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پيوست  - 1فرم مشاورهی پيش از آزمايش
نام مرکز______________________ :
کد مراجع _______________ :تاریخ_________________ :

آزمایش قبلی HIV
تاریخ آخرین آزمایش_______________ :
نتیجهی آزمایش:

□ مثبت

□ نامشخص

□ منفی

□ به خاطر ندارم
□ خیر

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

ارزیابی خطر
آیا مراجع شریک ثابت جنسی دارد؟

□ بلی

□ خیر

آیا هیچ یک از شرکای ثابت فرد HIV+ ،هستند؟ □ 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 مشترك

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

□ بلی

□ خیر

آیا 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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آیا مراجع حامله است؟

□ بلی

آیا همسر مراجع حامله است؟ □ بلی

□ خیر

□ خیر

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

□ سه ماههی سوم

□ سه ماههی دوم

□ بلی

□ خیر

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

□ خیر

آیا 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 ذكر نمایید (مانند هپاتیت  Bیا :)C

ارزیابی 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 كنترل ارائهی خدمات مشاورهی پیش از آزمایش
□ 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.

□
□ 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
آموزش نحوهی استفاده از کاندوم را ارائه دادم □( :به صورت شفاهی □ مکتوب به صورت بروشور □

با نمایش و تمرین)

□ 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.

یادداشتهای اضافی:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

امضای مشاور:
امضای مراجع:

تاریخ:
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پيوست  - 2فرم مشاورهی پس از آزمايش
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 نتایج 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 مشترك ،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  72ساعت 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 حمایت 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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پيوست  -3مصاحبهی ارزيابی خطر خودکشی

صحبت در مورد خودكشی را با توجه به شرایط مراجع و با ظرافت به پیش بکشید .برای این منظور میتـوان از عبـارتی كـه بیمـار در جلسـهی
مشاورهی پیش از آزمایش مطرح نموده ،استفاده كرد .سپس سئواالت زیر 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 روحیهه
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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پيوست  -4کدهای اخالقی مشاوره
هدف از کدهای اخالقی مشاوره عبارتند از:



برقراری و حفظ استانداردهای مشاوره
آگاه سازی و محافظت افراد جویای خدمات

کدهای اخالقی ارزشهای اولیهی مشاوره مانند تمامیت ،بیطرفی و احترام را در بر میگیرد .با در نظر گرفتن این ارزشهها،
اصولی مانند امنیت مراجع ،شفافیت در قرارداد درمان و صالحیت 9به وجود میآید .مشاوره یهک فعالیهت غیهر سهودجویانه
بوده و مشاور باید ارزشهای اخالقی را رعایت نماید.

وظایف مشاور نسبت به مراجع
امنیت مراجع:



مشاور باید تمامی اقدامات الزم را برای محافظهت از مراجهع ،چهه در برابهر آسهیبههای فیزیکهی و چهه در برابهر
صدمات روانشناختی ،اتخاذ نماید.
مشاور باید فضای خلوت و خصوصی برای مراجع ایجاد نماید .امکان مشاهدهی مشاوره توسط مشاور دیگر تنها
در صورت اخذ رضایت آگاهانه مجاز است .این امر همچنین مسایلی همچون فیلم برداری و یا ضبط صهدا را نیهز



شامل میگردد.
مشاور نباید از مراجعین خود از لحاب مالی ،جنسی احساسی و یا هر طریق دیگر سوء استفاده نمایند .درگیرشدن
در رابطهی جنسی با مراجع ،مطلقاً غیراخالقی میباشد.

خودمختاری مراجع:



مشاور می بایست به مراجع برای به دست گرفتن کنترل زندگی خود کمک نموده و به حق وی برای تصمیم گیهری
بر اساس باورها و ارزشهایش احترام بگذارد.
مشاور نباید به جای مراجع تصمیم گرفته و وارد عمل شود .استثنای ایهن امهر ،درخواسهت مراجهع و یها شهرایط
خاص میباشد.

قرارداد:




مشاور مسئول برقراری و حفظ مرزهای مشاوره بوده و باید این مرزها را برای مراجع آشکار نماید.
مشاور می بایست شرایط مشاوره مانند دسترسی ،میزان رازداری و هم چنین انتظارات خهود از مراجهع را بها وی
در میان گذارد.
تصمیم گیری در مورد شرکت و یا عدم شرکت در مشاوره ،حق مراجع است .باید اطمینان حاصل نمود که مراجع
فرصت مرور شرایط و نحوهی مشاوره را داشته است.

Competence
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اگر اطالعات مشاوره در پرونده ثبت میگردد ،باید مراجع را از این امر مطلع نمود .دسترسی دیگران بهه اطالعهات
پرونده و میزان حفاظت از اطالعات پرونده را باید به اطالع مراجع رساند.
مشاور باید پیش از مشورت با دیگر همکاران در خصوص مراجع ،از وی رضایت اخذ نماید.

صالحیت مشاور:




مشاور باید بر محدودیتهای توانمندی خود از طریق دریافت راهنمایی و نظارت از همکاران و یا دریافت بازخورد
از مراجع واقف باشد.
هنگ امی که عملکرد مشاور به دلیل مشکالت شخصی یا احساسهی ،بیمهاری ،نهاتوانی و یها ههر دلیهل دیگهر مختهل
میگردد ،مشاور نباید به انجام مشاوره بپردازد.
درك محدودیت در توانمندی و ارجاع مناسب ،نشانهی توانمندی و صالحیت مشاور است.

مسئولیت مشاور در قبال خود


مشاور در قبال حفظ کارآمدی و توانایی خود برای کمک به مراجع مسئول است .انتظار میرود وی بر احساسهات
و عملکرد خود نظارت داشته و در مواقعی که منابع وی رو به تحلیل مهیرود ،از کهار بهه صهورت موقهت و حتهی




دایمی ،کناره گیری نمایند.
مشاور باید آموزشهای پایهای را پیش از شروع به کار دریافت نموده و رشد حرفهای خود را حفظ نماید.
مشاور باید اقدامات الزم برای سالمت خود را اتخاذ نماید.

وظایف مشاور در قبال دیگر مشاوران


هنگامی که مشاور نسبت به سوء رفتار مشاوری دیگر مظنون شده و این امر با صحبت با مشاور مذکور برطرف
نشد ،باید فرد مسئول خود را مطلع سازد.

وظایف مشاور در قبال دیگر همکاران و جامعه




مشاور باید با همکاران خود ،با رعایت حقوق مراجع ،همکاری نموده و قابل اتکا باشد.
نباید جوری وانمود کرد که خدمتی که موجود نیست به مراجع ارایه میشود ،این امر مراجهع را از دریافهت چنهین
خدمتی که ممکن است در جای دیگر در دسترس باشد ،محروم میسازد.

مشاور باید در چهارچوب قانون عمل کرده و از تاثیر قانون بر عملکرد خود مطلع باشد.

دریافت نظارت و مشاوره از ناظر




انجام مشاوره بدون دریافت مشورت از ناظر ،نقض اخالق به شمار میرود.
نظارت به مشاور امکان می دهد کهه بها افهراد دارای صهالحیت ،مشهورت نمهوده و ههدف آن حصهول اطمینهان از
کارآمدی رابطهی مشاور-مراجع است.
دریافت نظارت از مدیر مسئول یا مافوق ،چندان توصیه نمیشود چرا که حوزهههای مهدیریت و نظهارت مشهاوره
ممکن است با هم تداخل داشته باشند.
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میزان دریافت نظارت به میزان ارایهی خدمات مشاوره بستگی دارد.
هنگام دریافت نظارت ،باید تا حد امکان ،اطالعات شخصی و هویت مراجع را مخفی نگاه داشت.

تحقیق


انجام تحقیق بر اطالعات به دست آمده از مراجعین ،باید با اخذ رضایت آگاهانه  ،و ترجیحاً مکتوب از ایشان باشد.

رازداری


رازداری ابزاری برای حفظ امنیت و خلوت مراجع است.



مشاور با اطالعات شخصی بیمار سر و کار دارد ،و باید بر سر میزان رازداری با مراجع توافق نماید.



در شرایط استثنایی که مشاور بر این باور است که مراجع ممکن است به خود آسیب رساند ،باید مجدد این توافق
بر سر رازداری با مراجع به بحث گذاشته شود .چنانچه مشاور اطمینان دارد که مراجع قهادر بهه کنتهرل اعمهال و




رفتار خود نیست ،میتوان با مشورت با ناظر (سوپروایزر) رازداری را نقض نمود.
نقض رازداری باید تا حد امکان محدود بوده و تنها اطالعات مرتبط با شرایط خاص پیش آمهده در میهان گذاشهته
شود .مالحظهی اخالقی آن است که به نفع مراجع عمل شده و به وی کمک شود تا زمام امور را در دست بگیرد.
بهتر است در خصوص میزان رازداری از قبل ،با مراجع به صورت شفاف صحبت شود.



اگر اعضای دیگر کادر درمان نیز در جریان اطالعات بیمار هستند ،باید این امر به اطالع مراجع رسانده شود.



باید مراقب بود که اطالعات هویتی مراجع ،از طریق سایر شبکه های ارتباطی درز ننماید.



هر گونه تغییر در شرایط رازداری را میتوان با مراجع ،مجدد به مذاکره گذاشت.



توافق بر رازداری ،مگر در شرایط خاص ،حتی پس از مرگ مراجع نیز پا بر جاست.



هر گونه مشورت مشاور با دیگران باید هدفمند باشد.
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