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                               فرم سوابق اجتماعی/ ارزیابی فیزیکی و پیشینه پزشکی   
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 4پیوست 

 کد اختصاصی اهدا کننده :                                            سوابق اجتماعی

 سابقه بلی خیر نامعلوم سابقه بلی خیر نامعلوم

سابقه سفر به مناطق باا یایوب باا         

 ما ریا، سل یا ایدز را دارد

سابقه خالکوبی، طب سوزنی، زینت آ ت    

 کایتنی در سال گذیته را دارد
سابقه مصار  دارهااا  رهاندارداا را       

 دارد

سابقه رابطه جنسی خارج از خاانواد  در     

 سال گذیته

   
Multiple sex partner  است؟ بود 

سااتت را در   72سابقه حاس  بایا از      

 سال گذیته دارد
سابقه تزریق مواد در ساال گذیاته را      

 دارد

   
 سابقه اتتیاد استنشاقی دارد

 صی اهدا کننده :                                            ارزیابی پیشینه پزشکی:کد اختصا

 موارد ردکنندگی اادا کنند  بلی خیر نامعلوم موارد ردکنندگی اادا کنند  بلی خیر نامعلوم

 سابقه بیماریها  داخلی یا اتصاب دارد؟    سابقه سیرهز کسد  دارد؟   
 سابقه مصر  مداهم داره دارد؟    سابقه آلزایمر دارد؟   
 سابقه بیماریها  مزمن دارد؟    یوااد مسمومیت هجود دارد؟   
 سابقه بیماریها  تفونی دارد؟    سابقه زرد  بدها تلت دارد؟   
   

 دارد؟ HIVسابقه ابتال به 
یوااد بادخیمی در ااادا کنناد  هجاود        

 دارد؟
   

 سابقه ابتال به اار  دارد؟
رمعاینه یا تشریح موارد منع اادا هجود د   

 دارد
   

 دارد؟  Dementiaسابقه ابتال به 

سااابقه بیماریهااا  متابولیااو اساات واا    

 دارد 

 توضیح:

 
آثار جراحی قسلی در اادا کنند  هجود    

 دارد؟

   
 آیا سابقه تزریق غیر بیمارستانی دارد؟

سااابقه اخیاار تعااره یااسانه ، سااردرد     

لرزش، اختالل در تعاادل   یدید، صرب،

 / را  رفتن دارد؟

   
سااابقه باادخیمی خااارج مشااز  دایااته  

 است؟

سابقه دریافت اورماوا ریاد انساانی       

درصورت مثست باودا زمااا دریافات    

........... 

 ، لوپاو  : )  اتوایمیوا بیماریها  سابقه   

 پلاای سااارکوئیدهز، رهماتوئیااد، آراریاات

 دایااته( گارها  میاساتنی  نادهزا،  آرتریات 

 است؟

 : توضیح
سابقه بیماریهاایی امواوا اتاتیات ،       

مننژیاات ، سااتتی ساامی، پریتونیاات  

 دراادا کنند  هجود دارد؟

 

سابقه تما  طو نی مدت با مواد )اتیلن    

اکساید، آزبسات ،سارب صانعتی، ساایر     

 فلزات سندین( دارد؟
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 موارد ردکنندگی اادا کنند  بلی خیر نامعلوم موارد ردکنندگی اادا کنند  بلی خیر نامعلوم

سااابقه دریافاات پیونااد ساا ت یااامه     

dura matter دارد؟ 

سااابقه باادخیمی داخاال مشااز  اهلیااه      

دستکار  ید  ) تمل جراحی یاا یانت   

 گذار (
سااابقه دریافاات مکاارر خااوا بعلاات      

بیماریهایی نظیر اماوفیلی ، تا سامی   

 ه.. دارد؟

سااابقه دریافاات اورمااوا ریااد انسااانی    

درصااورت مثساات بااودا زماااا دریافاات 

........... 
سابقه هاکسیناسیوا اخیر )طی دهافتاه         

 گذیته دارد؟

 

 

 

 نام خانوادگی         -نام                                                                                                                      

سمت                                                                                                                                 

          امضاء      -تاریخ                                                                                                                         

 
                                                                                                                                        


