
كل ما تريد 
معرفته 

 حول
 الفحص الطبي

لحصولك على التأمين

ويستغرق الفحص الطبي 
 المساعد من 45 إلى 

60 دقيقة. 

اطمئن!
 الفحص الطبي المساعد هو جزء اعتيادي من عملية طلب الحصول 
 على التأمين. ُتسدد شركة التأمين التي تتبعها رسوم إجراء الفحص 

وُتحفظ بياناتك في سرية تامة.

ال داعي للسفر. 
 يزورك االختصاصي الصحي المعتمد في منزلك أو مكان عملك 

في الوقت المناسب لك.

 Dynacare Insurance Solutions حددت شركة التأمين التي تتبعها شركة
 الستكمال إجراء الفحوص الطبية المساعدة، وجمع تاريخك الصحي، وتقديم 
 خدمات الفحص المخبري. فأنت في أيٍد أمينٍة حيث إن Dynacare تعتبر 
 واحدة من أضخم وأعرق موفري خدمات الفحص المخبري في كندا، وتوفر

    خدماتها ألكثر من 10 ماليين مواطن كندى كل عام. وباإلضافة إلى ذلك، 
 تقع جميع مختبراتنا في كندا، مما يعني أن موفري تأمينك سيتلقون نتائجك 
 من المختبر على نحو أسرع، دون أن تكون عرضة للتأخير على الحدود أو 

أي مخاوف متعلقة بالسرية. 



 حدد موعًدا للزيارة في أكثر وقت تشعر فيه بالراحة خالل اليوم 
 •  نل قسًطا وافًرا من النوم خالل الليل، واشرب الكثير من الماء  – قبل الخلود 

إلى النوم وقبل إجراء الفحص.
 •  لضمان الخصوصية، ُيرجى إكمال استبيان الفحص الطبي المساعد في منطقة تسمح 

لك باإلفصاح عن تاريخك الطبي بسرية.
•  إذا كنت في مكان عملك، فتأكد من توفر مكان خاص لك ودورة مياه قريبة.

•  إذا ُطلب منك الصوم، فسُنعِلمك بذلك لتتمكن من تحديد موعد للزيارة في الصباح.
•  يعتمد طول المدة المطلوبة للصيام على متطلبات شركة التأمين.

•  إذا لزم الصوم، فالمشروب الوحيد الذي يمكنك تناوله خالل هذه الفترة هو الماء.
• إذا كنت مصاًبا بالبرد أو اإلنفلونزا أو كنِت في أيام الطمث لديِك، ُيرجى تحديد موعد 

آخر للزيارة.

 ما الذي يلزم عليك تجنبه قبل الخضوع للفحص
• تناول الكحول من 24 إلى 48 ساعة.

• الكافيين والنيكوتين لمدة ساعة على األقل.
• الفيتامينات والمكمالت الغذائية لمدة 24 ساعة.

 •  إذا احتجت إلجراء متعلق بالدم، فُيرجى تجنب الذهاب إلى صالة 
األلعاب الرياضية وممارسة األنشطة الشاقة لمدة 24 ساعة على األقل قبل إجراء 

الفحص وبعده. من شأن ذلك أن يقلل من خطر اإلصابة بالكدمات.

 ُيرجى االستعداُد للحضور بجلب بعض األغراض المهمة
• صورة من إثبات الهوية، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.

 •  بيانات االتصال باالختصاصيين الصحيين الذين زرتهم أو المنشآت الصحية 
التي زرتها على مدار مدة الـ 5 سنوات األخيرة.

 •  استمر في تناول األدوية التي وصفها لك الطبيب، ولكن ُيرجى إحضار 
هذه األدوية أو أي أدوية أخرى قد تتناولها دون وصفة طبية.

ما هو متوقع
 يستغرق الفحص الطبي المساعد من 45 إلى 60 دقيقة. 

لن تكون بحاجة إلى خلع مالبسك، إال إذا كنت تحتاج إلجراء مخطط 
كهربائي للقلب )ECG(. وُيرجى ارتداء مالبس فضفاضة لنتمكن من 

الوصول إلى الجزء العلوي من ذراعك.

في بعض الحاالت، قد ال تحتاج سوى إلى تسجيل العالمات الحيوية. يستغرق 
إكمال هذه الخدمة عادًة من 10 إلى 15 دقيقة. سيقيس مسؤول الفحص الطبي 

طولك ووزنك وقراءات ضغط الدم لديك والنبض ويسجلها.

كيفية االستعداد

ُيرجى إعالمنا في حال واجهتك مشكلة في أخذ عينة من الدم. سيساعدنا ذلك 
على أن تكون تجربتك مع الفحص مريحة قدر اإلمكان. ُيرجى كذلك إعالمنا ما إذا 
 كانت العضلة ذات الرأسين العضدية في الجزء العلوي من ذراعك قطرها أكبر من

14 بوصة أو إذا كنت تزن أكثر من 300 رطل لنتمكن من توفير الحجم المناسب لك 
من مقياس وسوار قياس ضغط الدم. 

وُيرجى مشاهدة مقاطع الفيديو التي مدتها دقيقة واحدة حول كيفية 
 االستعداد للفحص والحصول على أفضل النتائج: 

dynacare.ca/applicantvideos

•  ستستخدم أدوات معقمة ومحكمة 
 الغلق في جمع عينات الدم )تصل إلى 

 3 قناني( وعينات البول وربما 
عينات من اللعاب.

•  وإذا لزم األمر، فسُييستخدم جهاز 
 )ECG( المخطط الكهربائي للقلب
المتنقل لتسجيل النبضات الكهربائية 

لقلبك. وهو إجراء غير مؤلم، 
وللخضوع إليه ستحتاج إلى االستلقاء 

وخلع جزء من مالبسك.

 •  قد ُيطلب منك الصوم حسب 
نوع االختبار.

•  سيسألك مسؤول الفحص عن 
حالتك الصحية والتاريخ الطبي 

لعائلتك.
•  سيتم قياس طولك ووزنك 

 وضغط الدم لديك 
ومعدل نبضك.

نراك قريًبا!

800.361.3771


