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 :الشخصية البيانات

 األول االسم األخير االسم

 الميالد تاريخ الميالد اسم

 الجنسية الميالد محل

 األم اللغة

 الديانة االجتماعية الحالة

 العمل رب الوظيفة

 :الحمل فترة خالل العمل
 نعم  ال 

 

 للعمل؟ حظرٌ  يوجد هل
 ال  نعم 

 

 متى؟ منذ

  :المنزل رقم الشارع،

  :السكن محل البريدي، الرمز

 :الجوال الهاتف :الهاتف رقم

  :اإللكتروني البريد عنوان

  (:النساء طبيب) األخصائي

 :الطواريء حالة في معه التواصل يمكن من أو الشريك

 األول االسم األخير االسم

 الميالد تاريخ الميالد اسم

 :الجوال الهاتف الوظيفة

 :الصحي التأمين عن بيانات

 األولى المقابلة عند المرضي التاريخ تسجيل
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 :التأمين رقم :الصحي التأمين شركة اسم

 :الخاص اإلضافي التأمين

 :المستشفى في لدينا اإلقامة خالل اإلقامة بخصوص رغبات

 !إضافية رسوم ودفع اإلمكانية توافر عند إال الرغبات تحقيق يمكننا ال أنه إلى االنتباه نرجو

 واحد بسرير غرفة 

 (الواحد لليوم يورو 91,90 القانوني الصحي التأمين في)

 بسريرين غرفة 

 (الواحد لليوم يورو 40,45 القانوني الصحي التأمين في)

 أسّرة بثالثة غرفة في العادية اإلقامة  عائلية غرفة 

 (الواحد لليوم يورو 124,00 القانوني الصحي التأمين في)

 .4 .3 .2 .1 :السابقة الوالدات

     :السنة

     :المستشفى

     :الحمل أسبوع

 أو قيصرية أو طبيعية والدة مثالاٌ) الوالدة نوع
 (بالجفت والدة

    

     :المدة

     :الحاجز إصابة

     :المضاعفات

     :الجنس

     :الوزن

     :النمو

     :النفاس مسار

     ال/  نعم: الرضاعة

     :المدة

     مشاكل؟
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 .4 .3 .2 .1 :السابقة الحمل حاالت

     :السنة

     :المستشفى

     :الحمل أسبوع

     الحمل إنهاء /اإلجهاض حاالت

     التخدير/اإللغاء

     خاصة أمور

 مخاطر؟ أو مضاعفات الحمل هذا في ظهرت هل

 البولي الجهاز عدوى  فطري إلتهاب  نزيف حاالت 

 الدم

 مبكرة والدة آالم 

 الحمل سكر  الغذاء تناول قلة  باألنسولين الحقن 

 :أخرى مشاكل

 هو؟ فما نعم، كان إن الحمل؟ هذا في الوالدة قبل تشخيص إجراء تم هل

 الرقبة تجاعيد قياس  (برانا اختبار أو التوافق اختبار مثالاٌ) الدم تحليل 

 األمنيوني السائل فحص  غيرها... 

 :الخاصة المرضية السيرة

  :الحالي الوزن  :الحمل قبل الوزن  :الطول

 تدخنين؟ هل

    اليوم؟ في سيجارة كم نعم ال

 

 ال نعم  الكحول؟ تشربين هل

 نعم المخدرة؟ العقاقير تتعاطين هل
 هي؟ ما

 أو الدرقية، للغدرة المثال سبيل على) بانتظام أدوية تتناولين هل
 ؟(الحديد أو الماغنسيوم مثل فيتامينات/بالحمل خاصة أدوية حتى

 

http://www.frauenklinik.ukw.de/


 
 

 

 فورتسبورغ الجامعي المستشفى

 متعددة والمستشفى والوالدة النساء أمراض مستشفى

 التخصصات
Josef-Schneider Str. 4, C15 

97080 Würzburg  
www.frauenklinik.ukw.de 

  التحمل؟ عدم/الحساسية من تعانين هل

 السكري، النظر، طول أو قصر) أساسية أمراض من تعانين هل
 إلى الميل/الدم لطتج الدم، ضغط ارتفاع الدرقية، الغدرة مرض
 ؟((الربو) التنفس /الرئة مشاكل الدم، تجلط

 

 لكٌ  أجريت هل
 جراحية؟ عمليات

 المضاعفات التخدير ماذا المستشفى متى

1      

2      

3      

 الوالدان مثالاٌ) المقربين أقاربك أحد يعاني هل
 أمراض من( واألخوات اإلخوة أو الجدان أو

 مرض مثالاٌ) العالج تستوجب مزمنة
 الخثار، الدم، ضغط ارتفاع السكري،

 ؟(اإلعاقة الدم، تخثر اضطرابات

 

 

 

 

 :التوجيه في المساعدة بغرض شخصية مالحظات

  للوالدة؟ االستعداد دورات إحدى بزيارة قمتي هل

 :االسم النفاس؟ لفترة قابلة بالفعل لديك هل

  الوالدة؟ خالل بمرافقتك له يُسمح الذي من

  :الهاتف ورقم االسم

 المرافق الشخص على يجب التالية األمور/الفحوصات إجراء عند
 :الغرفة مغادرة

 

 

    الوالدة؟ عن تصورك هو ما

 الوالدة بعد صدرك على طفلك بوضع نقومي أن في ترغبين هل
 مباشرة؟

 نعم  ال  السؤال نرجو 

 حينها

 بهذا رغبات أي لديك هل. للمشيمة والدة تحدث الطفل والدة بعد
 (السري الحبل دم أخذ المشيمة، كريات مثالاٌ) الخصوص؟
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 بالعيادة والدة الوالدة؟ بعد اإلقامة في رغباتك هي ما
 الخارجية

 الوالدة بعد أيام، 3-2) عادية إقامة
 (أيام 5-4 حوالي القيصرية

 طفلك؟ إرضاع في ترغبين هل
 نعم  ال  الوالدة بعد فقط 

 بعد ما لبن) مباشرة
 ((مباشرة الوالدة

 ترغبين هل عاداتك؟ بخصوص نعرفها أن يُفضل أشياء هناك هل. اآلن حتى نذكرها لم التي األخرى الرغبات جميع ذكر يلي فيما يمكنكِ 

 بالك؟ يشغل آخر بشيء إبالغنا في

 

 

 

 

ا  !بنا لثقتكم شكرا
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