
،أعأزاائي ا�لمرضى والبآاء العأزاء

ويمكز ا�ضتا ا�يدوي عألى ا�تقييم ا�تشخيصي وعأتا ا�جهاز ا�حمكي �نإسان. عأن طميق ا�جس وا�شضوم، وتوتم ا�ضرضتا وا�جلد وتومم 
تحا ا�جلد وكذ�ك خلص ا�لماصص لايسلى آاعإسداد يتم ا�كشف عأإها. ا�لهلة ا�خاصة آا�طآيب هو ورضع هذه ا�إتاائئ  يلا يتضلق آالعأماض 
ا�خاصة آك عجماء ا�تشخييص وااتماع خطة ا�ضتا. انإتهاء لن دماسة تشلص مشماك ا�جسم كلله. و�ذا  لن ا�رضمومي ممتداء ا�لتآس 
.ا�لإاسآة

.اآص مستشامة ا�طآيب، يتم مجماء استشامة تلهيدية لع ا�لساعأدين ا�طآيين  ي عأيادتإا
لن آين ألوم أخمى ، يتم جلع ا�تاميخ ا�طآي الوص هإا. يتم تسهيص ا�لحادثة عأإدلا يكون �ديك تقاميم أو�يله ، ومآلا انشضله ا�سيإية ا�خ. كلا 
تو م ا�لتحظاات ا�هالة لضلولاا حوص ا�تاميخ ا�طآي والدوية ا�لتخذة وا�ضتجاات ا�تي سآق تإميذها. وآاعرضا ة م�ى ذ�ك، إهتم أيرضاً 
آاعصاآاا ا�قديلة وا�حديثة / ا�حوادث - شهم / سإة. حتى اعصاآاا غيم وارضحة - وخاصة  ي ا�شهمين ا�لارضيين - تكون ذاا ا�صلة. 
وا�سآب  ي ذ�ك اد تكون ا�تغييماا  ي استجاآة ا�كاائن ا�حي

اللماض ا�ساآقة �دى أ ماد ا�ضاائلة ن تقص أهلية عأن ألماض الوعأية ا�دلوية وا�إسيئ ا�رضام ملتتزلة لام ان ولتتزلة مهلمز داإلوس 
ولمض ا�كلى ا�لتضدد ا�كيساات وخلص ا�تإسئ ا�ضرضلي ا�ليمي وتكون ا�ضظم ا�إاايص أو داء مكليإغهاوزن(. اد تتطلب هذه الخيمة تضديص خطة 
.ا�ضتا

.ا�ضتا لع ا�تقإياا ا�يدوية هي واحدة لن أاص ا�ضتجاا ا�لحمو ة آا�لخاطم  ي ا�طب
لخاطم تإشأ - كلا هو ا�حاص لع ا�تدختا ا�طآية كلها تقميآا -  غيم لضتمف آها لن اآص ا�ظموف ا�كالإة ا�تي اد تؤدي م�ى لرضاعأماا 
:خطيمة. �ضتا ا�ضلود ا�مقمي تكون

  أقراص الفقري، والتي يمكن أن تتفاقم وربما يسبب شلل •

دموع اووعية الدموية - التي يمكن أن تجتذب ضرر شديد في الدماغ بعد في بعض الااتا - وخاصة في اووعية الدموية الدماغية •

اوورام واتلتهاباا وتشوه أو الكسور •

هذه هي السآاب ا�تي إرضع أهلية كآيمة �تاميخ طآي شالص، لن إاحية أخمى،  إن يتم  حيص جسد ا�لميض آداة شديدة. ولع ذ�ك، تجدم 
اعشامة م�ى أإله حتى لع تحقيق أكآم ادم لن ا�ضإاية ن يلكن داائلا ا�كشف عأن هذا ا�لمض  ولرضاعأماا ا�ضتا  ي آضض الحيان لن 
.ا�صضب أو ا�لستحيص ا�سيطمة عأليها

لن ا�معأاية ا�صحية ا�طآية نرضطماآاا ا�جهاز ا�حمكي تذهب م�ى لا وماء ا�ضتا آاعرضا ة ا�يدوية، وهإاك ا�ضتجاات ا�آديلة �لضظم 
.العأماض. إحن تحا تصم كم �لإظم  ي أ رضص لمهوم عأتا آا�إسآة �كم

О دي ا�لزيد لن السائلة� О يس �دي أية أسائلة أخمى�

اسم ا�لميض

تاميخ ا�وندة   اسم و�ي اللم

___________________________  ا�تاميخ / ا�توايع _________________
الطبيب المريض / ولي اومر        


