
 

 سال به باال06گروه سنی مراقبت دوره ای سالمت فرم   -سالمندانمراقبت ادغام یافته  سالمت 

 

 مشخصات فردی

 جنسیت:                                        مرد              زن                              ..................................................... نام خانوادگي ........................................نام

 تحصیالت : ........... ...........................................................كد ملي  ......./ .........../ .......تاريخ تولد 
 بازنشسته              بیکار          وضعیت شغل:          شاغل      

 ..............................تلفن همراه ............    .....................................ثابت تلفن.................................................................................................................................آدرس محل سكونت

 خير   ...................   بلي )ذکر نام(تحت پوشش سازمان هاي حمايتي و خیريه:ندارد             دارد بیمه تكمیلي:ندارد          داردبیمه پايه:

 اطالعات اختصاصی  

 و دوستان           همراهان زندگی:     تنها                   همسر               همسر و فرزندان                     فرزندان                 اقوام
 (جدا از همسر     فوت همسر        دوری بیش از شش ماه       )مجرد  وضعیت تاهل:    متاهل             

 

 اندازه گیری وتن سنجی 

  فشارخون نشسته:                                            قد)سانتي متر(

 فشارخون ایستاده:           وزن)کيلوگرم(

 افت فشارخون وضعيتي:           دارد                                 ندارد        نمایه توده بدني )وزن تقسيم بر مجذور قد(

 (MNA) تغذیه

 امتیاز 

کاهش 2کاهش متوسط مصرف غذا                          1ا          کاهش شدید مصرف غذ0ماه اخير بعلت از دست دادن اشتها، مشكالت گوارشي ، اختالالت جویدن یا بلع کاهش یافته است؟ 3آیا مصرف غذا طي 

 نيافتن مصرف غذا 
 

 

  بدون کاهش وزن3کیلوگرم کاهش وزن              3تا  1بین  2نمی داند        1کیلوگرم کاهش وزن             3بیش از  0ماه گذشته داشته است؟     3آیا کاهش وزن طي 

  بيرون مي رود 2ما قادر به بيرون رفتن نيست       قادر به ترك کردن تخت یا صندلي ا 1وابسته به تخت یا صندلي              0ميزان تحرك او چقدر است؟      

  خير 2بلي                        0ماه اخير استرس رواني یا یك بيماري حاد به او وارد شده است؟      3آیا طي 

  فاقد مشكل روانشناختي2         فراموشي خفيف         1فراموشي یا افسردگي شدید              0روانياست؟    –آیا مبتال به مشكالت عصبي 

  1/22تا  23  3             1/21تا  22یا     1/22تا 21  2         1/33تا  30یا     1/20تا  11 1و بيشتر                    33یا      11کمتر از 0نمایه توده بدني سالمند چقدر است؟    

 را جایگزین بررسي نمایه توده بدني نمایيد.   زیرپذیر نيست سوالدر صورتي که تعيين نمایه توده بدني امكان 

 سانتی متر یا بیشتر 31  3سانتی متر                     31کمتر از 0اندازه دورعضله ساق پا:          

 

 امتیاز كل:

 )وضعیت تغذيه طبیعي(11تا 11)در معرض خطر سوئ تغذيه(11تا  8)مبتال به سوء تغذيه( 7تا  6



 

 

 

 فعالیت بدنی
 دقيقه در هفته مي باشد 130روز یا  3دقيقه در روز ، 30منظور از فعاليت بدني مطلوب ،فعاليت منظم و مستمر حداقل  دارد ندارد )علت(

مدت در  تعداد روزها در هفته  مدت در روز )دقيقه( نوع
 هفته)دقيقه(

 نامطلوب مطلوب

      پياده روي طبق دستور پزشك
      ورزش و تفریحات ورزشي حين فعاليت بدني)نوع مشكل قيد شود(مشكل 

      شغل همراه با فعاليت بدني سایر

 
   

  
    
    

 ایمن سازی 
 دارد ندارد موضوع

 نوع واکسن مورد نیاز        دوگانه            آنفوالنزا    نیاز به واکسیناسون
   یا واکسن آنفوالنزاسابقه حساسیت شدید به تخم مرغ 
 نوع عامل           شیمیایی                   فیزیکی                         نام عامل ...........  مواجهه با عوامل زیان آور شغلی

 تزریق واکسن ............انجام شد                



 

 

 ها/آزمونهای تشخیصیارزیابی شکایات و بیماریها/عوامل خطر /عالئم و نشانه 

 مصرف دارو سابقه  بیماری کنونی شکایت یا بیماری سابقه یا ابتالی فعلی به بیماری و مصرف دارو  

    فشار خون باال

    چربی خون باال 

    دیابت 

    سکته یا آنژین قلبی/سکته مغزی

    بیماریهای روانی

    یائسگی زودرس 

    استئوپروز/آرتروز/شکستگی استخوان 

    دمانس 

    سایر

 عالئم و نشانه ها

 ندارد دارد 

   تنگی نفس یا درد قفسه سینه حین فعالیت یا استراحت/احساس فشار در قفسه سینه/طپش قلب

   سرفه طول کشیده بیش از دو هفته/سابقه تماس با فرد مبتال به سل/خلط مداوم/خس خس مکرر و عود کننده سینه/تنگی نفس /خشونت صدا 

   سابقه سقوط/سابقه فلج شدید با گیلن باره/بیماری تب دار شدید

جریان یافتن ادرار/احساس ناگهانی و شدید برای ادرار کردن و ریزش ادرار قبل از رسیدن  تکرر ادرار/بیدارشدن از خواب برای ادرار کردن/باریک شدن یا قطع شدن و دوباره
 به دستشویی/خروج ادرار هنگام عطسه ،سرفه،خنده و برخاستن / یبوست

  

   کاهش بینایی/کاهش شنوایی/وزوزگوش/خارش یا درد گوش/سرگیجه

 امتیاز خیر بلی ارزیابی سالمت روان

 راضي هستید؟ آیا از زندگي خود
 آیا احساس مي كنید كه زندگي شما پوچ و بي معني است؟

 یا اغلب كسل هستید؟آ
 آیا اغلب اوقات وضع روحي خوبي دارید؟

 یا مي ترسید اتفاق بدي براي شما بیفتد؟آ
 كنید ؟یا در اغلب مواقع احساس سر حالي ميآ

 آیا اغلب احساس درماندگي مي كنید؟
 دن لذت بخش است؟آیا فكر مي كنید زنده بو

 كنید؟آیا در وضعیت فعلي خود  احساس بي ارزشي زیادي مي
 یا احساس مي كنید موقعیت شما نا امید كننده است؟ آ

 آیا فكر مي كنید حال و روز  اكثر آدمها از شما بهتر است؟

   

  جمع امتیاز

  خیر ارزیابی سالمت اجتماعی

  خیر بلی خانواده آسیب پذیر پاسخ مثبت به یکی از سواالت 

  خیر بلی  پاسخ مثبت به یکی از سواالت سالمند آزاری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندارد دارد ارزیابی دهان و دندان

 بررسي عوامل خطر : 

اگر قسمتي از دندان ، اگر در هر قسمتي از دهان زخم ایجاد شده است.، آورد.ها فشار ميبه لثه اگر دندان مصنوعي، اگر دندان مصنوعي شل است، عدم مراجعه به دندانپزشك طي یكسال گذشته": داشتن دندان مصنوعي با یكي از موارد 

 "تواند با دست دندان غذا بخورد.اگر پس از خارج کردن آن احساس کند لثه برجسته شده است.اگر بيمار نمي،  مصنوعي شكسته است.

 استخوان  / دیابت / افسردگي / بيماري هاي قلبي عروقي / بيماري هاي  لثه / شيمي درماني خشكي دهان / از دست دادن دندان /مصرف دخانيات / پوکي
 

 : پوسيدگي ریشه ، ضایعات سفيدرنگ متعدد در مخاط دهان، التهاب مخاط دهان، صاف و براق شدن سطح زبانمشاهده

 

  

 آزمون های تشخیصی
 / نداردنامطلوب / دارد مطلوب اقدام / نداردنامطلوب / دارد مطلوب اقدام

   آزمون استرس)بي اختياري ادراري(   توانایي خواندن با یا بدون عينك
   آزمون تعادل در حال حرکت /آزمون تعادل در حال ثبات   نخ کردن سوزن

   آزمون سه نمونه خلط   آزمون نجوا
 آزمون انجام فعالیت های روزانه

 و كامل حمام كند يا تنها براي يک قسمت بدن )پشت ،ناحیه تناسلي و انتهاها( به كمک نیاز دارد.: قادر است به تنهايي 1 حمام كردن
 : براي بیش از يک قسمت از بدن، وارد يا خارج شدن از زير دوش يا وان به كمک نیاز دارد و يا به حمام كامل نیاز دارد.6

 امتياز

 برداشتن لباس از كمد، پوشیدن و  درآوردن و بستن كمربند و ... مي باشد )بند كفش مستثني است.(: به تنهايي قادر به 1 لباس پوشیدن، درآوردن
 : براي قسمتي از لباس پوشیدن و يا بطور كامل نیاز به كمک دارد.6

 

 : قادر است به توالت رفته، كارش را انجام داده، شستشو كند، لباس هايش را بپوشد و خارج شود .1 توالت
 رفتن به توالت و انجام كارها و شستشو و ... به كمک نیاز داشته و يا از لگن يا  پوشک استفاده مي كند. : براي6

 

 : قادر است به تنهايي و يا با كمک ابزار )عصا( داخل يا خارج صندلي يا تختخواب خود شود.1 جابجا شدن در منزل
 ديگر دارد.: براي جابجايي از رختخواب به صندلي نیاز به كمک فرد 6

 

 : اختیار كامل ادرار و مدفوع خود را دارد.1 اختیار داشتن)ادرار/ مدفوع(
 : بي اختیاري كامل يا نسبي ادرار و مدفوع دارد.6

 

 غذا خوردن
 : قادر است به تنهايي غذا بخورد. ممكن است غذا را با كمک ديگران تهیه نمايد.1

 : نیاز به كمک جزيي يا كامل براي غذا خوردن و يا تغذيه وريدي دارد.                         6

 

  جمع امتیاز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی عوامل خطر ،عالئم،معاینات،آزمونهای تشخیصی/طبقه بندی

فاقد  نوع اختالل
 مشکل

در معرض 
ابتال به 
 مشکل

احتمال 
 مشکل

 اقدامات
 آموزش/مشاوره/پیگیری/ارجاع

     فشارخون باال       فشارخون: وضعیت

     افت فشارخون وضعیتی 

     دیابت

     اختالل چربی خون

     مبحث تغذیه

     بینایی 

     شنوایی

 اختالل اسکلتی عضالنی
 آرتروز -استئوپروز

    

     بی اختیاری ادراری

     افسردگی

     اجتماعیسالمت 

     سل ریوی

     سقوط و عدم تعادل

     اختالل دهان و دندان

 

 
 نام و نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت..............سمت.................تاریخ ....../......../...... 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 شرح حال و سوابق پزشکی )پزشک(

 /عامل خطر و مصرف داروسابقه یا ابتالی فعلی به بیماری 

 مقدار داروی مصرفی بیماری فعلی سابقه نام بیماری/عامل خطر

     فشارخون باال

     افت فشارخون وضعیتی

     دیس لیپیدمی

     سکته قلبی/آنژین صدری/سکته مغزی

     بیماری قلبی عروقی

     دیابت/اختالل قند خون ناشتا

     استئوآرتریت

     استئوپروز

     دستگاه ادراری

     بیماری کلیوی

     اختالالت روان/اعصاب

     سایر بیماریها/عامل خطر

     سابقه بستری و جراحی)علت(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پزشک(معاینات

 غیر طبیعی طبیعی معاینات تکمیلی)در صورت نیاز( غیر طبیعی طبیعی معاینات عمومی

   معاینه گوش    وضعیت ظاهری)جسم(

   سمع قلب    وضعیت ظاهری)روان(

   سمع ریه   نبض

   معاینه اندام تحتانی   فشارخون نشسته

   سایر معاینات تکمیلی در صورت لزوم   فشارخون ایستاده

   تست تعادل در وضعیت ثابت

   تست تعادل در وضعیتحرکت

 )پزشک(آزمایشات

 غیر طبیعی طبیعی آزمایش های تکمیلی غیر طبیعی طبیعی آزمایشهای عمومی

CBC   TSH   

HB/HCT   BUN   

FBS   Cr   

   K   تری گلیسرید

   Na   توتال کلسترول

LDL   HbA1C   

HDL   OGGT   

U/A   آلبومین ادرار   

Chest Xray   EKG   

   U/C   آزمایش های تکمیلی

SGOT    تست ورزش و   

SGPT   اکو کاردیوگرافی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول تشخیص و طبقه بندی

 ارزیابي عوامل خطر ،عالئم ،معاینات،آزمونهاي تشخيصي/طبقه بندي

 اقدامات مشكل در معرض ابتال به مشكل فاقد مشكل نوع اختالل

 آموزش/مشاوره/درمان/پيگيري/ارجاع

     پرفشاري خون

     افت فشارخون وضعيتي

     دیابت

     اختالل چربي خون

     مبحث تغذیه

     بينایي 

     شنوایي

     بي اختياري ادراري

     افسردگي

     دمانس

     سل ریوي

     سقوط و عدم تعادل

     ایمن سازي

 

 
 نام و نام خانوادگی پزشک : .................تاریخ ....../......../...... 

 
 


