مدرسة العائلة المقدّسة الفرنس ّية  -جونيه
قسم التمريض
الطبي
الملف
إستمارة
ّ
ّ

هذه اإلستمارة ّ
الط ّبيّة يمألها الوالدان و تحفظ بسريّة تامّة.
أ -معلومات شخصيّة :
اإلسم ______________________ :

الشهرة ______________________ :

تاريخ الوالدة __________________ :

فئة الد ّم ______________________ :

إسم وشهرة الشخص الوصيّ _______________________________ :
أرقام الهاتف  :المنزل  ____________ :خلويّ األب ____________ :
أرقام الهاتف  :عمل األب ______________ :

خلويّ األم ____________ :

عمل األم ______________ :

الشخص الذي يجب اال ّتصال به في حاالت الطوارئ :
إسمه وشهرته ________________ :

صلته  _____________ :رقم هاتفه _______________ :

ب -المعلومات ّ
الط ّبيّة:
يرجى وضع إشارة  Xإذا كان ولدكم يعاني من حالة صحّ يّة واردة أدناه :
-1
روماتيزم □______________________

أمراض في الجهاز التنفّسي (ربو) □_________________

أمراض في المسالك البوليّة □____________

أمراض القلب □ ____________________________

داء ال ّنقطة ّ
(هزة الحيط) □______________

س ّكري □_________________________________

سمع □_________________________

نظر □ _________________________________

حساسيّة □ ______________________
حاالت مرضيّة أخرى :
-2
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________ ____________________________________
العمليّات الجراحيّة التي خضع لها الولد (نوعها و تاريخ إجرائها) :
-3
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-4

يرجى رفق الملف بصورة عن دفتر الولد الصحّ ي تشير إلى برنامج اللقاحات الذي ي ّتبعه :

إسم الطبيب المعالج ______________________ :

-5

رقم هاتفه ___________________ :

عالج حاليّ ( :نوع الدواء ،أوقات تناوله ،عدد الجرعات)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
إسم الطبيب المعالج ______________________ :

-6

عالج خاص :

رقم هاتفه ___________________ :

□ فيزيائي

إسم المعالج  ________________ :رقم هاتفه ___________ :

□ تقويم نطق

إسم المعالج  ________________ :رقم هاتفه ___________ :

□ نفسي

إسم المعالج  ________________ :رقم هاتفه ___________ :

□ غيره  ___________ :إسم المعالج  ____________ :رقم هاتفه __________ :

يرجى إعالم المدرسة بالموانع و اإلجراءات التي علينا ا ّتباعها تجاه التلميذ :نظام غذائيّ  ،رياضة ،مشكلة نظر...
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

في _________________ :

التوقيع __________________ :

مالحظة مه ّمة  :ال تستطيع ممرضة المدرسة إعطاء الدواء أو العالج الذي وصفه الطبيب للولد إال بموجب نسخة عن
وصفة الطبيب .
إذن اإلستشفاء:
القانوني وشهرته) _________________________ أسمح إلدارة المدرسة
الوصي
أنا المو ّقع أدناه( ،إسم
ّ
ّ
والملحة بأخذ التدابير المناسبة ومنح التلميذ المذكور اسمه أعاله العناية الطب ّية الالزمة في حال
في الحاالت الطارئة
ّ
ّ
تعذر أو استحال اال ّتصال بي بش ّتى الطرق.
مالحظة  :في حال ضرورة اللجوء إلى المستشفى يت ّم نقل التلميذ إلى أقرب مستشفى .
التوقيع _____________ :

