
 

 لمملكة العربية السعوديةا     

 والتعليموزارة             
  لتعليم بمنطقة الرياضلاإلدارة العامة 

 (280دارة  التربية الخاصة ) إ         

 (3منوذج رقم )
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عيا نسية امس املريض رنا نس الا  القمس املستشفا  الا

   أنثى   ذكر             رقم السجل المدني
 

عاقة املستحقة لرصف املاكفأة.  سمية والصحية من ذوي االإ : أنواع الاالت الا
ً
نيا  نا

 ينطبق وصف الحالة الحاله م
ال 

 ينطبق
مالحظات 
 على الحالة

    تأثر وظيفة القلب )زرقة،وذمات،زلة تنفسية مع استخدام األدوية. عيب خلقي في الشريان الرئوي في القلبأو ، أمراض القلب المزمنة 1
    األكسجين.معتمد كلياً على  قصور التنفس 2
    تحت الغسيل ) الدموي أو البريتواني(. فشل كلوي نهائي 3
    مثبت بتقرير من مستشفى حكومي. الصرع المعند. أو ،الصرع )المستعصي( 4
    مثبت بتقرير من مستشفى حكومي. نقص المناعة المكتسبة 5
    مثبت باستمارة أمراض الدم الوراثية. الفاثالسيميا، الثالسيما الكبرى )فقر دم البحر المتوسط( 6
    %.70يساوي أو أكبر من  HBS مثبت باستمارة أمراض الدم الوراثية نسبة هيموغلوبين فقر الدم المنجلي 7
    بروز النخاع الشوكي الشديد خارج العمود الفقري على شكل كيس ظاهر أسفل الظهر. ات الظهريةضمور في تكوين الفقر  أو،الصلب المفتوح )العمود الفقري المشقوق( 8
    العظام ويحدث آالماً تؤثر وظيفيًا على حركة الطالب وأدائه داخل المدرسة. التهاب ميالن العمود الفقري الشديد 9

    تشوهات شديدة تصيب طرفاً أو أكثر من طرف أو أجزاء من الرأس. داء الفيل )مرض الفالريا( 10
    شلل لطرف واحد فأكثر. ، الشلل الدماغي.الشلل 11
    كامل فأكثر، الرجل: بتر القدم كامل فأكثر.  اليد:بتر البتر 12
    قصر القامة ويصنف طبيًا على أنه مرض قزامة ،ويشترط أن يكون من أنواع القزامة التي تحتاج إلى تعديل البيئة المكانية للطالب المصاب. القزامة 13

 اقين.الحثل العضلي الدوشيني، التفاف خلقي بالس ،ضعف طرف أو أكثر 14
% فععأكثر، 70ها ويضعععف كفاءتهععا وفعاليتهععا لتكععون شععبه مشععلولة بنسععبة ضعععف شععديد فععي أحععد األطععراف أو أكثععر يصععيب األعصععاب ويضعععف

 إعاقة واضحة في المشي أو الحركة. ويشترط أن تتسبب في
   

    زارعي القوقعة. زارعي القوقعة 15
 

 ثالثا: تعليمات تعبئة  االستمارة
 في حال انطباق أكثر من وضع صحي للمريض يتم اإلشارة لذلك في خانة )ينطبق(. -3 الملتحق بها المريض.اعتماد االستمارة من قبل الطبيب المعالج وختم المستشفى -2 تم تعبئة االستمارة من قبل الطبيب المعالج للمريض.ي .1

 (ذا الجزء من قبل المستشفى )حكوميرابعاً: يعبأ ه
 الختم التوقيع:                                                         مدير الشؤون الطبية بالمستشفى/ التوقيع:                       الطبيب المعالج/                                   

              

 

 


