ٍصاست ثْذاضت،دسهبى ٍآهَصش پضضکی
هعبًٍت سالهت
هشکض هذیشیت ثیوبسیْب

فرم بررسی انفرادی بوتولیسم
داًطگبُ/داًطکذُ علَ پضضکی ........... ........
ًبم:

ًبم پذس:

ًبم خبًَادگی:

آدسس:

ضْشستبى..... ............
سي:

تلفي:

تبسیخ ثشٍص عالئن:

تبسیخ ثستشی:

سبل..............
جٌس:

هبُ................:
ضغل:

تلفي ّوشاُ:
تبسیخ تشخیص:

ثیوبسستبى هحل ثستشی:

ًبم پضضک هعبلج:

سبثقِ هسبفشت اص یک ّفتِ قجل:
هَاد غزایی (ثِ عٌَاى هٌبثع احتوبلی ثَتَلیسن )هصشفی اص  8سٍص قجل اص ثشٍص عالئن ثیوبسی
 -9کوپَت خبًگی هیَُ جبت

 -1سجضیجبت ٍحجَثبت خبًگی

(دس صَست ثلی ًَع آى رکش ضَد)

(دس صَست ثلی ًَع آى رکش ضَد)

 -10پٌیش کیسِ ای

 -2کٌسشٍّبی گیبّی(ًخَد فشًگی)

 -11پٌیش کَصُ ای

دس صَست ثلی ًَع آى رکش ضَ
 -3کٌسشٍ هبّی

-12سَسیس ٍکبلجبس

 -4هبّی دٍدی

 -13کطک

 -5هبّی ضَس

 -14دٍغ
 -15سبیش هَاد غزایی هطکَک رکش ضَد

 -6سبیش غزاّبی دسیبیی
 -7اضیل هبّی
 -8کوپَت صٌعتی هیَُ جبت

عالئن ثبلیٌیٍ :جَد ّش یک اص عالئن ثبلیٌی صیش سا ثب صدى عالهت ضشثذس دس خبًِ هشثَط هطخص کٌیذ:
عالئن

داسد

ًذاسد

عالئن

داسد

ًذاسد

عالئن

تشیسوَس

دٍثیٌی

ضعف ٍسستی

فلج اعصبة حشکتی چطن

هیذیبص یب عذم پبسخ ثِ ًَس

گیجی

خَاة آلَدگی

دیسفبطی

خطکی دّبى،صثبى ٍحلق

َّضیبسی

دیض آستشی

ایلئَس

هطکل تٌفسی

سگَسطیتبًسیَى هبیعبت اص ثیٌی

یجَست

اختالل حسی

صذای تَدهبغی

احتجبس ادساسی

تبسی دیذ

تت

ضعف اًذام ٍعضالت

تَْع

پتَص پلک

استفشاغ

داسد

ًذاسد

تبسیخ ًوًَِ تْیِ
ضذُ

کطت ثَتَلیسن
هٌفی

ٍجَد تَکسیي
هثجت

داسد

ًذاسد

تبسیخ تحَیل ثِ

تبسیخ اسسبل ثِ

آصهبیطگبُ

آصهبیطگبُ

تبسیخ تْیِ

هذفَع
هحتَیبت هعذُ
هَاد غزایی
خَى
طجقِ ثٌذی ثیوبسی :هطکَک

قطعی

هحتول

خیش

آیب افشاد دیگشی اص ّوبى غزای آلَدُ ثیوبس هصشف کشدُ اًذ؟ ثلی

دس صَستیکِ جَاة ثلی است تعذاد رکش ضَد ٍتحت دسهبى قشاس گشقتِ (چِ عالهتی داضتِ ثبضٌذ ٍچِ ًذاضتِ ثبضٌذ) ٍفشم ثشسسی ثِ خالصِ اطالعبت تکویل گشدد.
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تطخیصْبی افتشاقی-1 :

-4

-3
جذٍل تجَیض آًتی تَکسیي

سبیش اقذاهبت دسهبًی ثِ تشتیت رکش ضَد

ًَع آًتی تَکسیي
آًتی تَکسیي

E،B،A

سٍص اٍل

I.V

I.M

سٍص دٍم

I.V

I.M

A
B
E
ًتیجِ دسهبى :

ثْجَدی

هشگ

دس صَست ثْجَدی اگش عَاسضی ثشٍص ًوَدُ است رکش ضَد -1 :

-2

-3

دس صَست ثشٍص ٍاکٌص حسبسیتی رکش ضَد:
ًبم ًٍبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم .....................

ًبم ًٍبم خبًَادگی هسئَل ٍاحذ ...............

پست سبصهبًی تکویل کٌٌذُ فشم ...........................

اهضب ء ٍتبسیخ ............................

اهضب ٍتبسیخ تکویل فشم ....................................
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سٍص سَم

I.V

I.M

