ٍسارت بْذاضت  ،درهاى ٍ آهَسش پشضكي
هعاًٍت بْذاضتي
هزكش هذيزيت بيواري ّاي ٍاگيز
فزم ثبت اطالعات هَارد بيواري تب هالت
اطالعات جغزافيايي

داًطگاُ:

استاى:

سال گشارش:

ضْزستاى:

هٌطقِ هحل سكًَت :شْري∕ رٍستايي∕ سياري∕ عشايري∕
ًام هزكش:

هاُ گشارش:

ًَع هزكش :شْري∕ رٍستايي∕ شْري رٍستايي∕

ًام خاًِ  /پايگاُ بْذاضتي:
اطالعات فزدي ٍ آسهايطگاّي بيوار

ًام بيوار:

ًام پذر:

ًام خاًَادگي بيوار:

جٌس :زى∕ هرد∕

سي:

بارداري* ∕:

كذهلي:

هليت :ايراًي∕ افغاًي∕ پاكستاًي∕ عراقي∕ ساير:

ضغل :داهذار∕ كشاٍرز∕ قصاب∕ كارهٌذ∕ خاًِ دار∕ كارگر كشتارگاُ∕ كارگر داهذاري∕ داًش آهَز∕ آزاد∕ داًشجَ∕ ًظاهي∕ راًٌذُ∕ كَدك∕ تيكار∕
ساير:
كارگر∕
آدرس هحل سكًَت:

كذ پستي:

آسهايص ّاي تخصصي تطخيصي:
1

1

رايت∕ 40 :

80

1

كَهبس رايت∕ 40 :
1

1

∕ ∕ 160

1

∕ 40 ∕ 20 :2ME

1
80
1
80

1
320

∕

1

∕ ∕ 160
1

∕ ∕ 160

1
640

1
320
1
320

1

∕ ∕ 1280

∕
∕

1
640
1
640

1

∕ ∕ 1280
1

∕ ∕ 1280

سايز آسهايص ّاي تخصصي:
هَرد بيواري:

جذيذ∕ شكست درهاى  -عَد∕ ًاهشخص ٍ فاقذ اطالعات تكويلي∕
اطالعات تكويلي

تواس با دام ٍ *∕:اكسيٌاسيَى دام ( در صَرت ضغل داهذاري  ،آيا دام فزد بيوار سابقِ ٍاكسيٌاسيَى دارد؟)∕*
ًَع تواس با دامً :گْذاري دام در هحل سكًَت∕ رتح دام  ،تواس تا خَى ٍ ترشحات∕ تواس تا دام زًذُ∕ حضَر در هحل ًگْذاري دام ٍ كَد حيَاًي∕
سابقِ هصزف فزآٍردُ ّاي لبٌي غيز پاستَريشُ*∕ :
ابتالي سايز افزاد خاًَادُ در يكسال گذضتِ*∕:
سال بزٍس عالئن بيواري:
عالئن باليٌي:

ًَع فزآٍردُ :شير∕ پٌير∕ خاهِ∕ كرُ∕ آغَز∕ سرشير∕ تستٌي∕

هاُ بزٍس عالئن بيواري:

هاُ تطخيص باليٌي:

سال تطخيص باليٌي:

تة∕ تي اشتْايي∕ كاّش ٍزى∕ درد عضالًي ٍ استخَاًي ٍ كوردرد∕ آدًَپاتي يا تسرگي طحال ٍ تسرگي كثذ∕ ضعف ٍ تيحالي∕
هذت بستزيّ 1 :فتِ∕ ّ 2فتِ∕ ّ 3-4فتِ∕ ّ 4فتِ∕ تيش از ّ 4فتِ∕

بستزي در بيوارستاى*∕:
در صَرت ضكست درهاى يا عَد  ،سال درهاى قبلي:

عَارض بيواري*∕:

ًَع عارضِ:

هذت درهاى قبليّ 2 :فتِ ٍ كوتر∕ ّ 3-4فتِ∕ ّ 5-6فتِ∕ ّ 7-8فتِ∕ تيش از ّ 8فتِ∕
آرتريت∕ اسپًَذيليت∕ آًسفاليت∕ اركيذ∕ اًذٍكارديت∕ اختالل رٍاًي∕

هذت هصزف دارٍ ّا در درهاى جذيذ:

تتراسيكليي 14 :رٍز ٍ كوتر∕  15تا  28رٍز∕  29تا  56رٍز∕ تيش از  56رٍز∕
داكسي سيكليي 14 :رٍز ٍ كوتر∕  15تا  28رٍز∕  29تا  56رٍز∕ تيش از  56رٍز∕
استرپتَهايسيي ّ1 :فتِ ٍ كوتر∕  8تا  14رٍز∕  15تا  21رٍز∕
جٌتاهايسييّ1 :فتِ ٍ كوتر∕  8تا  14رٍز∕  15تا  21رٍز∕
كَتريوَكسازٍل 14 :رٍز ٍ كوتر∕  15تا  28رٍز∕  29تا  56رٍز∕ تيش از  56رٍز∕
ريفاهپيي 14 :رٍز ٍ كوتر∕  15تا  28رٍز∕  29تا  56رٍز∕ تيش از  56رٍز∕
ساير دارٍّا:
ّواٌّگي با ادارُ كل داهپشضكي *∕:سايز اقذاهات اًجام ضذُ در جْت كٌتزل بيواري را بٌَيسيذ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويل كٌٌذُ فرم:
*ضرتذر در داخل هرتع حكن تلي را دارد.

تاريخ تكويل فرم:

