
اعتیاد:                             دریافت خون:                           رابطه جنسی:                                    سایر(ذکرشود):

فرم پرسشنامه آزمایش مولکولی بیماري هاي عفونی

.............نام و نام خانوادگی بیمار:                                               سن بیمار:                        نوع نمونه:                                                   تاریخ: ............. ............./ /      ماه      سالروز 

       ساعت نمونه گیري در آزمایشگاه:تاریخ نمونه گیري در آزمایشگاه:              

        ساعت خونگیري در آزمایشگاه ارسالی:تاریخ خونگیري در آزمایشگاه ارسالی:             

     ساعت ارسال نمونه در آزمایشگاه ارسالی:تاریخ و ساعت ارسال نمونه در آزمایشگاه ارسالی:   

................................................................................................     ماه             سالروز         ......................................  ............................. /  /

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................     ماه             سالروز         ......................................  ............................. /  /

............................................................................     ماه             سالروز         ......................................  ............................. /  /

...................................     ماه             سالروز         ......................................  ............................. /  /

علت درخواست آزمایش و شرح حال مختصري از بیمار:

سابقه احتمالی ابتال (به چه نحوي و چه تاریخی):

سابقه انجام آزمایش هاي مرتبط (تاریخ ذکر شود):

                                                         HBsAg                                                                                                 HCV Ab          

HBsAb                                                                                            HCV Riba                            

HBeAg                                                                                            HCV PCR

     HCV genotyping            HBeAb                                                                                         

     HIV AbHBcAb-T                                                                                   

HBV PCR                                                                                      HIVp24Ag        

LFT                                                                                                HIV western blot
                                                                                                       HIV PCR

سابقه درمان (تاریخ، مدت و نوع داروي مصرفی ذکر شود):

مایعات بدن هم قابل قبول است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز 1   ، HIV دار ( ارجحیت دارد ) یا سرم و در مورد EDTA نوع نمونه مورد نیاز: پالسماي

میلی لیتر می باشد.

یخچال شرایط نگهداري: HBV شش ماه و HIV ش هفته HCV 2 روز در دماي یخچال و شش هفته در دماي فریزر پایدار است. نقل و انتقال: در دماي 

یا فریزر صورت گیرد.

دستورالعمل ثبت اطالعات آزمایش مولکولی بیماري هاي عفونی :

 نام و سن بیمار و تاریخ پذیرش خوانا قید شود.

ارسالی از : نام آزمایشگاه ارسال کننده به همراه نام شهر نوشته شود.

آزمایشگاه همکار گزینه تاریخ و ساعت خونگیري و تاریخ و ساعت ارسال نمونه را حتما قید کنند.

عالئم و علت درخواست آزمایش شرح داده شود. 

اگر به بیماري دچار است سابقه بیماري ، تاریخ شروع بیماري و نیز نحوه انتقال بیماري قید شود.

هرکدام از آزمایش هاي ذکر شده در فرم را اگر انجام داده اید ، تاریخ انجام آزمایش قید شود.

اگر بیمار تحت درمان است، سابقه درمان ، تاریخ و نوع دارو و مدت زمان مصرف را ذکر کنید.
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