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پیوست  - 1فرم مشاورهی پیش از آزمایش
نام مرکز______________________ :
کد مراجع _______________ :تاریخ_________________ :

آزمايش قبلی HIV
تاریخ آخرین آزمایش_______________ :
نتیجهی آزمایش:

□ مثبت

□ منفی

□ به خاطر ندارم

□ نامشخص

□ خیر

آخرین آزمایش ظرف سه ماه از زمان رفتار و مواجههی پرخطر انجام شده است؟ □ بلی

ارزيابی خطر
مراجع شریک ثابت جنسی دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا هیچ یک از شرکای ثابت فرد HIV+ ،میباشد؟ □ بلی

□ خیر □ نامشخص

در صورتی که مراجع خردسال میباشد:
وضعیت  HIVمادر □ :مثبت □ منفی □ نامشخص
وضعیت  HIVپدر □ :مثبت □ منفی □ نامشخص
(در صورتی که خطر مواجهه وجود داشته ،تیک بزنید)

تاریخ آخرین بار

آیا در دورهی نهفتگی قرار دارد؟

□

مواجههی اتفاقی در محل کار

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

□ بلی

□ خیر

□

انواع خالکوبی و رفتارهای مشابه

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

□ بلی

□ خیر

□

عضو اهدایی ،فرآوردههای خونی

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

□ بلی

□ خیر

□

مقاربت واژینال

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

□ بلی

□ خیر

□

مقاربت دهانی

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

□ بلی

□ خیر

□

مقاربت مقعدی

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

□ بلی

□ خیر

□

وسایل تزریق مشترر

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

□ بلی

□ خیر

مراجع به دلیل دورهی نهفتگی ،نیاز به تکرار آزمایش دارد؟ □ بلی

□ خیر

در صورت نیاز به تکرار ،تاریخ آزمایش مجدد را مشخص نمایید .تاریخ________________ :
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مراجع حامله میباشد؟

□ بلی

همسر مراجع حامله میباشد؟ □ بلی

□ خیر

□ خیر

در صورت باردار بودن ،در چه مرحلهای میباشد؟
□ سه ماههی اول

□ سه ماههی سوم

□ سه ماههی دوم

□ بلی

□ خیر

همسر مراجع از روشهای جلوگیری از بارداری به صورت منظم استفاده مینماید؟ □ بلی

□ خیر

مراجع از روشهای جلوگیری از بارداری به صورت منظم استفاده مینماید؟
آیا نیاز به ارجاع به کلینیک تنظیم خانواده وجود دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا مراجع تا به حال ،بدون رضایت و به زور رابطه جنسی داشته است؟
□ بلی

□ خیر

آیا مراجع سابقهی عفونتهای آمیزشی دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا به این دلیل نیاز به ارجاع دارد؟

آیا شریک جنسی مراجع ،سابقهی عفونتهای آمیزشی دارد؟
□ بلی

آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟
آیا مراجع سابقهی سل دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا شریک مراجع ،سابقهی سل دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا برای درمان نیاز به ارجاع دارد؟

□ بلی

□ خیر

□ بلی

□ بلی

□ خیر

□ خیر

□ خیر

شرح حال مختصری از سوابق پزشکی بیمار را ذکر نمايید (مانند هپاتیت  Bيا :)C

ارزيابی روشهای سازگاری
در صورت مثبت شدن نتیجه آزمایش ،بیمار چگونه با این موضوع کنار خواهد آمد؟

آیا قصد اقدام به خودکشی دارد؟ □ بلی

آیا سابقه قبلی اقدام به خودکشی و یا صدمه به خود را دارد؟ □ بلی

آیا قصد صدمه به دیگران را دارد؟ □ بلی
آیا احتمال دارد در صورت افشا به فرد دیگری مورد خشونت یا آسیب قرار بگیرد؟ □ بلی
آیا از طرف خانواده و یا اطرافیان حمایت و کمک کافی دریافت خواهد کرد؟ □ بلی
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چک لیست کنترل ارائهی خدمات مشاورهی پیش از آزمايش
□ دالیل انجام آزمایش را با مراجع مطرح نمودم.
□ آگاهی مراجع از  HIVرا ارزیابی و باورهای نادرست وی را اصالح کردم.
□ نتایج آزمایش و مفهوم دورهی نهفتگی را برای مراجع توضیح دادم.
□ رفتارهای پرخطر را ارزیابی کردم و توصیههای الزم در این خصوص را ارائه کردم.
□ آموزش نحوهی استفاده از کاندوم را ارائه دادم:

(□ به صورت شفاهی □ مکتوب به صورت بروشور □ با نمایش و تمرین)

□ کاندوم در اختیار مراجع قرار دادم (تعداد کاندومهای در اختیار گذاشته شده نزد مراجع)__________ :
□ آموزش پیشگیری از  HIVدر رابطه با مصرف مواد ،ارائه

دادم □( :به صورت شفاهی □ مکتوب به صورت بروشور □ در مورد

این مراجع لزومی نداشت)

□ ظرفیت مراجع را برای سازگاری با نتیجهی احتمالی مثبت ارزیابی کردم .میتوان از مراجع پرسید «چنانچه نتیجهی
آزمایش مثبت شود ،چه خواهد کرد؟» واکنش بیمار و عبارات وی را یادداشت نمایید.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ افکار خودکشی مراجع را ارزیابی و سابقهی قبلی آسیب به خود یا خودکشی را بررسی کردم.
□ افکار مراجع در خصوص قصد آسیب به دیگران را ارزیابی کردم.
□ ضرورت افشا را با مراجع مطرح و منابع حمایتی وی را ارزیابی کردم.
□ در صورت افشا نزد همسر ،احتمال خشونت و پرخاش را ارزیابی کردم.
□ منابع حمایتی مراجع را ارزیابی کردم.

يادداشتهای اضافی:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

امضای مشاور:
امضای مراجع:

تاریخ:
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پیوست  - 2فرم مشاورهی پس از آزمایش
نام مرکز ______________________ :کد آزمایشگاه___________ :
کد مراجع _______________ :تاریخ انجام آزمایش_________________ :
نتیجهی آزمایش:

□ منفی از نظر آنتیبادی HIV

□ مثبت از نظر آنتیبادی HIV

□ نتیجهی آزمایش را با مشخصات مراجع تطابق دادم.
□ اطالعات جلسهی مشاورهی پیش از آزمایش را با مراجع مرور کردم.
□ نتیجهی آزمایش را با بیان ساده به مراجع عنوان کردم.
□ به مراجع برای هضم اطالعات و نشان دادن واکنش ،زمان دادم.

-

تنها جهت مراجعین HIV
□ نتیجهی آزمایش را شرح دادم.
□ از نظر دورهی نهفتگی و سوء مصرف مواد ،مراجع را ارزیابی کردم.
□ به بیمار توصیه به آزمایش مجدد کردم.
□ برای مراجع ،مشاورهی کاهش خطر را انجام دادم.
□ مراجع را برای دریافت خدمات دیگر ،ارجاع دادم.
□ در صورت ارجاع ،از مراجع جهت مطرح نمودن نتیجهی آزمایش نزد همکاران ،رضایت اخذ نمودم.

تنها جهت نتايج نامشخص
□ در مورد احتمال این که آزمایش در دورهی نهفتگی انجام شده ،صحبت نمودم.
□ بر اجتناب از مقاربت محافظت نشده و عدم استفاده از وسایل تزریق مشترر ،اصرار ورزیدم.
□ زمان آزمایش مجدد را تعیین نمودم.
□ مشاورهی کاهش استرس و حمایتی به عمل آوردم.

□ نامشخص
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تنها جهت مراجعین HIV +
□ پیش از مطلع نمودن مراجع ،نتیجهی آزمایش را چک کردم.
□ آمادگی مراجع جهت دریافت نتیجه را ارزیابی نمودم.
□ نتیجهی آزمایش را تشریح کردم.
□ در مورد پیگیری درمان و حمایت از مراجع ،توضیح دادم.
□ ظرفیت مراجع را برای مقابله و سازگاری را ارزیابی نمودم.
□ خطر خودکشی را ارزیابی کردم.
□ در مورد استراتژیهای افشا نزد همسر ،صحبت نمودم.
□ از این که مراجع به سالمت به منزل میرسد ،اطمینان حاصل کردم.

برنامه مقابلهای مراجع
□ مراجع را برای سازگاری و مقابله طی  47ساعت آینده ،یاری دادم.
□ خطر خودکشی را ارزیابی کردم.
□ در مورد روشهای پیشگیری از انتقال صحبت نمودم.
□ جزوات و اطالعات ( IECاطالعات ،آموزش ،ارتباط) را در اختیار مراجع قرار دادم.

ارجاع بیمار
□ مراجع را جهت دریافت دیگر خدمات ،ارجاع دادم.
جزئیات ارجاع:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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نوع حمايت و پشتیبانی مورد نیاز
□ مشاورهی حمایتی مستمر
□ پشتیبانی پزشکی/درمانی
□ حمایت توسط گروههای همسان
□ پشتیبانی مالی
□ خدمات تخصصی بهداشت روان
□ سایر
□ آموزش نحوهی استفاده از کاندوم ،ارائه شد:

(□ به صورت شفاهی □ مکتوب به صورت بروشور □ با نمایش و تمرین)

□ کاندوم در اختیار مراجع قرار گرفت (تعداد کاندومهای در اختیار گذاشته شده نزد مراجع)__________ :
□ آموزش پیشگیری از  HIVدر رابطه با مصرف مواد ،ارائه شد:

(□ به صورت شفاهی □ مکتوب به صورت بروشور □ در مورد این

مراجع لزومی نداشت)

تاریخ جلسهی مراجعهی بعدی_______________ :

_______________
امضای مشاور

_______________
امضای مراجع

_______________
تاریخ
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پیوست  -3مصاحبهی ارزیابی خطر خودکشی

صحبت در مورد خودکشی را با توجه به شرايط مراجع و با ظرافت به پیش بکشید .برای اين منظور میتدوان از عبدارتی کده بیمدار در جلسدهی
مشاورهی پیش از آزمايش مطرح نموده ،استفاده کرد .سپس سئواالت زير را از مراجع بپرسید:

 هر چند وقت یکبار به خودکشی فکر میکنید؟

□ گاهی اوقات □ بیشتر از روزی یکبار □ دائماً به خودکشی فکر میکنم

 این افکار معموالً چه مدت طول میکشد؟

□ گاهی بیش از یک ساعت

□ خیلی کوتاه

□ تمام روز

 از مقیاس صفر تا ده ،که صفر نشانهی بهترین حال شما و ده نشانهی افسردهترین حال شماست ،چه عددی معرف روحیره
و خلق شما است؟ ....................
 آیا برای این کار نقشهی خاصی هم دارید؟
 آیا به روش آن هم فکر کردید؟

□ بلی
□ بلی

□ خیر
□ خیر

 آیا به زمان انجام آن هم فکر کردید؟

□ بلی

□ خیر

 آیا به مکان انجام آن هم فکر کردید؟

□ بلی

□ خیر

 آیا برای این کار ،وسایل الزم (مانند اسلحه ،دارو و غیره) در دسترس شماست؟ □ بلی

□ خیر

 آیا برای این کار ،تمهیداتی (مانند نوشتن وصیتنامه ،بخشیدن اموال و غیره) نیز اندیشیدهاید؟ □ بلی

□ خیر

 روابط شما با اطرافیان چگونه است؟ آیا از افراد خانواده و یا دوستان ،کسی برای کمک در دسترس است؟ □ بلی □ خیر
 خلق و خو و روحیهی شما این اواخر چطور بوده است؟ آیا روحیهی شما این اواخر تغییر کرده است؟
 آیا روحیهی شما زیاد نوسان میکند؟

□ بلی

□ خیر

 آیا اشتهای شما این اواخر تغییر کرده است؟

□ بلی

□ خیر

 آیا میل جنسی شما این اواخر تغییر کرده است؟ □ بلی

□ خیر

 چه چیزی میتواند شما را از فکر کردن به خودکشی بازدارد؟

□ بلی □ خیر
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