
 

 

 

 

 

 

       ........................ : תאריך                                                                                                        

 שאלון הערכת בריאות
 

                                                                                                                         :פרטים אישיים
 ____:גיל                                                                                                                                          

 _______________________: ת ב/אני עוסק____________________________ : שם פרטי ומשפחה

 _____________: מיקוד____________________________________________________ :כתובת

   00___-__________________: :טלפון נייד         0_____ -__________________:טלפון בבית 

 ____________________________________@_____________________ :e-mail: ל"דוא

 
 :ת/הצהרת המטופל

ואין בו שום מגבלה היכולה למנוע ממני , ת אודות מצב בריאותי הוא אמיתי ומלא/ה שהמידע שאני מוסר/הנני מצהיר

 .או באים במקום מפגש עם רופא/ידוע לי כי טיפולים אלה אינם מחליפים ו. ® דויד מירז במרפאת יםלקבל טיפול

או /או לרשום לי מרשם לתרופות ו/נם רופאים ואינם מוסמכים להמליץ ואי®  דויד מירזידוע לי כי המטפלים במרפאת 

 .ם או טיפולים אחרים שטופל בהם המטופללהחליט על דרכי טיפול רפואיים למעט אלה הקשורים לשיקו

בהם אטופל בהתאם למיטב שיקול , סידרת טיפולים/לקבלת טיפול®  דויד מירזלמרפאת ת את הסכמתי /אני נותן

 .ועל פי נסיונם ומיומנותם המקצועית, דעת מומחי המרפאה

דויד ה ממרפאת /הנני מסיר. וממטפליה כל אחריות לגבי מצב בריאותי הנוכחי®  דויד מירזממרפאת ה /הנני מסיר

כתוצאה , סידרת טיפולים / העלול לקרות במהלך הטיפול, יוממטפליה כל אחריות לגבי כל שינוי במצב בריאות מירז

 .ממילוי לא מדוייק ונכון של שאלון זה

 .מצהירה שכל המידע בשאלון רפואי זה הוא חסוי®  דויד מירזמרפאת 

 ______/______/        : תאריך____________  __: חתימה ___________________  :שם פרטי ומשפחה

 

 
 :מהמחלות הבאות ת/ה סובל/האם את

 :פירוט לא/ כן  נטילת תרופות באופן קבוע
 :פירוט לא/ כן  האם נותחת בעבר

  לא/ כן  דרכי השתן/ מחלת כליות  לא/ כן  מחלת לב הקשורה לקצב הלב
  לא/ כן  פטריות/ מחלת עור  לא/ כן  תרופות לאיזון לחץ הדם

  לא/ כן  אלכוהול/ צריכת סמים  לא/ כן  לחץ דם נמוך גבוה

 לא/ כן  תרופות לדילול דם
ה סובל מבעיית בריאות /האם את

 ?שאינה ברשימה
  לא/ כן 

  לא/ כן  ?האם טופלת במגע טרם הגעתך לא/ כן  נטיה ליצור קרישי דם
 ? ______שבוע לא/ כן  ?האם את בהריון –נשים  לא/ כן  דליות בורידים

  לא/ כן  ?נמצאת בטיפולי פוריות האם את לא/ כן  A /  B :סוג?  חולה סכרת
  לא/ כן  ?האם את במחזורך החודשי כעת לא/ כן  דיכאון/ חרדה 
 1-2: נורמה       _________             הפעמים ביממה ' מס -צואה  לא/ כן  איידס/ סרטן 

  4-11: נורמה                   _________הפעמים  ביממה ' מס -שתן  לא/ כן  אפילפסיה


