االتحاد الرياضي للمدارس الثانوية بوالية ميتشيغان
التاريخ الطبي
• ﻳُﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ  18ﺳﻨﺔ.
• ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أدﻧﺎﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ  18ﺳﻨﺔ.

الموسم الرياضي الحالي يبدأ في أو بعد  15أبريل من العام الدراسي السابق
اﻷول

اﻷﺧﻴﺮ

النوع

اﻷوﺳﻂ

الدرجة

تاريخ الميالد
---

اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﺮﻗﻢ واﺳﻢ اﻟﺸﺎرع
ﻋﻨﻮان

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

السن
---

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

اﻟﻄﺎﻟﺐ:

هﺎﺗﻒ اﻟﻌﻤﻞ

اﺳﻢ اﻷب أو اﻟﻮﺻﻲ

ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﺳﻢ اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ
هﺎﺗﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ

هﺎﺗﻒ اﻟﻌﻤﻞ

هﺎﺗﻒ ﻣﻨﺰل اﻟﻄﺎﻟﺐ

التاريخ الطبي
نعم

أسئلة عامة
هﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻣﻨﻌﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺎت أو ﻗﻴّﺪ ﻣﺸﺎرآﺘﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب؟

ال

أسئلة عن صحة القلب خاصة بعائلتك
هﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ أي ﻓﺮد ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﻼل اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺒﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺴﺒﺐ
ﻻﺿﻄﺮاب ﻧﻈﻢ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺘﻼزﻣﺔ QTاﻟﻄﻮﻳﻠﺔ؟

نعم

أسئلة طبية
هﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ؟

ال

هﻞ وﻟﺪت ﺑﺪون ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻓﻘﺪت أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻚ؟
ﺣﺪد ﺑﻮﺿﻊ داﺋﺮة :آُﻠﻴﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻄﺤﺎل اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ )ﻟﻠﺬآﻮر(
أي ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ _____________ ؟

هﻞ ﻣﺎت أي ﻓﺮد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎآﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ أو ﺣﺪث
ﻟﻪ ﻣﻮت ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ  50ﺳﻨﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻐﺮق ،ﺣﺎدث ﺳﻴﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر أو ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻮت اﻟﺮﺿﻊ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ(؟

هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﺣﺎﻻت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة؟ إن آﺎن ﻧﻌﻢ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ
ﺑﻮﺿﻊ داﺋﺮة ________________:
هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ؟

هﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ أي ﻓﺮد ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ ﺗﺴﺎرع اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺒﻄﻴﻨﻲ ﻋﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﻜﺎﺗﻴﻜﻮﻻﻣﻴﻨﻲ ،ﻣﺘﻼزﻣﺔ  QTاﻟﻘﺼﻴﺮة؟

هﻞ أُﺟﺮﻳﺖ ﻟﻚ ﺟﺮاﺣﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟
نعم

أسئلة عن صحة القلب تتعلق بك

ال

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺈﻏﻤﺎء أو ﺷﺒﻪ إﻏﻤﺎء أﺛﻨﺎء أو ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻤﺎرﻳﻦ
رﻳﺎﺿﻴﺔ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺷﻌﺮت ﺑﻌﺪم ارﺗﻴﺎح أو أﻟﻢ أو ﺿﻴﻖ أو ﺿﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ؟
هﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺪوار أو ﻗﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ؟

أسئلة عن العظام والمفاصل

هﻞ أﻧﺖ ﻗﻠﻖ ﺑﺸﺄن وزﻧﻚ؟
نعم

هﻞ أُﺻﺒﺖ ﺑﺠﺮح ﻓﻲ اﻟﺮأس أو ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟

ال

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺒﺖ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأس أدت إﻟﻰ ارﺗﺒﺎآﻚ أو ﺷﻌﻮرك
ﺑﺼﺪاع ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺬاآﺮة؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺨَﺪر أو َﻧﻤَﻞ أو ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺬراﻋﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻀﺮب أو ﺳﻘﻮط؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺬراﻋﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻠﻀﺮب أو اﻟﺴﻘﻮط؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺠﺮح اﺳﺘﻠﺰم إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺮﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ أو اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ أو أﺧﺬ ﺣﻘﻦ أو ﻋﻼج أو دﻋﺎﻣﺔ أو ﺟﺒﻴﺮة
أو ﻋﻜﺎزات؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮاراﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻔﻬﻘﻲ )ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون أو اﻟﺘﻘﺰم(؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺟﺮﻳﺖ ﻓﺤﺺ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﻗﺒﺔ أو
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻔﻬﻘﻲ )ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون أو اﻟﺘﻘﺰم(؟
هﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم دﻋﺎﻣﺔ أو ﺟﻬﺎز ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﻌﻈﺎم أو أي ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؟

هﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ أو ﻣﺮض اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻀﺎﻣﺔ؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض آﺎواﺳﺎآﻲ؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﻜﺴﺮ إﺟﻬﺎدي؟
هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺮح ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم أو اﻟﻌﻀﻼت أو اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﻳﺰﻋﺠﻚ؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ؟

تاريخ جھاز المناعة
هﻞ ﻓﻘﺪت أﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ )اﻟﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ واﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻰ
واﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس ) (Tdapاﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﺴﺤﺎﺋﻴﺔ ) ،(MCV4ﻓﻴﺮوس
اﻟﻮرم اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي ) ،(HPVاﻟﺤﻤﺎق ،اﻟﻨﻜﺎف واﻟﺤﺼﺒﺔ واﻟﺤﺼﺒﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ) (MMR؟
أسئلة طبية
هﻞ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻹﻋﻴﺎء أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺣﺎر؟
هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﺎل أو أزﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
أو ﺑﻌﺪﻩ؟
هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺎت ﺻﺪاع أو ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺨﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ؟
أسئلة عن صحة القلب خاصة بعائلتك
هﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،أو ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ أو ﺟﻬﺎز ﻣﺰﻳﻞ اﻟﺮﺟﻔﺎن؟
هﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﻼل ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻀﺨﺎﻣﻲ اﻻﻧﺴﺪادي أو
ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎرﻓﺎن أو ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺑﺮوﺟﺎدا؟
هﻞ أُﺻﻴﺐ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺈﻏﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر؟
هﻞ أُﺻﻴﺐ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﻨﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة؟
هﻞ ﺗﻌﺮض أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﻏﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر؟

هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷآﻞ؟

هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺠﺮح ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم أو اﻟﻌﻀﻼت أو رﺑﺎط أو وﺗﺮ أدى
إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎﻋﻚ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أو ﻟﻌﺒﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﻜﺴﺮ أو ﺗﻬﺸﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم أو ﺧﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ؟

هﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﻌﺐ آﺒﻴﺮ أو ﻗﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺴﺮﻋﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻠﺒﻚ؟
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :رﺳﻢ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻣﺨﻄﻂ ﺻﺪى اﻟﻘﻠﺐ
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﺻﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة أو ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب
ﻧﻮﺑﺎت ﺻﺮﻋﻴﺔ؟
هﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﻧﺒﻀﺎت ﻗﻠﺒﻚ أو ﻓﻘﺪان ﻧﺒﻀﺎت )ﻧﺒﺾ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ(
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أﺧﺒﺮك ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم؟

هﻞ ﺗﺤﺎول زﻳﺎدة وزﻧﻚ أو اﻧﻘﺎﺻﻪ أو أوﺻﺎك أﺣﺪ ﺑﺬﻟﻚ؟
هﻞ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ أو ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺗﻨﺎول أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻷﻃﻌﻤﺔ؟
هﻞ ﺗﺮﺗﺪي ﻧﻈﺎرات واﻗﻴﺔ أو واﻗﻴًﺎ ﻟﻠﻮﺟﻪ؟

هﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻟﻢ أو ﺗﻮرم أو ﺣﺮارة أو اﺣﻤﺮار ﻓﻲ أي ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻠﻚ؟

نعم

ال

هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻟﻢ ،اﻧﺘﻔﺎخ ﻣﺆﻟﻢ أو ﻓﺘﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺨﺬ؟
هﻞ هﻨﺎك أﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺮﺑﻮ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻨﺸﺎق أو دوا ًء ﻟﻠﺮﺑﻮ؟

نعم

ال

نعم

نعم

ال

ال

هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻧﺖ أو ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﺔ أو ﻣﺮض ﻓﻘﺮ اﻟﺪم
اﻟﻤﻨﺠﻠﻲ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﺄي ﻣﺸﺎآﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ أو اﻟﺮؤﻳﺔ أو إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ؟
هﻞ ﺗﺮﺗﺪي ﻧﻈﺎرات أو ﻋﺪﺳﺎت ﻻﺻﻘﺔ؟
هﻞ ﺳﺒﻖ أن أُﺻﺒﺖ ﺑﻤﺮض اﻟﻬﺮﺑﺲ أو ﻋﺪوى ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ
اﻟﺬهﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ؟
هﻞ أُﺻﺒﺖ ﺑﺪاء آﺜﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪات اﻟﻤﻌﺪي ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي أو ﻗﺮوح ﺿﻐﻂ أو ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻠﺪﻳﺔ
أﺧﺮى؟

هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ؟
لإلناث فقط

نعم

هﻞ ﺟﺎﺋﺘﻚ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟
آﻢ آﺎن ﻋﻤﺮك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺋﺘﻚ أول دورة ﺷﻬﺮﻳﺔ؟
آﻢ دورة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺟﺎﺋﺘﻚ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟

بيان وشھادة التأمين
ﺳﻮف ﻳﻠﺘﺰم اﺑﻨﻨﺎ/ﺗﻠﺘﺰم اﺑﻨﺘﻨﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪارس ،وﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع.
ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ________________________________________________ :اﻟﻌﻘﺪ رﻗﻢ_______________________________________:
ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ___________________________ :واﻟﻮاﻟﺪ/اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ  18ﺳﻨﺔ________________________________________ :
 > ------------------------------------ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج إذا آﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ رﻳﺎﺿﻲ < ---------------------------------

معلومات للطوارئ ُ -تستوفى بواسطة أحد الوالدين أو الوصي أو شخص بالغ  18سنة.

اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ _______________________________________________________________________ :اﻟﺪرﺟﺔ_______:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  __________________ (1هﺎﺗﻒ رﻗﻢ  ___________________#:هﺎﺗﻒ ﺧﻠﻮي رﻗﻢ____________________:
اﺗﺼ ﻞ ﺑـ أو  _______________________ (2هﺎﺗﻒ رﻗﻢ  _______________#:هﺎﺗﻒ ﺧﻠﻮي رﻗﻢ_____________________:
ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ _________________________________________________ :اﻟﻬﺎﺗﻒ____________________________:
أﻧﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ________________________________________________________________________________:
ردود ﻓﻌﻞ ﻟﻸدوﻳﺔ________________________________________________________________________________:
اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ________________________________________________________________________________:

ال

االتحاد الرياضي للمدارس الثانوية بوالية ميتشيغان
نماذج الفحص الطبي واإلجازة والموافقة
• ﻳُﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ  18ﺳﻨﺔ.
• ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ

 18ﺳﻨﺔ..

الموسم الرياضي الحالي يبدأ في أو بعد  15أبريل من العام الدراسي السابق
ُترجى طباعة ھذا النموذج
اﻷﺧﻴﺮ

اﻷول

اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻴﻼد:
ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل

اﻟﺪرﺟﺔ:

اﻟﻮﻻﻳﺔ
7

8

9

10

11

12

اﻷوﺳﻂ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻴﻼد

اﻟﺸﻬﺮ

اﻟﻴﻮم

اﻟﻄﺎﻟﺐ│

اﻟﺴﻨﺔ
:

│

اﻟﻤﺪرﺳﺔ:

الفحص البدني واإلجازة الطبية
ُتستوفى بواسطة الطبيب القائم بالفحص أو طبيب الطب التقويمى أو الطبيب المساعد أو الممرضة المساعدة و ُترد إلى المريض على الفور .يمكن إضافة فئات أو حذفھا .حدد العمود المناسب
اﻟﻔﺤﺺ) :ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻼزم(

اﻟﻄﻮل:

اﻟﻮزن:

ذآﺮ/أﻧﺜﻰ

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم:

طبي
اﻟﻤﻈﻬﺮ :ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗﺸﻮهﺎت ﻣﺎرﻓﺎن )ﺟﻨﻒ ﺣﺪاﺑﻲ ،ﺣﻨﻚ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻮس ،ﺗﻘﻌﺮ اﻟﺼﺪر ،ﻋﻨﻜﺒﻴﺔ اﻷﺻﺎﺑﻊ ،اﻣﺘﺪاد اﻟﺬراﻋﻴﻦ< اﻟﻄﻮل ،ﻓﺮط
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ،ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮ ،هﺒﻮط اﻟﺼﻤﺎم اﻟﺘﺎﺟﻲ ،ﻗﺼﻮر اﻷﺑﻬﺮ(
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺪﻗﺔ

/
طبيعي

اﻟﻨﺒﺾ :

اﻟﺮؤﻳﺔ :اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻰ /20

نتائج غير طبيعية

اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﺴﺮى /20

الجھاز العضلي الھيكلي
اﻟﻌﻨﻖ
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻜﺘﻒ/اﻟﺬراع
اﻟﻤﺮﻓﻖ/اﻟﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﻌﺼﻢ/اﻟﻜﻒ/اﻷﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻮرك/اﻟﻔﺨﺬ
اﻟﺮآﺒﺔ
اﻟﺴﺎق/اﻟﻜﺎﺣﻞ
اﻟﻘﺪم/أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪم
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ :ﻣﺸﻴﺔ اﻟﺒﻄﺔ

اﻟﺴﻤﻊ

اﻟﻌﻴﻨﺎن/اﻷذﻧﺎن/اﻷﻧﻒ/اﻟﺤﻠﻖ:
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ
اﻟﻘﻠﺐ :اﻻﻧﺘﻔﺎﺧﺎت )اﻟﺘﺴﻤﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻗﻮف ،أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء -/+ ،ﻣﻨﺎورة ﻓﺎﻟﺴﺎﻟﻔﺎ( ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى )(PMI
اﻟﻨﺒﻀﺎت اﻟﻔﺨﺬﻳﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻀﺎت:
اﻟﺮﺋﺘﺎن:
اﻟﺒﻄﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ )اﻟﺬآﻮر ﻓﻘﻂ(
اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺬآﺮ ﺑـ داء اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬهﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ ،ﺳﻌﻔﺔ اﻟﺠﺴﺪ
اﻟﻬﺮﺑﺲ،
اﻟﺠﻠﺪ:
اﻷﻋﺼﺎب:

طبيعي

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ :ﻧﻌﻢ ﻻ
نتائج غير طبيعية

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:
أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺬآﻮر اﺳﻤﻪ أﻋﻼﻩ ،وأوﺻﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ أدﻧﺎﻩ
آﺮة اﻟﺒﻴﺴﺒﻮل  -آﺮة اﻟﺴﻠﺔ  -اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﺞ  -اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  -ﻗﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ  -آﺮة اﻟﻘﺪم  -اﻟﺠﻮﻟﻒ  -اﻟﺠﻤﺒﺎز
هﻮآﻲ اﻟﺠﻠﻴﺪ  -اﻟﻠﻜﺮوس  -اﻟﺘﺰﺣﻠﻖ  -آﺮة اﻟﻘﺪم  -اﻟﻜﺮة اﻟﻠﻴﻨﺔ  -اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ  -اﻟﺘﻨﺲ  -اﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى  -اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  -اﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ
الموسم الرياضي الحالي يبدأ في أو بعد  15أبريل من العام الدراسي السابق
ﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم
اﻟﻄﺒﻴﺐ _______________________________________________________________________________________________________ :
ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮع
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ  ____________________________________________________________________________________________:اﻟﺘﺎرﻳﺦ_______________________:

مشاركة الطالب وموافقة أحد الوالدين أو الوصي أو شخص بالغ  18سنة
هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﻠﻤﻲ .ﻟﻢ أﺗﻠﻖ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ ،وﻻ أي ﻣﻜﺎﻓﺄة رﻣﺰﻳﺔ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻻرًا ) 25.00دوﻻرًا( ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ
ﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻢ أﺷﺎرك ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻤﺪرﺳﺘﻲ ﻓﻲ أي رﻳﺎﺿﺔ ،ﻟﻦ أﺷﺎرك ﻓﻲ أي ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻤﺪرﺳﺘﻲ .أﻧﺎ أدرك أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﱠ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ وﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻹﻗﺮار أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺬآﻮر اﺳﻤﻪ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪارس ،وﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ) (MHSAAﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  -ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )(FERPA
وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻘﻮﻟﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ) - (HIPAAﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪارس ،وأﻧﺎ أدرك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
أﺻﺮح ﻟﻪ/ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ آﻌﻀﻮ ﻓﻲ رﺣﻼت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
آﻤﺎ أدرك أﻳﻀًﺎ أن اﺑﻨﻲ أو اﺑﻨﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ/ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن.
توقيع الطالب _______________________________________________________________________ :التاريخ________________ :

توقيع الوالد أو الوصي أو شخص يبلغ  18سنة _______________________________________________________________________ :التاريخ________________ :
 > -------------------------------يمكن فصل ھذا الجزء من النموذج إذا كان مطلوبًا لمرافقة طالب رياضي< ------------------------------------

الموافقة على العالج الطبي ُ -تستوفى بواسطة أحد الوالدين أو الوصي أو شخص بالغ  18سنة.
أﻗﺮ أﻧﺎ ،________________________________________ ،ﺑﺎﻟﻎ  18ﺳﻨﺔ ،أو واﻟﺪ أو وﺻﻲ ﻋﻠﻲ ________________________________ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،آﻤﺎ أﻗﺮ أن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ .ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أواﻓﻖ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ،آﻤﺎ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.

_________________________________________________________________________________
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻳﺒﻠﻎ  18ﺳﻨﺔ

______________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

