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  یب األطفال أو االخصائي النفسيالبیانات یتم التحري عنھا تحت اشراف طب
  
  

  :البیانات الخاصة بالطبیب أو المختص المشرف على الحالة
وھي بیانات تساعد الطبیب والمختص أوًال في محاولة معرفة األسباب المحتملة التي أدت إلى 

  .ج استبیان األسرة والمدرسةاالضطراب وثانیًا في التشخیص الدقیق بعد مراجعة نتائ
  
  

  : ظروف الحمل والوالدةفیما یتعلق ب
  : )هل كان احلمل طبيعياً(ظروف احلمل   .1
 :  عمر االم اثناء احلمل  .2
 :  اجتاه االم حنو احلمل  .3
 : مراض االم واالصابات اثناء احلمل ا  .4
 :  تناةلتها االم اثناء احلمل العالجات والعقاقري اليت  .5
  : مدة احلمل  .6
 : .... )صرية ، عسرة ، قبل االوان طبيعية ، قي(  عملية الوالدة   .7
 : ... )لوزن والطول وحميط اجلمجمة ا(  احلالة الصحية للطفل بعد الوالدة   .8
 :  اضافات من االم  .9
  

  :فیما یتعلق بنمو الطفل بعد الوالدة
  : )عادية، اصطناعية، خمتلطة، مدة الرضاعة( الرضاعة   .1
 : )بكر، متأخر، تدرجيي، مفاجئعادي، م( الفطام   .2
 :  التسنني  .3
 :  املشي  .4
 :  النطق والكالم  .5
 :  تغذية الطفل  .6
، "اخلانوق"، لقاح الدفترييا حصبة، نكاف، لقاح الدرن، لقاح شلل االطفال( حتصني الطفل ضد   .7

 ").احلمرياء"، لقاح احلصبة االملانية "لكزازا"والتيتانوم 
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  :صحة الطفلفیما یتعلق ب
  :اهات او اعاقات او امراض خلقيةد عوجو  .1
 :  التحكم يف عملية التربز .2
 :  التحكم يف عملية التبول .3
 :  سالمة احلواس .4
محيات، اسهاالت متكررة، التهاب سحايا، امراض حساسية، حصبة، جدري، ( اصابات عضوية مثل  .5

طفيليات معوية، رئوي، ، تدرن نكاف، شلل اطفال، سعال ديكي، التهاب كبد وبائي، محى قرمزية
 ...).امساك، يرقان ، امراض قلب، امراض صدر، صرع، اورام، تشنجات، االم االحشاء، تقيؤ وغثيان

خوف، قلق، اكتئاب، عدوان، كذب، بكاء، عناد، هروب، اكل ( االضطرابات النفسية السلوكية  .6
 .  ...)االظافر، مص اصابع، سرقة، اضطراب يف الطعام، اضطراب يف النوم، احالم يقظة،

 : العالجات السابقة .7
  

   : وذكاءه العقلي للطفلمستوىفیما یتعلق بال
  ): عادي ، دون الوسط ، ضعيف ( مستوى التحصيل الدراسي العام   .1
 ).عادي، دون الوسط، ضعيف(ب  مستوى الطفل يف مواد القراءة والكتابة واحلسا .2
 ):احملصول اللغوي(صل اللغوي  التوا .3
 : صدقات وااللعاباصل االجتماعي وال التو .4
 :  االنشطة الفنية والرياضية للطفل .5
 .)عادي، دون الوسط، ضعيف ("IQ" مستوى القدرة العقلية لدى الطفل  .6
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 ADHDعالج اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه 
  

 أو وتبحث عن العالج املناسب إذا كان لديك طفل مصاب باضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه
  00967734948255 : بالتواصل معنا على الرقمفعليك االستشارة الطبية

  com.hotmail@laj3al: أو عرب الربيد األلكتروين
  

  ملزيد من املعلومات عن اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه قم بزيارة موقعنا على األنترنت 
ADHD/com.laj3al.www://http/  

 


