
 
 
 

 
 

: اسم الطالب  

 المدرسة:............................................................. .................../.................: الشعبةالصف / 

 انثى□   ذكر       □ الجنس:     تاريخ الميالد:

 يتم توزيع هذا النموذج للطلبة المستهدفين للتطعيم لجمع المعلومات الصحية عن الطالب قبل اعطاء التطعيم.مالحظة: 
  . ممرضة المدرسة /االتصال بممرضلالستفسار : يرجى  

 م البند نعم ال

  
زراعة  ,سرطان الغدد الليمفاوية ,هل يعاني الطالب/ الطالبة من اي حالة قد تضعف الجهاز المناعي للطالب مثل سرطان الدم

 االعضاء الخ؟  
1 

  
اذا كانت  ؟ الماضية أحد عشر شهرا – خالل الثالثة اشهربالزما هل تعرض الطالب/ الطالبة لنقل دم او اجسام مضادة او 

 --------------------------------------------------االجابة نعم اذكر التاريخ
2 

  
 اذا كانت االجابة نعم اذكر المضاعفات او مضاعفات بعد التطعيم؟ ألي حساسيةسابقا  هل تعرض الطالب/ الطالبة 

------------------------------------------------- 
3 

  
ي أمن  حساسية او الخميرة  – الزئبق –البيض  –الجيالتين  –المضادات الحيوية  -من ة هل لدى الطالب او الطالبة حساسي

 --------------------------------------------------اذكرها   شيء اخر؟
4 

 5 هل تعرض  الطالب/ الطالبة لالمراض الجلدية او الحكة او الحساسية الجلدية حاليا او سابقا ؟  

 6 تجلط الدم؟  لمنع مراض نزفية او يتناول اي ادويةأ ةهل يعاني الطالب من اي  

 7 ---------------------اذكر اسم التطعيم : نعم اذا كانت االجابة هل تم اعطاء الطالب اي تطعيمات خالل الشهر السابق؟  

   

 بالجدري المائي سابقا: الطالب/ الطالبةهل أصيب 
 

  اذا كانت االجابة بنعم ، الرجاء ارسال تقرير طبي يبين ذلك.
8 

 9 ، ارفق نسخة من بطاقة التطعيم تبين ذلك.بنعم الجدري المائي سابقا؟ ان كانت االجابههل اخذ الطالب/ة تطعيم ضد   

  
مثل : الربو أو الصرع أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو التهاب االمعاء.    هل يعاني الطالب/ الطالبة مشاكل صحية اخرى؟

 --------------------------------------------------اذكرها 
10 

 11 الكورتيزون ؟ على هل يتناول الطالب أي دواء يحتوي   

 12 (والتاسع ) خاص بطالبات الصف الحادي عشرالقادمة؟ الشهور  ةهل تخطط الطالبة للزواج خالل الثالث  

  
 ----------------------------------------------------------------اذكرها   هل يوجد لديك اسئلة او استفسارعن التطعيم ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 

 
:اتمالحظ  

 وتتعارض مع التطعيم المقرر اعطاؤه الطالبةالطالب/ يرجى ارسال صورة عن أي تقارير طبية تتعلق ب. 

 بين جرعات التطعيم. ابنتكم / صحة ابنكم تطرأ علىقد  أعاله على ما ذكرتغيرات  ةييرجى ابالغ ممرض المدرسة بأ 
 

 
  ................................................. :رقم الهاتف : ......................................................اسم ولي االمر 

 
            ............................................... : التاريخ          .................................................... : توقيع ولي األمر
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