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  خیر      ؟           بلیآیا شرکت کننده نیاز به ارجاع دارد

 .................................ارجاع ..... تاریخ                    غیرفوری    فوری

 های مزمن سوابق بیماری

سن در زمان  تحت درمان بوده / است؟

 تشخیص
داندنمی  بیماری بله خیر 

 سوال کد

 کد بله خیر

2 1 CQ1b CQ1a 3 2 1 کم خونی CQ1 

2 1 CQ2b CQ2a 3 2 1 ملیتوس  دیابت CQ2 

2 1 CQ3b CQ3a 3 2 1 افزایش فشارخون CQ3 

2 1 CQ4b CQ4a 3 2 1  چربی )کلسترول( خون باال CQ4 

2 1 CQ5b CQ5a 3 2 1 )بیماریهای عروق قلبی )ایسکمیک CQ5 

2 1 CQ6b CQ6a 3 2 1  نارسایی احتقانی قلب(CHF) CQ6 

2 1 CQ7b CQ7a 3 2 1 سکته قلبی CQ7 

2 1 CQ8b CQ8a 3 2 1 پولیب روده بزرگ CQ8 

2 1 CQ9b CQ9a 3 2 1 )بیماریهای التهابی روده )کرون، کولیت اوسراتیو CQ9 

2 1 CQ10b CQ10a 3 2 1 سندروم روده تحریک پذیر CQ10 

2 1 CQ11b CQ11a 3 2 1 سیروز CQ11 

2 1 CQ12b CQ12a 3 2 1 کبد چرب CQ12 

2 1 CQ13b CQ13a 3 2 1  هپاتیتB CQ13 

2 1 CQ14b CQ14a 3 2 1  هپاتیتC CQ14 

2 1 CQ15b CQ15a 3 2 1 سنگ کیسه صفرا CQ15 

2 1 CQ16b CQ16a 3 2 1  ترومبوز وریدهای عمقی(DVT) CQ16 

2 1 CQ17b CQ17a 3 2 1 نارسائی کلیه CQ17 

2 1 CQ18b CQ18a 3 2 1 سنگ کلیه CQ18 

2 1 CQ19b CQ19a 3 2 1 نقرس CQ19 

2 1 CQ20b CQ20a 3 2 1 لوپوس CQ20 

2 1 CQ21b CQ21a 3 2 1 آرتریت روماتوئید CQ21 

2 1 CQ22b CQ22a 3 2 1 آب مروارید CQ22 

2 1 CQ23b CQ23a 3 2 1 برونشیت مزمن(آسم )های مزمن ریوی بیماری ، CQ23 

2 1 CQ24b CQ24a 3 2 1  تیروئیدپرکاری CQ24 



سن در زمان  تحت درمان بوده / است؟

 تشخیص
داندنمی  بیماری بله خیر 

 سوال کد

 کد بله خیر

2 1 CQ25b CQ25a 3 2 1 کم کاری تیروئید CQ25 

2 1 CQ26b CQ26a 3 2 1 صرع CQ26 

2 1 CQ27b CQ27a 3 2 1 افسردگی با تشخیص پزشک CQ27 

2 1 CQ28b CQ28a 3 2 1  اختالل اضطرابی با تشخیص پزشک CQ28 

2 1 CQ29b CQ29a 3 2 1 اختالل وسواسی اجباری CQ29 

2 1 CQ30b CQ30a 3 2 1 اختالل حافظه که سبب اختالل جدی در عملکرد روزانه شود CQ30 

2 1 CQ31b CQ31a 3 2 1 سکته مغزی CQ31 

2 1 CQ32b CQ32a    مولتیپل اسکلروزیس (MS) CQ32 

2 1 CQ33b CQ33a 3 2 1 سرطان پوست CQ33 

2 1 CQ34b CQ34a 3 2 1 سرطان معده CQ34 

2 1 CQ35b CQ35a 3 2 1 سرطان کولورکتال CQ35 

2 1 CQ36b CQ36a 3 2 1 سرطان مثانه CQ36 

2 1 CQ37b CQ37a 3 2 1  خونسرطان CQ37 

2 1 CQ38b CQ38a 3 2 1 سرطان مری CQ38 

2 1 CQ39b CQ39a 3 2 1 سرطان پروستات CQ39 

2 1 CQ40b CQ40a 3 2 1 سرطان ریه CQ40 

2 1 CQ41b CQ41a    سرطان رحم CQ41 

2 1 CQ42b CQ42a 3 2 1 سرطان تخمدان CQ42 

2 1 CQ43b CQ43a 3 2 1 فشارخون بارداری CQ43 

2 1 CQ44b CQ44a 3 2 1 دیابت بارداری CQ44 

2 1 CQ45b CQ45a )سایر )نام ببرید ………………………. CQ45 

2 1        

CQT1- :توضیحات .................................................................................................................................... 

 
 

 

خیر بله   
 کد سوال

آیا هنگام راه رفتن تند یا باال رفتن از سرباالیی احساس سنگینی، درد یا سوزش در پشت جناغ سینه  1 2

 CQ46 ؟دیخوددار

2 1  CQ47 اید؟آیا سابقه ورم در بدن، خصوصاً پاها را داشته

2 1  CQ48 اید؟آیا سابقه تغییر رنگ ادرار خصوصاً ادرار شبه خونی داشته

2 1  CQ49 اید؟ادراری و شب شاشی داشتهآیا سابقه سوزش ادرار، تکرر ادرار، شب

2 1  CQ50 اید؟داشته(  RBC، لکوسیت ،نیخون، رک، پروتئ)آیا سابقه آزمایش ادرار غیرطبیعی

2 1  CQ51   اید؟آیا در یک سال گذشته دچار درد و سوزش زیر جناق سینه شده

 CQ51a . ا گر بلی تعداد دفعات آن را مشخص کنید



خیر بله   
 کد سوال

 4ی ......گاه            3.......چند بار در ماه                2....... در هفته چند بار        1...... تقریباً هرروز

2 1  ؟ایدذا از معده به مری و حلق شدهدر یک سال گذشته دچار برگشت غ ایآ
CQ52 

 . ا گر بلی تعداد دفعات آن را مشخص کنید

 4......ی گاه            3.......چند بار در ماه                2....... در هفته چند بار        1...... تقریباً هرروز
CQ52a 

2 1  CQ53 اید؟آیا تاکنون تشخیص بیماری رفالکس اسید از معده به مری داشته

 . ا گر بلی تعداد دفعات آن را مشخص کنید

 4ی ......گاه            3.......چند بار در ماه                2....... در هفته چند بار        1...... تقریباً هرروز
CQ53a 

2 1  CQ54 ؟دیادر یک سال گذشته دچار نفخ و اتساع شکم بخصوص بعد از مصرف غذا شده آیا

 . ا گر بلی تعداد دفعات آن را مشخص کنید

 4ی ......گاه            3.......چند بار در ماه                2....... در هفته چند بار        1...... تقریباً هرروز
CQ54a 

 شما چگونه است؟برنامه اجابت مزاجی 

 ماهانه ......بار               ..........  بار  یاهفته       ..........  بار   روزانه

CQ55 
 
 
 

 

 

 
 

2 1  CQ56 اید؟آیا سابقه دفع خون تازه در مدفوع داشته

2 1  CQ57 (کیلوگرم در یک ماه 5بدون رژیم غذایی و بیش از ) اید؟آیا سابقه کاهش وزن ناخواسته داشته

2 1  CQ58 اید؟آیا سابقه زردی چشم یا پوست بدن در طول زندگی داشته

  سن .......... هفته / ماه / سالاگر بله          
CQ58a 

2 1  اید؟هفته سرفه داشته 2آیا در یک سال گذشته حداقل به مدت 
CQ59 

         2...... بدون خلط                   1...... خلط دار اگر بله          
CQ59a 

2 1   

2 1  CQ60 اید؟خس سینه داشتههفته تنگی نفس به همراه خس 2آیا در یک سال گذشته حداقل به مدت 

2 1 بیش از یک هفته طول بکشد،  کهیطورآیا شما هرگز دچار مشکل درراه رفتن یا کنترل تعادل به

 CQ61 ؟دیابوده

2 1 شده یا  هوشیطور موقت و بدون دلیل خاصی و برای مدت کوتاهی ببه بارکیآیا شما بیش از 

 CQ62 ؟دیاغش کرده

2 1 بیش از یک هفته طول بکشد،  کهیطورآیا شما هرگز دچار اختالل در تفکر، حافظه و یا تکلم به

 CQ63 ؟دیاشده



2 1 بیش از یک هفته طول بکشد و  کهیطوربهآیا شما هرگز دچار اختالل در بینایی یا دوبینی 

 CQ64 ؟دیاخود بهبود یابد، شدهخودبه

2 1 که بیش از یک هفته طول بکشد، طوریدر هیچ قسمت بدن به عضالنیآیا هرگز دچار ضعف 

 CQ65 اید؟شده

2 1 از  ، لرزش دست یا پا که بیش(هاکندی و سفتی اندام)اختالل درحرکت  گونهچیهرگز دچار ه ایآ

 CQ66 اید؟یک هفته طول بکشد، شده

2 1 که بیش از یک هفته طول طوریحسی یا گزگز بههای خود دچار بیآیا هرگز در پاها یا دست

 CQ67 اید؟بکشد، شده

2 1  CQ68 اید؟شوید شده هوشیکه برای مدتی هرچند کم بطورییا هرگز دچار ضربه به سر بهآ

2 1  2حداقل )ساعت طول بکشد  4آیا هرگز دچار حمالت تکرارشونده سردرد که هر حمله حداقل 

 CQ69 اید؟شده (بار

2 1 که باعث اختالل جدی در عملکرد روزانه شود،  (احساس َدوَران)آیا هرگز دچار حمالت سرگیجه 

 CQ70 اید؟شده

2 1  CQ71 اید؟تداوم یابد، شدهآیا هرگز دچار حمالت وزوز گوش که بیش از یک هفته   

2 1  CQ72 اید؟سال اخیر هرگونه شکستگی داشته 5آیا در 

2 1  CQ72a اگربله، محل شکستگی: .....................

2 1  CQ73 ............ سالکی در چه سنی آخرین بار شکستگی روی داد؟

2 1  CQ73a ؟آیا آخرین شکستگی به خاطر افتادن بوده است

2 1  CQ74 ؟دیاخوردهنیدر طی سال گذشته چند بار زم

2 1  CQ75 اید؟حال شکستگی لگن یا فمور داشتهآیا تابه

2 1 داشته و یا پزشک به شما گفته است که درخطر  (پوکی استخوان)حال تشخیص استئوپورز آیا تابه

 CQ76 آن هستید؟

2 1 و در کار روزمره اختالل جدی ایجاد  آیا هرگز دچار کمردردی که بیش از یک هفته طول بکشد

 CQ77 اید؟کند، شده

2 1  CQ78 آیا سابقه کمردرد با خشکی صبحگاهی بیشتر از یک ساعت دارید؟

2 1  CQ79 آیا سابقه درد مفصل دارید؟

2 1  CQ80 آیا سابقه درد مفصل با خشکی صبحگاهی بیشتر از یک ساعت دارید؟

2 1  CQ81 اید؟آیا سابقه آفت مکرر دهان داشته 

2 1  CQ82 اید؟آیا سابقه آفت مکرر تناسلی داشته



2 1  CQ83 اید؟آیا تشخیص روماتیسم مفصلی توسط پزشک داشته

 

 

 سابقه جراحی های قبلی بله خیر نمی داند اگر بله، چه سالی

 
CQ84a 

 CQ84 آپاندکتومی 1 2 3

 
CQ85a 

 CQ85 (bariatric)جراحی چاقی  1 2 3

 
CQ86a 

 CQ86 (bowel resection)جراحی برداشتن روده  1 2 3

 
CQ87a 

 CQ87 جراحی پستان )غیر از زیبایی( 1 2 3

 

CQ88a 

برداشتن کیسه صفرا )کله  1 2 3

 CQ88 سیستکتومی(

 

CQ89a 

جراحی زیبایی بینی )رینو  1 2 3

 CQ89 پالستی(

 
CQ90a 

 CQ90 سایر جراحی های زیبایی  1 2 3

 
CQ91a 

 CQ91 سزارین 1 2 3

 
CQ92a 

 CQ92 جراحی آب مروارید) کاتاراکت( 1 2 3

 
CQ93a 

 CQ93 جراحی رفرکشن) الزک، لیزیک و ...( 1 2 3

 
CQ94a 

 CQ94 جراحی آب سیاه )گلوکوم و یا افزایش فشار چشم( 1 2 3

 
CQ95a 

 CQ95 سایر موارد جراحی چشمی 1 2 3

 
CQ96a 

 CQ96 جراحی بای پس عروق کرونر 1 2 3

 
CQ97a 

 CQ97 سایر جراحی قلب 1 2 3

 
CQ98a 

 CQ98 جراحی کبد و مجاری صفراوی 1 2 3

 
CQ99a 

 CQ99 جراحی فتق 1 2 3

 
CQ100a 

 CQ100 جراحی هیسترکتومی 1 2 3

 
CQ101a 

 CQ101 پیوند کلیه 1 2 3

 
CQ102a 

 CQ102 پیوند کبد 1 2 3

 
CQ103a 

 CQ103 جراحی های ارتوپدی 1 2 3



 سابقه جراحی های قبلی بله خیر نمی داند اگر بله، چه سالی

 

CQ104a 

جراحی های عقیم سازی )وازکتومی، بستن لوله های  1 2 3

 CQ104 تخمدان(

 
CQ106a 

 CQ105 جراحی عروق 1 2 3

 
CQ106a 

 CQ106 جراحی تیروئید 1 2 3

 
CQ107a 

 CQ107 جراحی های آنورکتال 1 2 3

 

CQ108a 

 )غیر از زایمان( بیمارستانآیا سابقه بستری در  1 2 3

 CQ108 اید؟داشته

   CQ108b تعداد دفعات آن: .......... بار 1 2 3

 CQ108c اگر بله علل آن: ............ 1 2 3  

 CQ109a 3 2 1 اید؟آیا سابقه ترانسفیوژن داشته CQ109 

 CQ109b تعداد دفعات آن: .......... بار 1 2 3  

 توضیحات:   
CQT2 

  

  



 )شامل داروهای خوراکی، تزریقی، موضعی، ویتامینها ....( داروهای مصرفی

 مدت مصرف -

 (ماه در سال)

 مدت مصرف -

 (هفته در ماه)

 مدت مصرف -

 (روز در هفته)
 دفعات مصرف-

 مصرف 
 نام دارو - (3.......اهیانهم   2...... هفتگی    1.....  روزانه)

CQD1e CQD1d CQD1c CQD1b CQD1a CQD1 

CQD2e CQD2d CQD2c CQD2b CQD2a CQD2 

CQD3e CQD3d CQD3c CQD3b CQD3a CQD3 

      

      

      



 هایماریسابقه خانوادگی ب
 نسبت فامیلی  نمی داند خیر بلی نام بیماری 

CQ110 3 2 1 کم خونی  CQ110a 

CQ111 3 2 1 ملیتوس  دیابت  CQ111a 

CQ112 3 2 1 افزایش فشارخون  CQ112a 

CQ113  3 2 1 چربی )کلسترول( خون باال  CQ113a 

CQ114 )3 2 1 بیماریهای عروق قلبی )ایسکمیک  CQ114a 

CQ115  نارسایی احتقانی قلب(CHF) 1 2 3  CQ115a 

CQ116 3 2 1 سکته قلبی  CQ116a 

CQ117 3 2 1 پولیب روده بزرگ  CQ117a 

CQ118  3 2 1 )کرون، کولیت اوسراتیو(بیماریهای التهابی روده  CQ118a 

CQ119 3 2 1 سندروم روده تحریک پذیر  CQ119a 

CQ120 3 2 1 سیروز  CQ120a 

CQ121 3 2 1 کبد چرب  CQ121a 

CQ122  هپاتیتB 1 2 3  CQ122a 

CQ123  هپاتیتC 1 2 3  CQ123a 

CQ124 3 2 1 سنگ کیسه صفرا  CQ124a 

CQ125  ترومبوز وریدهای عمقی(DVT) 1 2 3  CQ125a 

CQ126 3 2 1 نارسائی کلیه  CQ126a 

CQ127 3 2 1 سنگ کلیه  CQ127a 

CQ128 3 2 1 نقرس  CQ128a 

CQ129 3 2 1 لوپوس  CQ129a 

CQ130 3 2 1 آرتریت روماتوئید  CQ130a 

CQ131 3 2 1 آب مروارید  CQ131a 

CQ132 3 2 1 ، برونشیت مزمن(آسم )های مزمن ریوی بیماری  CQ132a 



CQ133  3 2 1 تیروئیدپرکاری  CQ133a 

CQ134 3 2 1 کم کاری تیروئید  CQ134a 

CQ135 3 2 1 صرع  CQ135a 

CQ136 3 2 1 افسردگی با تشخیص پزشک  CQ136a 

CQ137  3 2 1 اختالل اضطرابی با تشخیص پزشک  CQ137a 

CQ138 3 2 1 اختالل وسواسی اجباری  CQ138a 

CQ139 3 2 1 اختالل حافظه که سبب اختالل جدی در عملکرد روزانه شود  CQ139a 

CQ140 3 2 1 سکته مغزی  CQ140a 

CQ141 مولتیپل اسکلروزیس (MS) 1 2 3  CQ141a 

CQ142 3 2 1 سرطان پوست  CQ142a 

CQ143 3 2 1 سرطان معده  CQ143a 

CQ144 3 2 1 سرطان کولورکتال  CQ144a 

CQ145 3 2 1 سرطان مثانه  CQ145a 

CQ146  3 2 1 خونسرطان  CQ146a 

CQ147 3 2 1 سرطان مری  CQ147a 

CQ148 3 2 1 سرطان پروستات  CQ148a 

CQ149 3 2 1 سرطان ریه  CQ149a 

CQ150 3 2 1 سرطان رحم  CQ150a 

CQ151 3 2 1 سرطان تخمدان  CQ151a 

 کدهای نسبت فامیلی

 همسر -10 پسر --7 خواهر تنی-4       پدر-1

 (زادهییدایی، خاله، عمو و عمه زاده، خاله و دا عمو، عمه ,)سایر خویشاوندان خونی درجه دو  -11 دختر -8 برادر ناتنی -5    مادر-2

 پدربزرگ یا مادربزرگ - 9          خواهر ناتنی - 6    برادر تنی-3

 (دخانیاتمصرف )عادات فردی 

CQ152- اید؟نخ سیگار کشیده 100حداقل  تانیآیا شما در طول زندگ 

 3............... مطمئن نیستم ○        2........... خیر○         1..........  بلی ○       

CQ153-  سالگی       (سن به سال)اولین سیگار را در چه سنی شروع کردید؟ .......... 

CQ154-  سالگی....     (سن به سال)طور منظم از چه سنی شروع کردید؟ سیگار را به ...... 

CQ155-  کشید؟آیا هم ا کنون سیگار می 

  1........... بلی، روزانه○
 2.......... گاهی اوقاتبلی، ○

 3.................  خیر○

CQ156- سالگی     ؟دیااز چه سنی سیگار کشیدن روزانه را متوقف نموده .......... 

CQ157-   ؟دیااستفاده کردهاز سایر محصوالت دخانی آیا تاکنون 

    2............. خیر              1................. بلیقلیان   

  2خیر............             1............پیپ   بلی ..

 2خیر...........              1.............سایر  بلی..



CQ158- .مصرف دخانیات را از زمان آغاز مصرف فهرست نمایید 

CQ158f - بازه زمانی CQ158e 

روز در بازه 

 زمانی

CQ158d 

 تعداد در روز

CQ158c-  ماده دخانینوع 
CQ158b 

 تا سن
CQ158a 

 ز سنا
سیگار  سیگار برگ قلیان  پیپ هفته ماه سال

 سازدست
سیگار 

 یاکارخانه

3 2 1   5 4 3 2 1   

3 2 1     3 2 1   

3 2 1     3 2 1   

3 2 1     3 2 1   

CQ159- کشیده است؟سیگار می تانیتان در دوران کودکآیا فردی در خانواده 

         2........................ خیر         1................. بلی  

CQ160-  / هستید؟آیا شما در معرض تماس با دود سیگار در منزل بوده  
 ........... ساعت در روز        2........................ خیر         1................. بلی  

CQ161- آیا شما در محل کارتان در معرض تماس با دود سیگار هستید؟ 

 اگر بلی ...................... ساعت در روز                  2خیر...............   1.........بلی .........

 

CQ162- جسمی یهاتیمعاینه فیزیکی و معلول 

 

CQ163- :2.............. ندارد                  1..............ددار ○              طاسی سر 

CQ164-  :نوع طاسی 

 



CQ165-   2................... ندارد ○     1.............. دارد  ○       (در زنان)موی زائد صورت 

CQ166-  رنگ عنبیه 

 4................عسلی ○    3...............  / میشی یاقهوه○    2............... سبز○   1..............  یآبی / خاکستر○ 

  CQ167- :2................... ندارد ○     1..............  دارد  ○    قطع / فلجی اندام 

CQ167a-  :علت 

 5..........جنگی ○          4................  مادرزادی○  3............. شغلی / حوادث ○  2.............. دیابت ○        1............. فلج اطفال○ 

CQ168-  درگیر یهااندام 

CQ168a-  2................. خیر         1................. بلی    پا  (های)انگشت CQ168b-  2.................. خیر     1................ بلی     دست (های)انگشت 

CQ168c-  2.................... خیر         1................. بلی    تحتانی چپ اندام CQ168d-  2................ خیر       1.............. بلی     تحتانی راست اندام 

CQ168e-  2................ خیر         1................. بلی    فوقانی راست اندام CQ168f- 2.................. خیر       1............... بلی      فوقانی چپ   اندام 

CQ168g-  2....................... خیر         1................. بلی     چشم CQ168h- 2........................ خیر         1................. بلی     گوش 

CQ1169-7-  2............. ندارد ○       1...............دارد ○     اختالالت ستون فقرات 

CQ169a-  :3............... (کاوپشتی)لوردوز           2............... (کژپشتی)اسکولیوز                   1................. (گوژپشتی)کیفوز      نوع 

  

  



 (زنان اختصاصی)  پرسشنامه بالینی

  یبارور خچهیتار

CQ170-   2....................... خیر         1................. بلی           شده است؟آیا تاکنون قاعده             

CQ171-  سال  ....................   :()به سال سن شروع قاعدگی 

CQ172-   3........ داندینم         2....................... خیر         1................. بلی      آیا در حال حاضر حامله هستید؟ 

CQ173-  مورد  ....................   قبلی: یهایتعداد حاملگ 

CQ174-  مورد  ....................  موالید زنده:  یهامانیتعداد زا 

CQ175-   2................. ندارد  1................. دارد       مرده زایی: سابقه 

CQ176-  :ی.................... سالگ   سن هنگام اولین تولد نوزاد زنده 

CQ177-   ی.................... سالگ   حاملگی: سن هنگام اولین 

CQ178-  مورد  ...................    سقط:  تعداد 

791CQ-   ی.................... سالگ  سقط: سن هنگام اولین 

CQ180-  ماه   : (برحسب ماه)مجموع مدت شیردهی ................... 

CQ181-   3............... ندارد            2................. دارددوطرفه   1................. داردیکطرفه            تخمدان:سابقه برداشتن 

CQ182-  ی.................... سالگ: (به سال) سن در زمان برداشتن تخمدان 

CQ183-  2................. ندارد  1................. دارد    توبکتومی:  سابقه 

CQ184-   2................. ندارد           1................. دارد       هیسترکتومی:سابقه  

CQ185-  ی.................... سالگ: (به سال) سن در زمان هیسترکتومی 

CQ186-   2................. ندارد             1................. دارد        نازایی:  سابقه  

CQ187-   :2................. ندارد  1................. دارد سابقه مصرف داروهای مرتبط با نازایی 

CQ188-  یخوراک یداروهای ضدباردار) (OCP) آمپولDMPA ... ،؟کندی/ م کردهیمصرف م (، سیکلوفم 

 2............................. خیر   1............................ بلی

 را وارد نمایید.( در حال حاضر و گذشته)پیشگیری مورداستفاده  یهاروش 



 روش پیشگیری از سن تا سن زمانمدت

CQ189c CQ189b CQ189a CQ189- 2....................... خیر        1................. بلی       بارداری از پیشگیریی هاقرص 

CQ190c CQ190b CQ190a CQ190- 2....................... خیر       1................. بلی                                   ایمپلنت 

CQ191c CQ191b CQ191a  CQ191-2....................... خیر      1................. بلی       مدتی طوالن پروژسترون تزریق 

CQ192c CQ192b CQ192a CQ192- رحم داخل وسایل( یIUD         )2....................... خیر      1................. بلی 

CQ193-   2....................... خیر         1................. بلی       است؟ آیا یائسه شده 

CQ194-   ی.................... سالگ (به سال)سن یائسگی 

CQ195-   2....................... خیر         1................. بلی         بوده است؟ طبیعی یائسگیآیا 

CQ196-   ؟کندی/ م کردهیمصرف م( استروژن, پروژسترون)داروهای جایگزین هورمونی 

 3................ داندینم     2....................... خیر         1................. بلی

 داروهای جایگزین هورمونی مورداستفاده در حال حاضر و گذشته را وارد نمایید.

CQ197d-  زمان مدت

 (ماه)استفاده

CQ197c- تا سن CQ197b-  از

 سن

CQ197a-  (به خاطر دارید کهیدرصورت)نوع داروی مورداستفاده 

    

    

    

CQ198- سرطان پستان یا دهانه رحم دارد؟ یسابقه غربالگر 

 3................ داندینم     2....................... خیر         1................. بلی

 ینوع غربالگر سن آخرین تست دفعات تست

CQ202b CQ202a CQ199-  2....................... خیر         1................. بلی      پزشک/ماما توسط پستان معاینه 

CQ203b CQ203a CQ200-  2....................... خیر         1................. بلی           ماموگرافی 

CQ204b CQ204a CQ201-  2....................... خیر         1................. بلی          اسمیر پاپ 

 

 

 

 

 



 دندان و دهان بهداشت

- CQ 202ها دندان زدن مسواک دفعات: 

 0...............زنم نمی مسواک ○              4........... سایر ○       3.......   روز در بار سه ○           2........... روز در بار دو ○          1..........  روز در بار یک ○

CQ 203 -معیار DMF 

 _ __ ___(M)              شده کشیده های دندان تعداد _ __ ___ (D)        پوسیده های دندان تعداد :___ ___            ها دندان کل تعداد

  ___ ___ (F) پرشده های دندان تعداد

CQ 204-دارد؟ وجود دهان در زخمی یا ضایعه آیا 

 2........خیر ○     1.......بلی ○

CQ 205-کنید؟ می استفاده دندان نخ از آیا 

 بار .......... هفته؟ در بار چند             ○خیر              بلی ○

CQ206-دارید؟ مصنوعی دندان آیا 

 سالگی .......... ؟ سنی چه از                 ○خیر              بلی ○

-CQ 207مصنوعی دندان زدن مسواک دفعات: 

 ○ زنم نمی مسواک                      ○سایر                         روز در بار سه ○               روز در بار دو ○               روز در بار یک ○

CQ 208-کنید؟ می استفاده شویه دهان از آیا 

 بار .......... هفته؟ در بار چند                                    خیر ○              بلی ○

 خون فشار گیری اندازه

 )جیوه میلیمتر برحسب( شود تأیید گیری اندازه بار دو با

 CQ 209Aسیستولیک _ __ ___ ___ :دیاستولیک -1:راست بازوی: ___ ___ ___ 

  CQ 209B2- سیستولیک _ __ ___ ___ :دیاستولیک: ___ ___ ___ 

  CQ210Aچپ بازوی: 

 ___ ___ ___سیستولیک _ __ ___ ___ :دیاستولیک -1-

   CQ210B 2-سیستولیک _ __ ___ ___ :دیاستولیک: ___ ___ ___ 

   CQ211 دقیقه یکاستراحت ) حالت در قلب ضربان تعداد ( 

___ ___ ___ -2 ___ ___ ___ -1 


