سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

:

فرم  -1مراجعه بر مرکزو وضعیت پرونده ها

درماه 2.

داده های مورد نیاز

مشاوره و
آزمایش
داوطلبانه

تعدادافراد
تحت پوشش
مرکز

14

تعداد بار مراجعه داوطلبین مشاوره

8

تعداد نفر مراجعه داوطلبین مشاوره

4
4

3
3

7
7

تعداد بار مراجعه افراد مبتال به HIV

2

2

تعداد نفر مراجعه افراد مبتال به HIV

1

1

. Aتعداد کل موارد HIV+شناخته شده در محدوده تحت پوشش این مرکز

3

3

.Bتعداد کل موارد HIV+فوت شده در محدوده تحت پوشش این مرکز

0
0
0
3

0
0
0
3

1

1

.Cتعداد کل HIV+مهاجرت به داخل
.Dتعداد کل HIV+مهاجرت به خارج
تعداد کل افراد واجد شرابط دریافت خدمت ] )[ (A+C)-(B+D
تعداد پرونده فعال (تعداد افراد HIV+واجد شرایط دریافت خدمت که طی سه ماه گذشته
حداقل یکبار به مرکز مراجعه کرده اند)

تعداد پرونده
های فعال
/غیرفعال

زن

مرد

کل

6

تعداد نفر جدید مراجعه داوطلبین مشاوره
مراجعین
مبتال به HIV

سال 1393

تعداد پرونده غیر
فعال (تعداد
افراد HIV+واجد
شرایط دریافت
خدمت که طی سه
ماه گذشته به مرکز
مراجعه نکرده اند)

زندان
عدم تمایل به مراجعه مرکز

1

1

در حال ارجاع ( فرد مهاجرت کرده اما هنوز در مرکز مقصد ثبت
نشده است )
غیرفعال با علت نامعلوم

1

1

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -2خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه

سال 3131

درماه 2

کد عوامل خطر

زن

-1مصرف تزریقی مواد
مرد

کل

زن

 -2ارتباط جنسی
نامطمئن با غیر همجنس
مرد

کل

زن

 – 1ارتباط جنسی با
همجنس(مرد با مرد)
مرد

کل

زن

 -4دریافت خون و
فرآورده های خونی
مرد

کل

زن

 -5متولد از مادر مبتال
مرد

کل

زن

 -6همسر فردی که
دارای یکی از عوامل
خطر می باشد
مرد

کل

4

1

5

0

0

0

*از آنجا که یک فرد ممکن است بیش از یک عامل خطر داشته باشد  ،لذا عدد"کل موارد " لزوما از مجموع ستون های متناظر در عوامل خطر حاصل نخواهد شد.

زن

 -7همسر فرد مبتال به
HIV
مرد

تعداد افرادی که پاسخ آزمایش منفی دارند
از آخرین مراجعه آنها سه ماه یا بیشتر می
گذرد.
تعداد مراجعه مجدد افرادی که در مراجعه
قبلی خود پاسخ تست منفی داشته اند

0

کل

تعداد نفر جدید دارای نتیجه آزمایش مثبت

0

0

1

2

زن

4

6 2

-8مواجهه شغلی یا غیر
شغلی

4

6 2

مرد

تعداد نفر جدید داوطلبین مشاوره که
درخواست آزمایش تشخیصی شده است
تعداد نفر جدید داوطلبین مشاوره که دپاسخ
آزمایش موجود است
تعداد نفر جدید آزمایش شده که نتیجه
آزمایش به فرد اعالم شده است

1

کل

2 4

6

زن

4

3

7
2

3

کل

موراد جدید مشاوره شده

زن

مرد

کل

-3سایر

داده

مرد

*کل موارد مشاوره

تاریخ تکمیل فرم :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرکز بهداشت شهرستان...............
مرکز مشاوره ....................

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -1وضعیت مراقبت و درمان سل و HIVپیشرفته و ایدز

درماه ......

سال ........

زن

کل

داده های مورد نیاز
تعداد کل پرونده های فعال در این ماه ( این عدد با عدد فرم شمار  1یکی است )
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال در این ماه که از ابتدای سال
تا کنون حداقل یکبار از نظر سل ارزیابی شده اند
ارزیابی فعال
سل

جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال ارزیابی شده از نظر سل از
ابتدای سال نا کنون که نیاز به پروفیالکسی سل داشته اند

مراقبت و درمان سل

جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال ا رزیابی شده از نظر سل از
ابتدای سال تا کنون که نیاز به درمان سل داشته اند
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال ا رزیابی شده از نظر سل از
ابتدای سال تا کنون که نیاز به اقدام خاصی برای سل نداشته اند

تعداد کل افراد  HIVکه در این ماه واجد شرایط پروفیالکسی سل هستند ( مورد
جدید  +موارد قبلی پروفیالکسی سل )
پروفیالکسی سل
تعداد افراد HIVواجد شرایط پروفیالکسی سل که داروی پروفیالکسی خود را در
این ماه دریافت کرده اند.

درمان سل

مراقبت و درمان HIVپیشرفته و ایدز

ارزیابی فعال
تعیین مرحله
بیماری

پروفیالکسی
PCP

درمان ARV

تعداد کل افراد  HIVکه در این ماه واجد شرایط درمان سل هستند ( مورد
جدید  +موارد قبلی درمان سل )
سل اسمیر مثبت
واجدین شرایط دریافت درمان سل
سل اسمیر منفی
در این ماه
سل خارج ریوی
تعداد افراد HIVواجد شرایط درمان سل که داروی خود را در این ماه دریافت
کرده اند.
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال در این ماه که طی سه ماه
گذشته به منظور تعیین مرحله بیماری حداقل یکبار تحت معاینه بالینی قرار
گرفته اند
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال در این ماه که طی شش ماه
گذشته حداقل یکبار نتیجه  CD4/TLCآنها مشخص شده است
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال ارزیابی شده از نظرمرحله
بیماری در این سال که نیاز به پروفیالکسی  PCPداشته اند
جمع تزایدی کل موارد  HIV+دارای پرونده فعال ا رزیابی شده از نظر مرحله
بالینی در این سال که نیاز به درمان  ARVداشته اند
تعداد کل افراد  HIVکه در این ماه واجد شرایط پروفیالکسی  PCPهستند
(مورد جدید  +موارد قبلی پروفیالکسی ) PCP
تعداد افراد HIVواجد شرایط پروفیالکسی  PCPکه داروی پروفیالکسی خود
را در این ماه دریافت کرده اند.
تعداد کل افراد  HIVکه در این ماه واجد شرایط پروفیالکسی  PCPهستند
(مورد جدید  +موارد قبلی پروفیالکسی ) PCP
تعداد افراد HIVواجد شرایط پروفیالکسی  PCPکه داروی پروفیالکسی خود
را در این ماه دریافت کرده اند.

مرد

تاریخ تکمیل فرم :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرکز بهداشت شهرستان...............
مرکز مشاوره ....................

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -4وضعیت اقدامات پیشگرانه انتقال مادر به کودک

درماه ......

داده های مورد نیاز
پروفیالکسی مادران
باردار

مجموع کل زنان باردار  HIVتحت پوشش در این ماه (مورد جدید  +موارد قبلی زنان
باردار[a+b])HIV
تعداد زنان باردار  HIVکه واجد شرایط پروفیالکسی هستند ()a
تعداد زنان باردار  HIVکه واجد شرایط درمان هستند () b
تعداد زنان باردار  HIVکه در این ماه داروی ARVدریافت کرده اند.
جمع تزایدی تعداد نوزاد متولد از مادر  HIV+در جمعیت تحب پوشش مرکز

متولدینی که
پایان این ماه،
 18ماه و یا
بیشتر از تولد
آنها گذشته است

اقدامات پیشگیری از انتقال  HIVدر نوزاد

ارزیابی ابتال
نوزاد متولد از
مادر HIV+
متولدینی که
پایان این ماه
کمتر از  18ماه
از تولد آنها
گذشته است

روش زایمان

جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که  31ماه یا
بیشتر از تولد آن گذشته است
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که در 31
ماهگی  HIVمثبت بوده است
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که در 31
ماهگی  HIVمنفی بوده است .
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که در 31
ماهگی که وضعیت ابتال به HIVوی نامعلوم است
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که  31ماه و
یا بیشتر از تولد آن گذشته و قبل از  31ماهگی از جمعیت
تحت پوشش این مرکز خارج شده است ( فوت /مهاجرت)
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت با سن کمتر
از  31ماه ( کلیه متولدین از  31ماه قبل تا کنون)
دارای الیزای ویا PCR
تعداد کودکان کمتر از  31ماه
منفی هستند
که تا کنون وضعیت ابتال به
دارای  PCRمثبت
HIVآنها مشحص شده است .
هستند
تعداد کودکان با سن کمتر از  31ماه که هنوز وضعیت ابتال
به HIVآنها مشحص نشده است( دارای الیزا مثبت که PCR
انجام نشده و یا پاسخ  PCRمشکوک است ).
جمع تزایدی کودک متولد از مادر  HIVمثبت که کمتر از
 31ماه از تولد آنها گذشته است و از جمعیت تحت پوشش این
مرکز خارج شده اند ( فوت /مهاجرت)
جمع تزایدی تعداد نوزاد متولد از مادر  HIV+در جمعیت
تحب پوشش مرکز که به روش سزارین متولد شده اند

تعداد تعداد کودکان متولد از مادر  HIV+که دارای تست
HIVمنفی نیستند و کمتر از  6هفته از تولد انها گذشته است.
پروفیالکسی نوزادان متولد از مادر تعداد کودکان متولد از مادر  HIV+که در این ماه داروی
پروفیالکسی  ARVرا دریافت کرده اند
HIV +
تعداد کودکان متولد از مادر  HIVکه در این ماه
کوتریمکسازول دریافت کرده اند
تغدیه نوزادان متولد از مادر
HIV+

تعداد نوزادانی که کمتر از  31ماه از تولد آنها گذشته در این
ماه از تغذیه انحصاری با شیر خشک برخوردار بوده اند .

زن

سال ........

مرد

کل

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -5وضعیت تنظیم خانواده و مراقبت زنان

سال 3131.

درماه 2

داده های مورد نیاز

پیگیری همسر
/همسران

خدمات تنظیم
خانواده

مرد

زن

کل

تعداد کل موارد متاهل دارای پرونده های فعال در این ماه

0

0

0

جمع تزایدی کل همسر  /همسران افراد متاهل داری پرونده فعال

0

0

0

جمع تزایدی کل همسر  /همسران افراد متاهل که حداقل یکبار تا کنون نحت مشاوره و آزمایش قرار
گرفته اند

0

0

0

.Aتعداد زنان  HIV+داری پرونده فعال

0

0

0

.Bتعداد همسران مردان  HIV+دارای پرونده فعال هستند و  HIVآنها مثبت نیستند

0

0

0

تعداد کل زنان واجد شرایط تنظیم خانواده ()A+B
تعداد کل زنان واجد شرایطی که در این ماه مورد ارزیابی قرار گرفته اند

0

0

0

0

0

0

نتیجه ارزیابی زنان
واجد شرایط در این
ماه

تعداد زنان باردار
استفاده از وسیله تنظم خانواده مطمئن

0

استفاده همزمان از کاندوم

0

0

0

0

جمع تزایدی تعداد افرادی که از ابتدای سال حداقل یک بار پاپ اسمیر
داشته اند

0

0

0

0

0
0
0

تعداد کل افراد واجد شرایط دریافت خدمات کاهش آسیب :
خدمات سرنگ و سوزن

افرادی که خدمت کاهش آسیب سرنگ و سوزن را در سایر مراکز
دریافت کرده اند
تعداد افرادی که حداقل یک بار برای دریافت خدمت کاهش آسیب
سرنگ و سوزن به این مرکز مراجعه کرده اند

تعداد افرادی که در ماه گذشته  ،هفته ایی یکبار برای دریافت
خدمات کاهش آسیب سرنگ و سوزن به این مرکز مراجعه کرده
اند
درمان نگهدارنده
متادون
ارائه خدمات
کاهش آسیب

افرادی که تحت پوشش برنامه متادون در سایر مراکز هستند .
افرادی که تحت پوشش برنامه متادون در این مرکز هستند] .در
صورتی که متادون در این مرکز ارائه می شود[
تعداد سرنگ

تعداد سوزن

ابزارهای کاهش آسیب
توزیع شده در این ماه

تعداد کاندوم /جهت برنامه کاهش آسیب
تعداد سیفتی باکس

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
0
2
0

تاریخ تکمیل فرم :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرکز بهداشت شهرستان...............
مرکز مشاوره ....................

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -6وضعیت ارجاع  /مراقبت در منزل

درماه ......

داده های مورد نیاز
جمع تعداد افرادی که در این ماه جهت دریافت خدمات حمایتی ارجاع شده اند
ارجاع جهت
خدمات حمایتی

تعداد افرادی که نتیجه حاصل شده است
نتیجه ارجاع حمایتی

تعداد افرادی که نتیجه حاصل نشده است
تعداد افرادی که از نتیجه ارجاع آنها اطالعی در دست نیست

جمع تعداد افرادی که در این ماه جهت دریافت خدمات تخصصی پزشکی سرپائی ارجاع شده اند .
تعداد افرادی که نتیجه حاصل شده است
نتیجه ارجاع تخصصی سرپائی
ارجاع جهت
خدمات تخصصی
پزشکی

تعداد افرادی که نتیجه حاصل نشده است
تعداد افرادی که از نتیجه ارجاع آنها اطالعی در دست نیست

جمع تعداد افرادی که در این ماه جهت دریافت خدمات تخصصی پزشکی بستری ارجاع شده اند .
تعداد افرادی که نتیجه حاصل شده است
نتیجه ارجاع تخصصی بستری

تعداد افرادی که نتیجه حاصل نشده است
تعداد افرادی که از نتیجه ارجاع آنها اطالعی در دست نیست

تعداد دفعات مراقبت در منزل در این ماه
تعداد نفراتی که در این ماه تحت مراقبت در منزل قرار گرفته اند :
مشاوره

مراقبت در منزل

معاینه  /مراقبت های پزشکی
نوع خدماتی که ارائه شده است

ارجاع /ارائه خدمات حمایتی
پیگیری و تحویل دارو
سایر

زن

سال ........

مرد

کل

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -7وضعیت خدمات حمایتی
نام سازمان
حمایت گر

جمع تزایدی از ابتدای سال

بیمه

کمیته امداد

تعداد نفر ارجاع شده

1

تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است

0

بهزیستی

تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است

جمعیت هالل
احمر
سازمان فنی و
حرفه ایی
بیمه تامین
اجتماعیی
بیمه خدمات
درمانی

تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است

مسکن

اشتغال

درماه.
مالی /معیشتی

 2سال 3131
حرفه
آموزی

سایر

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -8وضعیت ارجاع خدمات پزشکی به سطوح تخصصی
نام مراکز ارائه
دهنده خدمت

جمع تزایدی از ابتدای سال

تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است
تعداد نفر ارجاع شده
تعداد نفر که نتیجه حاصل شده است

خدمات
بستری

خدمات
تخصصی
سرپایی

خدمات
دندانپزشکی

درماه 02

خدمات
آزمایشگاهی

خدمات
تصویر
برداری

سال3131

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح اول
درماه 2

فرم  -3-1موارد HIVبه تفکیک سن و جنس

موارد جدید در این ماه
گروه سنی

وضعیت تاهل

موارد جدید در این ماه
زن

مرد

کل

موارد فوت در این
ماه
کل
زن مرد

تزایدی از ابتدا تا کنون
موارد شناخته شده
زن

مرد

کل

هرگز ازدواج نکرده
زیر  15سال
زیر

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

 15-44سال

متاهل (موقت و دائم)

1

1

بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )

2

2

نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده
باالی  45سال

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

نامعلوم

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

جمع کل

متاهل (موقت و دائم)

1

1

بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )

2

2

نامعلوم

سال 93

کل موارد فوت
زن

مرد

کل

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح اول
درماه2

فرم  -3-2آمار موارد HIVبه تفکیک سن و راه انتقال

موارد جدید در این ماه
وضعیت تاهل

گروه سنی

موارد جدید در این ماه
زن

مرد

کل

موارد فوت در این
ماه
کل
زن مرد

تزایدی از ابتدا تا کنون
موارد شناخته شده
زن

مرد

کل

اعتیاد تزریقی
رابطه جنسی با غیر همجنس
زیر  15سال
زیر

رابطه جنسی با همجنس
مادر به کودک
خون و فرآورده های خونی
نامعلوم
اعتیاد تزریقی

2

2

رابطه جنسی با غیر همجنس
 15-44سال

رابطه جنسی با همجنس
مادر به کودک
خون و فرآورده های خونی
نامعلوم

1

1

اعتیاد تزریقی
رابطه جنسی با غیر همجنس
باالی  45سال

رابطه جنسی با همجنس
مادر به کودک
خون و فرآورده های خونی
نامعلوم
اعتیاد تزریقی
رابطه جنسی با غیر همجنس

نامعلوم

رابطه جنسی با همجنس
مادر به کودک
خون و فرآورده های خونی
نامعلوم
اعتیاد تزریقی

2

2

رابطه جنسی با غیر همجنس
جمع کل

رابطه جنسی با همجنس
مادر به کودک
خون و فرآورده های خونی
نامعلوم

سال 3131

1

1

کل موارد فوت
زن

مرد

کل

تاریخ تکمیل فرم 31/2/11 :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم :آزاده وحیدی

مرکز بهداشت شهرستان مهاباد
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
درماه2

فرم  -3-1موارد HIVپیشرفته و ایدز
موارد جدید در این ماه
گروه سنی

وضعیت تاهل

موارد جدید در این ماه
زن

مرد

کل

موارد فوت در این
ماه
کل
زن مرد

تزایدی از ابتدا تا کنون
موارد شناخته شده
زن

مرد

کل

هرگز ازدواج نکرده
زیر  15سال
زیر

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

 15-44سال

متاهل (موقت و دائم)

1

1

بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )

2

2

نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده
باالی  45سال

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

نامعلوم

متاهل (موقت و دائم)
بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )
نامعلوم
هرگز ازدواج نکرده

جمع کل

متاهل (موقت و دائم)

1

1

بدون همسر (همسر مرده  +متارکه )

2

2

نامعلوم

سال3131

کل موارد فوت
زن

مرد

کل

تاریخ تکمیل فرم :

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرکز بهداشت شهرستان...............
مرکز مشاوره ....................

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم
فرم  -10شاخص های پروفیالکسی پس از تماس

دادههاي مورد نیاز

كمتر از  15سال
مرد

تعداد افراد واجد شرایط دربافت پروفیالكسي HIV
تعداد افرادیكه پروفیالكسي  HIVدر آنها در كمتر از 22
ساعت شروع شده است
تعداد افرادیكه نتیجه تست  HIVدر آنها بعد از  32هفته منفي
بوده است
تعداد افرادیكه نتیجه تست  HIVدر آنها بعد از  22هفته منفي
بوده است

زن

بیشتر از 15
سال
زن
مرد

سال ........

درماه ......

جمع
مرد

زن

جمع
كل

بخش دوم  :گزارش های محرما نه
بخش دوم :
فرم های الف – د مشخصات موارد شناخته شده که باید محرمانه ارسال شود.
این فرم ها باید در سطح اول ( شهرستان ) جمع آوری شده و در سطح دوم ( استان ) جمع بندی
شده و موارد تکراری حذف شود و فرم جمع بندی شده استان به سطح سوم ( ملی ) ارسال شود .
از آنجا که این فرم ها مبنای گزارش های ماهیانه تا سطح ملی می باشد  .تکمیل و ارسال ماهیانه
در تمام سطوح اجباری است.

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

محرما نه
مرکز بهداشت شهرستان .......

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

مرکز مشاوره..........

فرم الف -موارد جدید HIVشناسائی شده

ردیف

نام پدر

ملیت

نام خانوادگی

جنس
ماه
روز

سال

وضعیت تاهل در زمان
تشخیص

روز

ماه

سال

منبع شناسائی

روز

ماه

سال

نام
استان

مقدار CD4

آدرس و شماره تماس
نام
شهرستان

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

کد /کد
های
عوامل
خطر ابتال

محل سکونت

نام
شهر

کد شناسائی

نام

تاریخ تولد

تاریخ
تشخیص

 CD4بدو تشخیص

مرحله بیماری در زمان
تشخیص

مشخصات شناسائی فرد

تاریخ تکمیل فرم :

......

........

امضا تگمیل کننده فرم:

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

محرما نه
مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

مرکز بهداشت شهرستان .......

......

فرم ب -موارد جدید HIVپیشرفته /ایدز

ردیف

جنس
روز

ماه

سال

ماه

سال

روز

ماه

سال

روز

ماه

سال

روز

مقدار CD4

اولین رژیم
درمانی
ماه

روز
وضعیت تاهل در زمان ورود
به فاز بیماری

تاریخ شروع
درمان

سال

کد شناسائی

نام

نام
خانوادگی

نام
پدر

کد /کد های عوامل خطر ابتال

مشخصات شناسائی فرد

 CD4بدو ورود به
فاز بیماری

عالئم بالینی

تاریخ تولد

تاریخ
تشخیصHIV

تاریخ ورود به
فاز بیماری

مبنای
ورود به
فاز
بیماری
پاراکلنیک

مرکز مشاوره..........

الزم به ذکر است تغییرات رژیم درمانی و نتایج درمان در قالب برنامه نرم افزاری "داده های افراد تحت درمان  "ARVبه صورت سه ماه یکبار به این سطح گزارش می شود.
تاریخ تکمیل فرم :

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

........

امضا تگمیل کننده فرم:

توضیحات

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

محرما نه
مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

مرکز بهداشت شهرستان .......

فرم ج -گزارش موارد فوت

مرکز مشاوره..........

ردیف
نام

نام پدر

نام خانوادگی

جنس
روز

ماه

سال

وضعیت تاهل در زمان
فوت

روز

ماه

سال

کد /کد های عوامل خطر
ابتال

روز

ماه

سال

روز

ماه

سال

منبع گزارش فوت

زمینه ایی

باالی 31
سال
منجر به
فوت

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

زیر 31سال

تاریخ تکمیل فرم :

تاریخ تولد

تاریخ
تشخیص

تاریخ گزارش
فوت

تاریخ فوت

علت فوت

تعداد
فرزندان

امضا تگمیل کننده فرم:

سال  /سال های تولد
فرزندان زیر  31سال

مشخصات شناسائی فرد

کد شناسائی

......

........

توضیحات

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

محرما نه
مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

مرکز بهداشت شهرستان .......

فرم -1د-مهاجرت به داخل

مرکز مشاوره..........

......

........

مواردی که در این ماه به این مرکز  /شهرستان /دانشگاه مهاجرت کرده اند (موارد اضافه شده به موارد شناسائی قبلی )
اطالعات مرکز مقصد
(این اطالعات مشابه اطالعات فرم الف برای موارد جدید است و این فرد از این پس بعنوان مورد مهاجرت به موارد جدید مرکز اضافه می شود)

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

وضعیت تاهل در زمان
ورود
سال
ماه
روز
جنس

روز

ماه
روز
سال
ماه

تاریخ تکمیل فرم :

کد/کدهای عوامل خطر
ابتال
سال

کد شناسائی
جدید

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرحله بیماری در زمان
ورود

مشخصات شناسائی فرد در مرکز
مقصد

تاریخ
تولد

تاریخ
تشخیص

تاریخ
ورود

محل سکونت

نام
استان

نام
شهر
ستان

اطالعات مرکز مبدا
نام مبدا مهاجرت

نام
شهر

دانشگاه

شهرستان

تاریخ
خروج از
مرکز مبدا
شهر

امضا تگمیل کننده فرم:

کد شناسائی مرکز
مبدا (کد قبلی )

محرما نه

سازمان/دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی............

مجموعه فرم های گزارش دهی سطح دوم

مرکز بهداشت شهرستان .......

......

فرم -2د -مهاجرت به خارج
مرکز مشاوره..........

موارد HIVشناسائی شده در این مرکز/شهرستان/دانشگاه که به خارج مهاجرت کرده اند ( از آمار موارد شناسائی شده این مرکز کم می شوند

اطالعات مرکز مقصد
(این اطالعات مشابه اطالعات فرم الف برای موارد جدید است و این فرد از این پس بعنوان مورد مهاجرت به موارد جدید مرکز اضافه می شود)

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

روز
وضعیت تاهل در زمان
ورود
سال
ماه
روز
جنس

ماه
روز
سال
ماه

کد/کدهای عوامل خطر
ابتال
سال

تاریخ تکمیل فرم :

تاریخ
تولد

تاریخ
تشخیص

تاریخ
ورود

نام و نام خانوادگی تکمیل گننده فرم:

مرحله بیماری در زمان
ورود

مشخصات شناسائی فرد در مرکز
مقصد
کد شناسائی
جدید

........

محل سکونت

نام
استان

نام
شهر
ستان

اطالعات مرکز مبدا
نام مبدا مهاجرت

نام
شهر

دانشگاه

شهرستان

شهر

امضا تگمیل کننده فرم:

تاریخ
خروج از
مرکز مبدا

کد شناسائی مرکز
مبدا (کد قبلی )

