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 تی درمانی آذربایجان غربیخدمات بهداش دانشگاه علوم پزشکی و                                                                                                                                                                                                                                

    معاونت بهداشت                                                                                                                                                                                          

 (غیرپزشک)سال  92تا  81ه سنی فرم مراقبت دوره ای سالمت گرو
   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   

    

 از نظر وضعیت تغذيه ایارزيابی 

یک قاچ هندوانه یا میوه های = یک پرتقال یا سیب متوسط = یک سهم از گروه میوه )روزانه فرد چقدر است؟مصرف میوه ( 1

 (نصف لیوان آب میوه طبیعی= نصف لیوان انگور دانه شده یا میوه های مشابه = عدد زردآلو یا میوه های مشابه  3= مشابه 

 سهم یا بیشتر  4تا 2                                سهم 2کمتر از                         هرگز /بندرت

فرنگی،  هر یک سهم سبزی نیز معادل یک عدد سبزی غیربرگی متوسط مانند گوجه). مصرف سبزی روزانه فرد چقدر است؟( 2

  (.بادنجان یا هویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی خوردن یا کاهو است

 سهم یا بیشتر  5تا 3                                سهم  3کمتر از                        هرگز /بندرت

 واحد مصرفی شیر و لبنیات روزانه فرد چقدر است؟ ( 3

 سهم یا بیشتر 2                                 سهم  2کمتر از                       هرگز /بندرت

 سر سفره استفاده می کند؟  آیا از نمکدان( 4

 هرگز/به ندرت                                            گاهی                                   همیشه 

 یا نوشابه های گازدار مصرف می کند؟ / چقدر فست فود و(5

 هرگز /به ندرت                                 بار  2یا  1ماهی           بار یا بیشتر  2هفته ای 

 چه نوع روغنی بیشتر مصرف می کند؟ ( 6

 فقط روغن نیمه جامد، جامد یا حیوانی 
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 تلفیقی از انواع روغن های مایع و نیمه جامد 

  (معمولی و مخصوص سرخ کردنی)فقط گیاهی مایع 

بار در هفته شامل  5دقیقه با تواتر  31دقیقه در هفته معادل با 151فعالیت بدنی  حداقل)چه مقدار در هفته فعالیت بدنی دارید؟ ( 7

 ( …ورزش های هوازی نظیر پیاده روی تند ، دوچرخه سواری ، شنا و

         یابیشتر دقیقه در هفته 151         دقیقه در هفته 151کمتر از               بدون فعالیت بدنی هدفمند 

 خیر                                          بلی        وجود بیماری از قبل تشخیص داده شده ( 8

  (غیر پزشک()سال 92تا  81)ارزيابی از نظر خطر ابتال به فشار خون باال  

 والدین مبتال به فشار خون باال هستند ( 9

 خیر بلی 

 (سالگی 55سالگی و زن ها قبل از  65مردها قبل از )به بیماری عروق کرونر زود رس  ابتال حداقل یکی از والدین( 11

 خیر بلی 

 از جمله کلسترول ال دی ال حداقل در یکی از والدین  اختالالت چربی خون( 11

 خیر بلی 

 ...(تیروئید، ) بیماری کلیوی یا غددیابتال حداقل یکی از والدین به ( 12

 خیر بلی 

  . آپنه خواب دارد( 13

 خیربلی 

  (غیر پزشک)مراقبت از نظر ابتال به آسم جوانان 

 سابقه تشخیص بیماری آسم توسط پزشک ( 14

 خیر بلی 

 استفاده از اسپری استنشاقی با تجویز پزشک طی یک سال گذشته ( 15

 خیر بلی 

 هفته طی یک سال گذشته  4سرفه بیش از ( 16

 خیر بلی 

 خس خس سینه مکرر طی یک سال گذشته ( 17

 خیر بلی 

 طی یک سال گذشته ( به ویژه پس از فعالیت فیزیکی یا متعاقب عفونت های تنفسی)تنگی نفس ( 18

 خیر بلی 

http://79.175.166.154/Content/Accessories/valedain.jpg
http://79.175.166.154/Content/Accessories/charbikhoon.jpg
http://79.175.166.154/Content/Accessories/ghodadi.jpg
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  (غیر پزشک)ناهنجاری های ژنتیک/بیماری/بررسی عامل خطر

عروقی یا سرطان -های قلبی-او، بیماری فشارخون ، اختالالت چربی خون، دیابت ،بیماری 2یا  1آیا در خود فرد یا بستگان درجه ( 19

 خیر                         بلیوجود دارد؟ 

 رد؟ او نابینایی غیر اکتسابی یا ناشنوایی غیراکتسابی وجود دا 2یا  1آیا در خود فرد یا بستگان درجه ( 21

 خیر                              بلی                  

 (سال 92تا  81)مراقبت از نظر وضعیت واکسیناسیون 

 واکسن هپاتیت ب دریافت کرده است ( 21

 نمیداند                                           خیر                                               بله 

 در دوره دبیرستان واکسن توام دریافت کرده است ( 22

 نمی داند                               خیر                                        بله

 (سال 92تا  81)مراقبت از نظر وضعیت دهان و دندان

 دندان درد ( 23

 خیر بلی 

 تورم و پارگی و خونریزی از بافت ( 24

 خیر بلی 

 آبسه دندان ( 25

 خیر بلی 

 بیرون افتادن دندان از دهان در اثر ضربه ( 26

 خیر بلی 

 شکستگی دندان ( 27

 خیر بلی 

 تغییر رنگ دندان به سیاه یا قهوه ای ( 28

 خیر بلی 

 لثه پر خون و قرمز و متورم ( 29

 خیر بلی 

 بوی بد دهان ( 31

 خیر بلی 



4 
 

 جرم دندانی ( 32

 خیر بلی 

 زخم یا موارد غیر طبیعی در داخل دهان ( 33

 خیر بلی 

  (غیر پزشک)مراقبت جوانان از نظر شک به سل 

 سابقه تماس با فرد مبتال به سل ( 34

 خیر بلی 

  :سرفه( 35

 سرفه ندارد                                       کمتر از دو هفته                 بیشتر از دو هفته 

  (غیر پزشک)مراقبت از نظر ابتال به هپاتیت جوانان 

 پررنگ شدن ادرار و کم رنگ شدن مدفوع / بروز زردی( 36

 خیر بلی 

 (غیر پزشک)پسر  -ارزيابی بیماريهای منتقله ازراه جنسی جوانان ( 73

 سوء مصرف مواد مخدر، محرک  /سابقه

 خیر بلی 

 سابقه یا وجود ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده  

 خیر بلی 

 همسر / سابقه زندان در فرد، شریک جنسی

 خیر بلی 

 وجود فرد معتاد به مواد مخدر ، محرک در خانواده و دوستان 

 خیر بلی 

 سابقه انجام خالکوبی، تاتو و حجامت 

 خیر بلی 

 وجود فرد مصرف کننده تفننی مواد مخدر ، محرک در خانواده و دوستان 

 خیر بلی 

 خرید مواد مخدر و یا محرک و الکل، برای دیگری 

 خیر بلی 

 حضور در مهمانی های با امکان مصرف موادمخدر، محرک و الکل 
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 خیر بلی 

 همسر / جنسی شریک در سابقه مصرف مواد مخدرمحرک

 خیر بلی 

 سابقه ارتباط جنسی محافظت نشده و بدون کاندوم 

 خیر بلی 

 همسر به ایدز یا بیماری های آمیزشی /ابتالی شریک جنسی 

 خیر بلی 

 خیر                   بلی                               سابقه مصرف مواد مخدر ، محرک قبل از ارتباط جنسی  

 سابقه ارتباط جنسی با شرکای جنسی متعدد 

 خیر بلی 

  (کغیر پزش)دختر  -ارزيابی بیماريهای منتقله ازراه جنسی جوانان  )13

 سوء مصرف مواد مخدر، محرک /سابقه

 خیربلی  

 سابقه یا وجود ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده 

 خیر بلی 

 همسر / سابقه زندان در فرد، شریک جنسی

 خیر بلی 

 وجود فرد معتاد به مواد مخدر ، محرک در خانواده و دوستان 

 خیر بلی 

 سابقه انجام خالکوبی، تاتو و حجامت 

 خیر بلی 

 وجود فرد مصرف کننده تفننی مواد مخدر ، محرک در خانواده و دوستان 

 خیر بلی 

 یا محرک و الکل، برای دیگری  خرید مواد مخدر و

 خیر بلی 

 حضور در مهمانی های با امکان مصرف موادمخدر، محرک و الکل 

 خیر بلی 

 همسر / جنسی شریک در سابقه مصرف مواد مخدرمحرک
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 خیر بلی 

 سابقه ارتباط جنسی محافظت نشده و بدون کاندوم  

 خیر بلی 

 همسر به ایدز یا بیماری های آمیزشی /ابتالی شریک جنسی  

 خیر بلی 

 سابقه مصرف مواد مخدر ، محرک قبل از ارتباط جنسی  

 خیر بلی 

 سابقه ارتباط جنسی با شرکای جنسی متعدد  

 خیر بلی 

                        همسر/سابقه رفتارهای جنسی پرخطر در شریک جنسی 

 خیر بلی   

 وجود رفتارهای جنسی پرخطر در اعضای خانواده و دوستان  

 خیر بلی 

 سوء مصرف مواد یا رفتار جنسی مخاطره آمیز دارد  

 خیر بلی 

 ترشح از مجرا  

 خیر بلی 

 سوزش یا خارش واژن  

 خیر بلی 

 زخم تناسلی  

 خیر بلی 

 درد شکم  

 خیر بلی 

 (پزشکغیر) مردان  سالمت اجتماعیمراقبت از نظر (32

 آیا در خانواده فرد دارای معلولیت جسمی یا روانی وجود دارد؟ 

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد مبتال به بیماری خاص وجود دارد؟ 

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد مبتال به اعتیاد وجود دارد؟ 
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 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد زندانی وجود دارد؟ 

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فقر وجود دارد؟ 

 خیر بلی 

 آیا فرد سرپرست خانوار است؟ 

 شاغل است  -بله

 شاغل نیست  -بله

 خیر سرپرست خانوار نیست

 

 (پزشکغیر) زنان مراقبت از نظر سالمت اجتماعی(04

 شما را کتک می زند؟ : از زنان متاهل در مورد همسرشان سوال شود

 عدم پاسخگویی        همیشه             اغلب         گاهی         به ندرت          هیچ وقت 

 

 به شما توهین کرده است؟ 

 عدم پاسخگویی       همیشه             اغلب         گاهی         به ندرت          هیچ وقت 

 شما را به آسیب تهدید کرده است؟ 

 عدم پاسخگویی       همیشه             اغلب         گاهی         به ندرت          هیچ وقت 

 سر شما فریاد می زند؟ 

 عدم پاسخگویی       همیشه             اغلب         گاهی         به ندرت          هیچ وقت 

  .فرد به صورت خود مراجع با شکایت از خشونت همسر، یا عوارض جسمی و روانشناختی ناشی از آن مراجعه می کند

 خیر بلی 

فرد توسط سایر کارکنان نظام سالمت، از قبیل کارشناس مراقب سالمت خانواده یا کارشناس سالمت روان برای ارزیابی بیشتر یا 

  . است  انی به پزشک عمومی ارجاع داده شدهدریافت خدمات درم

 خیر بلی 
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 (غیر پزشک)جوانان  -مراقبت از نظر اختالل مصرف مواد 

 منبع شرح حال چه کسی است؟ ( 41

 خانواده فرد                                             فرد مراجعه کننده 

 (غیر پزشک( )سال 92تا  81) غربالگری اولیه در حوزه سالمت روان جوانان

 روز گذشته احساس میکردید، مضطرب و عصبی هستید؟  31چقدر در ( 42

 پاسخ نمی دهد /نمی دانداصال    به ندرت             گاهی اوقات  بیشتر اوقات     همیشه 

 روز گذشته احساس ناامیدی می کردید؟  31چقدر در ( 43

 پاسخ نمی دهد / نمی داند    اصالبه ندرت                   گاهی اوقاتبیشتر اوقات  همیشه 

 روز گذشته احساس ناآرامی و بی قراری می کردید؟  31چقدر در ( 44

 پاسخ نمی دهد / نمی داند       اصال به ندرت گاهی اوقات  بیشتر اوقات  همیشه 

 غمگینی می کردید؟  روز گذشته احساس افسردگی و 31چقدر در (  45

 پاسخ نمی دهد / نمی دانداصال به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات  همیشه 

 روز گذشته احساس میکردید که انجام دادن هر کاری برای شما خیلی سخت است؟  31چقدر در ( 46

 پاسخ نمی دهد / نمی دانداصال به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات همیشه 

 روز گذشته احساس بی ارزشی میکردید؟  31چقدر در ( 47

 پاسخ نمی دهد/ نمی دانداصال به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات  همیشه 

 آیا در خانواده فرد دارای معلولیت جسمی یا روانی وجود دارد؟ ( 48

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد مبتال به بیماری خاص وجود دارد؟ ( 49

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد مبتال به اعتیاد وجود دارد؟ ( 51

 خیر بلی 

 آیا در خانواده فرد زندانی وجود دارد؟ ( 51

 خیر بلی            

 آیا در خانواده فقر وجود دارد؟ ( 52

 خیر      بلی 

 آیا فرد سرپرست خانوار است؟ ( 53

 خیر سرپزست خانوار نیست                     شاغل نیست -بله                   شاغل است  -بله
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  (غیرپزشک)نوبت اول  -فاقد سابقه ايمن سازی  -سال  81واکسیناسیون تاخیری افراد باالی 

 دریافت کرده است؟  MMRآیا در کمتر از یک ماه اخیر در این مرکز یا سایر مراکز واکسن ( 54

 خیر بلی 

آیا مبتال به بدخیمی ، نقص ایمنی مادرزادی است و یا تحت درمان طوالنی مدت با داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و شیمی ( 55

 خیر                بلی                       درمانی بوده است؟ 

 خیر                   بلی   آیا به تخم مرغ حساسیت دارد؟ ( 56

 

  (غیرپزشک)نوبت دوم  -فاقد سابقه ايمن سازی  -سال  81واکسیناسیون تاخیری افراد باالی 

 دریافت کرده است؟ دو گانه آیا در کمتر از یک ماه اخیر در این مرکز یا سایر مراکز واکسن ( 57

 خیر بلی 

  (کغیرپزش)نوبت سوم  -قه ايمن سازی فاقد ساب -سال  81واکسیناسیون تاخیری افراد باالی 

 دریافت کرده است؟ دو گانه آیا در کمتر از یک ماه اخیر در این مرکز یا سایر مراکز واکسن ( 58

 خیر بلی 

 

  (غیر پزشک)جوانان  -ارزيابی مصرف دخانیات 

 آیا فرد سیگار، قلیان، پیپ یا مواد دخانی بدون دود شامل مواد دخانی جویدنی مصرف می کند؟ ( 59

 خیر بلی 

 آیا هیچکدام از افراد خانواده یا خویشاوندان در حضور اقدام به مصرف دخانیات می کنند؟ ( 61

 خیر بلی 

دخانی در منزل و یا اماکن عمومی قرار دارد ولی دخانیات مصرف فرد در معرض دود سیگار، قلیان، چپق، پیپ و سایر مواد ( 61

  .نمی کند

 خیر بلی 

 سفیران سالمت 

 فرد در کدامیک از طبقه بندی های زیر قرار دارد ؟ ( 62

  . باشدیکی از اعضای خانوار فرد سفیر سالمت می                                              . سفیر سالمت می باشد

  . سفیر سالمت افتخاری دارد

http://79.175.166.154/Content/Accessories/MMR.jpg
http://79.175.166.154/Content/Accessories/Pentavalent.jpg
http://79.175.166.154/Content/Accessories/Pentavalent.jpg
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 (سال 18کالس سواد، متاهل، یا مجرد باالی  8. )واجد شرایط برای سفیر سالمت می باشد 

  . یکی از اعضای خانوار واجد شرایط برای سفیر سالمت می باشد

 هیچکدام 

 فرد در کدامیک از موارد زیر عضو می باشد ؟ ( 63

 عضو در شورای محلی                                                 عضو گروه خودیار 

 هیچکدام                                      عضو در تشکل های مردمی 

 ايمنسازی با واکسن توام بزرگساالن 

 آیا فرد برای ایمن سازی در موعد مقرر مراجعه ننموده و اولین مراجعه اوست؟ ( 64

 خیر بلی 

 (غیرپزشک)نوبت اول  -فاقد سابقه ايمن سازی  -سال  81واکسیناسیون تاخیری افراد باالی 
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