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 خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی پزشکی و دانشگاه علوم                                                                                                                                                                                                                                                

    معاونت بهداشت                                                                                                                                                                                          

 (پزشک)سال  92تا  81بت دوره ای سالمت گروه سنی فرم مراق
   مشخصات فردی

 ......................................نام پدر ...............نام خانوادگی .......................نام

 باالتر از لیسانس  لیسانس    دیپلم    دبیرستان     ابتدایی     بیسواد   : سطح تحصیالت .....................کدملی ......../........./........تاریخ تولد

 نوع شغل  ازکارافتاده        دانشجو   محصل       خانه دار    بیکار شاغل  : وضعیت اشتغال

 :..................................تلفن همراه:.............................. ثابتتلفن ..................  سایر       منزل       خانه دانشجویی      خوابگاه : محل اقامت فعلی

 .................:..........................................................آدرس ایمیل:................................................................................................... آدرس

 ندارد             دارد : بیمه تکمیلی                                                                 ندارد    دارد : بیمه پایه

 اطالعات اختصاصی

 خیر                        بلی : دانشجو  -           2همسرفوت شده           متارکه               طالق گرفته       متاهل                   مجرد  : وضعیت تاهل

 :.............................(درجه خویشاوندی)وجود نسبت خویشاوندی بین والدین   ......................................................  درصورت تاهل تعداد فرزندان

 (...............ذکرنسبت سرپرست)زندگی با افرادی غیراز والدین                زندگی با پدر       زندگی با مادر       زندگی با پدر و مادر: خانواده وضعیت عمومی 

 ......................سایر -3.....        نوه خاله، نوه عمو و -2عموزاده             -عمه زاده -دای زاده –خاله زاده  -1: درجه خویشاوندی

(متر)قد  (کیلوگرم)وزن   (BMI)نمایه توده بدنی  

 و باالتر 33 25-9/29 5/11-9/22 5/11کمتر از   

    

  (پزشک( )سال 92تا  81)مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی ( 8

  : وزن
kg  

  : قد
cm  

 (پزشک –سال  92تا  81)ارزیابی از نظر خطر ابتالء به فشار خون ( 9

  : فشار خون سیستولیک در حالت نشسته
mmhg  

  : فشار خون دیاستولیک در حالت نشسته
mmHg  

 (پزشک –سال  92تا  81)بررسی از نظر اختالالت خونی فقر آهن 

 وجود رنگ پریدگی دائمی زبان و مخاط داخل لب و پلک چشم ( 3

 خیر بلی 

 بی اشتهایی، حالت تهوع ( 4

 خیر بلی 

 خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پاها ( 5

 خیر بلی 

 احساس خستگی و نداشتن تمرکز حواس، بی تفاوتی ( 6

 خیر بلی 
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 گود شدن یا قاشقی شدن ناخن ها ( 7

 خیر بلی 

 تنگی نفس و تپش قلب ( 8

 خیر بلی 

 تورم قوزک پا ( 9

 خیر بلی 

 دارد؟  CBCdiff آیا مراجع جواب آزمایش( 01

 خیر بلی 

  (پزشک -سال  92تا  81)ارزیابی ازلحاظ هپاتیت 

 پررنگ شدن ادرار و کم رنگ شدن مدفوع / بروز زردی( 00

 خیر بلی 

  (بزرگی طحال و غدد لنفاوی گردن نیز ترجیحاً توجه شودبه )بزرگی کبد ( 01

 خیر بلی 

 (در موارد مزمن)ضعف، بی حالی، خستگی زودرس ( 03

 خیر بلی 

بی اشتهایی، تهوع، استفراغ؛ تب، درد : عالیم گوارشی)همراه با سایر عالیم عمومی ( گیلوگرم 5تا  1/5)کاهش وزن خفیف (04

 (بی حالی، سردردمفاصل، کوفتگی عضالنی، 

 خیر بلی 

  (پزشک –سال  92تا  81)مراقبت از نظر شک به سل 

 (هبیش از دوهفت)سرفه طول کشیده( 05

 خیر بلی 

  .سابقه تماس با فرد مبتال به سل به همراه سرفه مساوی یا کم تر از دو هفته یا بدون سرفه( 06

 خیر بلی 

 (پزشک –سال  92تا  81)های آمیزشی  ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز و بیماری

 را انجام داده است  HIV آزمایش( 07

 خیر بلی 
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 (پزشک –سال  92تا  81)تورم اسکروتوم 

 پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه کدامیک وجود دارد؟ ( 08

 تورم و درد در هنگام معاینه در چرخش یا باال بردن بیضه دارد و سابقه ضربه مثبت است 

 تورم و درد در هنگام معاینه در چرخش و باال بردن بیضه ندارد
 

 

 (پزشک –سال  92تا  81)خیارک اینگوینال 

 پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه کدامیک وجود دارد؟ ( 09

 وجود خیارک در اینگوینال و فمورال همراه با زخم 

 وجود خیارک در اینگوینال و فمورال بدون زخم

  (پزشک –سال  92تا  81( )گنوکوک و کالمیدیا)ارزیابی بیماری منتقله ازراه جنسی

 پس از ارزیابی و بررسی نشانه ها کدامیک وجود دارد؟ ( 11

 ترشح و زخم ژنیتال دارد 

 زخم ژنیتال دارد 

 ترشح و زخم ژنیتال ندارد

 

 (پزشک –سال  92تا  81)عفونت لگنی 

   : درجه حرارت بدن( 10
 
 

 خیربلی                            تاکی کاردی وعالئم شوک ( 11

  خیر بلی                              وجود توده شکمی در معاینه ( 13

 خیربلی                                 خونریزی واژینال غیر نرمال ( 14

 خیربلی             وجود گاردینگ یا ریباند تندرنس در معاینه ( 15

 خیر بلی                               حاملگی یا اختالل حاملگی اخیر ( 16

 خیر بلی                                                فقدان یا افزایش پریود ( 17
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 خیر بلی                                                                             سقط ( 18

 

  (پزشک –سال  92تا  81)زخم ژنیتال 

 پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟ ( 19

 وجود وزیکول در ناحیه تناسلی 

 وزیکول و زخم و جراحت 

 وزیکول و زخم و جراحت ندارد

 

  (پزشک –سال  92تا  81)ترشح ،سوزش یا خارش واژن 

 کدامیک وجود دارد؟  (از اسپکولوم و نمونه مرطوب برای تریکومونااستفاده ) پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه خارجی ( 31

 حساسیت زیر شکم یا درد در حرکات سرویکس 

 وجود خیارک در اینگونال و فمورال بدون زخم 

 هیچکدام

  (پزشک –سال  92تا  81)مراقبت از نظر ابتالء به آسم 

  :سوال کنید( 30

به ویژه پس از فعالیت )هفته، خس خس سینه مکرر و یا تنگی نفس  4طی یک سال گذشته عالئم تنفسی شامل سرفه بیش از 

 داشته است؟ ( فیزیکی یا متعاقب عفونت های تنفسی

 تاکنون تشخیص آسم برای وی مطرح شده است یا تاکنون پزشک برای وی اسپری استنشاقی تجویز کرده است؟ 

 .نشانه های فوق وجود نداردهیچ یک از 

 

 (پزشک –سال  92تا  81)ارزیابی اختالالت وبیماریهای تیروئید 

 کدامیک دیده می شود؟  معاینه تیروئیددر ( 31

 بزرگی اندازه تیروئید وجود دارد 

 بزرگی اندازه تیروئید وجود ندارد 

 وجود سابقه فامیلی اختالالت تیروئید (  33

 خیر بلی 

http://79.175.166.154/Content/Accessories/tyroeed.jpg


5 
 

 تغییرات وضعیت اشتها ( 34

 خیر بلی 

 خستگی و ضعف عضالنی ( 35

 خیر بلی 

 تاکی کاردی ( 36

 خیر بلی 

 تعریق ( 37

 خیر بلی 

 عالیم پوستی ( 38

 خیر بلی 

 (lid lag اگزوفتالمی و )عالئم چشمی( 39

 خیر بلی 

برای ارزیابی ترمور، باید فرد مورد معاینه در حال نشسته و یا ایستاده، دست های خود را جلو آورده و انگشتان دست )ترمور( 41

 (.وجود لرزش های ظریف در انگشتان بیانگر ترمور است. باز کندهای خود را 

 خیر بلی 

 (پزشک –سال  92تا  81)اختالالت وبیماریهای ژنتیک 

  :وضعیت تاهل فرد را مشخص کنید( 40

 مجرد                                                        متاهل 

 

 (پزشک –سال  92تا  81)ارزیابی از نظر اختالالت روانپزشکی 

 اید؟   کنید از زندگی سیر شده آیا در حال حاضر احساس می( 41

 پاسخ نمی دهند /نمی دانم                                      خیر                         بلی 

 رسید؟  کنید که کاش زندگی شما به پایان می آیا در حال حاضر آرزو می( 43

 پاسخ نمی دهند/نمی دانم                                      خیر                         بلی 

 کنید که خود را از بین ببرید؟  آیا به این فکر می( 44

 پاسخ نمی دهند/نمی دانم                                      خیر                         بلی 

 

 آیا در صورت فکر کردن به از بین بردن خود، به نحوه انجام آن نیز فکر کرده اید؟ ( 45

 پاسخ نمی دهند/نمی دانم                                      خیر                         بلی 

http://79.175.166.154/Content/Accessories/lid%20lag.png
http://79.175.166.154/Content/Accessories/lid%20lag.png
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 نیز کرده اید؟  آیا تا کنون اقدامی( 46

 پاسخ نمی دهند/نمی دانم                                      خیر                         بلی 

انزوای اجتماعی  .6عدم برقراری ارتباط .5خشونت .4بی قراری شدید .3ناامیدی .1دیسترس حاد هیجانی . 0آیا نشانه های ( 47

 خیر    بلی                                        وجود دارد؟ 

 خیر بلی                              افکار خودکشی ( 48

 خیر بلی                    طرح و برنامه خودکشی ( 49

 خیر بلی                              اقدام به خودکشی ( 51

 (پزشک) ارزیابی سوء مصرف مواد جوانان

مصرف بیش از حد مواد افیونی ، داروهای اپیوئیدی تجویزی مثل ترامادول ، داروهای آرام بخش و خواب آور یا سایر مواد ( 50

 مضعف دستگاه اعصاب مرکزی یا مصرف چند ماده با یا بدون مصرف بیش از حد الکل 

 خیربلی 

 کاهش سطح هوشیاری در حد خواب آلودگی عمیق ، بدون پاسخ یا پاسخ اندک به تحریک دردناک ( 51

 خیر بلی 

 کاهش تعداد تنفس در دقیقه یا قطع تنفس ( 53

 خیر بلی 

 افزایش فشار خون و ضربان قلب ( 54

 خیر بلی 

 (بیش مصرفی شدیدیا گشادی مردمک به دلیل نرسیدن اُکسیژن ناشی از )تنگی مردمک ( 55

 خیر بلی 

داشتن یکی یا بیشتر از عالئم ونشانه های ، خواب آلودگی و اغماء ، کالم جویده جویده ، اختالل در توجه و حافظه ، در حین ( 56

 یا مدت کوتاهی پس از مصرف مواد افیونی 

 خیر بلی 

 

 (پزشک)ارزیابی مصرف دخانیات و مواجهه با دود مواد دخانی جوانان

 مصرف مواد دخانی ( 63

 خیر بلی 

 در معرض مواجهه با دود مواد دخانی دیگران در منزل یا اماکن عمومی ( 64
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 خیر بلی 

 خیر بلی                                    دوستان سیگاری یا مصرف کننده مواد دخانی دارد ( 65

 خیر بلی            مشکالت تنفسی به دلیل مصرف سیگار و قلیان و یا سایر مواد دخانی ( 66

 خیر بلی                                                                                    افت فعالیت فیزیکی (  67

 خیر    بلی                                                                   زردی دندان ها و بوی بد دهان ( 68

 خیر     بلی                                                                                                کاهش وزن ( 69

 خیر بلی                             سایر عالیم مرتبط با مصرف سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی ( 71

 )پزشک و ماما)مشاوره باروری سالم و فرزندآوری 

 را مشخص کنید ( تاهل)وضعیت ازدواج ( 70

 قصد بارداری دارد  -ازدواج کرده                                   قصد بارداری ندارد  -ازدواج کرده 

 هرگز ازدواج نکرده است

 


