
Physical Exam (Male) 

 בדיקה רפואית (זכר) 

האם התורם הפוטנציאלי מראה סימנים פיזיים של סיכון למחלות המועברות במגע מיני כגון כיבית, הרפס סימפלקס, שנקרואיד

לאור מידע נוסף המתקבל על התורם בעת קביעת התאמתו לתרומה תסמינים לאלה כדאי לבחון

☐ כן ☐ לא

? לעגבת של סיכון פיזיים האם התורם הפוטנציאלי מראה סימנים 

☐ כן ☐ לא

?   סימנים פיזיים המעידים על יחסי מין אנאליים כולל קונדילומה סביב פי הטבעתהאם הוא מראה , אם התורם הפוטנציאלי ממין זכר

☐ כן ☐ לא

קעקועים אשר עשויים  בחינתכולל , האם התורם הפוטנציאלי מראה סימנים פיזיים של הזרקת סמים שאינם רפואיים כגון עקבות מחט

?לכסות על עקבות מחט

☐ כן ☐ לא



Physical Exam (Male) 

 בדיקה רפואית (זכר) 

שנים )מהתקופה האחרונה  בגוףפירסינג במקומות אחרים או , פירסינג באוזן, יםהאם התורם הפוטנציאלי מראה סימנים פיזיים של קעקוע

או השתמשו במכשירים שלא חוטאו מאז המטופל  (או דיו מזוהמים/מכשירים ו, משלל)בהם לא הוקפד על הליך סטרילי ( עשר חודשים

?הקודם

☐ כן

☐ לא סביר שהיה שימוש בכלים משומשים

☐ אין קעקועים או פירסינג משנים עשר החודשים האחרונים

מפושטת?לימפדנופתיה סובל מתורם הפוטנציאלי ההאם 

☐ כן ☐ לא

?בלתי מוסברת מוסברתבלתיפהמפטרתפטרת סובל מם הפוטנציאלי תורההאם 

☐ כן ☐ לא

?סרקומת קפושיהאם לתורם הפוטנציאלי יש נקודות כחולות או סגולות התואמות ל

☐ כן ☐ לא

?האם לתורם הפוטנציאלי יש צהבת או כבד מוגדל בלתי מוסברים

☐ כן ☐ לא
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 בדיקה רפואית (זכר) 

?קדחתכגון פריחה כללית בלתי מוסברת או , האם התורם הפוטנציאלי מראה סימנים פיזיים של אלח דם

☐ כן ☐ לא

 ?האחרונה בתקופההאם לתורם הפוטנציאלי יש גלד גדול המעיד על קבלת חיסון לאבעבועות שחורות 

☐ כן ☐ לא

?הפוטנציאלי סובל מתגובה חריפה לחיסון לאבעבועות שחורותהאם התורם 

☐ כן ☐ לא

(?-וירוס ה)האם התורם הפוטנציאלי סובל מפריחה כללית בשלפוחית 

☐ כן ☐ לא

?האם התורם הפוטנציאלי סובל מנגעים נמקיים חמורים המעידים על 

☐ כן ☐ לא

?האם התורם הפוטנציאלי סובל מצלקות בקרנית המעידות על 

☐ כן ☐ לא

:ציין תאריך כאןלחתום ול הבודקעל , אם השאלון הרפואי לא מולא באופן אלקטרוני

חתימה תאריך

המרפאהשם 


