কনেসn ফেমর্র সােথ সংযুিk 2

কেরানভাiরাস -19 ভয্াকিসেনশন
িচিকৎসা iিতহাস

িটকা েদoয়ার জনয্ বয্িk ei ফমর্িট পূরণ করেব eবং ভয্াকিসেনশন িটেমর sাsয্ েপশাদারেদর সােথ eিটর িবষয়বs পযর্ােলাচনা
করেব।

নাম o পদবী:
েফান:
িচিকৎসা iিতহাস
হয্াঁ
আপিন িক বতর্ মােন aসুs?
আপনার িক jর আেছ?
আপিন িক kীর, খাদয্, oষুধ বা ভয্াকিসেনর uপাদান িল
aয্ালািজর্ েথেক ভু গেছন?
যিদ হয্াঁ, দয়া কের িনিদর্ ক ন: ………………….………………
……………………………………………………………...
ভয্াকিসন পাoয়ার পের িক কখনo তীb pিতিkয়া েদখা
েগেছ?
আপিন িক হাটর্ বা ফু সফু স েরাগ, হাঁপািন, িকডিন েরাগ,
ডায়ােবিটস, রkাlতা বা রেkর aনয্ানয্ েরােগ ভু গেছন?
আপনার pিতেরাধ বয্বsা িক আেপাস কেরেছ? (uদাহরণs প:
কয্াnার, িলuেকিময়া, িলেmামা, eiচআiিভ / eiডস, pিতsাপন)?

না

আিম জািন না

িবগত 3 মােস, আপিন িক eমন েকানo oষুধ gহণ কেরেছন যা
pিতেরাধ বয্বsা দুবর্ল কের েতােল (uদাহরণs প: করিটেসান,
িpডিনেসান বা aনয্ানয্ েsরেয়ড) বা aয্ািnকয্াnার াগস, বা
আপিন িবিকরেণর িচিকtসা কেরেছন?
গত eক বছের, আপিন িক রk বা রেkর পণয্ sানাnর েপেয়েছন,
বা আপনােক iিমuেনােgাবুিলনস (গামা) বা aয্ািnভাiরাল াগ
সরবরাহ করা হেয়েছ?
আপনার মিs বা sায়ুতেntর সােথ িখঁচুিন আkমণ বা
েকানo সমসয্া আেছ?
আপিন গত 4 সpােহ েকানo িটকা েপেয়েছন?
যিদ হয্াঁ, দয়া কের িনিদর্ ক ন:..................................................
……………………………………………………………….
মিহলােদর জনয্:
- আপিন িক গভর্ বতী হন বা আপিন ভয্াকিসেনর pথম বা
িdতীয় েডাজ aনুসরণ কের মােস গভর্ বতী হoয়ার পিরকlনা
করেছন?
- আপিন িক বুেকর দুধ খােcন?
oষুধ িলর নীেচ eবং িবেশষত েসi aয্ািnেকায়ুলয্াn িল িনিদর্
ক ন, েসiসােথ pাকৃ িতক
পিরপূরক, িভটািমন, খিনজ বা আপিন েয েকানo িবকl oষুধ gহণ করেছন তা uেlখ ক ন:

হয্াঁ না

কেরানভাiরাস সmিকর্ত িচিকtসা iিতহাস

আিম জািন না

আপিন িক গত মােস সারস-কেরানাভাiরাস 2 আkাn বা
কেরানাভাiরাস -19 dারা আkাn বয্িkর সােথ েযাগােযাগ
কেরেছন?
আপনার িনmিলিখত নীেচর েকানo লkণ রেয়েছ:
কািশ / সিদর্ / jর / িডসেপািনয়া বা
মেতা লkণ িল?
গলা খারাপ / গn বা sাদ kিত?

ুর

েপেট বয্থা eবং ডায়িরয়া?
asাভািবক kত বা রkkরণ / েচােখর লালভাব?
আপিন িক গত মােস েকানo আnজর্ািতক মণ
কেরেছন?
কেরানভাiরাস -19 পরীkা:
আমার েকানo সাmpিতক েকানo কেরানভাiরাস -19 পরীkা
িছল না
কেরানভাiরাস -19 পরীkা েনিতবাচক (তািরখ: _
)
কেরানভাiরাস -19 পরীkা iিতবাচক (তািরখ: _

)

কেরানাভাiরাস -19 পরীkার জনয্ aেপkা (তািরখ: _ )
আপনার sােsয্র aবsা সmেকর্ aনয্ েকানo েরাগ বা দরকারী তথয্ িরেপাটর্ ক ন
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

