
Ayulink Ayurveda Hospital

નામનામનામનામ:

�મર�મર�મર�મર: �ી�ી�ી�ી / પરુુષપરુુષપરુુષપરુુષ મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ : ઈઈઈઈ-મેલમેલમેલમેલ 

૧ વજનવજનવજનવજન િકલો 
૨ �ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ �ટ / �ચ 

૩ વાળવાળવાળવાળ ટૂંકા આછા / ટાલ ઘા$ા 
કલર ભખૂરા 'ાઉન / વહલેા સફેદ થયા હોય કાળા
લકૂ વાકંડીયા સીધા સીધા 

4ાય/5મથૂ લખૂા / 4ાય સુવંાળા વધારે લીસા 
8ોથ ઓછો નોમ:લ ઝડપી

ઓવરઓલ પાતળા, છેડા ફાટેલા નોમ:લ >ડા, ભરાવદાર 

૪ દાતંદાતંદાતંદાતં વાકંાચ ૂકંા નોમ:લ / એકસરખા મોટા/ એકસરખા 
૫ નખનખનખનખ તકલાદી / ઉભી લીટીઓ વાળા  મદૃુ / કોઈ લીટીઓ વગરના મજબતુ / >ડા / ગલુાબી
૬ 5કીન5કીન5કીન5કીન ઠંડી સામાKય કરતા વધારે ગરમ  સામાKય ગરમ 

4ાય અન ેરફ, બહ ુકરચલીઓ તલ, લાખુ ંવગેરે  સુવંાળી 

૭
ચરબીચરબીચરબીચરબી/ફેટફેટફેટફેટ  Pા     

વધારે જમા થાય છે? કમર ના ભાગ મા ં મોટાભાગે દરેક ભાગમા ંએક સમાન સાથળ અન ેહીQસના ભાગમા ં
૮ �ઘ�ઘ�ઘ�ઘ ઓછી / ડી5ટબ: નોમ:લ / ટૂંકી લાબંી / ગાઢ  / ગમ ેTયારે 

૯ ભખૂભખૂભખૂભખૂ અિનયિમત વધારે િનયિમત 

કેટલીવાર જમવુ ં અિનયિમત ૪ વાર (ના5તા સહીત) ૨-૩ વાર  (ના5તા સહીત)

કેવ ુ ંજમવાનુ ંગમ?ે Yિચ બદલાયા કરે
ખાવાના શોખીન, ખાટું, તીખુ,ં તળેલુ,ં 
ચટાકેદાર

ગ\યુ,ં મીઠાઈઓ, ચોકલેટ, 

ગરમ, ચીઝ, ભારે ખોરાક
૧૦ 5ટુલ5ટુલ5ટુલ5ટુલ - મળમળમળમળ સકુો મળ, પેઈન_લ નોમ:લ થોડો ઢીલો, Pારેક ચીકણો  

કેટલી વાર  less > ૧ વાર , અિનયિમત ૧-૨ વાર, િનયિમત  more < ૨ વાર 

૧૧ યરુીનયરુીનયરુીનયરુીન ઓaં નોમ:લ નોમ:લ 

કેટલીવાર  less > ૭-૮ વાર ૭-૮ વાર more < ૮ વાર 

૧૨ પરસેવોપરસેવોપરસેવોપરસેવો Pારેક ખબૂજ, Pારેક વાસ મારતો નોમ:લ 

૧૩ કામનીકામનીકામનીકામની 5ટાઈલ5ટાઈલ5ટાઈલ5ટાઈલ ઉતાવળ / ઝડપી  પbધિતસર, લોcકથી / એ8ેસીવ થોડુક ધીમુ ં

૧૪ યાદશિfતયાદશિfતયાદશિfતયાદશિfત 

જgદી યાદ રહી >ય , જgદી ભલૂી 
>ય નોમ:લ 

યાદ કરતા વાર લાગે પણ લાબંા 
સમય સધુી યાદ રહે

૧૫ િhયિhયિhયિhય 

મસુાફરી, આટ: , ઘર સ>વટ થોડા 
થોડા સમય ેબદલતા રહવે ું

5પોટ:સ, રાજકારણ, મોજશોખ, લેટે5ટ 

ફેશનના દાગીના, પરફiમુ,  કપડા,ં 
િપfચર-પાટjઓમા ંજવું

ધધંો, શાતં વાતાવરણ, bયાન-

યોગ, જgદી કોઈ ચેKજ ના કરવો 
ગમે

૧૬ 5વભાવ5વભાવ5વભાવ5વભાવ જgદીથી િડhેસ કે નવ:સ થવાય ગ5ુસો જgદી આવ ે સામાKય રીત ેશાતં
ટોટલટોટલટોટલટોટલ 

1



Ayulink Ayurveda Hospital

* અTયારનીઅTયારનીઅTયારનીઅTયારની મkુયમkુયમkુયમkુય ફિરયાદોફિરયાદોફિરયાદોફિરયાદો : કેટલાકેટલાકેટલાકેટલા સમયથીસમયથીસમયથીસમયથી 
૧ વૈmનીવૈmનીવૈmનીવૈmની ભલામણભલામણભલામણભલામણ 

૨
૩ ૧
૪
૫ ૨

(લેબોરેટરીના રીપોટ:સ, કે એn-રે, MRI કે સોનો8ાફીના રીપોટ:સ ઈ-મેલ કે whatsapp થી મોકલશો ) ૩
* તમેતમેતમેતમે અTયારેઅTયારેઅTયારેઅTયારે કોઈકોઈકોઈકોઈ રોગનીરોગનીરોગનીરોગની દવાઓદવાઓદવાઓદવાઓ લોલોલોલો છોછોછોછો?  (માo રોગના નામ લખવા - દવાઓના નામ જYરી નથી )
૧ ૪
૨
૩ ૫

* નીચેનામાથંીનીચેનામાથંીનીચેનામાથંીનીચેનામાથંી કોઈકોઈકોઈકોઈ રોગરોગરોગરોગ તમનેતમનેતમનેતમને કેકેકેકે તમારાતમારાતમારાતમારા ફેિમલીમાંફેિમલીમાંફેિમલીમાંફેિમલીમા ંકોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને પણપણપણપણ થયોથયોથયોથયો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો જણાવશોજણાવશોજણાવશોજણાવશો. ૬
હાઈ pલડhેશર ડાયાબીટીસ ટી.બી.
લો pલડhેશર થાઈરોઈડ ચામડીના ંરોગો ૭
અ5થમા હાટ:ના રોગો અKય

૮

* PારેયPારેયPારેયPારેય ઓપરેશનઓપરેશનઓપરેશનઓપરેશન માટેમાટેમાટેમાટે કેકેકેકે બી>બી>બી>બી> કારણોસરકારણોસરકારણોસરકારણોસર હો5પીટલમાંહો5પીટલમાંહો5પીટલમાંહો5પીટલમા ંદાખલદાખલદાખલદાખલ કરવાકરવાકરવાકરવા પડેલાપડેલાપડેલાપડેલા? ૯
કારણ ૧ મિહનો / વષ: 

૨ ૧૦
૩

પેમેKટનીપેમેKટનીપેમેKટનીપેમેKટની સચુનાસચુનાસચુનાસચુના: 5પે5પે5પે5પે.સચૂનોસચૂનોસચૂનોસચૂનો :
જો તમન ેદવા જોઈતી હોયતો અમારી વેબસાઈટ www.ayulink.com પર જઈન ેઆપ Pay-Pal qારા પેમેKટ કરી શકો છો. 
પેમેKટ મ\યા પછી દવાનુ ંપાસ:લ પો5ટ qારા કે કુિરયર qારા મોકલવામા ંઆવશ.ે કોઈપણ કારણસર 

(એરલાઈન qારા રીsfટ કરવાને લીધ ેઅથવા તમારા દેશનુ ંક5ટમ ડીપાટ:મેKટ દવાનુ ંપાસ:લ રીsfટ કરશે કે 

અKય કારણોસર દવા તમારા સધુી ના પહોચે તો આ પેમેKટનુ ંરીફડં આપવામા ંઆવશ ેનિહ.

પેમેKટપેમેKટપેમેKટપેમેKટ જમાજમાજમાજમા કરાtયાકરાtયાકરાtયાકરાtયા તારીખતારીખતારીખતારીખ: સમયસમયસમયસમય: 

સરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ં

(નામનામનામનામ અનેઅનેઅનેઅને સહીસહીસહીસહી)
* આયલુuક હોિ5પટલ qારા ઓફર કરવામા ંઆવેલ આ સિવvસના તમામ િનયમો અન ેશરતો મન ેમજંુર છે.
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