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   خيردانشجو بلي-           2    ّوسط فَت ضسُ     هتاضوِ     عالق گطفتِ     هتاّلهدطز:    ٍضعیت تاّل
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 : ...............................................(شوط ًسثت سطپطست)ظًسگی تا افطازی غیط اظ ٍالسیي  ظًسگی تا پسضظًسگی تا هازض     ظًسگی تا پسض ٍ هازض:يضعیت عمًمي خاوًادٌ
 ساير- 3....  وًٌ خالٍ، وًٌ عمً ي - 2خالٍ زادٌ، دايي زادٌ، عمٍ زادٌ، عمً زادٌ  - 1:  درجٍ خًيشايودی*

 

 

 

 

 

 

 (متر)قد  (كیلًگرم)يزن 
 (BMI)ومايٍ تًدٌ بدوي 

  ي باالتر30 25 - 9/29 5/18-9/24 5/18كمتر از 

      

  . وسط مشاقة سالمت تكميل شود:غشتالگشی سفتاسهای تغزیه ای 

  سْن یا تیطتط4تا  2سْن2ووتطاظ  ّطگع  /تٌسضت  هػطفویَّطٍظاًْچمسضاست؟- 1

  سْن                     5تا  3 سْن3ووتطاظ  ّطگع                    /تٌسضت هػطف سثعی ضٍظاًِ ضوا چمسض است ؟ - 2

  زلیمِ زضّفتِ  150ووتطاظ  ( تاض زض ّفتِ 5 زلیمِ تا تَاتط 30حسالل فعالیت تسًی هعازل تا  )چْویعاًفعالیتثسًیسضّفتْساضز؟ - 2

 

  زلیمِ ٍتیطتط     2-150

 

 تسٍى فعالیت تسًی ّسفوٌس

 هاّی یىی زٍتاض ّفتِ ای زٍ تاض یا تیطتط ّطگع                   /تٌسضت یاًَضاتْْایگاظزاضچگًَْاست؟ /هػطففستفَزٍ- 3

 سْن یا تیطتط 2 سْن2ووتطاظ ّطگع/تٌسضت ٍاحسهػطفیطیطٍلثٌیاتطٍظاًْچمسضاست؟- 4

 ّویطِ گاّی                             ّطگع                   /تٌسضت آیااظًوىساًسطسفطّاستفازّویىٌس؟-5

 اظچِ ًَع ضٍغٌی تیطتط هػطف هیىٌیس؟- 6

 

 (هعوَلی ٍ هرػَظ سطخ وطزًی)فمظ گیاّی هایع  تلفیمیاظاًَاعطٍغٌْایوایعًَیوْداهس     فمظ ضٍغي ًیوِ خاهس ،  خاهس یا حیَاًی



 پشسشنامه غشتالگشی اوليه دسگيشی تا مصشف سيگاس، الكل و مواد

 (: ....................... ًسثت ػضَ خاًَادُ را هشخص کٌیذ) :    یکی اس اػضای خاًَادُخَد فزد : هٌثغ شزح حال

 

 
 

 

 

   0=         اصال1=            تنذست2=          گاهي اوقات3=     تيشتش اوقات4=هميشه: امتياص دهي : غشتالگشی سالمت سوان 

 اسصیاتي مصشف  دخانيات

 طثقه تنذی اسصیاتي

 :سوال كنيذ

 آیا فزد سیگار، قلیاى، پیپ یا  هَاد دخاًی دخاًی تذٍى دٍد شاهل هَاد دخاًی جَیذًی  هصزف هی کٌذ؟- 

 آيا هيچکذام از افراد خانواده يا خويشاونذان در حضور اقذام به مصرف دخانيات می كننذ؟- 

 .فزد در هؼزض خغز اتتال تِ تیواری ّای ًاشی اس هصزف قزار دارد

 فزد در هؼزض خغز شزٍع هصزف دخاًیات ٍ خغز اتتال تِ تیواری ّای ًاشی اس هَاجِْ تا دٍد دخاًیات قزار دارد

 (فقط مصرف غیرپسشكي)  هصزف کزدّایذ؟تاکٌَىدر عَل ػوز خَد، کذام یک اس هَاد سیز را - 1پرسش 
  به پاسخگويیتمايلعذم  خیر بلٍ
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 بلٍ خیر
 به تمايلعذم 

 پاسخگويی

   (سیگار، قلیاى، ًاس، غیزُ) انواع تنباكو- الف

 

   

       (تزاهادٍل، کذئیي، دیفٌَکسیالت، غیزُ) داروهای مسکن اُپيوئيذی- ب

       (دیاسپام، آلپزاسٍالم، کلًَاسپام، فٌَتارتیتال، غیزُ) داروهای آرامبخش يا خوابآور- ج

       (آتجَ، شزاب، ػَزَق، غیزُ) الکل- د

     به پاسخگويیتمايلعذم  خیر بلٍ (فقط مصرف غیرپسشكي)هَاد دیگز چغَر؟ - 2پرسش 

       (تزیاک، شیزُ، سَختِ، ّزٍییي، کزاک ّزٍئیي، غیزُ)مواد اَفيونی غيرقانونی - الف

       (سیگاری، گزاس، تٌگ، غیزُ) حشيش- ب

       (شیشِ، اکستاسی، اِکس، ریتالیي، غیزُ) محركهای آمفتامينی- ج

       

       ...: مشخص كنيذ- ساير- د

 ومي داود اصال بىدرت گاَي ايقات بیشتر ايقات َمیشٍ سواالت غشتالگشی سالمت سوان

        احساس هی وطزیس، هضغطب ٍ عػثی ّستیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -1

        احساس  ًااهیسی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -2

        احساس  ًاآضاهی ٍ تی لطاضی هی وطزیس؟   ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -3

         احساس افسطزگی ٍ غوگیٌی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -4

        احساس هی وطزیس وِ اًدام زازى ّط واضی تطای ضوا ذیلی سرت است؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -5

        احساس تی اضظضی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض  -6



 

 

 

 

 

 (توسط مشاقة سالمت تكميل شود):ساتقه تيماسی فشد 

  زاضٍ -1
    افسطزگی لػسیا السام تِ ذَزوطیاذتالل سایىَتیه اذتالل اضغطاتیاذتالل زٍلغثی اذتالالت ضٍاًپعضىی تأییس ضسُ- 9 : ....................................................................    تَضیح زازُ ضَز     سایط     آسپیطیي پٌی سیلیي :  حساسیت تِ

  سایطپطذاضگطی 

     تَزُ یا تطضح غیطعثیعی پستاى  ویست تروساى   تَهَضّای تروساى  هیَم ٍاغیٌیت تٌاسلی-  10 .تَضیح زازُ ضَز:      سایط      هاالضیا  (ظضزی)     ّپاتیت     ایسظ سل   تیواضی عفًَی -2

  ظذن ٍ ظگیل تٌاسلی  تة ذال تٌاسلی        سفلیس سَظان :  عفًَت ّای هٌتملِ خٌسی ظًاى-  11      سایطهَاضز           ّوَفیلی           تاالسوی هاغٍضتاالسوی  هیٌَضون ذًَی تاییس ضسُ تَسظ آظهایص ذَى   اذتالالت ذَى -3

 : .................................................................................................تَضیح زّیس:       سایط هَاز     للیاى سیگاض ساتمِ هػطف-  12            سایط       حساسیت فػلی          سیٌَظیت هعهي واّص ضٌَایی   گَش، حلك ٍ تیٌی -4

 : تَضیح زّیس  ذیط تلی ًمع عضَ-  13      تیواضی ّای هازضظازی للة      آضیتوی ّا فطاضذَى تاال تیواضی للثی عطٍلی  -5

  غسز ٍ هتاتَلیسن -6

 : ...................................................................................   علت  ذیطتلی:   ساتمِ عول خطاحی -1 سَاتك تیواضستاًی-  14       ون واضی تیطٍئیس         پطواضی تیطٍئیس        زیاتت چطتی ذَى تاال 

 : ..................................................................................   علت  ذیطتلی:    ساتمِ تستطی ضسى -2

 : ....................................................................................علت  ذیطتلی:     ساتمِ تعضیك ذَى - 3

     ذیط   تلی  ضفتاض خٌسی غیط ایوي -  16      عفًَت ازضاضی پیلًَفطیت هعهي ولیِ ٍ هداضی ازضاضی- 7

     ذیط   تلی  : ساتمِ ضفتي ظًساى-  17غطع  هغع ٍ اعػاب-  8

 سایط
 ًاضٌَایی غیط اوتساتی  ًاتیٌایی غیط اوتساتی     ذیط   تلی :  ساتمِ ذالىَتی یا تاتَ

 

 (توسط مشاقة سالمت تكميل شود)(منظوس پذس و مادس،  خواهش و تشادس مي تاشذ  )ساتقه تيماسی دس خانواده ( ب
 ز  ًوی زاى ذیطتلی  اذتالالت ضٍاًپعضىی-  11ز ًوی زاى  ذیطتلی  سطعاى-  6ز ًوی زاى  ذیطتلی  زیاتت- 1

 : ............................... هثثت است لغفاً  ًَع آى ضا هطرع فطهاییس8زض غَضتی وِ سَال -  12 ًوی زاًس  ذیطتلی  سل-  7ز ًوی زاى  ذیطتلی   سالگی 55سىتِ للثی زض ون تط اظ - 2

  ًوی زاًن ذیطتلی  (واضی گَاتط، پطواضی ٍ ون)تیواضی ّای تیطٍئیس -  13ز ًوی زاى  ذیطتلی  ّپاتیت-  8  ًوی زاًس ذیطتلی  سىتِ هغعی- 3

 هَاز زذاًی  ساتمِ هػطف -  14ز ًوی زاى  ذیطتلی  ایسظ-  9  ًوی زاًس ذیطتلی  چطتی ذَى تاال- 4

 ز   ًوی زاى  ذیط تلی 

 ساتمِ هػطف الىل- 15

 ز  ًوی زاى ذیطتلی 

:  هثثت است لغفاً ًَع آى ضا ضطح زّیس6اگط خَاب  سَال -  10ز  ًوی زاى ذیطتلی  فطاضذَى تاال- 5

................................................ 

 :ساتمِ هػطف سایط هَاز-  16

  ًوی زاًس  ذیطتلی 

 :(تَضیح زّیس)سایط 

 ز  ًوی زاى ذیطتلی : ساتمِ ذالىَتی یا تاتَ-  18ز  ًوی زاى ذیطتلی         ساتقِ سًذاى -17
 ًاتیٌایی غیط اوتساتی 

 

   
 ًاضٌَایی غیط اوتساتی 

 



 

 غشتالگشی خودکشي، صشع،معلوليت رهني

 تشسسي خشونت خانگي

 خيش تلي سوال

   آیا ّیچ گاُ ضسُ اظ ظًسگی ذستِ ضَیس ٍ تِ هطي فىط وٌیس؟

   آیا اذیطاٌ تِ ذَزوطی فىط وطزُ ایس؟

آیا ّط چٌس ٍلت یه تاض زض تیساضی یا زض ذَاب تِ هست چٌس زلیمِ زچاض حولِ تطٌح یا غص هی ضَز، تیَْش ضسُ ٍ زست ٍ پا 

ذاضج هی ضَز ٍ تعس اظ تاظگطت تِ حالت عازی اظ ٍلایع پیص  (گاُ ذَى آلَز)هی ظًس، ظتاًص ضا گاظ هی گیطز ٍ اظ زّاًص وف 

 آهسُ چیعی ضا تِ ذاعط ًوی آٍضز

  

   .هتَخِ غحثت زیگطاى ًوی ضَز یا لازض ًیست تِ آى پاسد زّس:  زض غَضت ضٌَا تَزى

   .   لازض ًیست واضّای ضرػی ذَز ضا هاًٌس غصا ذَضزى، تَالت ضفتي یا لثاس پَضیسى ضا اًدام زّس

   ًوی تَاًس تِ عَض هٌاسة ٍ فعال تا ّوساالى ذَز اضتثاط تطلطاض وٌس

   .تَاًایی یازگیطی زض حس ّوساالى ذَز ًساضز

   تیواضی ضٌاذتِ ضسُ ای زاضز وِ تاعث ًاتَاًی شٌّی ضسُ است

 ًتیدِ اضظیاتی اضظیاتی

 *: اظ ظًاى هتأّل سَال ضَز 

 :آیا تاوٌَى ّوسط ضوا. ظى ّا ٍ ضَّطّا گاّی اظ زست ّن عػثاًی هی ضًَس وِ ایي عػثاًیت گاّی هٌدط تِ فطیازظزى، تْسیس تِ آسیة، تَّیي ٍ یا وته واضی هی ضَز

 

                                                                     ّیچ ٍلت   تِ ًسضت    گاّی   اغلة   ّویطِ

 ضوا ضا وته ظزُ است                                .1

 تِ ضوا تَّیي وطزُ است                            .2

 ضوا ضا تِ آسیة تْسیس وطزُ است                 .3

 .   سط ضوا فطیاز ظزُ است                           .4

 

 اظ ّوِ هطاخعیي سَال ضَز وِ آیا زض ذاًَازُ آًْا هَاضز شیل ٍخَز زاضز؟

 فطز زاضای هعلَلیت خسوی ،ضٍاًی*** 

 فطز هثتال تِ تیواضی ذاظ**** 

 فطز هثتال تِ  اعتیاز***** 

  فطز ظًساًی 

 فمط****** 

 پاسد هثثت تِ یىی اظ هطىالت هصوَض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (غيش پضشك)اسصیاتي اوليه 

 عضَ                 
 

اذتالل  اذتالل زاضز

 ًساضز

پی  تَضیحات ًتیدِ اضخاع اضخاع هطىَن

 گیطی

   هطىَن تیواضی اذتالل    
 زیاستَل سیستَل (فطاضذَى تاال)للة ٍعطٍق 

90/140 

 ٍتاالتط

        
  

  ، شکستگی ٍ تیزٍى افتادى دًذاى اس دّاى-  آتسِ دًذاى  یا -  تَرم ٍ پارگی ٍ خًَزیشی اس تافت یا -  دًذاى درد یا -  زّاى ٍزًساى 
         

 سخن یا هَارد غیز عثیؼی در داخل دّاى -  جزم دًذاًی ،-  تَی تذ دّاى ، -  لثِ پز خَى ٍ قزهش ٍ هتَرم ، -    تغییز رًگ دًذاى تِ سیاُ یا قَُْ ای ،

 

         

تِ ) ّفتِ، خس خس سیٌِ هکزر ٍ یا تٌگی ًفس 4ػالئن تٌفسی شاهل سزفِ تیش اس  تَسغپششک ، تجَیش اسپزیاستٌشاق تَسظ پششک عی یک سال گذشتِ ، ٍجَد آسناتقِ تشخیصس :ضیِ

  عی یک سال گذشتِ(ٍیژُ پس اسفؼالیت فیشیکی یا هتؼاقة ػفًَت ّای تٌفسی
         

  یا سطفِ عَل وطیسُ تیطتط اظزٍّفتِ ساتقِ تواس تا فزد هثتال تِ سل
         

ّوسز ،ساتقِ اًجام خالَتی، تاتَ ٍ حجاهت ،  ساتقِ / سَء هصزف هَاد هخذر، هحزک ، ساتقِ یا ٍجَد ارتثاط جٌسی خارج اسچارچَب خاًَادُ ،ساتقِ سًذاى در فزد، شزیک جٌسی/  ساتقِ

 ّوسز تِ ایذس یا تیواری ّای آهیششی ،ساتقِ هصزف هَاد هخذر ، هحزک قثل اس ارتثاط جٌسی/ارتثاط جٌسی هحافظت ًشذُ ٍ تذٍى کاًذٍم ، اتتالی شزیک جٌسی 

  ساتقِ ارتثاط جٌسی تا شزکای جٌسی هتؼذد

         

 پررنگ شذن ادرار و كم رنگ شذن مذفوع/ بروز زردی

 
         



 

 

 

 

 معاینه پضشك

 نتيجه نوع معاینه نتيجه (اوسطانسها)نوع معاینه

 غيش طثيعي طثيعي نذاسد داسد
   وجود رنگ پريذگی دائوی زباى و هخاط (.....ون ذًَی ٍ)ٍضعیت عوَهی     خًدكشي،  اقدام بٍ خًدكشيافىاض

   اًساظُ گیطی فطاض ذَى   (پرخاشگری)ايرشاوس رياوپسشكي
یا گشادی هزدهک تِ دلیل ًزسیذى اُکسیژى ًاشی اس )تٌگی هزدهک 

اس ػالئن ٍ ًشاًْْای سیز در حیي ( یا تیشتز)ٍ یک  (تیشوصزفی شذیذ

 :یا هذت کَتاّی پس اس هصزف هَاد افیًَی

 خَاتألَدگی ٍ اغواء

 کالم جَیذُ جَیذُ

 اختالل در تَجِ ٍ حافظِ

   ٍضعیت للثی عطٍلی  

   ٍضعیت ضیِ

   تیطٍئیس
توده شكوي ، تب ، تاكي كاردي وعالئن شوك، تورم ودرد در ىنگام هعاينو 

حال در چرخش ، بال بردى بيضو داردوسابقو ضربو هثبت بو بيضو،
 عووهی بذ

   ضىن  

   زستگاُ اٍضٍغًیتال 

   (.....ذالىَتی ٍ )پَست ٍ هَ


