
 

 خودكار يكرنگ و خوانا خط و با  فارسي "كامال بصورتثبت شرح حال 

 مارام و نام خانوادگي و نسبت وي با بيگوينده شرح حال: با ذكر ن

در تاريخ ..... در ساعت .....دچار سوختگي با )نفت ياا بنانين ياا تينار ياا انف اار        شاغل در....... اهل.... ساكن ..... سالهبيمار آقا/ خانم/ كودك ..... 

و  در تااريخ ...........   .( شده... ........( در) مننل يا كارگاه يا منرعه يا خيابان يايبرق فشار قوي يا خانگ يا الكل يا آب وش يا يا گاز شهريكپسول گاز

 (به بيمارستان وي سوختگي و نحوه انتقال پس از شرح واقعهو  )مكانيسم سوختگي .استبه اين مركن مراجعه نموده 
 

 اندام يا اندام هايي كه دچار سوختگي شده است.)با ذكر صحيح چپ و راست اندام(

 ت نياز به تصحيحنيازي به ثبت درصد در برگ شرح حال نيست چون ممكنست با تشخيص پنشك معالج درصد اوليه تغيير يابد و درصورت ثبت نادرس

برق از كف دست چپ  برق گرفتگي شعله اي اد نشده است،متري پرتاب شده است. هنگام  2از ارتفاع  بيمار ، با ترانس فشارقوي مثال: به دنبال برق گرفتگيبطور در برگه مي باشد.)

 و....، تروما  در لحظات اول گي ي و منگي داشته ، كاهش سطح هوشياري.است وارد و از انگشتان پاي چپ خارج شده

 

 بيمار زمينه اي يا شرايط خاص صحيح و كاملي از سوابق و بيماري هايثبت 
 

 ..... افسردگي ، بارداري و آلرژي ، فشارخون ، ديابت ، تشنج ، ايدز ، هپاتيت ،

  

 سيگار ، الكل ، قليان ، مواد مخدر، .....

 دارو هايي كه در حال حاضر استفاده مي كند به لحاظ تطابق دارويي ثبت شود.
 

  و حساسيت هاي دارويي يا غذايي ثبت شود. آلرژي

 ......يا حساسيت به پني سيلين 

   
 

   .....يا  سوابق روانپنشكيوجود 

   

 سمت برگه تكميل گردد. بدن در هر دو ءمعاينات بدني و بررسي هاي باليني كليه اعضا                        

 در غيراينصورت در صورت وجود بيماري يا نقص در اعضاي بدن در مقابل آن توضيح داده شود و                       

                                  . * مشخص شود  با عالمت                       

     ادامه در پشت صفحه ثبت                                                                                                                                     

 

 شرح حال بيماران حاد


