
 

  
 

 שאלון הצהרת בריאות למרפאת טרום() عيادة قبيل العملية اجلراحية والتخدير

 اس تبيان عن ترصحي حصة املُعالَج

 _______ اترخي

 .يف الاس تبيان وأ ن جتلبه معك يف ختام الزايرة هدف هذا الاس تبيان تقيمي حالتك الطبية الصحية، يرىج امتام تعبئة التفاصيل

 .يف العيادة. من شأ ن امتام الاس تبيان مس بقًا أ ن يقلّص مدة الاجراءات خالل الزايرة للطامق الطيبس يطلب منك خالل الزايرة أ ن تقدم هذا الاس تبيان 

 :عام

 نعم / ال                                                           هل دليك حساس ية ل دوية/ أ غذية؟ 1. 

 نعم / ال                                        هل تتلقى أ دوية بشلك دوري؟  2.

 نعم / ال                   لدلم؟  َتْمييعهل تتلقى عالًجا بأ دوية   3.

 _______تتناول  اذا اكن اجلواب بنعم، أ ي أ دوية

 نعم / ال       _________ يًا______، منذ مك س نةمدخن؟ مك س يجارة يوم  4. 

 نعم / ال  ______________ هل حتتيس الكحول؟ مك ك ًسا ابليوم 5. 

 نعم / ال                  _________ هل تتعاطى اخملدرات؟ أ ي نوع.  6

 :خلفية حصيّة

 :أ مراض القلب وال وعية ادلموية

 نعم / ال                             هل تعاين من ضغط ادلم؟  1. 

 نعم / ال                هل تعاين أ حياًًن من أ وجاع يف الصدر )اذلحبة الصدرية(؟  2. 

 هل تس تصعب صعود السالمل )ادلرجات ل كرث من طابقني(، قرص النفس، أ وجاع ابلصدر؟ نعم / ال  3.

 نعم / ال             هل عانيت ابملايض من جلطة / سكتة قلبية و/ أ و أ ي حادثة قلبية أ خرى؟  4. 

 نعم / ال         ؟קוצב לבهل أ جريت زراعة جلهاز تنظمي رضابت القلب/ .  5

 نعم / ال                 هل تعمل عن عيب خلقي للقلب؟ 6. 

 نعم / ال             هل تعاين من اضطراابت بوترية نبض القلب؟ 7. 

 نعم / ال               هل تعاين من نوبة قلبية؟ 8. 

 نعم / ال            هل أ جريت معلية جراحية للقلب أ و قسطرة تشمل ادخال ابلون أ و دعامة؟  9. 

 نعم / ال                           رمس القلب -  :هل أ جريت حفوصات كـ 10. 

 نعم / ال             قسطرة -   



 

  
 

 نعم / ال                                      ختطيط القلب  -   

 نعم / ال             اختبار الاهجاد  -   

 نعم / ال                         ____ :هل ختضع للرقابة من قبل طبيب أ خصايئ القلب وال وعية ادلموية؟ يف حال أ جبت بنعم، مىت اكنت زايرتك ال خرية 11. 

 نعم / ال             هل تعاين من عرج معني ابلقدمني بشلك متقطع؟ 12. 

 نعم / ال             هل أ جريت معلية جراحية ابل وعية ادلموية؟  13. 

 :خلفية عصبية

 نعم / ال             ؟ (CVA / TIA) هل عانيت من جلطة دماغية.  1

 نعم / ال              هل تعاين من الابيليبس يا الرصع؟ 2. 

 نعم / ال             هل أ جريت حفص دوبلر رشاين الرقبة / كروتيس؟ 3. 

 نعم / ال          ____ هل أ جريت معلية جراحية ابلرأ س؟ اذا اكن نعم، مىت؟ 4. 

 نعم / ال         ____ :مىت اكنت زايرتك ال خرية هل ختضع للرقابة من قبل طبيب أ خصايئ ال مراض العصبية/ جراح أ عصاب ودماغ؟ يف حال أ جبت بنعم، 5. 

 ني(:خلفية تنفس ية )الرئت 

 نعم / ال                                       هل تعاين من مرض تنفيس كـ: الربو، اضطراابت ابلتنفس، السل 1. 

 نعم / ال     _______ ؟ يف حال أ جبت بنعم، مىت؟תפקודי ראות  هل أ جريت حفًصا ل داء الرئتني 2. 

 نعم / ال       هل أ جريت جراحة أ و حفص ترشحيي للجهاز التنفيس؟  3. 

 نعم / ال       م؟ و طاع النفس خالل النقهل تعاين من ان 4. 

 نعم / ال                   ؟ BPAP / CPAP هل تس تعني جبهاز 5. 

 نعم / ال                    هل تس تخدم ال كسجني ابلبيت؟  6. 

 :خلفية ال وعية ادلموية

 نعم / ال   ______ هل توجد مشلكة ابل وعية ادلموية كـ: اضطراابت بتخرث ادلم، فقر ادلم املزمن، ميل للزنيف، غري ذكل؟ اذا اكن اجلواب بنعم، أ هيا؟ 1. 

 :خلفية للغدد الصامء

 نعم / ال                     هل تعاين من السكري؟ 1. 

 نعم / ال                   ال أ جبت بنعم، هل تعاجل السكري ابالنسولني؟ يف ح 2. 

 نعم / ال              يف حال أ جبت بنعم، هل تداوي السكري بتناول ال قراص واحلبوب؟  3. 

 نعم / ال                            هل معلوم دلين عن اضطراب بأ داء الغدة الصامء؟  4. 

 نعم / ال                                ____ :هل ختضع للرقابة من قبل طبيب أ خضايئ الغدد الصامء؟ يف حال أ جبت بنعم، مىت اكنت زايرتك ال خرية 5. 



 

  
 

 

 :خلفية ل مراض اللكى

 نعم / ال     فشل لكيوي  -هل تعاين من مرض ابللكى  1. 

 نعم / ال                   هل أ جريت زراعة لكية؟  2. 

 نعم / ال       (هل تتلقى عالج ادلايلزيا )غس يل اللكى. 3

 نعم / ال                                ____ :هل ختضع للرقابة من قبل طبيب أ خضايئ لكى؟ يف حال أ جبت بنعم، مىت اكنت زايرتك ال خرية .4

 

 :خلفية اجلهاز الهضمي

 نعم / ال                               هل تعاين من القرحة؟1. 

 نعم / ال              (هل دليك مشلكة ابلكبد )الاصفرار/ الريقان، الهتاب الكبد، التليف الكبدي .2

 نعم / ال                 هل تعاين من القرحة الهضمية النازفة؟. 3

 

 :معليات جراحية

 نعم / ال            هل خضعت لعمليات جراحية يف املايض؟ . 1

 نعم / ال     __________ هل خضعت لتخدير لكّي للجسد يف املايض؟ يف حال اجبت بنعم، هل عانيت من مشلكة ابلتخدير؟ يرىج التفصيل. 2

 :خلفية نفس ية

 نعم / ال                      هل حصلت يف املايض أ و احلارض عىل عالج نفيس رسيري؟ 1. 

 نعم/ ال                     هل تتلقى العالج بأ دوية نفس ية؟ يف حال أ جبت بنعم، أ ية أ دوية؟  2. 

 

 مالحظات

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 نمتىن لمك النجاح والشفاء العاجل، طامق عيادة قبيل العملية اجلراحية والتخدير،

  االكرملااملركز الطيب 

 


