فشم ضواسُ  2گضاسش  :AEFIفشم اًفشادي گضاسش دّي ػَاسض ًاضي اص ٍاوسيٌاسيَى
هشوضتْذاضت ضْشستاى ......................

داًطگاُ  /داًطىذُ ػلَم پضضىي ٍ خذهات تْذاضتي دسهاًي ...................

_________________________________________________________________________________________________________

ٍ -1احذ گضاسش دٌّذُ :
هركس بهذاشتي درهاني شهري
بخش خصوصي

خانه بهذاشت
پايگاه بهذاشتي
ساير هوارد :خانواده كودك

ً -2ام هحل ٍاوسيٌاسيَى:

هركس بهذاشتي درهاني روستايي
تين سيار

ضْشستاى :

ضْش:

ً -3ام ٍ ًام خاًَادگي تيواس:
تاسيخ تَلذ :سٍص

زايشگاه
بيوارستاى
سٍستا:

ًام پذس:

هاُ

هليت:
جٌس:

سال

هًَج

هزوش

ضواسُ تلفي :

آدسس :

 -4هطخصات ٍاوسي :
تاسيخ ٍاوسيٌاسيَى

ًَ-4ع ٍاوسي

واسخاًِ ساصًذُ

ضواسُ سشيال

تاسيخ اًمضاء

ب ث ط BCG
فلج اعفال
حالث
تَام تضسگسال
ام ام اس MMR
ّپاتيت ب
سايش

 -5ػَاسض هطاّذُ ضذُ :
ب – ايي لسوت تَسظ پضضه تىويل گشدد

الف  :ايي لسوت تَسظ واسهٌذ تْذاضتي تىويل گشدد
ػالهتي

تاسيخ تشٍص

ػالهت تضًيذ

سٌذسهيه (ػلتي) :

چٌاًچِ هجوَػِ چٌذ ػالئن اص لسوت الف (ػالهتي)

پضضه سا تِ تطخيص يه سٌذسم هي سساًذ ايي لسوت تىويل گشدد.

آتسِ دس هحل تضسيك
سٌذسم ضَن تَوسيه

لٌفادًيت
ػاسضِ هَضؼي ضذيذ

آًسفالَپاتي

فلج (30سٍص تؼذ اص ٍاوسيٌاسيَى)
تطٌج

آًسفاليت

تة تاال
واّص سغح َّضياسي

سايش هَاسد (تَضيح دّيذ)

حساسيت پَستي
جيؾ صدى هذاٍم يا تي لشاسي
ضَن
اسْال ضذيذ آتىي
دسد هفاصل
استفشاؽ هىشس
تٌگي ًفس
سايش هَاسد

 -6آيا ػاسضِ هٌجش تِ تستشي ضذى دس تيواسستاى ضذُ است ؟

تلي

خير

 -7ػالثت تيواس:
بهبود

تحت درهاى

 -7هطخصات گضاسضگش:

عارضه هانذگار

فوت

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

 -8تاسيخ گضاسش............................. :

ناهعلوم
سوت:

اهضاء:

 -9تخص پيگيشي :تاسيخ دسيافت گضاسش دس هشوض تْذاضت هسَل ٍاحذ گضاسش دٌّذُ .........../............./............. :
ًياص تِ تشسسي داسد  :تلي

خيش

تاسيخ اًجام تشسسي .........../............./............. :

تلفي:

فشم تشسسي ػَاسض ًاضي اص ٍاوسيٌاسيَى

فرم شواره 3

ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضىي
هؼاًٍت سالهت
هشوض هذيشيت تيواسيْا
 -1داًطىذُ/داًطگاُ :

شهرستاى:

 -2هطخصات هىاى تلميح ٍاوسي:

تاسيخ تىويل فشم:

ًام پضضه تشسسي وٌٌذُ:

ًام هىاى تلميح ٍاوسي:

ضواسُ تلفي:

ضواسُ ًواتش:

ًام ٍاوسيٌاتَس:

آدسس:

تلفي:

آدسس:

 -3هطخصات تيواس:
ًام ٍ ًام خاًَادگي:
جٌس :هزوش

ًام پذس :
هًَج

تاسيخ تَلذ :سٍص

سال

هاُ

هليت:
تلفي

آدسس :

 -4هطخصات ػاسضِ:
ضشح ػالئن ً ،طاًِ ّا ٍ عَل هذت ّش يه اص ػَاسض ًاضي اص ٍاوسي:

تاسيخ اًجام ٍاوسيٌاسيَى :ساػت :

سٍص:

ساػت:

سٍص:

تاسيخ ضشٍع ػاسضِ:

فاصلِ صهاًي تيي اًجام ٍاوسيٌاسيَى ٍ ضشٍع ػاسضِ :ساػت:

هاُ:

سال:

هاُ:

سال:

سٍص:

ّفتِ:

هاُ:

الذاهات اًجام ضذُ جْت سفغ ػاسضِ:

 -5آيا ػاسضِ هٌجش تِ تستشي ضذى تيواس دس تيواسستاى ضذُ است؟
خيش

اگش تلي ًام تيواسستاى :

تلي

تاسيخ تستشي :

 -6پياهذ ػاسضِ:
تيواس فَت وشدُ است تاسيخ فَت:
ػاسضِ هاًذگاس
تْثَد
تحت دسهاى
ًاهؼلَم
سايش هَاسد

تَضيحات :

 -7آيا ساتمِ لثلي ػاسضِ ًاضي اص ٍاوسي دس تيواس يا تستگاى ًضديه اٍ ٍجَد داسد؟
اگش تلي :

ًَع ػاسضِ

سي تشٍص ػاسضِ

ًَع ٍاوسي

ًسثت تا تيواس

ضواسُ ًَتت ٍاوسي

تيواس
تستگاى

 -8هطخصات ٍاوسي يا ٍاوسٌْايي سا وِ دس سٍص اًجام ٍاوسيٌاسيَى دسيافت ًوَدُ است تِ ضشح صيش روش ًواييذ:
ًَع ٍاوسي

واسخاًِ ساصًذُ

ضواسُ سشيال

تاسيخ اًمضاء

سٍش ٍ هحل تضسيك

تؼذاد دٍصّاي هصشفي لثلي

 -9اگش ٍاوسي يا ٍاوسٌْايي دس عي چْاس ّفتِ لثل دسيافت ًوَدُ است دس ايي لسوت روش ًواييذ:
ًَع ٍاوسي
ا-
-2
-3

واسخاًِ ساصًذُ

ضواسُ سشيال

تاسيخ اًمضاء

سٍش ٍ هحل تضسيك

تؼذاد دٍصّاي هصشفي لثلي

تاسيخ دسيافت

ً -10حَُ ًگْذاسي ٍ تضسيك ٍاوسي:
صًجيشُ سشد ٍاوسيٌاسيَى:
-1حول ًٍمل ٍاوسي :هغلَب

ًاهغلَب

ً-2گْذاسي ٍاوسي  :هغلَب

ًاهغلَب

سػايت استشيليضاسيَى دس حيي تضسيك :هغلَب
حالل هٌاسة  :تلي

ًاهغلَب

خيش

هيضاى دٍص تضسيك ضذُ  :هغلَب

ًاهغلَب

 -11آيا گضاسش هطاتْي اص ػاسضِ فَق تا دسيافت ٍاوسي اصّواى ٍيال دسآى ضْشستاى تَجَد آهذُ است ؟
خيش

تلي

تَضيح :

 -12آيا گضاسش هطاتِ تا ػاسضِ فَق تذٍى دسيافت ٍاوسي دسآى ضْشستاى گضاسش ضذُ است ؟
خيش

تلي

تَضيح:

ً -13تيجِ گيشي ًْايي:
پس اص تشسسيْاي اًجام يافتِ ػاسضِ ٍاوسي سا هشتَط تِ وذاهيه اص هَاسد صيش هي داًيذ؟

 :Aاضتثاُ دس تشًاهِ ٍاوسيٌاسيَى ()Program Error
-1تضسيك ؿيش استشيل:
-2آهادُ ساصي ؿيش صحيح ٍاوسي
-3تىٌيه  /هحل تضسيك
ً-4گْذاسي ٍاوسي
-5حول ٍ ًمل ٍاوسي
-6سايش هَاسد

تَضيح:

ٍ :Bاوٌص هشتَط تِ خَد ٍاوسي:
ٍ-1اوٌص ضٌاختِ ضذُ دس حذ اًتظاسٍاوسي
-2سايش هَاسد

 -Cػاسضِ تِ دليل تِ ٍجَد يه ػاهل هستؼذوٌٌذُ ّوضهاى تا ٍاوسيٌاسيَى تَجَد آهذُ است:
ً-1اضي اص داسٍّاي ّوضهاى استفادُ ضذُ

تَضيح:

ً-2اضي اص سايش ٍاوسٌْاي تضسيك ضذُ دس ّواى سٍص

تَضيح:

ً-3اضي اص سايش ٍاوسٌْاي تضسيك ضذُ دس فاصلِ چْاس ّفتِ تَضيح :
ً-4اضي اص تيواسي ديگشي دس فشد تَد

تَضيح :

-5سايش هَاسد

تَضيح :

-Dػاسضِ تِ دليل ٍاوٌص تضسيمات تَجَد آهذُ است:
ً - Eاهؼلَم

-14تطخيص ًْايي تيواسي تَسظ پضضه تشسسي وٌٌذُ:
ً -15ظشيِ ًْايي وويتِ ضْشستاًي :AEFI
ً -16ظشيِ ًْايي وويتِ داًطگاّي :AEFI

