprreevviioouussllyy  ((aannaattoommiicc  oorr  ffuunnccttiioonnaall  aasspplleenniiaa,,  nneepphhrroottiicc  ssyynnddrroommee,,  rreennaall  ffaaiilluurree,,  ttrraannssppllaanntt  
rreecciippiieennttss,,  mmaalliiggnnaannccyy))..    PPeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  aatt  hhiigghh  rriisskk  oorr  ppeerrssoonnss  6655  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  oollddeerr  sshhoouulldd  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  aa  sseeccoonndd  ddoossee  ooff  ppnneeuummooccooccccaall  vvaacccciinnee  iiff  tthheeyy  rreecceeiivvee  tthhee  vvaacccciinnee  
mmoorree  tthhaann  55  yyeeaarrss  pprreevviioouussllyy,,  aanndd  wweerree  lleessss  tthhaann  6655  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddoossee..  

99..  CChhllaammyyddiiaa  IInnffeeccttiioonn  ssccrreeeenniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  sseexxuuaallllyy  aaccttiivvee  wwoommeenn  uunnddeerr  aaggee  2255,,  oorr  wwiitthh  nneeww  oorr  mmuullttiippllee  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr,,  iinnccoonnssiisstteenntt  uussee  ooff  bbaarrrriieerr  
ccoonnttrraacceeppttiivveess,,  cceerrvviiccaall  eeccttooppyy,,  aanndd  bbeeiinngg  uunnmmaarrrriieedd..  

1100..  GGoonnoorrrrhheeaa  ssccrreeeenniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  sseexx  wwoorrkkeerrss  ((pprroossttiittuutteess)),,  ppeerrssoonnss  wwiitthh  aa  hhiissttoorryy  ooff  rreeppeeaatteedd  eeppiissooddeess  ooff  ggoonnoorrrrhheeaa,,  aanndd  yyoouunngg  wwoommeenn  ((uunnddeerr  aaggee  2255))  wwiitthh  ttwwoo  
oorr  mmoorree  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  llaasstt  yyeeaarr..  

1111..  HHeeppaattiittiiss  AA  vvaacccciinnaattiioonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aadduullttss  lliivviinngg  iinn  oorr  ttrraavveelliinngg  ttoo  aarreeaass  ooff  eennddeemmiicciittyy,,  hhoommoosseexxuuaall  mmeenn,,  uusseerrss  ooff  iinnjjeeccttaabbllee  oorr  ssttrreeeett  ddrruuggss,,  mmiilliittaarryy  ppeerrssoonnnneell,,  cceerrttaaiinn  
hhoossppiittaall  aanndd  llaabboorraattoorryy  wwoorrkkeerrss,,  aanndd  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhrroonniicc  HHeeppaattiittiiss  BB  oorr  CC..  

1122..  HHeeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aadduullttss  wwhhoo  aarree  hheeaalltthh  ccaarree  wwoorrkkeerrss,,  hhoommoosseexxuuaall  oorr  bbiisseexxuuaall  mmeenn,,  hheetteerroosseexxuuaallss  wwiitthh  mmuullttiippllee  rreecceenntt  sseexxuuaall  ppaarrttnneerrss,,  hhoouusseehhoolldd  aanndd  
sseexxuuaall  ccoonnttaaccttss  ooff  HHeeppaattiittiiss  BB  vviirruuss  ccaarrrriieerrss,,  hheemmoopphhiilliiaaccss,,  aanndd  iinnjjeeccttaabbllee  ddrruugg  uusseerrss..    PPrree--vvaacccciinnaattiioonn  sseerroollooggiicc  tteessttiinngg  ((uussiinngg  aannttii--HHBBcc))  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  

1133..  HHeeppaattiittiiss  CC  ssccrreeeenniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aadduullttss  wwhhoo  iinnjjeecctteedd  iilllleeggaall  ddrruuggss,,  rreecceeiivveedd  bblloooodd  ttrraannssffuussiioonn  oorr  ssoolliidd  oorrggaann  ttrraannssppllaanntt  bbeeffoorree  JJuullyy  11999922,,  rreecceeiivveedd  cclloottttiinngg  ffaaccttoorr  
ccoonncceennttrraatteess  bbeeffoorree  11999977,,  wweerree  eevveerr  oonn  cchhrroonniicc  hheemmooddiiaallyyssiiss,,  hhaavvee  aa  kknnoowwnn  eexxppoossuurree  wwiitthh  HHCCVV  iinncclluuddiinngg  wweerree  nnoottiiffiieedd  tthhaatt  tthheeyy  rreecceeiivveedd  bblloooodd  ffrroomm  aa  ddoonnoorr  wwhhoo  llaatteerr  tteesstteedd  
ppoossiittiivvee  ffoorr  HHCCVV,,  HHeeaalltthh  CCaarree  WWoorrkkeerrss  eexxppoosseedd  ttoo  HHCCVV  aannttiibbooddyy  ppoossiittiivvee  bblloooodd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ppllaaccee,,  iinnffaannttss  1122  mmoonntthhss  oolldd  aanndd  oollddeerr  bboorrnn  ttoo  wwoommeenn  wwiitthh  HHCCVV  iinnffeeccttiioonn,,  sstteeaaddyy  sseexx  
ppaarrttnneerr  ooff  ppeerrssoonnss  wwiitthh  HHCCVV  iinnffeeccttiioonn..  

1144..  HHIIVV  ssccrreeeenniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  PPrreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  hhoommoosseexxuuaall  oorr  bbiisseexxuuaall  mmeenn,,  pprroossttiittuutteess,,  iinnjjeeccttaabbllee  ddrruugg  uusseerrss,,  ppeerrssoonnss  wwhhoo  rreecceeiivveedd  ttrraannssffuussiioonnss  bbeettwweeeenn  11997788--8855,,  sseexxuuaall  
ccoonnttaaccttss  ooff  HHIIVV  ppoossiittiivvee  ppeerrssoonnss,,  ppeerrssoonnss  ffrroomm  aarreeaa  ooff  hhiigghh  pprreevvaalleennccee..  

1155..  SSyypphhiilliiss  ssccrreeeenniinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aadduullttss  wwhhoo  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  pprroossttiittuutteess,,  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ootthheerr  sseexxuuaallllyy  ttrraannssmmiitttteedd  ddiisseeaasseess,,  oorr  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  ssyypphhiilliiss..  
1166..  NNeecckk  ppaallppaattiioonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aadduullttss  wwiitthh  hhiissttoorryy  ooff  nneecckk  iirrrraaddiiaattiioonn  iinn  iinnffaannccyy  oorr  cchhiillddhhoooodd..  
1177..  FFoolliicc  aacciidd  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  aatt  aa  ddoossee  ooff  00..44  mmgg//ddaayy  bbeeggiinnnniinngg  11--33  mmoonntthhss  pprriioorr  ttoo  ccoonncceeppttiioonn  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ffiirrsstt  ttrriimmeesstteerr  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  wwoommeenn  ppllaannnniinngg  

pprreeggnnaannccyy  wwhhoo  hhaavvee  pprreevviioouussllyy  hhaadd  aa  pprreeggnnaannccyy  aaffffeecctteedd  bbyy  aa  nneeuurraall  ttuubbee  ddeeffeecctt  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  rreeccuurrrreennccee..  


