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 הירסיק - באכ ךוכישל זכרמ

  

D.O.M. (Canada), L.Ac., לדיר-ןמדלוג תליא ר"ד  

 תיניס האופרל רוטקוד

  
 הרקמ םושב ינוציח םרוג ףאל רבעומ וניא אוה .ירמגל ידוסו ישיא ןולאשה

  
 ותוא אלמל י/דפקה אנא .רתויב יעוצקמה לופיטה תא ךל םיאתהל לכוא הז ןולאש תרזעב .תיניס האופרב רזעיהל ךנוצר לע הדות

 ורזעי ןולאשב םיטרפה .לופיטה תחלצהל דואמ בושח יטנוולר וניאו תועמשמ רסח הארנ םימעפלש טרפ לכש ןייצל בושח .תוידוסיב

 !המלש האופר  .לופיטהמ האנה םגו תיברמ החלצה קיפנו תואצותל עיגנ דחיבש ידכ לופיטה תא םסקמל יל

 

  

  ___________________________________   :החפשמ םש _____________  :יטרפ םש

 ___________________  :הדיל ךיראת   __________________ .ז.ת             ¨  רכז   ¨ הבקנ :ןימ
   

 _______________________________________________________________ :תבותכ

  _____________________ :רחא         __________________ :דיינ  :םינופלט

 _______________________________________________________________ :ינורטקלא ראוד

  ¨ אל   ¨  ןכ      ?לדיר-ןמדלוג ר"דמ ינורטקלא ראודב תובותכת לבקל ה/םיכסמ ךניה םאה

  _____________________:םידלי                    ה/שורג / ה/ןמלא / הא/יושנ / ה/קוור  :יתחפשמ בצמ

 ____________________________קוסיע

  םיימשה תפיכ תחת ¨      תיבב וא  דרשמב ¨  :םויה בור ת/אצמנ ךנה םאה

  ___________________________)םיימיכ םירמוחל הפישח ,ישפנ ,יזיפ( הדובעב ץחל תחת ה/יוצמ ךניה םאה

  _____________________________________________________________________:היינפה תביס

_____________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________ ?תיאופר הייעב הנחבוא םאה

  _____________________________________________________? וז הייעבמ ת/לבוס ךנה ןמז המכ

 ___________________________________________________________ ?הייעבל םרג ךתעדל המ

 ________________________ )דכו ןימ יסחי ,הניש ,הדובע( ?םוי-םויה ייחב ךל העירפמ הייעבה המכ דע

 ____________________________________________ ?ולא ,ןכ םא ?וז הייעבל םילופיט תלביק םאה

 ____________________________________________________________?בצמב הלקהל םרוג המ

  _________________________________________?ההז וא המוד הייעבמ לבוס החפשמב והשימ םאה

  __________________________________________________:קולחל ךנוצרבש ףסונ עדימ וא תורעה

_____________________________________________________________________________  
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  יאופר ליפורפ

  ___________:הנש ינפל לקשמ ___________  :תעכ לקשמ        _____________      :הבוג

  _____________________________________?הנש וזיאב ___________________ :ילמיסקמ לקשמ

                    

  )הנחבא העצוב יתמו הנש/שדוח י/ ןייצ אנא( תיאופר הירוטסיה

 _______________________________________________________________________ םיחותינ

 ______________________________________________________________________םיזופשיא

 _____________________________________________)׳דכו טרופס תועיצפ ,םיכרד תונואת( המוארט

_____________________________________________________________________________ 

 __________________________________):םייתביבס םימרוג ,ןוזמ ,םיימיכ םירמוח ,תופורת( תויגרלא

_____________________________________________________________________________ 

 אלל תופורת ללוכ( םינורחאה םיישדוחב תחקלש וא ת/חקול ךניהש תופורתה ןונימו תומש תא י/ןייצ אנא

  _______________________________________:)׳דכו אפרמ יבשע ,ןוזמ יפסותו םינימטיו ,אפור םשרמ

 _____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

  

  :מ רבעב ה/לבס וא ת/לבוס הבורקה ךתחפשמ ינבמ והשימ וא ה/תא םאה
  

  המישנה יכרדב תויעב ¨     )גוס הזיא( ןטרס ¨

  תרכס ¨      סיזולוקרבוט ¨

  הובג לורטסלוכ ¨      בל תלחמ ¨

  לוכיעה יכרדב תויעב ¨      סיטיטאפה ¨

  סירתה תטולבב תויעב ¨      הובג םד ץחל ¨

  HIV/ סדייא ¨      ןימ תולחמ ¨

  היספליפא ¨     תוישפנ תויעב ¨

  הימנא ¨      םזילוהוכלא ¨

  הדרח וא ןואכד ¨      םיקרפ תקלד ¨

   _______________________________________________________________________:רחא ¨

  

  :םילגרה

  
 __________:ליגמ לחה  ______________________ :םויל תומכ    אל ¨    ןכ ¨   ?ת/ןשעמ ךניה םאה

  ?______________________וליא ,ןכ םא ?תיאופר הרטמל אלש תופורת רבעב ת/לטנ וא ת/לטונ ךניה םאה

  אל ¨    ןכ ¨? תינפוג תוליעפב ת/קסוע ךניה םאה

 ________?הלילב ןושיל ת/ךלוה ךניה העש וזיאב ___________________ :הממיב הניש תועש רפסמ
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  :הנוזת

 ________________?םויב התוש ךנה הת תוסוכ המכ  _____________ ?םויב התוש ךנה הפק תוסוכ המכ

 _____________________________________________?םויב התוש ךנה םיזגומ תואקשמ תוסוכ המכ

  __________________________________________:ללכב םא ,התוש ךניה םיילהוכלא תואקשמ וליא

  ______________________________________________:עובשב עצוממ םיילהוכלא תואקשמ רפסמ

  ________________________________________________?םויב התוש ךנה םימ רטיל/תוסוכ המכ

 םימעפל ת/גרוח ךא ,ןכ ¨   אל ¨    ןכ ¨?ינוחמצ ךנה םאה

 אל ¨    ןכ ¨? םיפירח םילכאמ תליכאב הברמ ךנה םאה

  אל ¨    ןכ ¨? םיקותמ םילכאמ תליכאב הברמ ךנה םאה

  

  

  

  :ךל םיבאוכה םירוזאה תא רויצב י/ןמס אנא
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  ):םינורחאה םישדוחה תשולשב( תלבס וא ת/לבוס ךניה םאה י/ןמס אנא

  
  :יללכ

  הליל תעזה ¨  תורומרמצ ¨ םוח ¨    תופייע ¨   הניש תוערפה ¨  ןובאיתב הדירי ¨

   תולוחכ תורובחל הייטנ ¨ לקשמ יווישב הערפה ¨     תודיער ¨  תולקב ה/עיזמ ¨

  םייוסמ ןוזמל הקושת ¨   לקשמב היילע ¨   לקשמב הדירי ¨  ןובאיתב יוניש ¨
  םימח םילכאמל הקושת ¨  םירק םילכאמל הקושת ̈     רבגומ אמצ ¨

  ? ________)םויה לש העש וזיאב( היגרנאב הליפנ ¨   ףוגב םייוסמ םוקמב השלוח ¨

  ______________:הנשב בוהא וניאש שדוח וא הנוע ____________________ :הנשב בוהא שדוח וא הנוע

  

  :המישנה תכרעמ

  טיכנורב  ¨       המישנב םיישק ¨  םירוחרח ¨ םדב הוולמ לועיש ¨  לועיש ¨
  _____________________________________?עבצ הזיאב – החיל ¨ הזחב באכ ¨ תואיר תקלד ¨

  
  :םירירשהו דלשה תכרעמ

   םירירש יבאכ ̈  םירירש תשלוח ¨             םיקרפמב תויעב ¨     תודיער ¨ 

  תמקע ¨   הכילהב ישוק ¨ םיילגרב וא םיידיב תוחיפנ ¨    בג באכ ¨ 

   םיילגרה תופכב וא םיידיה תופכב רוק ¨   )הינרה( רבש ¨    תומידר תשוחת ¨ 

    ראווצה רוזיאב ירירש חתמ¨   ףתכ באכ ¨  ץוצקע תשוחת ¨ 

   םייכרב באכ ¨  ךריה קרפמב באכ ¨  דיה ףכ קרפב באכ ¨  עקנ ¨
  ________________________________________________:רחא    לומינ תשוחת ¨

  
 

  ?םהילע ןודל ךנוצרבש ךתואירבל םירושקה םיפסונ םיאשונ םנשי םאה

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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  ? ________________________________________________________לופיטהמ לבקל ךל בושח המ

 _____________________________________________________________________________ 

  

      אל ¨    ןכ ¨ ? אפרמ יחמצ וא יניס רוקיד תועצמאב רבעב תלפוט םאה

  

  ________________________________________________י"ע יתינפוה  ?האפרמה לע תעמש דציכ

 קובסייפ ¨

 םרגאטסניא ¨

  האפרמה דיל יתרבע ¨

  רתא/טנרטניא ¨

   _______________________________________________________________):טרפ אנא( רחא ¨

  

  

  

  .יתעידי בטימכ הז ספוט יתאלמ

 תיניס האופרב םילופיט תלבקל יתמכסה תא עיבמ יננהו ישפוחה ינוצרמ םילופיטל יתעגה יכ ריהצמ יננה

 רובעב הפקת וז יתמכסה .לדיר-ןמדלוג תליא ר"דמ  )ךרוצה תדימב אפרמ יחמצ תולומרופו יניס רוקיד(

 .םילופיט תלבקל עיגא ןרובעבש תוידיתע תויעב רובעב ןכו יחכונה יבצמ ןיגב םילופיט

 יל עודי ןכ ומכ .) M.D( תיברעמ האפור הנניאו תיניס האופרל ר״ד הניה לדיר -ןמדלוג תליא ר״ד יכ יל עודי

 ילש הינפ יאו תיברעמה האופרה םוחתב אפורל היינפל )םייקו הדימב( ךרוצה תא לטבמ וניא לבקאש לופיטהש

 השעי אפור י״ע ונתינש תוצלמהמ יוניש לכ יכ יל עודי .דבלב יתוירחאו תידעלבה יתטלחה יפ לע הניה הזכל

 .תרחא הצלמה לכ וא בקעמ תוקידב ,תופורת תליטנ תוברל ,ומיע םואיתב

  

  

  

  ___________________:המיתח _______________________.ז.ת ______________________:םש

  

    ____________________:ךיראת

  

  

  גוז תב/ןב ̈   סופורטופא וא הרוה ¨    ריגב לפוטמ ¨


