
 2.1 مہيضم
 (2 فقرا، 2.3. نمبر، 1 رافګرايپ)

 

دا بالغانو  -طبي تاريخ په بارے کښ پوختنے تپوسونه  
 (په يوے مناسبے طريقے نشان والګوائ او بيا ئے ډاکټر ته په حوالے کئ)

 زيډ اے بي نمبر سرا زاتي تفصيالت
 ....................   :تاريخ

 مياشت .....:حمل.......................  :قوميت  زنانه   نر :جنس

يشنا يسوسیخاندان ا   يوازے     
 

   نه جي   او جي ته بيمار ئے؟ .1

   نه جي   او جي ته دوايانے خورے؟ .2

   نه جي   او جي تا بيمارو په وجه ستنے واحلي دي؟ .3

   نه جي   او جي ته دے تپ دق په باره کښ دا سکين چمړے ټيسټ کړے دے؟ .4

   نه جي   او جي په تا نور څه مرض شته دے؟ .5

)؟یب یټتپ دق (     نه جي   او جي 

   نه جي   او جي ھيپاټاټيس؟ 

   نه جي   او جي ايچ ائ وي؟ 

   نه جي   او جي دانے؟ 

   نه جي   او جي موزي خارشتي دانے؟ 

   نه جي   او جي روبيال؟ 

   نه جي   او جي خناق؟ 

   نه جي   او جي آتشک؟ 

   نه جي   او جي نورے جنسي طور باندے منتقل شوي بيماريانے؟ 

   نه جي   او جي ټائفايئډ؟ 

يضہ؟ہ     نه جي   او جي 

   نه جي   او جي څه درد لرے؟ .6

   نه جي   او جي ستاسو اوس يا تيرو شپګ مياشتو کښ تبه شوي دا؟ .7

   نه جي   او جي ستاسو ډير زيات ټوښے شته؟ .8

ته اولټئ درزي؟تاسو  .9    نه جي   او جي 

   نه جي   او جي ستاسو په خيټه کښ درد يا اسھال شته؟ .10

   نه جي   او جي تاسو ته په ميتيازو کښ وينه درزي؟ .11

ے ميتيازے چه درزي نو درد ورسرا کيګي؟تش .12    نه جي   او جي 

   نه جي   او جي څه دورا درباندے راضي؟ .13

 

 ......................................................... 
 دستخط 

 ......................................................... :دا ډاکټر ريمارکس
 ډاکټر دستخط                                                                                                                             



 

 2.2 مہيضم
 (2 فقرا، 2.3. نمبر، 1 رافګرايپ)

 

دا بالغانو  -کښ پوختنے تپوسونهطبي تاريخ په بارے   
 (په يوے مناسبے طريقے نشان والګوائ او بيا ئے ډاکټر ته په حوالے کئ)

 زيډ اے بي نمبر سرا زاتي تفصيالت
 ....................   :تاريخ
  

 .................... :عمر ..................................  :قوميت  زنانه  نر :جنس
 

   نه جي   او جي ستاسو ماشوم بيمار دے؟ .1

   نه جي   او جي ستاسو ماشوم دوائي خوري؟ .2

   نه جي   او جي ستاسو ماشوم ته دا بيمارو خالف ستنے واحل شوي دي؟ .3

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم دا تپ دق دا پارا دا چمړے يعني دا سکين ټيسټ کړے دے؟ .4

   نه جي   او جي ستاسو په ماشوم نور څه مرض شته دے؟ .5

)؟یب یټتپ دق (     نه جي   او جي 

   نه جي   او جي ھيپاټاټيس؟ 

   نه جي   او جي ايچ ائ وي؟ 

   نه جي   او جي دانے؟ 

رشتي دانے؟موزي خا     نه جي   او جي 

   نه جي   او جي روبيال؟ 

   نه جي   او جي خناق؟ 

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم څه درد کيګي؟ .6

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم تبه کيګي؟ .7

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم ټوښے ډير زيات دے؟ .8

   نه جي   او جي ستاسو ماشوم الټئ کئي؟ .9

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم په خيټه کښ درد وي يا ورته اسھال کيګي؟ .10

   نه جي   او جي ستاسو دا ماشوم دا سکين څه مسئله شته؟ .11

 

 ......................................................... 
 دستخط 

 ......................................................... :دا ډاکټر ريمارکس
 ډاکټر دستخط                                                                                                                             

  


