
 

 ...جامع و همگانی سالمت شهرستانبهداشت و درمان / شبکه شبکه  

 ...مرکز سالمت  ... -CHمجتمع سالمت 

 تکمیلی سالمت اجتماعی یو غربالگر ارزیابیفرم 

  ساػت هشاجؼِ  تاسیخ هشاجؼِ  شواسُ پشًٍذُ

 سطح تحصیالت: سشپشست خاًَاساست کذهلی سي جٌس ًام ٍ ًام خاًَادگی

 □هزکش 

 □ًَثه

 □داًشجَ□دیپلن□دبیشستاى□ساٌّوایی□ابتذایی□بیسَاد □خیش  □بلی  

 ...دکتشی ٍ باالتش□ فَق لیساًس □لیساًس 

هذت صهاى سپشی شذى  ٍضؼیت تأّل

 هتاسکِ طالق یافَت ّوسش

 ٍضؼیت اشتغال ٍضؼیت داشتي فشصًذ
ّوسش  □هطلقِ □هتأّل □هجشد 

 □اصدٍاج هجذد □فَت شذُ 

 ...سایش

 □ داسد□ًذاسد

 ...تؼذاد

 □سشباص □هستوشی بگیش  □خاًِ داس □هحصل / طلبِ / داًشجَ  □شاغل

 تحت پَشش □بیکاس جَیای  □بیکاس داسای دس آهذ  □اص کاس افتادُ 

 ...ًام ساصهاى حوایتگش  □ساصهاى حوایتی
 

 ًَع سکًَت سکًَت ٍضؼیت هحل ٍضؼیت بیوۀ دسهاًی

 □بِ تٌْایی  □سشباصخاًِ  □خَابگاُ □با دٍستاى ٍ ّوکاساى □با خاًَادُ ... سایشتَضیحات الصم: □سش پٌاُ بی  □استیجاسی □شخصی ... ًَع بیوِ:□داسد□ًذاسد

 ...سایش تَضیحات الصم 

 ... ًشاًی هحل سکًَت:

... 

 ...:شواسُ تواس؛ ثابت

 ...ّوشاُ: 
 

 فشصًذ □بشادس/ خَاّش  □هادس □پذس □خَد فشد  چِ کسی دس خاًَادُ بیواسی داسد: .1

 □خیش  □بلی  آیا فشد بیواس سشپشست خاًَاس است: .2

 ًَع بیواسی فشد  .3
 □بیواسی هضهي سٍاًپضشکی □ًاتَاًی رٌّی□هؼلَلیت جسوی

 □هصشف هَاد  □ هضهي جسواًی بیواسی

 □خیش  □بلی  فشد بیواس خذهات پضشکی / تَاًبخشی هَسد ًیاص سا دسیافت هی کٌذ.  .4

 فشصًذ□بشادس/ خَاّش □هادس□پذس □خَد فشد ؟چِ کسی □خیش □بلی خاًَادُ کسی بِ هصشف هَاد هخذس هبتال هی باشذ؟آیا دس  .5

 □خیش  □بلی  آیا فشد هبتال بِ هصشف هَاد سشپشست خاًَاس است؟ .6

 □هشکالت قاًًَی□بضّکاسی اجتواػی□پشخاشگشی□بیکاسی بِ دًبال هصشف هَاد چِ پیاهذّایی بشای فشد ایجادُ شذُ است؟  .7

آیا فشد هبتال بِ هصشف هَاد خذهات پضشکی / تَاًبخشی هَسد ًیاص  .8

 سا دسیافت هی کٌذ؟
 □خیش  □بلی 

یا دس هشخصی اص صًذاى  آیا دس حال حاضش، دس خاًَادُ کسی صًذاًی .9

 است؟
 فشصًذ□بشادس/ خَاّش □هادس□پذس □خَد فشد ؟چِ کسی □خیش □بلی

 □خیش  □بلی  خاًَاس است؟آیا فشد صًذاًی سشپشست  .10

 همسر آزاری
 سال هشاجؼِ کشدُ / اسجاع شذُ هشکَک بِ کذاهیک اص هَاسد صیش است؟ 15صى هتاّل باالی 

 □اّوال کاسی اصًظش هشاقبت ّای پضشکی □پوشاقبت ًاکافی  □صذهِ حیي باسداسی  □ سَء سفتاس جٌسی □سَء سفتاس جسوی 

 □خیش  □بلی  هشاجغ خطش جاًی یا آسیب ٍجَد داسد؟دس حال حاضش بشای اداهِ صًذگی 

 کودک آزاری
 کَدک هشاجؼِ کشدُ/ اسجاع شذُ هشکَک بِ کذاهیک اص هَاسد صیش است؟

 □اّوال کاسی اصًظش هشاقبت ّای پضشکی □پوشاقبت ًاکافی  □صذهِ حیي باسداسی  □ سَء سفتاس جٌسی □سَء سفتاس جسوی 

 □خیش  □بلی  صًذگی کَدک خطش جاًی یا آسیب ٍجَد داسد؟دس حال حاضش بشای اداهِ 

 سالمند آزاری
 هشاجؼِ کشدُ/ اسجاع شذُ هشکَک بِ کذاهیک اص هَاسد صیش است؟ سالوٌذ

 □اّوال کاسی اصًظش هشاقبت ّای پضشکی □پوشاقبت ًاکافی  □صذهِ حیي باسداسی  □ سَء سفتاس جٌسی □سَء سفتاس جسوی 

 □خیش  □بلی  اداهِ صًذگی سالوٌذ خطش جاًی یا آسیب ٍجَد داسد؟دس حال حاضش بشای 

 □خیش  □بلی  داسًذ کِ بِ طَس هَقت دس خاًِ اهي هستقش شًَذ؟ یا افشاد هَسد آصاس قشاس گشفتِ توایل، آدس حال حاضش

ارزیابی نهایی و برنامه 

پیشنهادی کارشناس 

 سالمت روان

 □خیش  □بلی  شذُ دس هشکض استفادُ ًوایذ؟آیا هشاجغ توایل داسد اص خذهات اسائِ 

 □ خذهات اجتواػی □گشٍّی  □فشدی  هشاجغ تشجیح هی دّذ اص چِ خذهاتی استفادُ کٌذ؟

 تَاًوٌذ ساصی اجتواػی □تَاًوٌذ ساصی گشٍّی □تَاًوٌذ ساصی فشدی□اقذام تشجیْی کاسشٌاس سالهت سٍاى؛ اسچاع بِ پضشک

 :اجتماعیبررسی عوامل خطر سالمت   
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