
 PITمبانی توصیه به انجام تست 

 دکتر هنگامه نامداری تبار

 کارشناس مسئول پایش و ارزشیابی برنامه کنترل ایدز  

 وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی



 HIVشرط اصلی برای انجام تست تشخیصی  5

• Consent = رضایت آگاهانه 

• Confidentiality =حفظ محرمانگی و رازداری 

• Counselling=مشاوره 

• Correct test results =تست معتبر و صحیح 

•Connection=امکان بر قراری ارتباط با سطوح ارائه دهنده خدمات مراقبت و درمان 
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•Connection= امکان بر قراری ارتباط با سطوح ارائه

 دهنده خدمات مراقبت و درمان



 اصول آموزش انگیزشی

 موضوع مرتبط است • 1

 موضوع مهم است • 2

 راهکار دسترس است• 3

 موانع شناخته شده است و قابلیت رفع دارد • 4

 مزایا بیش از معایب است• 5



 :  مراحل توصیه به انجام تست

ایجاد تمایل به انجام تست.1  

توصیه به انجام تست.2  

انجام تست اولیه.3  

نتیجهاعالم .4  

ارجاع و ترغیب موارد مثبت برای تست تاییدی.5  
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 تست برای همه هست• 1
 محرمانه است• 2
 نحوه دسترسی به تست• 3
 مفهوم پاسخ مثبت و منفی• 4

5 
•Opt out حق قبول )بدهیدشما هم مانند سایرین باید تست

 (است رد با بیمار /
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 روش انجام تست توضیح داده می شود• 1

 بیان مدت زمان آماده شدن پاسخ• 2

 تست اولیه است• 3

 تکرار-مفهوم پاسخ مثبت و منفی• 4

 تست انجام می شود• 5
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برای ترغیب 

 تست تاییدی

 نتیجه تست را واضحا اعالم کنید• 1

 تاییدی را شرح دهید آزمایشمفهوم تست مثبت و نیاز به • 2

3 

 
 مفهوم تست مثبت و فرق عفونت و بیماری را شرح دهید •

 مفهوم تست منفی و دوره پنجره را شرح دهید• 4

5 
متناسب با پاسخ تست اقدام مناسب را توصیه •

 کنید
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1  .یک معرفینامه به مرکز مشاوره صادر کنید. 

2 . فرد با معرفینامه به مرکز مشاوره مراجعه می کند. 

3. مرکز مشاوره ، فرم ارجاع را مهر و شماره پرونده مشاوره را

 درآن ثبت می کند 

4. برگه توسط بیمار به مرکز ارجاع دهنده عودت شود. 

 5 .شماره پرونده مرکز مشاوره را در پرونده بیمار ثبت کنید.   
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اگر بیمار پاسخ ارجاع  را همراه ندارد 

6.شماره پرونده را از مرکز مشاوره دریافت کنید 

7 . لیست افراد ارجاع شده را داشته باشد و در صورتی که شماره پرونده مرکز

 مشاوره در آن ثبت نشده موضوع را پیگیری کنند 
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ارزیابی  

شرایط برای 
 آموزش 

امکان ارائه 

آموزش 

 اهست ؟

ارائه 
 آموزش 

 بله

 خیر

 خیر

توصیه به 

 انجام تست 

 ارجاع 

آیا انجام 

تست را  نمی 

 پذیرد 

 بله

 خیر
انجام 

 تست 

آیا نتیجه 

مثبت است 

 ؟

 بله 

 بله 

 خیر
تماس با 

مرکز 

 مشاوره 

 بله 

ختم 

 فرآیند

 خیر

ثبت 

 نتیجه 

آیا نتیجه ارجاع 
به مرکز اعالم 

 شده

آیا فرد به 

مرکز 

مراجعه 

 کرده ؟


