 אישי סודי -מסמך זה ,הכולל מידע רפואי אישי וסודי
מוגן ע"פ חוק הגנת הפרטיות
והמוסרו שלא כדין עובר עבירה

יצירת קשר

פרטים אישיים
תאריך_________________________________
שם___________________________________
כתובת_________________________________

טלפון נייד_______________________________
טלפון בבית______________________________
אימייל_________________________________:

גיל______ תאריך לידה_____________________
עיסוק_________________________________

איש קשר נוסף לעת הצורך:

מצב משפחתי____________________________
כיצד הגעת אלינו? ________________________

שם____________________________________
קירבה__________________________________

______________________________________

טלפון נייד_______________________________

היסטוריה רפואית
מה הסיבה לפנייתך לטיפול?
___________________________________ )1
___________________________________ )2
___________________________________ )3

כמה זמן את /סובל/ת מהבעיה העיקרית לשמה
הגעת?_________________________________
עד כמה חמורה הבעיה מ 1 -עד =10( ?10סבל בל-יתואר,
=1לא מפריע במיוחד) .אנא סמנו:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
האם הבעיה היא בעלת אופי קבוע או האם יש שעות
או ימים יותר טובים/פחות טובים?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
תרופות ו/או תוספי תזונה שאת/ה
לוקח/ת_______________________________:
מחלות קשות ,תאונות ו/או ניתוחים שהיו לך_____:
________________________________________
_________________________________________

ציינ/י אם היו/ישנן מחלות בקרובי משפחה (קשר דם)
מחלת לב
❑
סכרת
❑
שבץ
❑
לחץ דם גבוה
❑
מחלת כליה
❑
סרטן
❑

ציינ/י סימפטומים שיש לך או היו לך באופן בולט
בשנה האחרונה:
❑ דיכאון
❑ כאבי ראש
❑ סחרחורות
❑ קושי להתרכז
❑ דאגנות יתר
❑ נבהל/ת בקלות
❑ כעסים
❑ פחדים
❑ עייפות/לאות
❑ חוסר שינה/קשיי הרדמות
❑ עלייה או ירידה במשקל
❑ עצבנות/חרדה
ציינ/י מחלות שיש לך או היו לך בעבר:
❑ אלרגיות
❑ אנמיה
❑ דלקת פרקים
❑ סרטן
❑ סכרת
❑ מחלת לב
❑ דימומים
❑ גוש בשד
❑ לחץ דם גבוה
❑ איידס
❑ כולסטרול גבוה
האם יש אבחנה מערבית לבעיה ממנה את/ה סובל/ת?
_______________________________________
_______________________________________
עמוד הבא <<<<<<<<<<<<---------------------------

היסטוריה רפואית .....המשך

ציינ/י סימפטומים שיש לך או היו לך באופן בולט
בשנה האחרונה:
שרירים/מפרקים/עצמות:
❑ רעד
❑ התכווצויות
❑ מפרקים נפוחים
כאבים ,חולשה ,נימול ב:
❑ זרועות או ירכיים
❑ רגליים
❑ ידיים
❑ צוואר
❑ כתפיים
❑ שכמות
❑ גב תחתון
❑ ברכיים
עיניים/אוזניים/גרון/מערכת נשימה
❑ אסטמה/צפצופי נשימה
❑ קוצר ראייה/טשטוש ראייה
❑ קשיי נשימה
❑ כאבי אוזניים
❑ נחירות
❑ כאבי עיניים
❑ התקררויות תכופות
❑ קדחת השחת
❑ צרידות
❑ בעיות חניכיים
❑ דימום מהאף
❑ ירידה בשמיעה
❑ שיעול כרוני
❑ צלצולים באוזניים
❑ בעיות בסינוסים
עור
❑ שטפי דם בעור
❑ יובש עור
❑ גרד
❑ פריחה
❑ עור רגיש
❑ הזעת יתר
❑ ציפורניים יבשות
❑ ציפורניים שבירות
מערכת שתן/רבייה
❑ דם בשתן
❑ שתן תכוף
❑ בריחת שתן
❑ אבנים/זיהום בכליות
❑ חשק מיני ירוד

מערכת לב וכלי דם
❑ כאבים בחזה
❑ לחץ דם גבוה
❑ לחץ דם נמוך
❑ התקף לב בעבר
❑ דופק מהיר
❑ דופק לא סדיר
❑ נפיחות קרסוליים
מערכת עיכול
❑ שיהוקים ,גזים או תחושת נפיחות לאחר
ארוחה
❑ עצירות
❑ שלשולים
❑ כאבי בטן
❑ רעב מוגבר
❑ טחורים
❑ בחילות
❑ תיאבון ירוד
❑ הקאות
גברים בלבד:
❑ בעיות זקפה
❑ גרד באשכים
❑ פרוסטטה
נשים בלבד:
❑ נשירת שיער
❑ דימום בין הווסתות
❑ קרישי דם בוסת
❑ הפרשות וגינליות
❑ דם רב בוסת
❑ דם מועט בוסת
❑ כאבי וסת חזקים
❑ מחזור לא סדיר
❑ תופעות גיל המעבר (אי-שקט ,הזעות ,גלי
חום ,יובש)...
❑
❑
❑

תסמונת קדם-וסתית PMS
הפלה בעבר
שחלות פוליציסטיות

האם יתכן שאת בהריון? ________
האם הנך מעשנ/ת? ___________

חתימה

הנני נותנ/ת את הסכמתי לקבל טיפול בדיקור סיני .אני מאשר/ת כי אני מודע/ת שטיפול זה אינו מהווה
תחליף לכל טיפול רפואי קונבנציונלי ו/או התייעצות ברופא קונבנציונלי ,וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול
תרופתי או טיפול רפואי אחר ללא התייעצות עם רופא .כמו-כן ,אני מבינ/ה כי אין ערובות לריפוי או
לשיפור במצבי.
תאריך __________ :שם וחתימה____________ :

