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 عفونی های تست پذیرشفرم 

(Infection Tests) 

 آزمایشگاه تهران لب ژنتيك مولكولیبخش 

 تكميل گردد یا همراه کننده  همراجعاین قسمت توسط 

 :نام و نام خانوادگی  سن:  :وضعيت تاهل کد ملی:

 جنيست: شماره تماس:  ثابت: تلفن تماس

 علت مراجعه: 
 

 :آدرس

از بدن که نمونه برداری شده؟ ای ناحيه   :ینمونه بردارنام مرکز   

؟مدت زمان ابتال به بيماری □رخي □بله ؟یماريسابقه ابتال به ب نوع بيماری؟    

□رخي □بله مشاهده زگيل تناسلی: □رخي □بله تحت درمان بودن جهت رفع زگيل تناسلی؟  آیا تست پاپ اسمير انجام داده اید؟  

 □رخي □: بلهدر همسر یتناسل ليمشاهده زگ □رخي □بله تحت درمان بودن همسر جهت رفع زگيل تناسلی؟  HIV?ابتال به بيماری 

 □رخي □بله دارای شریك جنسی متعدد دارید؟ ؟روش □رخي □بله درصورت جلوگيری از بارداری □رخي □بله سابقه ایتال به سرطان؟

□رخي □بله سابقه مصرف دخانيات؟ □رخي □بله باکره بودن؟  □رخي □بله سابقه ایتال به سرطان در اقوام؟ 

 ، ژنتيك و مولكولی الزامی است(ی قبلی اعم  از گزارش پاتولوژیها شیآزما)ارائه رونوشت نتایج  ها شیآزماسابقه انجام 
 

 □ندارد                     □تهران لب: داردسابقه انجام آزمایش تخصصی در آزمایشگاه 

 به آزمایشگاه: شده ارائهنمونه 

 □شماره بلوک                                    □ترشحات حلق                                □سرم              □( cbcخون)

 □مایعات بدن                            □ مجرا ایترشحات واژن            □بلوک بافتی پارافينه               □مغز استخوان

 تكميل گردداین قسمت توسط پذیرش 

 نام پذیرش کننده: □رخي □بله چك مجدد درخواست پزشك:

 □خير  □آزمایشات ضميمه شد؟ بلهکپی نتایج سایر  □رخي □فرم: بله یها تمیآ یکامل بودن تمام

 نمونه برداری تكميل گردداین قسمت توسط 

 نام نمونه گير: تاریخ نمونه برداری: □خير  □بلی  چك مجدد نسخه پزشك:

 نمونه گيری از چه افرادی انجام شد؟      □خير  □تطبيق فرم ها و نمونه انجام شد؟  بلی             ccمقدار نمونه: 

 موارد فوق به صورت كامل تكميل گردد.*خواشمند است در جهت جلوگيري از بروز خطاي احتمالي 


