
شهھاددةة ططّبيیّة سابقة للزّووااجج

إإنّي االممضي أأسفلهھ٬،....................................................................................................................................

ااالسم وو االلقب ............................................................................................................................................

ددكتورر في االطب٬، ااالختصاصص  ................................................................................................................... 

ررقم االتسجيیل بمجلس عماددةة  ااألططبّاء ........................................................

...........................................................................................................................االمباشر  بب..................

االعنواانن  االعددد  ........  نهھج شاررعع .............................................................................................................

أأشهھد بأنّي قمت لغايیة االزّووااجج بفحص  االسّيیّد (ةة) .. ............................................................................................

......................االمولودد(ةة) في     ............................. بب .............................................................................

..................................................... االقاططنـ(ةة) بب  ..................................................................................

..... في.............................................. مسلّمة  بب .............................. بطاقة االتّعريیف االوططنيیّة عددد.....................

:حرّررتت هھھھذهه االشّهھاددةة بعد  إإجرااء ااستجواابب مدقّق وو فحص سريیرييّ كامل وو بعد ااططّالعي على نتائج االفحوصص االتّكميیليیّة االتّاليیة 

 فحوصص أأخرىى▢  وو صنف جج  صوررةة باألشعّة االسّيینيیّة للصّدرر  ▢ االتهھابب االكبد االفيیرووسي صنف بب  ▢ فصيیلة االدّمم  ▢

وو أأصرحح عالووةة على ذذلك 

يیّة وو بما من شأنهھ ووقايیتهھ (هھھھا) وو قريینهھ (هھھھا) وو أأبناؤؤهھھھما–  أأنّي أأعلمت االمعنيّ (ةة) باألمر بنتائج االفحوصص االسّريیريیّة  وواالتّكميیل

من ااألمرااضض االسّارريیة وواالوررااثيیّة

 لفتّ نظر االزّووجة إإلى خطر ااإلصابة بمرضض االحميیرااء أأثناء االحمل وو أأعلمتهھا بوجودد تلقيیح للحمايیة منهھ–

أأكّدتت على عواامل االخطر االمهھيیئة  لبعض ااألمرااضض (مرضض االسكريي٬، ااررتفاعع ضغط االدمم إإلخ...)-–

نصحت االمعني(ةة) باألمر بإجرااء تلقيیح ضد االتهھابب االكبد االفيیرووسي صنف بب–

  قدّمت نصائح تتعلّق بالعواامل االوررااثيیّة وو االمرتبطة بالقراابة بيین االزّووجيین وو نصائح تتعلّق بطرقق تنظيیم االوالددااتت وو أأكّدتت–

على ضرووررةة مرااقبة االحمل.

(ةة) باألمر لإلددالء بهھا لدىى من لهھ االنّظر سلّمت هھھھذهه االشّهھاددةة للمعنيّ

حررّر بب ….................  في ..................... 

  يیعاقب بالسّجن لمدّةة تترااووحح بيین سنة ووثالثث سنوااتت كلّ شخص يیعلم أأنهّھ مصابب بمرضض سارر وو يیسعى عمداا من خاللل سلوكهھ إإلى نقلهھ إإلى أأشخاصص آآخريین:  %!#$"

)18 وو 11 االفصالنن : االمتعلّق باألمرااضض االسّارريیة 1992 جويیليیة 27  االمؤررخّخ في1992  لسنة71االقانونن عددد (
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