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إستمارة طبية ذات سرية عالية بعد توقيعها و استالمها.
زائرينا الكرام لقد أعد هذه االستمارة رئيس العيادة الدكتور فاتح سراج الدين خصيصاً للمتكلمين بلغة الضاد في شمال أمريكا كي تساعدكم في شرح الحالة أو الحاالت
المرضية التي دعتكم لطلب الكشف الطبي ,فنرجو منكم قراءة جميع األسئلة ثم اإلجابة عليها بقدرٍ عالٍ من الدقة و التركيز .إن إجاباتكم ستساعدنا بالكشف على حالتكم و
تشخيصها بصورة دقيقة حتى نستطيع أن نصفَ الدواء و العالجات التي تتناسب و حالتكم الصحية واألعراض التي تعانون منها .إن أفراد الطاقم الطبي في عيادتنا
والدكتور فاتح سيقبلون معالجتكم إذا شعروا بأنكم ستقومون بتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة  بالعالجات و  األدوية و نظام التغذية و كل ما يراه الدكتور ضرورياً
للشفاء بأقرب فرصة إنشاء اهلل .و شكراً.
(  ) يجب إمالء جميع الفراغات بقلم حبر ويجب توقيع القسيمة وكتابة التاريخ الحالي قبل الحضور إلى العيادة من فضلك.

معلومات شخصية ضرورية جداً
 االســــــم األول  ،_______________________________ :اسم الوالد  ، ___ ______:الكنية_________________________________ :
  ،ذكر أم  أنثى  ،الطول  , __________:الوزن  , _____ :الوزن  , _____ :الوزن______ :
السنة
الشهر
 تاريخ الميالد :اليوم
 نوع العمل ،________________________:اسم شركة العمل____________________________________________________ ______:
 هاتف العمل  , ___ _____________________:هاتف المنزل ، _________ _______________:الجوال____________ ___________:
 الـفـاكـس  _____________________:البريد اإلكتروني______________ @______________:
 العنوان ___________________________   ,رقم البيت ________  المدينة __________________   ,الدولة __________________
 تاريخ بدء الحالة المرضية ,______________________:اسم الطبيب الذي أشرف على العالج______________________________ _______:
هل انتهت العالجات  :نعم انتهت أم  ال لم تنتهي  ,هل أعطى العالج أي نتيجة ..إشرح من فضلك..؟____________________________
___________ _____________________________________________________________________________________________
 لقد عالجني األطباء في الماضي لألعراض التالية__________________________________________________ _____________________:
 أما حالياً فإني أعاني من األمراض التالية و أرغب في عالجها_______________________________________________ ________________:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
أفراد عائلتي الذين يعانون من نفس األمراض  :الوالد؛  الوالدة؛ أحد أخواني؛  إحدى أخواتي؛  أحد أوالدي؛  إحدى بناتي؛  زوجي.
إنني حاليا   :أعزب /عزباء؛  متزوج /متزوجة؛  مطلق /مطلقة؛  أرمل  /أرملة؛
عدد أوالدي ___ ( , ___:ذكور  ___ ,إناث ) عدد إخوتي الذين يكبرونني ____ ,عدد أخواتي الالتي يكبرنني____ ،عدد إخوتي الذين يصغرونني ____,
عدد أخواتي الالتي يصغرنني _____
معلومات عـن زوجـي
(إن كان المريض طـفـالً فـمـعـلومـات الـوالـديـن)
االسم , ___________ _________________:اسم الوالد , __________________________________ :الكنية.______________________ :
تاريخ الميالد, ________________________ :العمل ,__________________________________ :هاتف العمل.______________________ :
بـمـن نسـتـطـيـع أن نـتـصـل في حـالـة الضـرورة ؟
 االسم ,_____________________:الوالد ،____________:الكنية ______________________:صلة القرابة أو المعرفة_____________ __:
 هاتف المنزل  ______________________ :هاتف العمل  ،__________________________ :الجوال_________________________ :
أعـلـمـنـا مـن يـسـتـحـق أن نـرسـل له بـطـاقـة شـكر ألنـه عـرفـك عـلى عـيـادتـنـا ؟
 االسم ، ___________________ :اسم الوالد ، _______________ :الكنية ، ____________________ :الهاتف______________ _____:
العنوان____________________________ _______________________________________________________________________ :
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زوارنـا الـكـرام
إن وقت الفحص و التشخيص قد يزيد عن الساعة ,بعد ذلك سيقوم الطبيب بشرح و ترتيب نظام التغذية الذي يتناسب مع زمر دمك و مع األعراض التي تشتكي منها ومع نتيجة الفحص
الطبي الذي أجراه الطبيب .إن هذا قد يطول حوالي الساعة أيضاً.
بالنسبة للرجال لن يقوم الطبيب بإجراء أي فحص داخلي كفحص غدة المؤثة ( البروستات) خالل الزيارة األولى .أما إذا استدعت حالتك المرضية هذا الفحص خالل الزيارة األولى فيجب
عليك أن تجيب على سؤال غدة المؤثة ,بنعم في الصفحة الرابعة في األسئلة المخصصة للرجال فقط ثم أن تضع توقيعك تحت الجواب.
بالنسبة للنساء لن يقوم الطبيب بإجراء أي فحص نسائي داخلي كفحص األثداء أو الرحم أو المهبل خالل الزيارة األولى .أما إذا استدعت حالتك المرضية هذا الفحص خالل الزيارة األولى
فيجب عليك أن تجيبي على سؤال الفحص النسائي الداخلي بنعم في الصفحة الرابعة في األسئلة المخصصة للنساء و تضعي توقيعك تحت الجواب حتى يرتب لتواجد إحدى الممرضات
أثناء الفحص .
الرجاء أن تحضر معك في يوم الفحص جميع نتائج الفحوصات الطبية و فحص الدم و نتيجة صور األشعة و تاريخ العمليات التي أجريت لك و كل ما قد يتعلق بصحتك.
بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية يجب أن نلفت انتباهكم أن بعض شركات التأمين قد ال تغطي هذا الفحص أو العالجات و لكن قد تغطي هذا الفحص و العالجات شركة التأمين
في مكان عملك أو عمل زوجك ففي هذه الحالة فإننا سنعطيك وصالً بقيمة الدفع ,و عليك أن تتصل بشركة التأمين مباشرة للتعويض إذ أننا ال نتعامل مع شركات التأمين مباشرةً.

إختيار 

سـعر الـعـالج

أسم الفحص
قيمة الفحص األول الكامل (تقريباً ساعتين) هي
قيمة كل فحص فيما بعد (لفترة نصف ساعة للبالغين) هي
قيمة الفحص األول لألطفال دون  21سنة (تقريباً ساعتين) هي
قيمة كل فحص فيما بعد (لفترة نصف ساعة لألطفال) هي

$200
$85
$175
$65

شـرح
يضاف إليها ثمن األدوية الالزمة للعالج وضرائبها.
يضاف إليها ثمن األدوية الالزمة للعالج وضرائبها.
يضاف إليها ثمن األدوية الالزمة للعالج وضرائبها.
يضاف إليها ثمن األدوية الالزمة للعالج وضرائبها.

إن القانون الكندي يتطلب من كل مريض أن يوقع في أسفل هذه الصفحة إذا كان موافقاً على جميع النقاط التالية:
 لقد قرأت المعلومات المكتوبة أعاله و فهمت محتواها وليس عندي أي إعتراض عليها
 أنا موافق على الكشف الطبي كما يراه الدكتور فاتح سراج الدين لحالتي المرضية
 أنا أعلم أن الدكتور فاتح هو طبيب بالطب البديل وخريج جامعة الطب البديل في تورونتو أونتاريو في كندا
 وأعلم أن عالجه هو عالج طبيعي يتقيد ب قوانين الطب البديل كما هو متعارف عليه في مقاطعة أو نتاريو في كندا.
 أنا أعلم أن الدكتور فاتح ليس طبيب بالطب العادي الكالسيكي المتعارف عليه وأن عالجه ال يتداخل مع طبيعة العالج الطبي الكالسيكي
 أنا أعلم أيضاً أن ما من شيئ يقيدني من طلب العالج من أي طبيب في أي إختصاص أخر خالل عالجي مع الدكتور فاتح
 إن تطبيقي لعالج الدكتور فاتح هو بإختياري الصرف
لقد قرأت وفهمت النقاط كلها وسأسدد أيضاً الرسوم المترتبة علي فيما يتعلق بثمن العالجات والمغذيات واألدوية عند كل زيارة .وسوف أجيب على جميع األسئلة
المتعلقة بصحتي واألعراض التي أشكو منها حالياً و التي أصابتني وكنت قد عانيت منها في السابق بصورة دقيقة و مركزة إلى أقصى ما تستطيع عليه ذاكرتي.



التاريخ .__________________ ________________:الوقت  ._______ :توقيع المريض._____________________ ______________:



التاريخ .__________________ _________________:الوقت  ._______ :توقيع شاهد ._____________________ ______________ :

طريقة إمالء األسئلة في القسيمة التالية:
فيما يلي بعض النقاط التي تساعدك على إمالء القسيمة الطبية التالية بطريقة صحيحة بحيث تعطينا فكرة واضحة عن األعراض التي تريد عالجها وشدة األلم الذي
تشعر به و تكرار هذه اآلالم في فترة زمنية معينه .ونحن نستعمل طريقتين لإلجابة على األسئلة.
األولى بإختيار واحد من األجوبة التالية الطريقة األولى هي دائماً أو تكرراً أو نادراً
دائماً  :يعني أن العارض المذكور يستمر لفترة طويلة من اليوم أو الليل أو كالهما معاً
تكرراً :يعني أن العارض المذكور يعاود كل يومين أو كل أسبوع أو كل شهر
نادراً  ً:يعني أن العارض المذكور يعاود كل عدد من األشهر
والطريقة الثانية هي التعبير عن شدة العارض باألرقام حيث تدل األرقام من ( 2إلى  )3على عارض خفيف و تدل األرقام من ( 4إلى )7إلى عارض متوسط الشدة وتدل
األرقام من (  8إلى  ) 20إلى عارض شديد جداً ناهيك عن فترة حدوثه
الـجـهـاز الـهـضـمـي
دائماً












تكرراً












نادراً رقماً
 
 


 






 


 



غثيان
امساك
اسهال
غازات معوية
خمول بعد األكل
تنفخ البطن
عسر هضم
حموضة معدية
تجشؤ بعد األكل
تجشؤ أثناء األكل
تجشؤ بدون األكل

الغثيان هنا عارض نادر (مرة بالشهرين مثالً) لكنه نوعاً ما شديد عندما يحدث
الغازات المعوية هنا عارض متكرر (عدد من المرات بالشهر مثالً) لكنه نوعاً ما شديد عندما يحدث

الجموضة المعدية هنا عارض متكرر (مرة باليوم مثالً) لكنه نوعاً ما شديد عندما يحدث
التجشؤ أثناء األكل هنا عارض نادر (مرة بالشهرين مثالً) لكنه خفيف جداً عندما يحدث
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الرجاء قراءة األعراض التالية التي قد تعاني منها اآلن أو التي قد كنت تعاني منها في الماضي  ,الرجاء وضع إشارة  في المربع الذي يتوافق مع استمرار هذا
العارض إن كان دائماً أو متكرراً أو نادراً وعدم اإلجابة إذا لم يكن لك أي أعراض من العارض المذكور ,ثم ضع رقماً من  20-2بحيث يدل على شدة العارض إذ أن
الرقم ( )2هو عارض خفيف جداً و ()20عارض شديد جداً وشكراً.
مـعـلـومـات عـامــــه
دائماً










تكرراً












نادرًا رقماً
















 شعور باإلرهاق والتعب


فقر دم
سمنة زائدة
شعور بالحمى
شعور بالبرودة
شعور بالسخونة
انخفاض وزن مفاجئ
صعوبة خفض الوزن
أمراض سخونة و برد

جـهـا ز الـتـنـفس
دائماً

















تكرراً



















نادرًا رقماً

































الـحـلـق
دائماً









نادرًا رقماً

















الـفـم
دائماً







تكرراً
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دائماً










ال أعراض

 طبقة بيضاء على اللسان

الــعــيــن
تكرراً










ال أعراض

تضخم اللوز
ألم في الحلق
حكة في الحلق
التهاب في الحلق
تقرحات في الحلق
تغيير نبرة الصوت
بلغم في الحلق
ألم أثناء البلع


نادراً رقماً












ال أعراض

سعال
آالم بالصدر
أزيز رئوي
بلغم معه دم
سعال مزمن
مرض الربو
التهاب القصبات
أعراض الخثاق
صعوبة بالتنفس
خرخرة رئوية
أعراض ذات الجنب
أعراض ذات الرئة
التهاب رئوي حاد
شعور بضيق الصدر
تدخين باليوم __
ماريوانا باليوم __


تكرراً









ال أعراض

قرحات على جدار الفم
قرحات على اللسان
نخر أسنان
حشوة أسنان رصاصية
رائحة فم شديدة


نادرًا رقماً



















ال أعراض

تقيح بالعيون
حكة بالعين
احمرار بالعين
دموع بالعين
آالم فوق الحاجبين
التهاب جفن العين
ضعف في البصر
تنفخ تحت العينين
زرق في العين

الـجـهـاز الـهـضـمـي
دائماً






































تكرراً






































نادرًا رقماً











































































الـجـهـاز الـبـولــي
دائماً




















تكرراً




















نادرًا رقماً









































ال أعراض

غثيان
امساك
اسهال
غازات معوية
خمول بعد األكل
تنفخ البطن
عسر هضم
حموضة معدية
تجشؤ بعد األكل
تجشؤ أثناء األكل
تجشؤ بدون األكل
شعور دائم بالجوع
عدم الشعور بالجوع
مغص معوي
رائحة في الفم
قرحة بالمعدة
قرحة باألمعاء
تقئ دم أسود
تقئ قسري
آالم فوق المعدة
آالم في المرارة
آالم في الكبد
ألم في األمعاء الدقيقة
ألم الكولون العصبي
التهاب الرتج
التهاب كولون تقرحي
التهاب في األمعاء
نزيف دم أحمر شرجي
نزيف دم أسود شرجي
حكة شرجية في الليل
ديدان بيضاء في البراز
ديدان صغيرة في البراز

سليلة في األمعاء
فتات طعام في البراز
بواسير في الشرج
عدم السيطرة على البراز

اسهال بعد أكل الدهون


ال أعراض

تبول كثير
بول أسود
دم في البول
تقيح في البول
حرقة في البول
التهاب في الكلية
حصوة في الكلية
حصوة في المثانة
جريان بول بطئ
انسداد مجرى البول
قمل في شعر العانة
حكة في شعر العانة
التهاب مجرى البول
حكة في مجرى البول
تقطع في جريان البول
تبول ال إرادي أثناء النوم

رائحة للبول شديدة
تبول كثير بالليل
اليوجد بول مطلقاً

األذن
دائماً














تكرراً












نادرًا رقماً























الــجــلــد
دائماً
















تكرراً


















نادرًا رقماً


























 أعراض صدفية

 تعرق األبطين شديد

نادرًا رقماً























شـعـر الـرأس
دائماً














تكرراً














ال أعراض

حكة دائمة
تعرق شديد
ظهور دمامل
ظهور تآليل
جفاف جلدي
ظهور تقرحات
تكسر األظافر
ظهور حبات جلدية
ظهور حب الشباب
صعوبة التآم الجروح
التهاب جذر األظافر
بياض تحت األظافر
أعراض إكزيما

األنــف
دائماً












احمرار األذنين
آالم في األذن
ضعف في السمع
طنين في األذن
حكة في قناة األذن
سيالن أذن صديدي
تجمع سيالن في األذن
ثقب في طبلة األذن
صوت خشة في األذن
صوت صفير في األذن
فقدان التوازن



تكرراً












ال أعراض

عطاس
سيالن أنفي
انسداد األنف
التهاب األنف
حكة في األنف
ضعف بحاسة الشم
نزيف رعاف من األنف
التهاب الجيوب األنفية
نخر في األسنان
حشوة أسنان معدنية
تحسس األسنان للبرد


نادرًا رقماً



























ال أعراض

ال أعراض

صلع
صلع الثعلبة
تساقط الشعر
شعر جاف
شعر زيتي
قشرة الشعر
التهابات جلدة الرأس
حكة بجلدة الرأس
قمل بجلدة الراس
انشطار رأس الشعرة
صدفية بجلدة الرأس
بثرات بجلدة الرأس
إكزيما بجلدة الرأس

الـقــلــب
دائماً













تكرراً















نادرًا رقماً

























ضيق في التـنفس
ذبحة صدرية
دوخه خفيفة
ارتفاع ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
عدم انتظام دقات القلب
تسرع نبضات القلب
ارتفاع الكوليسترول
انسداد بعض الشرايين
تضييق صمام القلب
أعراض نوبة قلبية
ألم صدري مع تعرق

الـعـضـالت و الـعـظـام و الـمـفـاصـل
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دائماً تكرراً نادرًا رقماً
























































































































ألم أو تنمل في ..........









































































ال أعراض



ال أعراض

فتاق في العضالت
أعراض النقرس
التهاب المفاصل
التهاب مفاصل رثياني
تيبس بالمفاصل
تقلص عضالت الساق
عمود فقري جنف
عمود فقري أحدب
ألم عام بالعضالت
آالم بعضالت الرقبة
تصلب بعضالت الرقبة
آالم عرق النسى
تورم بالمفاصل
أعراض نخر العظام
أعراض رجفة عضلية
آلم بغضروف القص
آالم بين األضالع
ألم في أعلى الظهر
ألم في منتصف الظهر
ألم في أسفل الظهر
ألم في العصعص
تآكل الفقرات
ترقق في العظام
رعشة باليدين
ذؤب حمامي Lupus
نتؤات كلسية مفصلية
تضييق في قناة الرسغ
تيبس المفاصل صباحا
فتاق دسك الفقرات
كسر عظمي لم يلتئم
أعلى الكتفين
بين الكتفين
اليدين
الكوعين
الساعدين
الرسغين
الكفين
أصابع اليدين
الخصرين
الساقين
الركبتين
الرجلين
الكاحلين
القدمين
الكعبين
أصابع األقدام
أسفل القدم
قوس القدمين

الـغـدد الـصـمـاء
دائماً









تكرراً











نادرًا رقماً

















الــنــوم
دائماً









تكرراً









أرق
نومي متقطع
ال أستطيع العودة للنوم
 .ساعة
أنام القيلولة
.
أنام في الساعة
.
أستيقظ الساعة
نعسان طوال اليوم
أستعمل دواء للنوم

الـصـداع والــرأـس
دائماً













تكرراً













األمـراض السـرطانـيـة
دائماً










تكرراً










الـوالـد








































ال أعراض

ال أعراض

سرطان في
سرطان غير منتشر
سرطان منتشر
سرطان مرحلة أولى
سرطان مرحلة ثانية
سرطان مرحلة ثالثة
عالجات األشعة .
عالجات الكيماوي .
.
فترة المرض


ال أعراض

رقماً .
 حساسية لحشرة السوس










 حساسية للمواد الكيماوية
 تدخين أثناء الحمل
حساسية لغبار الطلع
حساسية للعطورات
حساسية للفواكه
حساسية للكأل
حساسية للحليب
حساسية لألدوية
حساسية للحبوب
حساسية للفطريات
حساسية للحيوانات

دائماً




































تكرراً




































نادرًا رقماً


































































 الطقس يؤثر على نفسيتي

 تبول ال إرادي بالليل


القلق
اغماء
حساس جدا
غير متفائل
فقدان الوعي
أعراض التوحد
شعور بالدوخة
شعور بالعصبية
شعور بالوحدة
شعور بالكآبة
شعور بالحزن
شعور بالعزلة
شعور بالخمول
عارض توريت Tourette
أعراض خوف
أعراض صرع خفيف
أعراض صرع شديد
التضايق من االنتقاد
أفتقد زمام المبادرة
أفتقد زمام الراحة
انفصام الشخصية
تفكير باالنتحار
شعور بالخطأ
شعور بالخجل
ميل للبكاء
ضغط مالي
ضغط نفسي
ضغط عائلي
ضغط اجتماعي
ضغط من العمل
عدم ثقة بالنفس
رؤية أحالم مزعجة
عدم ميل للجنس اآلخر

أعـراض الـحـسـاسـيـة
.

جـهـاز حـسـاسـية الـوالـديـن
ال أحـد األم

).

شقيقة
شقيقة نصفية
أسنعمل أدوية شقيقة
صداع
صداع نصفي
صداع بمؤخرة الرأس
صداع بجبهة الرأس
صداع عند النهوض
صداع مع الجوع
صداع بعد حادث سير
أسنعمل أدوية صداع
صداع عند النهوض


نادرًا رقماً



















ال أعراض

(عدد الساعات



نادرًا رقماً

























ال أعراض

دراق
مرض السكر
مرض سكر أطفال
انخفاض سكر الدم
تضخم الغدة الدرقية
ضمور الغدة الدرقية
وذمة مخاطية
ضغط الغدة الكظرية


نادرًا رقماً

















الـجـهـاز الـعـصـبـي و الـنـفـسي

دائماً
























تكرراً


























ال أعراض

نادرًا رقماً

















































ال أعراض

حساسية للغبار
حساسية لحشرة السوس

حساسية لغبار الطلع
حساسية من الحليب
حساسية لألدوية
حساسية للحبوب
حساسية من البيض
حساسية ملونات األكل
اسم المادة ...........
حساسية للحيوانات
اسم المادة ..........
حساسية الكيماوية
اسم المادة ..........
حساسية للفواكه
اسم المادة ..........
حساسية للكأل
اسم المادة ..........
حساسية للفطريات
اسم المادة ..........
حساسية للحشرات
اسم المادة .........
حساسية لألشجار
اسم المادة .........

جـهـاز الرجال الـتـنـاســلـي



ال أعراض

جـهـاز النساء الـتـنـاســلـي

دائماً تكرراً نادراً رقماً
























































 أعراض طفحة سفلسية



 قمل في شعر المعانة



 العزل



 استئصال األسهر



 كبود جاف



 كبود عليه مبيد النظف



ال
نعم 
متزوج من أكثر من زوجه
ال
نعم 
 أريد فحص المؤثة
 تاريخ فحص للمؤثة __________________
 ضع توقيعك من فضلك .__________ 

دائماً


























مـعـلومات عـن طـريـقـة أكـلـي

 اللولب



 العزل



 كبود جاف



 حاجب مطاطي



 ربط المبايض



 حبوب منع الحمل



 مرهم مبيض للنطف



 جدول تنظيم الحيض



 استتصل أسهر الزوج



 كبود عليه مبيد النطف



ال 
نعم
 أريد فحصاً لألثداء
ال 
نعم 
 أريد فحصاً داخلياً
ال 
نعم 
 هل أنت حامل
ال 
نعم 
تلقيح صناعي سابق
ال 
نعم 
هل أستعملت كلوميد
عدد مرات استعمال الكلوميد _____________
____________
تاريخ آخر دورة حيض
_____________
تاريخ آخر فحص نسائي
عدد مرات الحمل_____________________
عدد مرات اإلجهاض__________________
عدد مرات اإلمالص___________________
عدد مرات الخداج____________________
_____________
تاريخ آخر فحص لألثداء
 إن كنت حامالً  ,عدد أشهر الحمل ________
 ضعي توقيعك من فضلك _________ 

عقم
ضعف جنسي
مرض الزهري
ضعف اإلنتصاب
سرعه في القذف
ألم في الخصيات
فتاق في الخصيات
سقل في الخصيات
تضخم المؤثة
ورم في الخصيات
حكة في شعر المثانة
حكة عالعضو التناسلي
أعراض المأل التناسلي
أعراض السيالن

دائماً

























تكرراً

























نادرًا رقماً

















































تكرراً




























ال أعراض

نادرًا رقماً






















 سيالن صديد من الحلمة

 سيالن دم من الحلمة

 سيالن حليب من الحلمة

 عارض مرض السيالن

 انقطاع الدورة الشهرية

 أعراض سن اليأس

 فطريات في المهبل

َ تآليل في المهبل

 قمل في شعر العانة

 أعراض طفحة سفلسية

 أعراض الحأل التناسلي

 ضعف الرغبة الجنسية

 استعمل محارم للدورة

 استعمل دحسة بالدورة

تضخم األثداء
أعراض تعرق
أعراض آالم الدورة
دورة طويلة
دورة قصيرة
سيالن مخاطي فرجي
حكة في الفرج
نزيف بعد الجماع
دورة غير منتظمة
دورة كل أسبوعين
وجود كتلة في األثداء

مواد تنظيم الحمل

أكل ثالث وجبات يومياً
أكل وجبتين يومياً
أكل وجبة واحدة يومياً
آكل الفطور يومياً
آكل الغداء يومياً
آكل العشاء يومياً
آكل بين الوجبات يومياً
آكل السلطة يومياً
آكل الفواكه يومياً
آكل اللحم يومياً
آكل السكريات يومياً
الرياضة ..........باليوم
سهر ..............باليوم
شاي ..............باليوم
البيرة .............باليوم
كحول .............باليوم
حليب .............باليوم
مياه غازية ......باليوم
التدخين ..........باليوم
شوكوالتة .......باليوم
حلويات ..........باليوم
قهوة عربية .....باليوم
قهوة أمريكية ...باليوم
مخدرات وما سواها
تحاليل أمراض الرجال
PSA
تحاليل أمراض السكر
Fasting Glucose
HbA1C
Bilirubin

تحاليل أمراض النساء
Progesterone
Estrogen
LH
FSH
CA 125

الـعـمـلـيـــات الـجــراحـــيــة



ال أعراض

التاريخ
العملية
____________
القلب
____________
الفتاق
____________
المرارة
____________
اللوز
____________
الزائدة
____________
القرحة
____________
األمعاء
____________
بواسير
____________
زوائد أنفية
الجيوب األنفية ____________
كتل سرطانية ____________
____________
الرحم
____________
المبيض
كتلة على الثدي ____________
____________
القيصرية
____________
قسـطرة
____________
تخطيط فلب
األدويـــة الـمـسـتـعـمـلـة حـــالــيــاً أو ســـابــقــاً

بخاخ للربو

كورتيزون

مضاد حيوي

حبوب الضغط

حبوب للصداع

حبوب أسبرين

حبوب تايلينول

حبوب منع الحمل

عالج مرض السكر

حبوب مضاد حيوي

عالج للكوليسترول

إبر لعالج الحساسية
إبر إنسولين لعالج السكر 
حبوب تقوية الغدة الدرقية 
موسع شرايين نيتروجليسيرين 

______________

______________

______________

______________

______________

______________























التحاليل المخبرية التي يجب إجراءها لتقييم حالتك
التحاليل العامة
CBC
Liver Enzymes
Cholesterol Panel
Creatinine
Homosystiene
G6PD
Vit D
تحاليل أمراض القلب والكوليسترول
Cardiac Profile
Homocysteine
Fibrinogen
Sen-CRP
ESR
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تحاليل األمراض السرطانية
CEA
Alphafetoprotein
Ca 19-9
Ca 15-3

يجب تكملة هذه القسيمة عن التاريخ الطبي منذ الوالدة لهذا اليوم
إن هذه القسيمة مهمة جداً ومصممة لتلقي ضوءً على حياتك من الوالدة إلى اليوم بترتيب سنوي ومتتابع بالنسبة للعمر من جميع النواحي المرضية والدوائية والنفسية والطبية .إن
الدكتور فاتح سراج الدين يرى أن عالج أي مرض يجب أن يُدرَس من جميع النواحي حتى يكون عالجاً كامالً و ناجحاً .لذا فإنه يريد أن يعرف عن كل ما تتذكره عن حياتك وعن األمراض
التي أصابتك وعن األدوية التي استعملتها وفترة إستعمالها وعن الفترة التي قضيتها في المستشفى والسبب الذي دعى لها مثالً لعملية اللوز و عملية المرارة إلخ .أنظر إلى المثال في
الصفحة التالية .ويريد أن يعرف أيضاً جميع األدوية التي استعملتها في حياتك وخاصة المضاد الحيوي (أنتيبيوتك) وحبوب منع الحمل والكورتيزون .يجب أن تشير إلى سنة بداية العالج
وإلى سنة نهاية العالج .يمكنك أن تضيف صفحات أخرى إذا احتاج األمر.
من بعض األمور التي يجب التركيز عليها هي:
 -2فترة الرضاعة -1 ،تاريخ واسماء جميع الألدوية التي استعملتها طوال حياتك -3 ،فترة التدخين -4 ،إستعمال المخدرات -5 ،العمليات الجراحية .

فترة العالج
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مثال

السنة

العمر
الوالدة
2
1
3
4
5
1
7
8
9
20
22
21
23
24
25
21
27
28
29
10
12
11
13
14
15
11
17
18
19
30
32
31
33
34
35
31
37
38
39
40
42
41
43
44
45
41
47
48
49
50
52
51
53
54
55
51
57
58

شرح الحالة المرضية بدقة من فضلك

يمكن إضافة صفحة ثانية إذا إحتاج األمر

قسيمة التاريخ الطبي والتاريخ العالجي
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إن هذه القسيمة مصممة لتلقي ضوءً على حياتك من الوالدة إلى اليوم بترتيب سنوي ومتتابع بالنسبة للعمر من جميع النواحي المرضية والدوائية والنفسية والطبية.
إن الدكتور فاتح سراج الدين يرى أن عالج أي مرض يجب أن يُدرَس من جميع النواحي حتى يكون عالجاً كامالً و ناجحاً .لذا فإنه يريد أن يعرف عن كل ما تتذكره عن
حياتك وعن األمراض التي أصابتك وعن األدوية التي استعملتها وفترة إستعمالها وعن الفترة التي قضيتها في المستشفى والسبب الذي دعى لها مثالً لعملية اللوز و
عملية المرارة إلخ .أنظر إلى المثال في الصفحة التالية .ويريد أن يعرف أيضاً جميع األدوية التي استعملتها في حياتك وخاصة المضاد الحيوي (أنتيبيوتك) وحبوب
منع الحمل والكورتيزون .يجب أن تشير إلى سنة بداية العالج وإلى سنة نهاية العالج .يمكنك أن تضيف صفحات أخرى إذا احتاج األمر.
من بعض األمور التي يجب التركيز عليها هي:
 -2هل رضعت عند الوالدة ( فترة الرضاعة) -1 ،كم كان عمرك عندما فطمتك والدتك -3 ،هل تدخن وماهي فترة التدخين -4 ،هل إستعملت المخدرات.
شرح الحالة المرضية
السنة العمر
فترة العالج
 2951الوالدة لم أرضع عند الوالدة بسبب مرض الوالدة
إلتهاب اللوز وعالج بالمضاد الحيوي
2
2957
إلتهاب اللوز وعالج بالمضاد الحيوي
1
إلتهاب اللوز وعالج بالمضاد الحيوي
3
إلتهاب اللوز وعالج بالمضاد الحيوي
4
2910
عملية إزالة اللوز
5
1
أعراض الربو عالج بالبخاخ والكورتيزون
7
2913
8
9
20
22
بداية الدورة الشهرية مع آالم حادة في البطن
21
2918
23
24
2970
25
21
27
28
زواج
29
2975
أختفاء أعراض الربو
10
2971
12
رشح وبرد وعالج بالمضاد الحيوي
11
2978
والدة أول طفل والدة طبيعية
13
2979
رشح وبرد وعالج بالمضاد الحيوي
14
2980
15
11
والدة طفلة قيصرية
17
2983
18
إفرزات مهبلية وعالج بمضاد الفطريات والمضاد الحيوي
19
2985
30
قلق عند النوم
32
2987
31
33
رشح وبرد وعالج بالمضاد الحيوي
34
2990
35
31
37
38
أعراض مرض السكر
39
2995
40
42
41
عالج للقلق بالدواء الصيدلي
43
2999
رشح وبرد وعالج بالمضاد الحيوي
44
1000
45
41
47
48
49
50
رشح وبرد وعالج بالمضاد الحيوي
52
1007
51
اليوم
53
54
55
51
57

