موارد زیر توسط پرستار و یا کارشناسان مرکز بهداشت تکمیل گردد
 :8معاینات جسمانی
 -8-1اندازهگیري قد ،وزن و فشار خون (محاسبه  BMIاز روش
.1

.2

قد (سانتیمتر):

.3

وزن (کیلوگرم):

 -8-2اندازهگیري قدرت بینایی ( طبیعی 
.5

BMI:

اصالح شده ( اعمال جراحی ،عینک ،لنز و )...

وضعیت بینائی چشم راست کدام گزینه است؟

10/10 -1

.6

.4فشار خون (میلیمتر جیوه) :

9/10 -2

 8/10 -3و كمتر

نابینايی يک چشم

كوررنگی

نابینايی دو چشم

وضعیت بینایی چشم چپ کدام گزینه است؟

9/10 -2

10/10 -1

 8/10 -3و كمتر

نابینايی يک چشم

كوررنگی

نابینايی دو چشم

 -8-3معاینه دهان و دندان
.7

وضعیت بهداشت دهان کدام گزینه است؟

 -1بد 

.8

 -3خوب 

 -2متوسط 

وضعیت بهداشت لثهها کدام گزینه است؟

 -1بیماري لثه (پیوره) 

 -3طبیعی 

 -2التهاب لثه 
 -1صفر 

.9
 -1صفر 
 .10تعداد دندانهاي پرشده به علت پوسیدگی کدام گزینه است؟
 .11تعداد دندانهاي کشیده شده به علت پوسیدگی کدام گزینه است؟  -1صفر 
 -9ارزیابی کارشناس:
تعداد دندانهاي پوسیده چند تا است؟

 ............. -2عدد
 ............. -2عدد
 ............. -2عدد

* در صورتی كه در هر يک از موارد بندهاي  5تا  8اختاللی رويت گرديد نیاز به بررسی و معاينه پزشک دارد
** در صورت مثبت بودن هر يک از موارد سابقه پزشکی ديابت در بستگان درجه يک ،فشار خون باالي فرد ،چربی خون باالي فرد و  BMI>25فرد بايد مورد آزمايش
قند خون ناشتا در آزمايشگاه قرار گیرد.
-3نتيجه آزمایش قند خون (در صورت انجام)..........
 -2خير 
 -1بلي 
 .12نیاز به آزمایش قند خون ناشتا دارد ؟
 .13نیاز به معاینه پزشک دارد؟

 -1بلي 

 -2خير 

 -10نتیجه ارزیابی پزشک و پیگیري نهایی:
 .14نتیجه ارزیابی پزشک :
 -1سالم است و نیاز به پیگیري ندارد 
-2تحت نظر پزشک معالج است تشخیص..........................:
-3نیازمند پیگیري مركز بهداشت و درمان است( اعم از نیاز به مراجعه مجدد ،معاينه تکمیلی ،ارجاع به متخصص يا ساير اقدامات پزشکی ) 
تشخیص اولیه ذكر گردد .............................................................

 .15نتیجه پیگیري انجام شده :
 -1سالم است 

 -2نیاز به درمان دارد 

 -3نیاز به بررسی بیشتر دارد 

 -13توضیحات:
..................................................... ............................................................................................................................. ..................................... ...............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .............................................................................

امضاء کارشناس :

امضاء پزشک :

1

