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حضرة المریضة المحترمة، حضرة المریض المحترم:  
إن ھدفنا ھو تقدیم العالج لك على أكمل وجھ. لذلك نحتاج بدایًة إلى بعض المعلومات عنك شخصیاً و عن المرض الذي تعاني 

منھ. تخضع جمیع المعلومات إلى واجب السریة و لن یتم إعطاؤھا إلى أحد. شكراً جزیالً لك على اإلجابة عن األسئلة.   
اسم العائلة (الكنیة):         االسم:     

              العنوان:
      ھاتف العمل:      ھاتف المنزل:

الجوال:       البرید اإللكتروني:       
        شركة التأمین (ُیرجى وضع دائرة) رسمیة/ خاصة/ مساعدة

العمر:      طبیب األسرة:      الریاضة/ الھوایة:     المھنة:  

ساعة على األقل. إذا لم تقم بإلغاء الموعد في الوقت  24فیجب علیك إلغاؤه قبل إذا لم تتمكن من الحضور إلى موعد العالج 
عند أول  من وصفتك أن تتذكر دفع المبالغ اإلضافیة لشركات التأمین الرسمیة والمناسب فیجب علیك دفع التكالیف شخصیاً. نرج

. للعالجموعد   
التاریخ:        التوقیع:       

التي تعاني منھا؟ (ُیرجى وضع إشارة عندھا): الصحیة المشاكلموضع  أین )1 	

 
________________________________________________ الرئیسیة؟ الصحیة المشاكلما ھي  )2 	

؟ آالمھل تعاني من  )3 qال       qنعم          	

qال       qنعم       ؟ الحركةھل اختلفت قدرتك على  )4 	

qال       qنعم   خدر، فرط حساسیة، وخز إبر)؟(حرقة، وخز خفیف،  شعورك الحسي اختلفھل  )5 	

qال       qنعم        (فقدان القوة، الشلل)؟قوتك ھل اختلفت  )6 	

______________________________________ في الحیاة الیومیة؟ صحیة مشاكلما الذي یسبب لك  )7 	

____________________________________________ ؟الصحیة المشاكلتعاني من ھذه  منذ متى )8 	

_______________________________________ ؟، حادث، الخ)وقوع( المشاكللھذه  سبب ھل یوجد )9 	

10( )؟ النشاط، الھدوء، االستلقاء، الجلوس، النھوض من دائرة أو الكتابة(ُیرجى وضع  المشاكلمن ھذه  یخففما الذي  
المسك، العمل، الھوایة، الریاضة،  العمل فوق مستوى الرأس،النحناء، الوقوف، المشي، الجري، الرفع، الحمل، االجلوس، 

____________________________________________________ صباحاً، ظھراً، مساءاً، لیالً  	

 

رجى قلب الصفحة !!!یُ  	
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11( )؟ النشاط، الھدوء، االستلقاء، الجلوس، النھوض من الجلوس، ابةدائرة أو الكت(ُیرجى وضع  المشاكلمن ھذه  یزیدما الذي  
المسك، العمل، الھوایة، الریاضة، صباحاً، العمل فوق مستوى الرأس، االنحناء، الوقوف، المشي، الجري، الرفع، الحمل، 

ظھراً، مساءاً، لیالً _________________________________________________________ 	

12( ً لدیك  شدة األلمكم تبلغ   ):دائرة؟ (ُیرجى وضع حالیا 	

10    9   8    7    6    5    4    3    2    1    0(ال یوجد ألم)     أعلى درجات األلم)(    	

13( ):دائرةلدیك؟ (ُیرجى وضع  دة األلمشلما ھو الحد األقصى   	

10    9   8    7    6    5    4    3    2    1    0(ال یوجد ألم)     (أعلى درجات األلم)     

14( 	 دائمة/ متقطعة): دائرة(ُیرجى وضع  ھل لدیك آالم 

تتحسن/ تزداد سوءاً / تبقى على حالھا): دائرةھل آالمك (ُیرجى وضع  )15 	

16( qال       qنعم   ؟/ الضغط/ البلعالسعال/ العطاس): دائرةھل لدیك آالم عند (ُیرجى وضع   	

17( qال       qنعم       ؟المشي أو التوازنھل لدیك مشاكل في   	

18( ؟حاملھل أنِت   qال       qنعم          	

19( ؟آالم رأسھل لدیك   qال       qنعم          	

20( qال       qنعم     غیبوبة؟ أونوبات إغماء  أوالغثیان  أو الدوارھل تعاني من   	

21( qال       qنعم        ؟بالسكريھل أنت مصاب   	

22( ؟العظام بھشاشةھل أنت مصاب   qال       qنعم        	

23( ؟الخ) الضیق،(مثالً: ارتفاع ضغط الدم، الحرارة، بأمراض أخرى ھل أنت مصاب   qال       qنعم   	

24( qال       qنعم    ؟الخ)  حاصرات بیتا،حالیاً (كورتیزون، ممیعات دم،  أدویةھل تتناول   	

25( ؟بمرض سرطانيأو  بورمھل أصبت ذات مرة   qال       qنعم       	

26( qال       qنعم         ؟لیلیةآالم ھل لدیك   	

27( ؟نقص غیر متوقع في الوزنھل حصل لدیك في األسابیع األخیرة   qال       qنعم     	

28( qال       qنعم   ؟تعرق شدید أوتعرق لیلي  أوارتفاع في الحرارة ھل حصل لك في األسبوع الماضي   	

29( qال       qنعم     ؟عملیاتو/ أو أجریت لك  لحوادثھل تعرضت في حیاتك   	

30(                                 سلس بول،مشاكل في البصر أو الكالم أو السمع،  :مشاكل صحیة أخرىھل تعاني من  
qال       qنعم     كدمات خفیفة، صعوبة في التنفس، تشنجات، الخ؟ تصلب في الصباح،، إمساك 	

31( qال       qنعم    ؟الصحیة مشكلتكیفاقم ھل لدیك خوف أو قلق من أن اإلجھاد أو الحركة   	

32( qال       qنعم       علّي؟  یسیطررھیب و ربما  الوضع  	

33( ؟ باأللمال أستطیع التوقف عن التفكیر   qال       qنعم        	

34( qال       qنعم      بأنني لن أستطیع التحمل أكثر من ذلك؟  شعورلدي   	

35( )                                       التي تم إجراؤھا؟ (ُیرجى وضع دائرة العالجیة أواإلجراءات التشخیصیة ما ھي  
صور أشعة/ صور طبقي محوري/ صور رنین مغناطیسي/ إبر/ تدلیك/ معالجة فیزیائیة/                              

__________________تمرینات/ غیر ذلك: ______________________________________ 	

36( ھي توقعاتك و أھدافك من العالج؟ ______________________________________________ما   	


