سَال  : 1چزا فزم کاًذٍم دیدُ ًنی ضَد؟
ی هزاقثت ٍ سپس هزاقثت تارٍری سالن اًتخاب ضذُ
جَاب -تا ًقص هزاقة سالهت ٍارد ضذُ در  TABارائِ خذهت ٍارد سا ر
یی .
ٍ فزم کاًذٍم را دریافت ًوا د
ی تِ عذد؟
سَال :2کاًذٍم تِ تستِ ثثت ضَد ا
ی 8عذد
جَاب – تِ عذد ثثت ضَد تِ عٌَاى هثال  12عذد ٍ ا
سَال :3آیافزم کاًذٍم تزای هزداى تعزیف ضذُ است ؟
ی ٍجَد دارد
جَاب -تلِ  ،تا ًقص هزاقة سالهت در گشیًِ هزاقثت تارٍری سالن ىس
ی ثثت کزد؟
سَال :4کٌتزل آیٍد ی را کجا تا د
ی هزاقثت ٍ سپس هزاقثت تارٍری سالن ضذُ ٍ فزم تزرسی
جَاب -تا ًقص هاها ٍارد ضذُ در در  TABارائِ خذهت ٍارد سا ر
دٍرُ ای هزاقثت ایٍد ی را دریافت ًواییذ
م؟
سَال  -5چگًَِ اقالم تارٍری سالن تَسیع ضذُ را ٍاردًوایی
ی هزاقثت ّای تارٍری سالن تعذاستکنیل فزم رٍش اًتخاب
جَاب -تا ًقص هزاقة سالهت ٍارد ضذُ درسا ر
ی را اًتخاب ًوَدُ ٍ تعذاد اقالم تجَیسضذُ را
ضذُ(قزظ،آهپَل) ٍ .....هجذدادر  TABارائِ خذهت دارٍ ٍ اقالم تْذاضت
یی.
ثثت می ًوا م
ی فزم هطاٍرُ تارٍری سالن ٍ فزسًذ آٍری تکنیل ضَد؟
سَال  -6تزای چِ کساىی تا د
ی سًاى 10-49سالِ ّوسزدار ایى فزم تکنیل می گزدد.
جَاب -تزای کلُ
ی فزم تزرسی ضزایط دریافت خذهت ًاتارٍری تکنیل ضَد؟
ی فقط تزای سٍجیى ًاتارٍر ،تا د
سَال  -7آ ا
ی تکنیل گزدد.
ی سًاى 10-49سالِ ّوسزدار ایى فزم تا د
ی -درکلُ
جٍ اب -خ ر
ی ثثت ضَد؟
یی تا آهپَل ،هطکل کجاتا د
سَال -8درصَرت تزٍس خًَز س
یی ٍاصیًال ثثت ضذُ سپس در قسوت ضزح هطکل()PI
ییت ،درقسوت هطکل خًَز س
جَاب -تا ًقص هاهاٍارد ضذُ در آیتن ٍ س
یىی تاآهپَل ثثت ضَد.
لکِ ب
ییت هاهایی کذام هطکل اًتخاب ضَد؟
سَال -9درصَرت ٍجَدعفًَت دستگاُ تٌاسلی درٍ س
جَاب -هطکل سًاى

ی ثثت ضَد؟
سَال  -10درصَرت خزٍج آیٍد ی کجا تا د
ی هزاقثت ٍ سپس هزاقثت تارٍری سالن ضذُ ٍ فزم
جَاب -تا ًقص هاها ٍارد ضذُ در در  TABارائِ خذهت ٍارد سا ر
یی .
ی دی را دریافت ًوا د
تزداضتي آ ٍ
سَال  -11هعایًِ ٍاصیًال درکجا ثثت می ضَد؟
ی یکی ،
ییت درقسوت ضکایت ،هطکل سًاى ثثت ضذُ سپس درهعایًِ فس
جَاب -تا ًقص هاهاٍارد ضذُ پس اساًتخاب ٍ س
دستگاُ تٌاسلی سًاى هعایًِ ٍاصى ٍ سزٍیکس اًتخاب ٍ ًتایج ثثت می ضَد
یش ٍپس آسهَى فزسًذآٍری کجا ثثت ضَد؟
سَال  -12سَاالت ج
جَاب -تا تَجِ تِ داًطگاُ ی تَدى ایى تزًاهِ ىیاستِ ثثت درساهاًِ ًیست.
سَال  -13درصَرت آهٌَرُ آسهایش تارداری کجا ثثت ضَد؟
ییت ٍ ضکایت هطکل سًاى ثثت ضذُ در قسوت ضزح هطکل ()PIآهٌَرُ ثثت می ضَد ٍ درقسوت
جَاب -درقسوت ٍ س
یPREGNANCY TESTاًتخاب می ضَد.
آسهایش  BETA hCGا
یعی اطالعات درکجا ثثت ضَد؟
سَال -14درصَرت داضتي رٍش طة
یعی ثثت ضَد.
جَاب -هطاٍرُ تارٍری سالن تکنیل ٍ دراًتْا رٍش طة
ی جستجَ کزد؟
ی ی اس تارداری را تا چِ عٌَاىی تا د
سَال  -15آهپَل سِ هاِّ جیضگر
جَاب-تا عٌَاى هذرٍکسی پزٍصستزٍى
ی ثثت ضَد؟
یی تا د
ییت ،تطخیظ افتزاقی چِ چ س
سَال -16در صَرت تطخیظ عفًَت سًاى در قسوت ٍ س
ی یکی  ،دستگاُ تٌاسلی سًاى
ی خذهات را اًتخاب کزدُ ٍ در هعایًِ فس
جَاب -السم تِ ثثت تطخیظ افتزاقی ىیست ،سا ر
ی
ی ضذُ را ىس
را اًتخاب کزدُ ٍ در قسوت هعایًِ ٍاصى ٍ سزٍیکس  ،عفًَت را ثثت کزدُ  ،می تَاىیم در قسوت دارٍ تجَ س
تٌَیسیم.
سَال -17درخَاست سًََگزافی تزای هطکالت سًاى را چگًَِ ثثت کيیم؟
ییت هاهایی پس اس ثثتوطکل در قسوت رادیٍلَص ی  ،سًََگزافی اس رحن ٍ تخوذاى را اًتخاب کيید .
جَاب -در ٍ س
سَال  -18در لیست خذهت ارسیابی دٍرُ ای ٍجَد ًذارد؟

ی تِ صَرت
جَاب -در اًتْای فزم ّطذار ٍ ضکایت ّا  ،ارسیابی دٍرُ ای دیدُ ضذُ است ٍلی قزار ضذُ در ٍرصى جذ د
هستقل دیدُ ضَد.
ی آیٍد ی دیدُ ًنی ضَد ؟
سَال  -19در صَرت گذاضتي آیٍد ی ،در ارائِ دارٍ ٍ اقالم تْذاضت
ی آیٍد ی ثثت ضَد( تا آ جستجَ ضَد)
جَاب -تا د
ی هزاجعِ کزدُ است ٍلی در ساهاًِ ایى خذهت ٍجَد ًذارد ! در
سَال -20خاًن  28سالِ ای تزای اًجام تست پاج اسن ر
ی ثثت گزدد؟
کذام قسوت تا د
ی تزای افزاد  30سالِ ٍ تاالتز اًجام می ضَد.
جَاب  -اًجام خذهات پاج اسن ر
سَال  -21ثثت ًتایج سًََگزافی تزای سًاى غیرتاردار در کذام قسوت اًجام می گزدد؟
جَابً -تایج سًََگزافی فعال قاتل ثثت ىیست ٍ در آیًذُ ًشدیک در ساهاًِ تعزیف می ضَد
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