ٍزارت بْذاؼت  ،درهاى ٍ آهَزغ پسؼكي
هعاًٍت بْذاؼتي
هركس هذيريت بيواري ّاي ٍاگير
فرم ثبت اطالعات هَارد بيواري ظياُ زخن

اطالعات جغرافيايي
اظتاى:

ؼْرظتاى:

داًؽگاُ:

هٌطقِ هحل ظكًَت :ضْري∕ رٍستايي∕ سياري∕ عطايري∕
ًام هركس:

هاُ گسارغ:

ظال گسارغ:

ًَع هركس :ضْري∕ رٍستايي∕ ضْري رٍستايي∕

ًام خاًِ  /پايگاُ بْذاؼتي:
اطالعات بيوار

ًام بيوار:

ًام خاًَادگي بيوار:

كذهلي:

ًام پذر:

هليت :ايراًي∕ افغاًي∕ پامستاًي∕ عراقي∕ ساير:
جٌط :زى∕ هرد∕
ظي:
ؼغل :پطن ريسي∕ تويسمٌٌذُ ملِ ٍ پاچِ∕ خاًِ دار∕ خريذ ٍ فرٍش پَست ٍ چرم∕ داهپسضل ٍ تنٌسيي داهپسضني∕ داهذار -مطاٍرز∕ داًطجَ∕
راًٌذُ حول دام∕ مارگر∕ مارگر داهذاري∕ مارگر مطتارگاُ -قصاب∕ مارگر مارگاُ يا مارخاًِ پَست ٍ چرم∕ مارهٌذ∕ مارهٌذ آزهايطگاُ∕
مارهٌذ تْذاضتي درهاًي∕ مَدك∕ هحصل∕ هحصل  -داهذار∕ هحيط تاى يا ضنارچي∕ ًظاهي∕ ساير∕
كذ پعتي:

اعتياد تسريقي* ∕:

آدرض هحل ظكًَت:
تاريخ برٍز عالئن بيواري :رٍز  .......هاُ  .........ظال .......

تاريخ تؽخيص باليٌي:

ًَع بيواري  :جلذي∕ تٌفسي∕ گَارضي∕ هٌٌژيت∕ هٌتطر∕
عالئن جلذي :ضايعات جلذي ّوراُ ًنرٍز سياّرًگ∕ پاپَل∕ ٍزينَل∕ تَرم اطراف ضايعِ∕ تسرگي غذد لٌفاٍي هٌطقِ اي∕ خارش هحل ضايعِ∕ درد هحل
عضَ هبتال  :اًذام فَقاًي∕ اًذام تحتاًي∕ پا∕ صَرت∕ گردى∕ سر∕ سيٌِ ٍ ضنن∕ پطت∕
ضايعِ∕ تة∕
اًذازُ ضايعِ  :موتر از  1ساًتيوتر∕  1/1 -2ساًتيوتر∕  2/1 -3ساًتيوتر∕ تيطتر از  3ساًتيوتر∕
عالئن باليٌي در ًَع تٌفعي :تٌگي ًفس∕ دسترس تٌفسي∕ سرفِ∕ خلط خًَي∕ تة ٍ لرز∕ سردرد∕ درد عضالًي∕تعريق∕ ضعف ٍ تيحالي∕
تَْع ٍ استفراغ∕ ماّص فطارخَى∕ اختالل َّضياري∕ ضَك∕
عالئن باليٌي در ًَع گَارؼي :دل درد∕ ٍرم ضنن∕ تَْع ٍ استفراغ خًَي∕ اسْال∕ اسْال خًَي∕ تة ٍ لرز∕ ٍرم گردى يا غذد لٌفاٍي گردى∕ سرفِ
خطل∕ تغيير صذا∕ سردرد∕ ماّص فطارخَى∕ اختالل َّضياري∕ ضَك∕
عالئن باليٌي در ًَع هٌٌصيت :سردرد∕ تَْع ٍ استفراغ∕ عالئن هٌٌژُ∕ اختالل َّضياري∕ تة ٍ لرز∕ تذى درد∕ ماّص فطارخَى∕ ضَك∕
عالئن باليٌي در ًَع هٌتؽر :تة ٍ لرز∕ تَْع ٍ استفراغ∕ ماّص فطارخَى∕ اختالل َّضياري∕ ضَك∕

ابتالء ظاير افراد خاًَادُ در يكواُ اخير∕:
اطالعات اپيذهيَلَشيك

ظابقِ تواض با دام(ظابقِ تواض با دام در يك ّفتِ قبل از برٍز عالئن) *∕:
خَردى گَضت ٍ جگر ًين پس يا ًپختِ∕ تواس ًسديل تا دام∕ پطن ريسي∕

ًَع تواض با دام :تواس تا الضِ ٍ اهعاء ٍ احطاء ٍ ترضحات تازُ دام∕

ظابقِ هصرف ؼير ٍ يا ظاير فرآٍردُ ّاي لبٌي غير پاظتَريسُ* ∕:
ظابقِ ٍاكعيٌاظيَى دام ّاي هٌطقِ ( در صَرت ؼغل داهذاري  ،آيا دام فرد بيوار ظابقِ ٍاكعيٌاظيَى در يكعال اخير دارد؟)∕*
آيا در يكعال اخير بيواري در دام ّاي هٌطقِ ٍجَد داؼتِ اظت؟*∕:
اطالعات آزهايؽگاّي

آزهايػ ّاي تخصصي :اظوير :هٌفي∕ هثثت∕ اًجام ًطذُ∕

ظاير آزهايػ ّا:

ًتيجِ ظاير آزهايػ ّا:

آزهايػ ّاي غير تخصصي :گلبَل ّاي ظفيذ :موتر از  ∕4444 -14444 ∕4444تيص از ∕14444
پالكت :موتر از  ∕141444 -154444 ∕54444 -144444 ∕54444تيص از ∕154444
ظاير آزهايػ ّاي تخصصي :افسايص آًسين ّاي مثذي∕ اختالالت اًعقادي∕ افسايص  PTTو ∕ PT
اقذاهات درهاًيًَ :ع دارٍ :پٌي سيليي∕ آهپي سيليي ٍ آهَمسي سيليي∕ دامسي سينليي∕ اريترٍهايسيي∕ سيپرٍفلَمساسيي∕ ملر آهفٌينل∕
مليٌذا هايسيي∕ ايوي پٌن∕
تؽخيص ٍ ًتيجِ ً :تيجِ :هظٌَى∕ هحتول∕ قطعي∕
ّواٌّگي با ادارُ كل داهپسؼكي*∕:
ًام ٍ ًام خاًَادگي تنويل مٌٌذُ فرم:
*ضربذر در داخل هربع حكن بلي را دارد.

عاقبت بيواري :تْثَدي∕ فَت∕

تاريخ فَت:

ظاير اقذاهات اًجام ؼذُ در جْت كٌترل بيواري را بٌَيعيذ:

تاريخ تنويل فرم:

