
 

 

 

 

ثِ پبسد زليك  هطبلؼِ ٍ. گزفت ذَاّس لزار استفبزُ هَرز، زرهبًي ثِ ضوبِ ذسهبت ثْساضتي، يراستبي ارا تَجِ ثِ هحزهبًِ ثَزى اطالػبت آى، زر ثب زاضتِ ٍ را وبض سَاثك پشضىي ضٌبسٌبهِ جٌجِ آضٌبيي ثبتىويل ايي 

ّبي  ثِ ذسبرت ضَز ثِ ًَػي وِ هٌجز ايجبز ثزرسي ٍضؼيت سالهتنفزآيٌس  ذللي زر پبسرگَيي ثِ سَاالت، ًمع يب اسبس وتوبى زر غَرتي وِ ثز گززم زر هي ايٌجبًت هتؼْس .يبري هي ًوبيس زرايي اهز را سَاالت، هب

 . زاضت زرآيٌسُ گززز، پشضه هؼبيٌِ وٌٌسُ ّيچگًَِ هسئَليتي ثزػْسُ ًرَاّسهؼٌَي  جسوي، رٍحي يب

 ....................................................فزز  اهضبء ًبم ذبًَازگي ٍ ًبم ٍ

 

 مشخصات فشدي  (الف

 .تىويل ضَزجَاى ايي لسوت تَسط 

 سبيز        هٌشل      بًِ زاًطجَييذ      ذَاثگبُ: البهت فؼلي هحل -9 --------------------:  ًبم ذبًَازگي ًٍبم  -1

 هذوز            هًَث: جٌس -2

   ذيز    ثلي: تحت پَضص ثيوِ  - 10ذيز           ثلي    :زاًطجَ -3

 زيپلن        زثيزستبى        اثتسايي         ثيسَاز      : سطح تحػيالت -11 --------------------: هحل تَلس -4

 -------------------- :تبريد تَلس - 5ثبالتز اس ليسبًس           ليسبًس

 ّوسز فَت ضسُ     هتبروِ      طالق گزفتِ    هتبّل    هجزز   : ٍضؼيت تبّل -6
                ذبًِ زار     ثيىبر    ضبغل    :  ٍضؼيت اضتغبل

 اس وبر افتبزُ          زاًطجَ          هحػل
 : ..............گزٍُ ذًَي

 --------------: ّوزاُ  ---------------- : ثبثت تلفي   -13 .................................... :  تؼساز فزسًساىزر غَرت تبّل  -7

 -----------------------------------: آزرس ايويل - 14سبيز     ثستگبى      ّوسز     ثزازر ٍ ذَاّز  يىي اسٍالسيي     ثب چِ وسبًي سًسگي هي وٌيس؟ ٍالسيي  -8

 ..........................................................................................: .....................آزرس هحل سىًَت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1غفحِ      بایگانی دس پایگاه سالمت :یکنسخه 

 

 اطالعات كلی

   كذ ملی

  تاسیخ تشكيل پشونذه

  كذفشد

 ( می باشذ شما بشادس خواهش و  ،مادس منظوس پذس و )خانواده  سابقه بيماسي دس( ب

 .ثشًيس ػالهت  زر زاذل  را  "ثلي، ذيز يب ًوي زاًن"اگز فززي زر ذبًَازُ ضوب سبثمِ هطىالت سيز را زارز لطفبً .تىويل ضَز ايي لسوت تَسط فزز

  ًوي زاًن ذيز ثلي  اذتالالت رٍاًپشضىي -  11ًوي زاًن ذيز  ثلي  سزطبى -  6ًوي زاًن ذيز  ثلي  زيبثت -1

 ...............................: هثجت است لطفبً  ًَع آى را هطرع فزهبييس 8زر غَرتي وِ سَال  -  12ًوي زاًن ذيز  ثلي  سل -  7ًوي زاًن ذيز  ثلي  سبلگي  55سىتِ للجي زر ون تز اس  -2

  ًوي زاًن ذيز ثلي  (وبري گَاتز، پزوبري ٍ ون)ثيوبري ّبي تيزٍئيس  -  13ًوي زاًن ذيز  ثلي  ّپبتيت -  8ًوي زاًن  ذيز ثلي  سىتِ هغشي -3

 هَاز زذبًي  سبثمِ هػزف  -  14ًوي زاًن ذيز  ثلي  ايسس -  9ًوي زاًن  ذيز ثلي  چزثي ذَى ثبال -4

  ًوي زاًن  ذيز  ثلي  

 الىل سبثمِ هػزف -15

  ًوي زاًن ذيز ثلي 

هثجت است لطفبً ًَع آى  6اگز جَاة  سَال  -  10ًوي زاًن  ذيز ثلي  فطبرذَى ثبال -5

 ................................................ :را ضزح زّيس

 :سبثمِ هػزف سبيز هَاز  -16

 ًوي زاًن ذيز  ثلي 

 (:تَضيح زّيس)سبيز 

درمان و  ،وزارت بهداشت

 آموزش پزشكي

  

  



 

 

  :غشبالگشي اوليه سومصشف مواد( ت 

 خيش بله (فقط مصشف غيشپضشكی) ايس؟هػزف وززُ تبوٌَىذَز، وسام يه اس هَاز سيز را  طول عمشزر  -1پشسش 
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 خيش بله

     (سيگبر، لليبى، ًبس، غيزُ)اًَاع تٌجبوَ  -الف

     (تزاهبزٍل، وسئيي، زيفٌَوسيالت، غيزُ)زارٍّبي هسىي اُپيَئيسي  -ة

     (زيبسپبم، آلپزاسٍالم، ولًَبسپبم، فٌَثبرثيتبل، غيزُ)آٍر ثرص يب ذَاةزارٍّبي آرام -ج

     (ضزاة، ػَزَق، غيزُ آثجَ،)ّبي الىلي ًَضيسًي -ز

     (فقط مصشف غيشپضشكی)هَاز زيگز چطَر؟  -2پشسش 

     (تزيبن، ضيزُ، سَذتِ، ّزٍييي، وزان ّزٍئيي، غيزُ)هَاز اَفيًَي غيزلبًًَي  -الف

     (سيگبري، گزاس، ثٌگ، غيزُ)حطيص  -ة

     (غيزُضيطِ، اوستبسي، اِوس، ريتبليي، )آهفتبهيٌي ّبي هحزن -ج

     :هطرع وٌيس -سبيز -ز

  

 

 2غفحِ     

  :غشبالگشي اوليه سالمت سوان ( پ
 

 احسبس هي وززيس، هضطزة ٍ ػػجي ّستيس؟ رٍس گذضتِ 30مسر زر چ

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

 

 ًباهيسي هي وززيس؟  احسبس رٍس گذضتِ 30چمسر زر 

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

 

 ًبآراهي ٍ ثي لزاري هي وززيس؟  احسبس رٍس گذضتِ 30چمسر زر 

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

 

 احسبس افسززگي ٍ غوگيٌي هي وززيس؟  رٍس گذضتِ 30چمسر زر 

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

 

 احسبس هي وززيس وِ اًجبم زازى ّز وبري ثزاي ضوب ذيلي سرت است؟ رٍس گذضتِ 30چمسر زر 

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

 

 احسبس ثي ارسضي هي وززيس؟ رٍس گذضتِ 30چمسر زر 

 

  اغال –               5ثٌسرت -          4 گبّي اٍلبت-          3 اٍلبت ثيطتز -         2 ّويطِ -1

  

 

 

 

 

 

  :غشبالگشي سفتاسهاي تغزیه اي ( ث

           سْن يب ثيطتز 4تب                              2سْن2ووتزاس                     ّزگش/ثٌسرت  است؟ چمسر رٍساًِ هيَُ هػزف -1

 سْن                      5تب                  3سْن 3ووتزاس                      ّزگش/ثٌسرت هػزف سجشي رٍساًِ ضوب چمسر است ؟  -2

حسالل فؼبليت ثسًي هؼبزل ) ؟ زارز ّفتِ زر ثسًي فؼبليت هيشاى چِ -2

 (ثبر زر ّفتِ  5زليمِ ثب تَاتز  30ثب 

  زليمِ زرّفتِ  150ووتزاس 

 

     زليمِ ٍثيطتز      150  -2

 

     ثسًي ّسفوٌس ثسٍى فؼبليت

                    هبّي يىي زٍثبر      ّفتِ اي زٍ ثبر يب ثيطتز                    ّزگش/ثٌسرت است؟ چگًَِ گبسزار ّبي ًَضبثِ يب/ ٍ فَز فست هػزف -3

                      سْن يب ثيطتز                  2 سْن 2ووتزاس                   ّزگش/ثٌسرت است؟ چمسر رٍساًِ لجٌيبت ٍ ضيز هػزفي ٍاحس -4

                             ّويطِ                             گبّي                    ّزگش/ثٌسرت وٌس؟ هي استفبزُ سفزُ سز ًوىساى اس آيب -5

  جبهس يب حيَاًي  فمط رٍغي ًيوِ جبهس ، ؟اسچِ ًَع رٍغٌي ثيطتز هػزف هيىٌيس -6
 

 ًيوِ ٍ هبيغ ّبي رٍغي اًَاع اس تلفيمي

                             جبهس

هؼوَلي ٍ هرػَظ سزخ )فمط گيبّي هبيغ 

 (وززًي



  (غيش پضشک) اوليهاسصیابی (  ج

 ػضَ                 

 

 پي گيزي تَضيحبت ًتيجِ ارجبع ارجبع هطىَن اذتالل ًسارز اذتالل زارز

   هطىَن ثيوبري اذتالل    

          زيبستَل سيستَل (فطبرذَى ثبال)للت ٍػزٍق 

  

 ًوبيِ تَزُ ثسًي

          5/18ووتز اس 

9/29-25          

9/34-30          

9/39-35          

          40ثيطتزاس

          زّبى ٍزًساى 

          ريِ

          ضىن 

          ارسيبثي اس ًظز رفتبرّبي هربطزُ آهيش 

 

 

 

 3غفحِ           

 

 

  واكسيناسيون( چ

 ذيز  ثلي  ٍاوسيٌبسيَى فزز وبهل است 

 ذيز  ثلي  ٍاوسيٌبسيَى فزز ًبلع است 

 ذيز  ثلي  است ؟زر غَرتيىِ ٍاوسيٌبسيَى فزز ًبلع است آيب پي گيزي يه هبُ ثؼس ثِ هٌظَر تىويل ٍاوسيٌبسيَى اًجبم ضسُ 

 ذيز  ثلي  ثزاي گزٍُ ّبي زرهؼزؼ ذطزاًجبم ضسُ است؟ Bآيب ٍاوسيٌبسيَى ّپبتيت 

  توسط پضشک تكميل شود( بضنيذعالمت دس صوست سابقه ابتال به هشیک اص مواسد صیش، دس داخل ) سابقه بيماسي ( ح

 : ....................................................................تَضيح زازُ ضَز    سبيز      آسپيزيي     پٌي سيليي :  حسبسيت ثِ زارٍ  -1

 .تَضيح زازُ ضَز: سبيز     هبالريب       ( سرزي)ّپبتيت      ايسس     سل  ثيوبري ػفًَي  -2

 سبيزهَارز       ّوَفيلي           تبالسوي هبصٍر          تبالسوي  هيٌَر         ون ذًَي تبييس ضسُ تَسط آسهبيص ذَى  اذتالالت ذَى  -3

 سبيز              حسبسيت فػلي        سيٌَسيت هشهي          وبّص ضٌَايي  گَش، حلك ٍ ثيٌي  -4

 ثيوبري ّبي هبزرسازي للت       آريتوي ّب       فطبرذَى ثبال ثيوبري للجي ػزٍلي  -5

    ون وبري تيزٍئيس       پزوبري تيزٍئيس          زيبثت         چزثي ذَى ثبال  غسز ٍ هتبثَليسن  -6

 ػفًَت ازراري        پيلًَفزيت هشهي وليِ ٍ هجبري ازراري -7

  غزع  هغش ٍ اػػبة  -8

 پزذبضگزي  افسززگي   السام ثِ ذَزوطي لػسيب         اذتالل سبيىَتيه           اذتالل اضطزاثي         اذتالل زٍلطجي تأييس ضسُ اذتالالت رٍاًپشضىي -9

 سذن ٍ سگيل تٌبسلي        تت ذبل تٌبسلي          سفليس        سَسان :  ػفًَت ّبي هٌتملِ جٌسي تٌبسلي  -10

  تَزُ يب تزضح غيزطجيؼي پستبى     ويست تروساى        تَهَرّبي تروساى    هيَم         ٍاصيٌيت سًبى -11

 : .........................................................................................................تَضيح زّيس:  سبيز هَاز      لليبى     سيگبر سبثمِ هػزف  -12

 :تَضيح زّيس ذيز   ثلي ًمع ػضَ -13

 ثيوبرستبًيسَاثك  -14

 : .................................................................................................................ػلت   ذيز  ثلي   : سبثمِ ػول جزاحي -1

 : .................................................................................................................ػلت   ذيز  ثلي:    سبثمِ ثستزي ضسى -2

 ..................: ...............................................................................................ػلت   ذيز  ثلي:     سبثمِ تشريك ذَى -3

 ............................................................................................................................................................................................................... هَارز زيگز -15



 

 

 

 

 پيگيشي اسجاعات و توصيه ها ( س

 .ايي لسوت تَسط پشضه تىويل ضَز

 تَغيِ ّب ًتيجِ ارجبع هحل ارجبع تبريد ارجبع ثيوبري/ ًَع اذتالل تبريد هؼبيٌِ

 

     

 

     

 

     

 4غفحِ           

  معاینات فيضیكی( خ

 .ايي لسوت تَسط پشضه تىويل ضَز
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 ............................................. ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ       سبلن است  چطن

 ............................................. ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است گَش

 ............................................. ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ       سبلن است  ثيٌي

 ............................................. ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است حلك

 ............................................. ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ       سبلن است  گززى

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است للت ٍػزٍق

 ............................................. ًَع يبفتِ      ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ       سبلن است ريِ

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  ضىن

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  اًسام ّب

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  هغش ٍ اػػبة

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  پَست ٍ هَ

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  تٌبسلي ازراري

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  ستَى هْزُ ّب

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  هفبغل

 .............................................ًَع يبفتِ     ٍجَز يبفتِ غيزطجيؼي زر هؼبيٌِ        سبلن است  رٍاى 

  ساير موارد 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------هؼبيٌِتَضيح زرثبرُ يبفتِ ّبي غيزطجيؼي زر 
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 ذًَزيشي اس لثِ زارز  ٍضؼيت لثِ زًساى پَسيسُ زارز 

                          ًيبس ثِ ارجبع فَري ثِ زًساًپشضه زارز   زرز زارز  زًساى

 اظهاسنظشپضشک عمومی (د

 .ايي لسوت تَسط پشضه تىويل ضَز

 هي ثبضس ---------------------------اذتالل   / هجتال ثِ ثيوبري  سبلن است  جَاى

 ---------------------------هؼبيٌبت تىويلي ترػػي        زارز        ًسارز ًيبس ثِ هؼبيٌبت تىويلي ترػػي

 ---- -- - ---------------------------ًتيجِ پيگيزي        زارز        ًسارز ًيبس ثِ پيگيزي

 ----------------------------ًتيجِ آسهبيطبت تىويلي        زارز        ًسارز ًيبس ثِ آسهبيطبت تىويلي

 -------- ----------------------------ًتيجِ ارجبع        زارز        ًسارز ًيبس ثِ ارجبع 

 ------------------------------------------------------------------- تَغيِ ّبي پشضه ػوَهي

 :هْز ٍ اهضبء پشضه...............................................................              تبريد    

 

 اظهاسنظشپضشک متخصص( ر

 .تىويل ضَزايي لسوت تَسط پشضه 

 .هي ثبضس --------------------------اذتالل / هجتال ثِ ثيوبري  سبلن است  ايي جَاى

 فَق ترػع ٍ الساهبت السم/ تَغيِ ّبي پشضه هترػع

------------------------------------------------------------------- 

 : فَق ترػع/ هْز ٍ اهضبء پشضه هترػع                        -------------------تبريد 


