شمارٌ ثبت:
تاریخ تکمیل فرم :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
مرکس بُذاشت شُرستان اردبیل – ياحذ مبارزٌ با بیماریُا

ًام ضْرستاى ..............................

بیوار

هرکس گسارش دٌّذُ .................

ضْرستاى

سال

داًطگاُ

کذ
فرم بررسی مًارد َپاتیت َای يیريسی مىتقلٍ از راٌ خًن
ًام پذر:

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
 ;00کوتر از یکسال

سه

ضغل:

جٌس :

محل سکًوت  :ضْرستاى .................ضْر ...................رٍستا ...................عطایر .................

ً ; 99ا هطخص
ًطاًی .............................................................................................................................................. :تلفي تواس ................................................:
اًجام ًطذُ

ياکسیىاسیًن  :اًجام ضذُ

کارت

ًَبت دٍز دریافت ضذُ ( صفر تا ) 3

تاریخ دریافت آخریي ًَبت ...............................

حافظِ

علت بررسی ( :کلیِ هَارد هرتبط عالهت گساری ضَد ) :
 -1برٍز عالئن ّپاتیت حاد

 – 2افسایص آًسیوْای کبذی

 – 3سابقِ اعتیاد تسریقی

ًَ -4زاد هادر آلَدُ

 – 5تواس جٌسی هطکَک

 – 6افراد خاًَار فرد آلَدُ

 – 7تسریق خَى ٍ یا فرآٍردُ ّای خًَی

 – 8حاهلگی

 - 9ضاغلیي بْذاضت ٍ درهاى

 - 10دریافت خذهات دًذاًپسضکی

 - 11پیگیری بعلت آلَدگی ضٌاختِ ضذُ قبلی

 –12دیالیس

 – 13بررسی داٍطلباًِ

 -14اّذاء خَى یا عضَ

 -15بررسی فرد بذٍى عالهت با عَاهل زهیٌِ ساز

 - 16سایر

یافتٍ َای آزمایشگاَی

اطالعات بالیىی فرد آلًدٌ َپاتیت
بلی

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

HBsAg

تب

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

HBeAg

تاریخ برٍز اٍلیي عالئن ........../....../.......

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

IgMantiHBc

سایر عالئن

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

IgMantiHAV

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

antiHCVEIisa

آیا بیوار بعلت ّپاتیت بستری ضذُ ؟ بلی

خیر

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

antiHCVRIBA

آیا بیوار در اثر ّپاتیت فَت ًوَدُ ؟ بلی

خیر

ًاهطخص

هٌفی

هثبت

antiHDVriba

آیا دارای عالهت بالیٌی است  :خیر
تَْع ٍ استفراغ
زردی

درد ضکن

تاریخ تطخیص ......./....../........

……SGOT……..SGGPT…………BiIirubin

تاریخ فَت ................................
آیا بیوار حاهلِ بَدُ ؟

خیر

بلی

U/A…… CBC………. Others:

سي حاهلگی...............
آیا عالئن بالیٌی سیرٍز دارد ؟

خیر

بلی

تشخیص وُایی :
ّپاتیت :B

حاد

هسهي

ّپاتیت :C

آلَدگی هسهي  HBVبذٍى عالهت ٍ فعال
سایر ...........

حاد

هسهي

ّپاتیت حاد D

آلَدگی  HBVبذٍى عالهت ٍ فعال

ّپاتیت حاد G
ًاقل غیر فعال

B

سایر ّپاتیت ّا ...... ........
C

سیرٍز

ایه قسمت در صًرت تشخیص بالیىی َپاتیت حاد طی  4تا  6ماٌ بعذ از تماس+آلًدگی ي در صًرت آلًدگی مسمه براساس سابقٍ قبلی تکمیل
می گردد.

 – 1آیا بیوار زر تواس با هَرز هطىَن یا لطعی ّاتیت  Bیا  ......... Cبَزُ است ؟ بلی
زر صَرت بلی ًَ ،ع تواس  :تواس جٌسی

غیر جٌسی زر ذاًَازُ

ذیر

سایر

ًاهطرص

تارید تواس ..........................

ًام ًٍام ذاًَازگی هَرز ضٌاذتِ ضسُ ّپاتیت وِ بیوار با ٍی زر تواس بَزُ است.............................
آزرس  .....................................................................................:تلفي ......................................... :
 – 2آیا بیوار تسریك ذَى یا فرآٍرزُ ذًَی زاضتِ است ؟ بلی

ًاهطرص

ذیر

زر صَرت بلی ًَ ،ع فرآٍرزُ ٍ تعساز ٍاحس زریافتی ..... :

تارید زریافت ً ............................................... :ام هروس تسریك ذَى ٍ فرآٍرزُ ّای ذًَی..........................................................................................
 – 3آیا تواس تصازفی ضغلی ( پاضیسى ذَى  ،فرٍ رفت ي سَزى ٍ  ).....................زاضتِ است ؟ بلی

ًاهطرص

ذیر

تارید تواس ............. :

ًام ٍ آزرس هروس هَرز ًظر ......................................................................................................................................................................................:
 – 4سابمِ وساهیه از هَارز شیل را زاضتِ است ؟
زاًساًپسضىی

زیالیس

ذالىَبی

الاهت زر زًساى یا هروس بازپرٍری

اززٍاج ( زائن یا هَلت )
اًسٍسىَپی

جراحی

تسریك هَاز هرسر

تسریك زارٍی غیر هرسر

حجاهت

ذتٌِ

سَراخ ورزى گَش یا بیٌی

سایر ........................................................

زر صَرت وِ ّر یه از هَارز فَق هثبت است تارید تواس ٍ آزرس هحل شور ضَز.
..................................................................................................................................................................................................................................
 – 5زر صَرتی وِ فرز بارزار است تارید تمریبی زایواى ........................:
ًام ٍ هحل هروس اًجام هرالبت ّای بارزاری وِ بِ آى هراجعِ هی وٌس ......................................................:
 – 6آیا بیوار بستری است ؟ بلی

ًام هروس بستری .........................................................................................

ذیر

پیگیری مًارد آلًدٌ بٍ  HBVشش ماٌ بعذ از تماس آلًدٌ

HBsAg

antiH
Bs

AST

ALT

AIb

plt

pt

*aFP

سًََگرا

فی وبس

تشخیص

بررسی

سایر

تاریخ

تاریخ

وتایج آزمایشات مًرد ویاز
مالحظات

زر صَرتی وِ  HBs-Agهٌفی باضس  antiHBsاًجام هی گرزز .زر صَرتی وِ ّر زٍی ایي تست ّا هٌفی باضسیه سال بعس هعایٌِ ٍ آزهایص هجسز از سَی پسضه
هی گسزز.


زر هَارز آلَزگی زر هرزاى باالی  40سال باالذص با سابمِ ذاًَازگی  HCCاًجام آزهایص  ٍ aFPسًََگرافی ّر ضص هاُ زر سایر هَارز بِ فاصلِ ش تا زٍاززُ
هاُ تَصیِ هی ضَز.
ًام ٍ سوت گسارضگر  ........................................................................................تارید گسارش................/.........../.......... :
اهضاء .......................................................... :

شمارٌ ثبت:

تاریخ تکمیل فرم :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
مرکس بُذاشت شُرستان اردبیل – ياحذ مبارزٌ با بیماریُا

فرم بررسی هَارز ّپاتیت ّای ٍیرٍسی هٌتملِ از راُ ذَى

ًَبت اٍل

سَم
ًَبي دٍم

ًَبت

HBs-Ag

HCV.
*Ab

HBV

آهَزش

Ant
iHBc

وًع آزمایش اوجام شذٌ ( Elisaیا  ) RIBAشًد .

سایر

ٍاکسیٌاسیَى

هطاٍرُ

خاًَادگی

تاریخ بررسی

ًیاز بِ پیگیری

ًام ًٍام

ًتایج آزهایطات هَرد ًیاز

اًجام

تاریخ تسریق ٍاکسي

بعذی

فرم بررسی اطرافیان فرد آلًدٌ

