املنطقة  /احملافظة  :الرياض

الصورة الشخصية

املرحلة الدراسية  :االبتدائية
املدرســـــــــــــة  :دار السالم األهلية

استمارة الفحص الطيب املبدئي
مالحظة هامة :

البيانات الشخصية

اقرب شخص ميكن االتصال به

االسم رباعيا
اجلنسية

االسم

مكان و تاريخ امليالد

صلة القرابة

العنوان بالتفصيل

رقم اهلاتف
رقم اجلوال

هاتف املنزل
البيانات االجتماعية
عدد األخوة

أخ :

أخت :

ترتيب الطالب بينهم
مع من يعيش الطالب

مع الوالدين :

نعم

ال

مع غريهم :

الوالدين

على قيد احلياة :

نعم

ال

هل توجد قرابة بينهما  :نعم

إذا نعم حددها

ال

فيال :
بيت شعيب :
شقة سكنية :
حمل اإلقامة
التاريخ املرضي للطالب و عائلته وهل أصيب الطالب أو أحد أفراد عائلته بأي من األمراض التالية ؟
اسم املرض
السكري
الربو القصيب
أمرض الدم
أمراض القلب
أمراض أخرى ( حدد )
الفحص السريري

تاريخ االصابة باملرض

اسم الطالب

مدة اإلصابة

أحد األقارب  /حدد

املظهر العام
الطول :

سم

احلواس
النطق:

طبيعي

غري طبيعي

األجهزة الداخلية
القلب :

سليم

غري سليم

الوزن :

كجم

السمع :

طبيعي

غري طبيعي

الصدر:

سليم

غري سليم

غري طبيعي

البطن :

سليم

غري سليم

الرأس و الوجه و الرقبة :

سليم

غري سليم

احلالة العقلية :

اهليكل العظمي و األطراف:

سليم

غري سليم

حدة اإلبصار  :اليمنى

اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلد والشعر:

سليم

غري سليم
نعم

هل استكمل الطالب التطعيمات األساسية :

طبيعي

حاالت جراحية :

اليسرى
ال وحيال الستكماهلا

فحص الفم و األسنان
هل يستخدم الطالب الفرشة أو السواك لتنظيف أسنانه

عدد األسنان املسوسة

نعم بانتظام

عدد األسنان املخلوعة

نعم أحيانا

ال

عدد األسنان احملشوة
سليمة

حالة اللثة
التحاليل الطبية

غري سليمة
حتليل الدم

حتليل البول

حتليل الرباز

سكر  ........................... :زالل ............. :

طفيليات .............................................. :

هيموجلوبني  .................. :فصيلة الدم ......... :

دم ............................... :صديد.............:

دم ....................................................... :

كريات الدم احلمراء .................................. :

طفيليات ............................................ :

صديد .................................................. :

كريات الدم البيضاء .................................. :

أخرى ................................................ :
نتيجة الفحص الطيب

أخرى ................................................... :

أخرى ..................................................... :

الئق لاللتحاق مبدارس التعليم العام
الئق ومؤجل قبوله الحتياجه إىل :
غري الئق لاللتحاق بالتعليم العام .
اسم الفاحص  .......................................... :التوقيع .......................... :

التاريخ  ..................... :اخلتم :

