
پرسشنامه بیماران جهت بررسی (شناسایی و تایید تشخیص) بیماري هاي متابولیک ارثی
EXA-FR-QualityAssuranManager-00122-00000شماره سند:شماره پذیرش:

........... ........... ........... /  /................... .................................. ارسالی از  شماره پذیرش آزمایشگاه مبداء تاریخ ارسال                                           کد آزمایشگاه .............................................................

لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:

نژاد:جنسیت:نام و نام خانوادگی بیمار:

نام پدر:

نسبت خانوادگی پدر و مادر:

شماره ملی:

گروه خونی:

قومیت پدر:میزان تحصیالت و شغل پدر:

قومیت مادر:میزان تحصیالت و شغل مادر:

تاریخ تولد بیمار: سن بیمار:

سن شروع عالیم بیماري:

تاریخ و نوبت مراجعه به آزمایشگاه:

روش زایمان:سن مادر هنگام حاملگی:

عوارض حین زایمان:

در صورت نارس بودن نوزاد، سن برحسب هفته در زمان تولد:نارسطبیعی (رسیده)سن حاملگی نوزاد:

سابقه بیماري در خانواده:

سابقه بستري:سابقه فوت زود هنگام در خانواده:

نام پذیرش کننده و تکمیل کننده فرم:

نام پزشک:نام نمونه گیر:

آدرس بیمار و شماره تلفن همراه و ثابت:

تاریخ و ساعت نمونه گیري:

نام مرکز ارسال کننده نمونه با ذکر تاریخ و ساعت ارسال:

مشکل تنفسی:تاخیر حرکتی:

امتناع از غذا خوردن:استفراغ:

مشکالت ماهیچه اي (هیپوتونی/ هیپرتونی/ ضعف عضالنی):ماکروسفالی و میکروسفالی:

مشکالت اسکلتی و ساختاري:رنگ غیر طبیعی ادرار:

حرکات غیرطبیعی:وزن گیري:

تاخیر رشد و نمو:بوي غیرطبیعی:

مشکالت بینایی و شنوایی:فلج:

مشکل تکلم:عقب ماندگی ذهنی:

بزرگی اعضاي داخلی بدن:تشنج/ لرزش:

سابقه مرگ ناگهانی در خانواده:کما:

نداردداردندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

ندارددارد

آزمایشات انجام شده (مثل الکتات، آمونیاك و ...) و نتیجه آنها (کپی آخرین نتایج نتایح آزمایش پیوست شود):

داروهاي مورد استفاده: آنتی بیوتیک ها (سفتریاکسون، وانکومایسین)، داروهاي ضد تشنج (مانند فئوباربیتال، فنیتووین، ریسپریدون) ویتامین ها و یا سایر 

داروها مانند هیدروکورتیزون:

اگر پاسخ مثبت است تاریخ آخرین تزریق خون یادداشت شود:تزریق خون:

توضیحات تکمیلی: (نتایج سونوگرافی، رادیولوژي یا سی تی اسکن، نوار قلب، نوار عصب و ... در صورت وجود پیوست گردد.)

این قسمت در محل انجام آزمایش تکمیل گردد:

نام مرکز دریافت کننده نمونه:تاریخ و ساعت تحویل نمونه به مرکز دریافت کننده نمونه:

غیر مطلوبمطلوبکیفیت نمونه جهت انجام آزمایش:نام و امضاء تحویل گیرنده نمونه در مرکز انجام آزمایش:

نام و امضاء مسئول کنترل کننده نمونه در آزمایشگاه:

خیربلیخیربلی

خیربلی


