تٌام خذا
اًجوي حوایت از تیواراى تاالسوی ایراى
فرم پرسشٌاهِ آهاری جْت عضَیت در اًجوي

هحل الظاق

شوارُ ثثت 3765

عىس

شوارُ عضَیت:

ًام خاًَادگی

ًام پذر

ًام

گرٍُ خًَی

تاریخ عضَیت:

شوارُ شٌاسٌاهِ ٍ هحل طذٍر

وذ هلی

تاریخ ٍ هحل تَلذ

آدرس هحل سىًَت ٍ شوارُ تلفي تیوار
شْرستاى:

استاى:

ٍضعیت تأّل

تخش:

هجرد 

دّستاى:

هتأّل 
خیاتاى:

پالن:

وَچِ:

تعذاد فرزًذاى........... :

تلفي:

ٍضعیت درهاًی  ،پسشىی ٍ دارٍّای هظرفی
ٍزى ویلَگرم

لذساًتیوتر

سي شرٍع تسریك خَى

سي تشخیض تیواری

فاطلِ تسریك خَى

هیساى تسریك خَى

ًَع خَى تسریمی

(تعذاد ٍاحذ)

ًام ٍ آدرس ٍ شوارُ تلفي تیوارستاى هحل تسریك خَى

ًام پسشه هعالج

شْرستاى:

تیوارستاى:

خیر

آیا تیوار دارٍی آّي زدا هظرف هی وٌذ؟ تلی

تلفي:

خیاتاى:
لرص ٍیتاهیي ث هظرفی در هاُ  ..................عذد

ًَع دارٍی هظرفی :

تلی 

آیا تیوار لرص ّیذرٍوسی هظرف هی وٌذ؟

دسفرال 

دسفًَان 

اوس جیذ 

اٍسَرال 

دیفریپرٍى 

دفرٍوساهیي

چٌذ رٍز در ّفتِ تیوار ّیذرٍوسی اٍرُ هظرف هی وٌذ؟

تعذاد رٍزّای تسریمی در ّفتِ ؟  .............عذد
تعذاد ٍیال تسریمی در رٍز ؟  ...............عذد
آیا پوپ تسریك دارٍی آّي زدا داریذ؟

تلی 

آیا تیوار لرص دفریپرٍى هظرف هی وٌذ؟

تلی 

خیر 

ًَع دارٍ :

خیر 

اوس جیذ 

خیر 
دیفریپرٍى 

اٍسَرال 

سي شرٍع هظرف دارٍی آّي زدا؟ . ......................سالگی
هیساى دارٍی هظرفی در رٍز mg .................

لرص فَلیه اسیذ هظرفی در هاُ؟  ..................عذد

آیا تیوار طحال ترداری شذُ است؟
ًَع تاالسوی  :ایٌترهذیا 

خیر 

تلی 

هاشٍر 

سي طحال ترداری تیوار؟

سایىل سل

سایىل سل تاالسوی 

تاریخ ٍاوسیٌاسیَى پٌَهَوَن 13 ......... / ........ /....... :

ّوَگلَتیي  H

تاالسوی  E

پٌی سیلیي خَراوی هظرفی در ّفتِ  ..............عذد

تاالسوی  D

سایر ..................... :

پٌی سیلیي تسریمی هظرفی در ّفتِ  ...............عذد

آیا ترای پیًَذ هغس استخَاى الذام ًوَدُ ایذ؟ تلی 

خیر 

آیا پیًَذ اًجام شذُ هَفمیت آهیس تَدُ است؟ تلی 

خیر 

ًَع خَى تسریمی :

خَى واهل 

خَى شستِ شذُ 

تاریخ پیًَذ 13........ / ....... / ..... :
گلثَل لرهس هتراون 

فیلتر لَوَسیت وٌار تخت 
آیا آزهایش شًتیه تعییي هًَاسیَى اًجام شذُ ؟
آیا آزهایش ًَ HLAع  2 ٍ 1اًجام شذُ ؟

هروس پیًَذ .......................... :

خَى هٌجوذ 

خَى فیلتر شذُ 

فیلتر لثل از رخیرُ سازی
تلی 

تلی 

خیر 

ًَع هَتاسیَى :

خیر 

جَاب آزهایش :

ًتایج آخریي آزهایشات :
فریتیي 
 T4

لٌذ 
P

( )A+

*) گرٍُ خًَی :

( )A-

*) گرٍُ خًَی فرعی :

ًذارد 

*) هیساى تحظیالت :

 ALT

 AST

 Ca

 T3

 TSH

 PTH

( )B+

( )O+

( )B-

دارد 

( )O-

( )AB+

( )AB-

ًَع گرٍُ خًَی فرعی ............................. :

تی سَاد 

اتتذائی 

راٌّوایی 

دیپلن 

فَق دیپلن 

لیساًس 

فَق لیساًس 

دوترا 

رشتِ تحظیلی :
سَاتك فرٌّگی ٍ ،رزشی ٌّ ،ری

ًذارد 

دارد 

رشتِ فعالیتی ٍ همام وسة شذُ ....................................... :

اشتغال

ًذارد 

دارد 

ًَع شغل ......................................................................... :

هسىي

ًذارد 

دارد 

ًَع هسىي :

استیجاری 

هلىی 

ًام پذر

تاریخ تَلذ پذر

هحل تَلذ پذر

شغل پذر

تحظیالت پذر

گرٍُ خًَی پذر

ًام هادر

تاریخ تَلذ هادر

هحل تَلذ هادر

شغل هادر

تحظیالت هادر

گرٍُ خًَی هادر

خیر 

آیا پذر ٍ هادر فاهیل ّستٌذ ؟

تلی 

تعذاد خَاّراى ٍ ترادراى تیوار ؟

خَاّراى ............. :

ًسثت هادر تا پذر ؟
ترادراى ............. :

آیا تیوار تاالسوی هاشٍر دیگری در خاًَادُ ٍجَد داشتِ ؟

تلی 

خیر 

آیا تیوار تحت پَشش تیوِ لرار دارد ؟

تلی 

خیر 

ًَع تیوِ ................................................ :

شوارُ تیوِ ........................................................ :

ّپاتیت  B

ساتمِ اتتالء تِ ّپاتیت  C

ایذز 

دارد .

تاریخ دریافت اٍلیي جَاب اتتالء تِ ّپاتیت  13 ......... / ...... / .......شًَتایپ ٍیرٍس ......................
تلی 

آیا درهاى ّپاتیت اًجام شذُ :

خیر 

ًسثت آى تا تیوار ...................................... :

ٍایرال لَد ٍیرٍس .....................................

تاریخ شرٍع درهاى 13 .......... / ..... / ...... :

ًَع دارٍی هظرفی در زهاى درهاى ّپاتیت C
پگاسیس 

پگافرٍى 

ایٌترفرٍى 

پگ ایٌترٍى 

ریثاٍریي 

آخریي آزهایشات :
Rcutive 

POS 

NEG 

Hcv Ab :

POS 

NEG 

Hcv blot :

