
 

 HIVیا  C، هپاتیت Bدستور آزمایش برای هپاتیت 

  HIVیا  C، هپاتیت Bقرار گرفتن در معرض هپاتیت 

ترین اید، باید فوراً به نزدیکگرفتهقرار ( HIV)یا ویروس نقص ایمنی انسانی  C، هپاتیت Bاگر نگران هستید که در معرض هپاتیت 

 . اداره اورژانس مراجعه کنید تا ارزیابی خطرات توسط متخصص بهداشت برای شما انجام شود

 

 Bارزیابی فوری بسیار مهم است تا تضمین شود که، در صورت نیاز، اقدامات پیشگیرانه پزشکی بعد از مواجهه با ویروس هپاتیت 
 Cهیچ شواهدی مبنی بر تأیید اقدامات پیشگیرانه پزشکی بعد از مواجهه با ویروس هپاتیت . ع شوددر اسرع وقت شرو HIVیا /و
. مزمن ممکن است با استعمال داروهای ضد ویروس قابل پیشگیری یا درمان باشد Cوجود ندارد، با این حال، عفونت هپاتیت ( HCVیا)

برای کسب . گیردای بعد از آن است که فرد در معرض بیماری قرار میاقدامات پیشگیرانه پزشکی بعد از مواجهه نوعی درمان بر

 . رجوع کنید تماس با خون یا مایعات بدنی: پیشگیری از عفونت HealthLinkBC File #97اطالعات بیشتر، به 

 

روز، را جستجو کنید یا در هر ساعت از شبانه یافتن فهرست راهنمای خدمات و منابعترین اداره اورژانس به خود، یافتن نزدیکبرای 

  .تماس بگیرید 8-1-1در هر روز هفته با 

 قانون افشای مداخله اورژانسی 

سایت و اگر بین این وب. شودرسانی و راهنمایی ارائه میصرفاً برای اطالع قانون افشای مداخله اورژانسیاطالعات زیر در مورد 

 . ، تناقضی وجود داشته باشد، قانون و مقررات مالک خواهد بودمقررات افشای مداخله اورژانسییا قانون افشای مداخله اورژانسی 

 

کنند تا در هر یک از شرایط زیر، ( دستور آزمایش)دهد تا از دادگاه درخواست دستور قانون افشای مداخله اورژانسی به افراد اجازه می

مورد آزمایش قرار گیرد، اگر شخص در تماس با بافت بدن آن شخص قرار  HIVیا  C، هپاتیت Bشخصی دیگر برای تشخیص هپاتیت 

 : گرفته باشد

 

 هنگام ارائه خدمات بهداشتی اورژانسی . 

 پلیس یا سایر نیروهای انتظامینشان، دستیار پزشکی اورژانس یا هنگام اجرای وظایف خود به عنوان آتش. 

  اند و موضوع قربانی تعرض مورد ادعا شده( کانادا)زمانی که دلیلی مبنی بر این امر داشته باشند که به موجب قانون کیفری

 . را به یک سازمان انتظامی گزارش کرده باشند

 

فرد مبدأ است که ممکن است به فرد در معرض  هدف دستور آزمایش ارائه اطالعات به فرد در معرض خطر درباره نتایج آزمایش

ای برای روند دستور آزمایش بازه زمانی سختگیرانه. خطر و پزشک او در مدیریت عواقب احتمالی مواجهه با این بیماری کمک کند
 . را برای کسب اطالعات تکمیلی مرور کنید های متداولپرسشوجود دارد، لطفاً اطالعات زیر و بخش 

 مرور کلی روند دستور آزمایش 

 دهد که به موجب قانون افشای مداخله اورژانسی واجد شرایط درخواست دستور آزمایش فرد در معرض خطر تشخیص می

 . کند که فرد مبدأ مورد آزمایش قرار گیرداست و درخواست می

 تواند از طریق دادگاه استانی درخواست اگر فرد مبدأ به طور داوطلبانه مورد آزمایش قرار نگیرد، فرد در معرض خطر می

این اطالعیه هدف فرد در معرض خطر . شودمبدأ شروع میبه فرد  فرم اطالع از قصداین روند با ارائه . دستور آزمایش کند

 . دهدرا به فرد مبدأ اطالع می درخواست از دادگاه جهت صدور دستور آزمایشبرای 

  تواند از دریافت اطالعیه رضایت به آزمایش داوطلبانه ندهد، آنگاه فرد در معرض خطر می روز ۳طی اگر فرد مبدأ

طی باشد و  گزارش کامل پزشکاین درخواست باید حاوی . درخواست کسب دستور آزمایش را به دادگاه استانی تسلیم کند

 . های بدن فرد مبدأ انجام شودبعد از تماس با خون یا سایر بافتروز  ۳۰

 دستور تواند کند و در صورتی که الزامات قانون و مقررات مربوطه فراهم شود، میدادگاه استانی موضوع را بررسی می

 . فرد مبدأ را صادر کند آزمایش
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 کند تا نمونه خون او گرفته شود که برای آزمایش به مرکز کنترل بیماری فرد مبدأ به یک مرکز بهداشت خاص مراجعه می

 . عمومی ذکر شده است های آزمایشگاه و نمونه گیریمکاننجا فهرستی از در ای. شودبریتیش کلمبیا ارسال می

 شودنتایج آزمایش به پزشکان فرد در معرض خطر و نیز فرد مبدأ ارسال می . 

  قانون افشای مداخله اورژانسی شوند،  مفاد حفظ محرمانه اطالعاتمتهم به عدم رعایت دستور آزمایش یا نقض افرادی که

 . ممکن است مشمول جریمه گردند

 ای بخواهید این کار را کننده حرفهتوانید یک اطالعیه یا سند را شخصاً ابالغ کنید یا از کسی مثل یک دوست یا ابالغشما می

دگاه دفتر ثبت داتکمیل و امضا شود و در  شهادتنامه ابالغ شخصیپس از ابالغ اطالعیه یا سند، باید یک . دهیدبرایتان انجام 

 .  اندگردد تا برای دادگاه محرز گردد که اسناد به طرف دیگر ابالغ شده استان ثبت

 ها فرم

هایی که ممکن است برای روند دستور آزمایش به موجب قانون افشای مداخله اورژانسی نیاز داشته باشید، بر برای دسترسی به فرم

 .روی پیوندهای زیر کلیک کنید

  

 شهادتنامه ابالغ شخصی  

 درخواست کسب دستور آزمایش  

 فرم اطالع از قصد  

 گزارش پزشک  

 دستور آزمایش  

 های متداول پرسش

های متداول درباره دستور آزمایش، قانون افشای مداخله اورژانسی و سایر موارد، بر روی پیوند زیر کلیک برای مشاهده پاسخ پرسش

 .کنید

  

 های متداول در مورد دستور آزمایش برای هپاتیت پرسشB هپاتیت ،C  یاHIV  

 برای اطالعات بیشتر 

از انتقال بیماری، روی  ، شامل اطالعات مربوط به پیشگیریHIVیا  C، هپاتیت Bبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد هپاتیت 

 : پیوندهای زیر کلیک کنید

  Bهپاتیت 

 ایمن گلوبولین هپاتیت ب)(HealthLinkBC File #25b    

 واکسن هپاتیت ب )(HealthLinkBC File #25a   

 هپاتیت ب های ویروس آزمایش  

 زندگی سالم همراه با عفونت ویروس هپاتیت ب )(HealthLinkBC File #40d   

  Cهپاتیت 

  ابتال به ویروس هپاتیت ث) (HealthLinkBC File #40a  

 هپاتیت ث های ویروس آزمایش  

  زندگی سالم با وجود ابتال به ویرو س هپاتیت ث) (HealthLinkBC File #40b  

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/msp/registered-nurses-certified/eligible-clients-and-services/laboratory-medicine-services?keyword=Public&keyword=Laboratory&keyword=and&keyword=Sample&keyword=Collection&keyword=Sites
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/affidavit_personal_service.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/courthouse-roles/court-registry-services?keyword=Provincial&keyword=Court&keyword=registry&keyword=office
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/courthouse-roles/court-registry-services?keyword=Provincial&keyword=Court&keyword=registry&keyword=office
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/affidavit_personal_service.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/affidavit_personal_service.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/application_obtain_testing_order.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/application_obtain_testing_order.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/notice_of_intention.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/notice_of_intention.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/physician_report.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/physician_report.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/testing_order.pdf
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، یا واحد بهداشت www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
یر اضطراری، از وبسایت های بهداشتی غ همگانی محل زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

www.HealthLinkBC.ca  شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1دیدن کنید یا با شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  1-1-7 

 

HIV  

 HIV اچآیوی آزمایشهای و اچآیوی )(HealthLinkBC File #08m   

  عفونتHIV (ویروس نقص ایمنی انسانی)  

  پیشگیری از انتقال بیماری

 اقدامات احتیاطی مربوط به خون و مایعات بدن  

  از عفونت تماس با خون یا مایعات بدنی: پیشگیری(#97 HealthLinkBC File)  

 WorkSafeBC – حفاظت از کارگران در برابر بیماری عفونی: کنترل قرار گرفتن در معرض خطر  

 

  ۲۰۱۶ژوئن  :آخرین بازبینی
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