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البيانات الدميوغرافية وال�شخ�صية
إسم العائلة:

االسم األول:

العنوان
الشارع:

المنطقة:

المدينة:

البلد:

الرمز البريدي:

تاريخ الميالد :
اليوم

السنة

الشهر

ما هو بلد/مدينة منشأ جذور العائلة؟
هاتف المنزل:

ذكر

الجنس:

أنثى

رقم الهوية الوطنية لالعب
الجوال:

إيميل:

أرقام االتصال في حاالت الطواري:

االســـــم:

العالقة:

رقم الهاتف:

االســـــم:

العالقة:

رقم الهاتف:

تأمين الرعاية الصحية:

اسم الشركة:

اسم طبيب العائلة:

هاتف طبيب العائلة:

المعلومات المرجعية - :تتعلق األسئلة التالية بالمعلومات الخاصة بجانبكم الشخصي
ما هي الرياضة الرئيسية التي تمارسها؟ (الرياضة ،الحدث /المركز):
هل شاركت في رياضات أخرى في الماضي؟ (الرياضات التنافسية والترويحية):

نعم

ال

ما هو التاريخ آلخر فحص طبي سريري؟
هــل ســبق أن أخفقــت فــي اجتيــاز أحــد الفحوصــات الطبيــة الخاصــة بالمشــاركات لمــا قبــل
المنافســات الرياضيــة ،أو هــل قــام طبيبــك بإيقافــك عــن المشــاركة فــي الرياضــة ألي ســبب؟

نعم

ال

كم اجمالي عدد أيام تغيبك عن التمرين أو المنافسة في العام الماضي بسبب اإلصابة أو المرض؟

أشرح األسباب:

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية

الصفحة  1من 14
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القلب - :هل سبق لك أن واجهت أي من المشاكل التالية المتعلقة بالقلب أو الدورة الدموية؟
منع سابق لممارسة الرياضة؟ نعم

ال

طلب سابق من الطبيب إلجراء أحد اختبارات القلب؟

وفاة مفاجئة قبل سن  50سنة بسبب مرض قلبي ألحد االقارب او أكثر؟ نعم

نعم

ال

ال

إعاقة بسبب مرض قلبي ألحد األقارب القريبين لمن هم بعمر  50سنة أو أقل؟ نعم

ال

تضخـم عضلـة القلـب ،متالزمـة  QTبقـراءة تخطيـط القلـب ،اضطرابـات أخـرى فـي كهربائيـة القلـب،
متالزمـة مارفـان ،اختلال اكلينيكـي مؤثر لنبضات القلب ،مـرض جيني وراثي بالقلب معـروف لدى العائلة
ألم في الصدر أو عدم الراحة أو الشعور بالضيق أو الضغط عند التمرين؟

نعم

ال

ألم في الصدر أو عدم الراحة أو الشعور بالضيق أو الضغط عند التمرين؟

نعم

ال

ضيق التنفس المفرط أو غير المبرر أو الدوار أو التعب أثناء ممارسة الرياضة؟

نعم

ال

هـل تشـعر بمزيـد مـن التعـب أو تصـاب بضيـق في التنفـس على نحو أسـرع
مـن أصدقائك أثنـاء ممارسـة الرياضة؟

نعم

ال

هل أصبت بخفقان في القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أثناء التمرين؟

نعم

ال

هـل أجريـت أي فحوصـات علـى قلبـك (علـى سـبيل المثـال تخطيـط القلـب
الكهربائـي أو أشـعة صوتيـة القلـب)؟

نعم

ال

نعم

ال

أشرح...

الحرارة - :تختص األسئلة التالية بممارسة الرياضة في الجو الحار-
هل سبق وان اصبت بإعياء أثناء ممارسة الرياضة في الحرارة؟  .......................نعم

ال

هـل سـبق وتم تشـخيص حالتك باإلرهـاق الحراري أو أصبت بضربة شـمس أو
متالزمـة ارتفاع درجـة الحرارة؟

نعم

ال

هل تصاب بتشنجات عضلية متكررة أثناء ممارسة الرياضة؟ .......................

نعم

ال

هل سبق وأصبت باعتالل توازن امالح الجسم؟  .........................................نعم

ال

نعم

ال

هـل سـبق وأصبـت بالتهاب الشـعب الهوائيـة أو االلتهاب الرئوي أو السـل
أو مـرض التليـف الكيسـي أو غيرها من مشـاكل التنفس؟
أشرح...

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية
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التنفس - :هل تعاني أو سبق أن واجهت أي من المشاكل التالية في الجهاز التنفسي؟
الربو أو حساسية الصدر؟  .....................................................................نعم

ال

هل سبق لك أن استخدمت أدوية حساسية الصدر (مثل بخاخ الصدر)؟ .............نعم

ال

نعم

ال

هـل تصـاب بالكحـة أو األزيـز (صفير) أو تواجـه صعوبة في التنفـس على نحو
متزايـد أثناء أو بعـد التمرين؟

نعم

ال

هـل سـبق وأصبـت بالتهـاب الشـعب الهوائيـة أو االلتهاب الرئوي أو السـل
أو مـرض التليـف الكيسـي أو غيرهـا من مشـاكل التنفس؟

نعم

ال

هـل تعانـي مـن أي مـن األعراض التاليـة :األزيز (صفيـر) عند التنفـس أو كحة
أو تجمـع البلغـم أسـفل الحلـق أو حساسـية االنـف أو مشـاكل جيـوب االنـف أو
العـوارض المتكـررة المشـابهة لإلنفلونزا؟

أشرح...

المعلومات الطبية:
هل أنت مصاب بأي حالة طبية أو مرض حالياً؟  ..........................................نعم

ال

 هل تعاني ،أو عانيت في أي وقت مضى من أي أعراض أو مشاكل صحية مثل:عـدوى كريـات الدم البيضـاء األحادية أو األعراض المشـابهة لإلنفلونزا أو التهاب نعم
فيروسـي خالل الشهر الماضي؟

ال

أمـراض األذن (االلتهابـات ،وفقـدان السـمع ،واأللـم) ،واألنـف (العطـاس ،وحكـة نعم
فـي األنـف ،والتهـاب الجيـوب األنفيـة ،وانسـداد األنـف) ،الحلـق (التهـاب الحلـق،
وبحـة فـي الصـوت أو تضخـم الغـدد فـي الرقبـة)؟

ال

اضطرابـات الـدم مثـل فقـر الـدم أو انخفـاض مسـتوى الحديـد أو مصـاب بفقـر نعم
الـدم المنجليـة أو مـرض كريـات الـدم الحمـراء المنجليـة أو نزيـف غيـر طبيعي أو
اضطـراب تخثـر الـدم أو جلطـة دمويـة (جلطـة) ،أو غيرهـا مـن اضطرابـات الدم؟

ال

الجهـاز المناعـي بمـا في ذلـك االلتهابات الحاليـة وااللتهابات المتكـررة وفيروس نعم
نقص المناعة البشـرية/اإليدز وسـرطان الدم أو تسـتخدم أي دواء مثبط للمناعة؟

ال

المشـاكل الجلديـة مثـل الطفـح الجلـدي والعـدوى (الفطريـات ،والهربـس ،نعم
والعنقوديـة الذهبيـة المقاومـة للميثيسـيللين) أو مشـاكل الجلـد األخـرى؟

ال

أمـراض الكلـى أو المثانـة او وجـود دم فـي البـول أو مغـض كلـوي وحصـى الكلى نعم
وكثـرة التبـول أو الشـعور بحرقـان أثنـاء التبول؟

ال

أمـراض الجهـاز الهضمـي مثـل حرقـة المعـدة والغثيـان والتقيـؤ وآالم البطـن نعم
وفقـدان أو اكتسـاب الـوزن (<  5كلـغ خلال اخـر  6شـهور) وتغير عـادات التغوط
واإلسـهال المزمـن أو وجـود الـدم فـي البـراز أو أي امـراض سـابقة مـن أمـراض
الكبـد أو البنكريـاس أو المـرارة؟

ال

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية
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الجهـاز العصبـي اضافـة ألي امـراض سـابقه أو سـكتة دماغيـة أو سـكته دماغيـة
عابـرة والصـداع المتكـرر أو الشـديد والدوخـة واإلغمـاءات والصـرع واالكتئـاب
ونوبـات القلـق وضعف العضالت والشـعور بوخـز في األعصاب وفقدان اإلحسـاس
أو التشـنجات العضليـة أو التعـب المزمـن؟

نعم

ال

االمـراض األيضيـة أو هرمونيـة بمـا في ذلـك مرض السـكري واضطرابـات الغدة
الدرقيـة أو نقـص السـكر فـي الدم (انخفاض نسـبة السـكر فـي الدم)؟

نعم

ال

االلتهابات مثل التهاب السحايا والتهاب الكبد أو اإلصابة بجدري الماء (عنقز)؟

نعم

ال

التهاب أو آالم المفاصل أو اإلصابة بتورم واحمرار بشكل غير متعلق باإلصابة؟

نعم

ال

هل ولدت دون عين أو تفتقد ألي عضو آخر؟ ...........................................

نعم

ال

إصابة بأي من األعضاء الداخلية مثل الكبد أو الكلى أو الرئة؟ ......................

نعم

ال

هل خضعت ألي تدخل جراحي سابقاً؟ .....................................................

نعم

ال

أشرح...
هل تصاب بدوار الحركة (دوار السيارة أو الجو أو البحر)؟ ...............................

نعم

ال

هل تعاني من أي مشاكل طبية أخرى؟ ....................................................

نعم

ال

أشرح...

العائلة:
هـل لـدى أي من أفـراد عائلتك تاريخ مرضـي بأي من الحاالت التاليـة (في األقارب
الذكـور األقـل من  55سـنة ،األقارب اإلناث األقل من  65سـنة):

نعم

ال

المـوت المفاجـئ بـدون سـبب واضـح (بمـا فـي ذلـك الغـرق ،أو التعـرض لحـادث
سـيارة غيـر مفسّـر ،أو اإلصابـة بمتالزمـة مـوت الرضـع المفاجـئ)؟

نعم

ال

اإلغماء الغير مبرر ،أو نوبات الصرع ،أو كانت على وشك الغرق؟ ......................

نعم

ال

مشـاكل القلـب األخـرى بمـا فـي ذلـك عـدم انتظـام ضربـات القلـب أو ضخامـة
القلـب أو اعتلال عضلـة القلـب أو إجـراء جراحـة بالقلـب أو تركيب منظـم ضربات
القلـب أو مزيـل الرجفـان (جهـاز صاعـق)؟

نعم

ال

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟ ............................

نعم

ال

اإلصابة بمتالزمة مارفان؟ ...................................................................

نعم

ال

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية
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اإلصابة باضطراب تخثر الدم أو حامل او مصاب بأمراض الدم المنجلية؟ ........

نعم

ال

السل أو التهاب الكبد؟ ........................................................................

نعم

ال

حدوث رد فعل أو مشاكل جراء استخدام التخدير؟..........................................

نعم

ال

سكتة دماغية ،مرض السكري ،السرطان ،التهاب المفاصل (صِف)؟..................

نعم

ال

هل أنت غير متأكد من تاريخ عائلتك الطبي؟ ...........................................

نعم

ال

أشرح...

األدوية - :تختص األسئلة التالية باألدوية والمكمالت التي تتناولها حالياً ،أو التي قد تناولتها خالل الشهر الماضي -
األدويـة التـي تـم وصفها من قبل الطبيب (وتشـمل األنسـولين ،وحقـن أو حبوب
الحساسـية والحبـوب المنومة واألدويـة المضادة لاللتهابات ومـا إلى ذلك)؟

نعم

ال

الفيتامينات أو المكمالت الغذائية أو األدوية العشبية؟ ................................

نعم

ال

األدويـة التـي تناولتهـا بـدون وصفـة طبيـة (وتشـمل مسـكنات األلـم ،والحبـوب
المضـادة لاللتهابـات ،ومـا إلـى ذلـك)؟

نعم

ال

مـادة أخـرى لتحسـين األداء الرياضـي الخـاص بك (وتشـمل مواد مثـل الكرياتين
ومنتجـات زيـادة الـوزن ،واألحمـاض األمينية ،وما إلـى ذلك)؟

نعم

ال

هل سـبق وأن عُرض عليك أو شُـجعت على اسـتخدام المواد أو األدوية المنشطة
المحظورة لتعزيز األداء؟
هل سبق لك تعاطي الكحول ،الحشيش ،الكيبتاجون ،التبغ؟ ............................

نعم

ال

نعم

ال

شرح...

الحساسية - :هل لديك أي حساسية تجاه:
أدوية؟ .............................................................................................

نعم

ال

أي شـيء آخـر ،مثـل األطعمـة ،أو حبـوب اللقـاح ،أو قرصـات الحشـرات ،أو أي مواد
نباتيـة أو حيوانية؟

نعم

ال

شرح...

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية
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التطعيمات - :حدد مما يلي التطعيمات التي أخذتها:
كوزاس  /دفثيريا ()Td /Tdap؟ آخر حقنة؟ ...............................................

نعم

ال

الحصبة  /النكاف  /الحصبة األلمانية (حقنتين)؟ ........................................

نعم

ال

جدري الماء (عنقز)؟ .............................................................................

نعم

ال

التهاب السحايا؟ ................................................................................

نعم

ال

التهاب الكبد أ (تطعيمتين)؟ ................................................................

نعم

ال

التهاب الكبد ب ( 3تطعيمات)؟ .............................................................

نعم

ال

المالريا؟ ..........................................................................................

نعم

ال

هل خضعت الختبار السل الجلدي؟ النتيجة؟ ..............................................

نعم

ال

هل خضعت ألي تطعيمات أُخرى؟ اشرح.................................................. :

نعم

ال

شرح...

اإلناث - :هذه األسئلة مخصصة لإلناث فقط:
هل بدأت الدورة الشهرية؟................................................................. :

نعم

ال

كم كان عمركِ اثناء أول دورة شهرية؟
هل دورتكِ الشهرية منتظمة؟ ..............................................................

نعم

ال

كم عدد مرات الدورة الشهرية التي حدثت لكِ خالل العام الماضي؟
متى كانت آخر دورة شهرية لكِ؟
هل تعرضتِ ألي كسر إجهادي في الماضي؟.................................................

نعم

ال

هـل سـبق وتـم تشـخيص حالتـكِ بأنـكِ مصابـة بأي مشـكلة فـي عظامـكِ مثل
انخفـاض كثافـة العظـام (هشاشـة العظـام أو انخفـاض كثافـة العظم)؟

نعم

ال

هـل تتناوليـن حاليـاً أي هرمونـات أنثويـة (مثـل ،هرمـون االسـتروجين
والبروجسـترون وحبـوب منـع الحمـل)؟

نعم

ال

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية

الصفحة  6من 14

≥C١D;sÇÊ
\’ 8�’\;íu
∏];ÏËî]ÁÖ’\;k]â…]ﬁ∏\;◊eÕ
هل أنتِ حامل؟ نعم

منذ متى

ال

هل سبق أن استخدمتِ حبوب هرمونية لتأخير/تثبيط الدورة أثناء منافسات مهمة؟

نعم

ال

شرح...
الذكـــور - :هذه األسئلة مخصصة للذكور فقط:
هل تمتلك خصيتين طبيعيتين؟ ......................................................................

نعم

ال

هل سبق وأصبت بفتق أو تورم حول الخصية (دوالي الخصية ،كيس مائي)؟ ...............

نعم

ال

هل سبق وتعرضت لإلصابة في الخصية؟ ..........................................................

نعم

ال

هل سبق وأجريت أي عملية جراحية في الخصية؟ .................................................

نعم

ال

هـل سـبق وأصبـت بأحـد األمـراض المنتقلة عـن طريق االتصال الجنسـي مثل السـيالن
أو الزهـري أو الثآليـل التناسـلية أو الكالميديـا أو عدوى أخرى؟

نعم

ال

شرح...

الرأس والرقبة-- :هل سبق أن واجهت أي من المشاكل التالية المتعلقة برأسك أو عنقك؟
إصابة العين ،أو مشاكل في البصر؟ ................................................................

نعم

ال

الصداع المصاحب لممارسة التمارين الرياضية؟...................................................

نعم

ال

هـل شـعرت فـي أي وقـت مضى بالخـدر أو الوخـز أو الضعف في ذراعيك وسـاقيك أو لم
تتمكـن مـن تحريك ذراعيك أو سـاقيك بعد التعرض للضرب أو السـقوط؟

نعم

ال

هـل شـعرت فـي أي وقـت مضى بالخـدر أو الوخـز أو الضعف في ذراعيك وسـاقيك أو لم
تتمكـن مـن تحريك ذراعيك أو سـاقيك بعد التعرض للضرب أو السـقوط؟

نعم

ال

هل أجريت تصوير األشعة السينية نتيجة وجود عدم استقرار بين فقرات الرقبة؟ ........

نعم

ال

هل تعرضت ألصابة بأسنانك؟ .........................................................................

نعم

ال

هل لديك أسنان متسوسه أو مفقودة أو محشوة؟ ................................................

نعم

ال

هل قمت بتركيب جهاز أو طقم أسنان؟ .............................................................

نعم

ال

هل قمت بإزالة ضروس العقل؟ .......................................................................

نعم

ال

شرح...

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي
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األدوات:
هل ترتدي النظارات أو العدسات الالصقة؟ .........................................................

نعم

ال

هل تستخدم النظارات الواقية؟ ........................................................................

نعم

ال

هـل تسـتخدم حاليًـا أي مـن معـدات الحمايـة التالية؟ معـدات خاصة (وسـائد ،أو دعامات ،نعم
وما إلـى ذلك)؟
هل تستخدم واقي الفم للرياضة؟ ......................................................................نعم

ال
ال

إذا كنت ترتدي خوذة للرياضة ،متى اقتنيتها؟
شرح...
االصـــابات:
هـل سـبق وأن أصبـت بجـروح فـي وجهـك أو رأسـك أو جمجمتـك أو دماغـك (بمـا فـي
ذلـك االرتجـاج أو االرتبـاك أو فقـدان الذاكـرة أو الصـداع نتيجـة تلقيـك لضربـة علـى
رأسـك أو اإلصابـة بالـرأس)؟

نعم

ال

هـل تعرضـت لمشـكلة أو إصابـة مثـل التـواء أو تمزق العضلات أو األربطة أو التهاب األوتار أو كسـر بالعظام أو كسـر إجهادي
أو إصابـة بالمفصـل (التـي تسـببت فـي غيابك عن التمرين/المنافسـة ألكثر من  4أسـابيع) بأي جزء من أجزاء جسـمك التالية:
الرقبة أو العمود الفقري (بما في ذلك حادث سيارة ....................................................نعم

ال

الرقبة أو العمود الفقري (بما في ذلك حادث سيارة ....................................................نعم

ال

أعلى الظهر (العمود الفقري الصدري) ...............................................................

نعم

ال

أسفل الظهر (العمود الفقري القطني) ..............................................................

نعم

ال

الصدر والضلوع ..........................................................................................

نعم

ال

منطقة الكتف (بما في ذلك الترقوة) ....................................................................نعم

ال

الذراع العلوية (العضد)...................................................................................

نعم

ال

الكوع .........................................................................................................

نعم

ال

الذراع السفلى (الساعد) .................................................................................

نعم

ال

المعصم  ......................................................................................................نعم

ال

اليد أو األصابع ...............................................................................................نعم

ال

الحوض أو المنطقة األربية أو الورك (بما في ذلك الفتق) .....................................

نعم

ال

الفخذ (بما في ذلك عضالت الفخذ األمامية والخلفية) ..........................................

نعم

ال

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي
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نعم

ال

الساق (ربلة الساق أو قصبة الساق) .....................................................................نعم

ال

الكاحل .......................................................................................................

نعم

ال

القدم أو الكعب أو أصابع القدم .......................................................................

نعم

ال

الركبة .......................................................................................................

شرح ...
بيانات أخرى:
الفحوصـات – هـل أجريـت أي فحوصـات أخـرى ،لم تذكر أعلاه ،ألي إصابـة أو حالة بما في
ذلـك اختبـارات الـدم ،أو األشـعة السـينية ،أو التصويـر بالرنيـن المغناطيسـي ،أو األشـعة
المقطعيـة ،أو التصويـر النـووي العظـام ،أو الموجات فـوق الصوتية ،أو الرسـم الكهربائي
للدمـاغ ،أو مخطـط كهربائيـة العضـل ،أو فحوصـات التوصيـل العصبـي ،أو اجـراء اختبـار
االجهـاد القلبـي أو غيرهـا مـن االختبارات؟
 -العالج -

نعم

ال

إذا لم يكن قد سبق ما ذكر أعاله ،هل سبق وأن تلقيت أي من العالجات التالية ألي حالة؟
نعم

ال

هـل وصـف لـك اسـتخدام أي مـن التالـي :الدعامـات ،المعلاق ،الجبيـرة ،حـذاء مشـي ،نعم
األجهـزة التعويضيـة أو العـكازات أو األجهـزة األخـرى؟

ال

حقن الكورتيزون؟ .........................................................................................

نعم

ال

هل خضعت ألي نوع من أنواع إعادة التأهيل أو العالج األخرى؟ ...............................

نعم

ال

هـل سـبق وأن قضيـت ليلـة فـي المستشـفى أو تـم إدخالـك إلـى المستشـفى كمريض
تنويـم أو عيـادات خارجية؟

نعم

ال

هـل تـم إحالتـك إلـى أخصائي طبـي :القلب ،األعصاب أو أي مسـئول طبي آخـر ألي حالة
لم يسـبق ذكرها؟

نعم

ال

عملية جراحية .............................................................................................

شرح ...
التغذية؟  -األسئلة التالية تتعلق بالتغذية:
هل تقلق بشأن وزنك أو تكوينك الجسماني؟ ...................................................

نعم

ال

هل أنت راض عن نمط األكل الخاص بك؟ ......................................................

نعم

ال

هل أنت نباتي؟ ........................................................................................

نعم

ال

هل تفقد الوزن لتلبية متطلبات وزن الرياضة الخاصة بك؟..................................

نعم

ال

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي
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هل يؤثر وزنك على الطريقة التي تشعر بها عن نفسك؟ ......................................

نعم

ال

هل تقلق أنك فقدت السيطرة على مقدار ما تأكله؟ .............................................

نعم

ال

هل تتعمد التقيأ عند اإلسراف في تناول الطعام؟ ...............................................

نعم

ال

هل تأكل في السر؟  .......................................................................................نعم

ال

نعم

ال

هـل تعانـي حاليـا أو هل سـبق لـك أن عانيت في الماضـي من اضطرابات االكل والشـهية
في تنـاول الطعام؟
شرح ...
للمناقشـــــة:
هل لديك أي مخاوف أخرى ترغب في مناقشتها مع الطبيب؟ ..................................

نعم

ال

إذا كانت االجابة نعم أشرح هنا:
فحوصات الدم (يتم عملها قبل الخضوع للفحص االكلينيكي)

Note

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي

Normal Range

منوذج الفح�ص الطبي ملا قبل املناف�سات الريا�ضية

Result

Name
Haemoglobin
Haematocrit
Erythrocytes
Thrombocytes
Leukocytes
Ferritin
Sodium
Potassium
Creatinine
)Cholesterol (total
LDL Cholesterol
HDL Cholesterol
Triglycerides
Glucose
C-reactive Protein
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. فإن إجاباتي على األسئلة المذكورة أعاله كاملة وصحيحة، أصرح بموجبه أنه على حد علمي:توقيــع الرياضي
:)توقيع الوالدين أو الممثل القانوني (عند الحاجة
:التاريخ
PHYSICAL EXAMINATION

** ** تعبأ من قبل ممارس صحي مصرح فقط

Surname:
Gender:

Name:
Male:

Date:

Female:

Age:

Height: (cm)

Athlete National ID No.
Weight: (kg)

Blood Type:

MEDICAL HISTORY:

Normal

Medical information

Abnormal (specify)

Appearance
Eyes/ears/nose/throat
Hearing
Lymph nodes\Thyroid gland\Spleen
Lungs (percussion, breath sound)
Abdomen
Genitourinary (males only)
Skin

Normal

HEART

Abnormal (specify)

Rhythm
Heart sounds / murmurs in supine and standing
Peripheral oedema
Physical stigmata of Marfan›s syndrome

14  من11 الصفحة
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BLOOD VESSELS

Normal

Abnormal (specify)

Normal

Abnormal (specify)

Normal

Abnormal (specify)

Peripheral pulses
Delay in femoral pulses
Vascular bruits (femoral)
Varicose veins
Jugular veins (°45 position)
Hepato-jugular reflux

EYES
visual acuity (corrected/uncorrected)
equal pupils

BLOOD PRESSURE FROM SITTING POSITION

(after 5 minutes rest)
Right arm:
Left arm:
Heart rate:

INVESTIGATIONS 12 LEAD ECG

Details - Please attach ECG test copy

Normal / no changesLeft arm:
Common and training-related ECG changes
Uncommon training-unrelated ECG changes
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MUSCULOSKELETAL SYS.

Normal

Abnormal (specify)

Neck

Flexibility
Rt.
Lt.

Current complain\pain Operation (side & year)

Spine \ Back
Shoulder
Arm
Elbow
Forearm
Wrist
Hand/fingers
Pelvic
Groin\Buttock
Thigh Ant.
Thigh Post.
Thigh Add.
Thigh Abd
Knee
Leg
Ankle
Foot
Toes
Hernia
* SPECIAL TESTS *
Lachman test: Normal / + / ++ / +++
Distance fingertips to floor
Dominant Leg:

Ant. drawer sign (@ °90 flex): Normal / + / ++ / +++

Post. drawer sign (@ °90 flex): Normal / + / ++ / +++

cm Valgus stress (Ext.): Normal / + / ++ / +++

Valgus stress (@°30 flex.): Normal / + / ++ / +++

Varus stress (Ext.): Normal / + / ++ / +++

Varus stress (@°30 flex.): Normal / + / ++ / +++

Hand:

DENTAL
DMF Index = Number of decayed, missing or filled teeth:
Oral Hygiene assessment: Good
Visible Oral Infection:

Yes

Fair

Poor

No

Presence of Worn, Broken or Loose/Mobile teeth:
Dental appliances (bridge, plate, etc.) Yes
14  من13 الصفحة
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نتائج التقييم السريري
س :1ال يظهر الرياضي موانع سريرية واضحة
لممارسة الرياضة/ات التنافسية التالية (حدد):

نعم

ال

إذا كان الجواب على س 1هو «ال» ،فمن المستحسن أن يقوم الرياضي :بتجنب المشاركة:
أثناء المنافسة :نعم

ال

شرح:

أثناء التدريب :نعم

ال

حدد:

خالل المنافسة :نعم

ال

حدد:

أن يخضع لمزيد من الفحوصات:

حدد:

بيانات التواصل مع المعالج األول:
االسم:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

بيانات التواصل مع المعالج الثاني:
االسم:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

مالحظات:
يمكن إرسال هذا النموذج بعد تعبئته بأي من الطرق التالية:
ٍ
 -1إرساله مباشرة عن طريق الضغط على زر االرسال
 -2حفظه وإرساله إلى البريد االلكتروني ed@sfsm.org.sa

االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي
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