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 הצהרת בריאותו אישיים פרטים –מצטרף טופס לתלמיד 
יוגה היא שיטת אימון המתאימה לכל גיל ולכל רמה של חוזק, כושר וגמישות. אולם קיימים מצבים רפואיים הדורשים תרגול 

היסטוריה הרפואית הבסיסית שלך: לכן, נשמח את תיידע את המורה ב המורה והתלמיד.מעט שונה ותשומת לב מיוחדת מצד 

לידיעת מורה/מורי היוגה אך ורק ויועברו הפרטים יוותרו חסויים  כל ם קיימת בעיית בריאות בהווה או הייתה קיימת בעבר.הא

 . ביטוח תאו לחברת הביטוח במקרה של תביע הרלבנטי/ים

 פרטים אישיים

 מכוונות לנשים ולגברים, אלא אם נאמר בפירוש אחרת.הערה: כל השאלות 

   : שנת לידה                                       :ם פרטי ומשפחהש

     :  ניידטלפון                   :בבית טלפון

   : מס' ילדים           א/  ג/  נ/ ר : מצב משפחתי     נ / ז :  מין

       )אנא כתבו בכתיב ברור(חשוב!      __                            :אימייל

  יוגה אינטגרטיביתנגאר יאי – באימייל של מיכאל סלערשימת התפוצה ל כן, צרפו אותי . 
אם אינכם . אחרות תשמש למטרות לשיעורי היוגה של מיכאל סלע ולאמיועדת להעברת הודעות הנוגעות הרשימה  :הערה

  .מהרשימה שמכם  אתלהסיר  ובקשו כתבו למיכאלאנא ים לקבל מאתנו מיילים, נמעוני

 

          מס' תעודת זהות:

 

 (באיזו שיטה, מתי ולמשך כמה זמןבהמשך , אנא ציינו )אם כן?            אם תרגלתם יוגה בעברה

___________________________________________________________________ 

 :מאחת מבעיות הבריאות שלהלן יםסובל כםהאם הנ נואנא ציי

  לחץ דם לא תקין             אסטמה או בעיות נשימה             משקל-בעיות שיווי 

  )'בעיות בעמוד השדרה )דיסקים, עקמת, לורדוזה, וכו            מחלה כרונית כלשהי 

  כאבי גב תחתון             עורף או כתפייםצווארכאבי ,           בעיות אוזניים 

   ,כתפיים,...(בעיות במפרקים )ברכיים, קרסוליים                    בעיות עיכול       

 אחרות , או בעיות עינייםהגלאוקומ                                        חולשה, כאבי ראש, סחרחורות 

  בעיות אחרות שעלולות להפריע לתירגול יוגה: 

 לנשים:

  ?כמה לידות עברת       שבוע?האם את בהריון? אם כן, באיזה 

  האם יש לך בעיות במחזור? אם כן, אנא פרטי : 

  אם כן, מתי?לאחרונה האם עברת הפלות ? 

בזמן המחזור החודשי או הריון יש להימנע מתנוחות מסוימות. אנא הודיעי למורה על כך בתחילת 

 השיעור.
 )נא למלא גם את הצד השני של הדף(
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 לפי הצורך פירוט                                                            מצב בריאותי 

  כן/לא כלשהו ? )אלטרנטיבית( בטיפול הוליסטי  תהתנסיהאם 

  כן/לא האם נותחת בעבר ?

  כן/לא האם את/ה נוטל/ת תרופות ?

  כן/לא האם את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית ? 

  כן/לא פרקים ?האם את/ה סובל/ת מדלקת 

  כן/לא האם סבלת מפגיעה רצינית, תאונה ?

  כן/לא האם את/ה סובל/ת מבעיות עור או אלרגיות ?

 האם את/ה סובל/ת מבעיות בעמוד השידרה ?

 ) גב תחתון , גב עליון , עורף , חוליות , דיסקים ( .

 

 כן/לא

 

  כן/לא האם את/ה סובל/ת ממחלות פרקים ועצמות?

  כן/לא סובל/ת מכאבים, מתח או הפרעה בריאותית?האם את/ה 

  כן/לא האם עברת בדיקה לגילוי גידול סרטני?

  כן/לא האם נכרתו גידולים? ?עברת טיפולים בהקרנות, כימותרפיההאם 

  כן/לא מבעיה או מחלה בלב או בכלי דם? /תהאם סובל

  כן/לא מבעיה או מחלה במערכת העצבים? /תהאם סובל

  כן/לא מבעיה של צפיפות עצם? /תסובלהאם 

  כן/לא האם עברת ניתוחי השתלות )קוסמטיים /רפואיים ( ?

ידוע לך על מצב בריאותי שלא נשאלת לגביו במפורש, אשר האם 

 ?ואודותימורה ידע החשוב ש

  כן/לא

  אורח חיים

            אם כן, כמה סיגריות ליום בממוצע ובמשך כמה שנים:     ? /תמעשןאת/ה האם 

 

שימוש  בשרית/ צמחונית / טבעונית תזונה

 בסטרואידים 

 כן /לא קורטיזונים כן /לא

 /תהאם מקבל

טיפול 

אלטרנטיבי 

 כלשהו

 הורמונים  

 לסרטן

 כן /לא Aרטין  כן /לא

אני מודע שהטיפול המבוקש אינו מהווה תחליף לכל טיפול ברפואה הקונבנציונלית ו/או לכל התייעצות נני מצהיר/ה כי ה

 עם רופא קונבנציונלי, וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כל שהוא ללא התייעצות ברופא. 

הן  י, תשובותים לבברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות הטיפול ועניתי לשאלות  ביושר ובתו

 מלאות ולא החסרתי מידע.

 

  שאציית לכל נוהלי השיעור. /הקראתי את ההנחיות והכללים של המרכז, אני מצהיר 

                   ___________                                                                                     ___________                                  

 חתימה              תאריך                                                                                           


