
 برنامج الترصد الوبائي -مديرية الوقاية الصحية  -وزارة الصحة العامة  - الجمهورية اللبنانية
 

 HVA / VHA / ي االلفي استمارة تقصي لحاالت التهاب الكبد الفيروس
 

 تعبأ االستمارة من قبل وزارة الصحة العامة / فريق الترصد الوبائي
 

 2007تشرين الثاني  2تاريخ  191تعميم وزارة الصحة العامة رقم 

 ( التقصي1

 رقم استمارة التقصي Esuرقم استمارة  تاريخ التقصي اسم المحقق

    

 ( المريض2

 العمر تاريخ الوالدة  الجنسية الجنس اسم الزوج االسم الثالثي عند الوالدة

    أنثى ذكر  

 رقم الهاتف البلدة القضاء عنوان السكن: المحافظة

    

 غيره، حدد:   مخيم، حدد:  منزل  :اذا الجي، حدد السكن

 ( المرض3

 مستشفى ميداني مستشفى :ةمعاينة طبي  :تاريخ ظهور العواض

:دخل المستشفى  عيادة ميدانية عيادة خاصة  كال نعم 

:اسم المستشفى  غيره: مركز/مستوصف   
 :تاريخ الوفاة :وفاة Hepatite fulminante اشتراكات:

  كال نعم كال نعم

 ( الفحوصات المخبرية4

 VHA-IgM VHB-AgHbs VHC 

 كال نعم كال نعم كال نعم الفحص إجراء

 سلبي ايجابي سلبي ايجابي سلبي ايجابي نتيجة الفحص

  ( المهنة5

    مهنة المريض

 كال نعم :يعمل أو يتردد
 اذا نعم، حدد عنوان العمل:

 القضاء البلدة المؤسسة

 ________|__|____ ____|__|________ |________________|   تربويةفي مؤسسة 

 |______________| |______________| |________________|   في دار حضانة

 |______________| |______________| |________________|   في مؤسسة صحية

 |______________| |______________| __||______________   بيع/تحضير المواد الغذائية في

 ( مصدر مياه الشرب  6

 غيره مياه معبئة مياه الشتاء غالون سيترن بئر /عين عامة بئر خاص شبكة مياه الدولة 

 كال نعم كال نعم كال  نعم كال  نعم كال نعم كال نعم كال نعم مكان:

                السكن 

                العمل/الدراسة

 ( الصرف الصحي7

  :العمل /مكان الدراسة  السكن: مكان 

 ال يعلم حفرة صحية شبكة مجارير ال يعلم حفرة صحية شبكة مجارير

 ( المحيط8

 حاالت في االشهر الثالث االخيرة سنوات 5احتكاك مع اطفال دون  
 األسماء

 ال يعلم الك نعم ال يعلم كال نعم 

    ، عدد|__|   ، عدد|__| السكن

    ، عدد|__|   ، عدد|__| العمل

    ، عدد|__|   ، عدد|__| الدراسة

    ، عدد|__|   ، عدد|__| االقرباء الزوار

    ، عدد|__|   ، عدد|__| انالجير

 ( خالصة 9

 :تفشي المرض :تصنيف الحالة

 ثبتة مخبريام

 مثبتة وبائيا

 محتملة

 مشتبهة

 فردية

 مؤسسة تربوية

 مؤسسة صحية

 مخيم للالجئين

 البلدة/الحي 

 غيره:
 


