
 

 العالجقرار للمريض خالل مدة  ستئذاناستمارة ا
 بيانات المريض:

 

:رقم السجل المدني  االسم: 
:مدينة العالج رقمه وتاريخه::                     مستند العالج دولة العالج:   

المريض: هاتفرقم  فتح الملف: /    /تاريخ   /     /     تاريخ انتهاء فترة العالج   

/      /      الى/       /   من صالحية التأشيرة  
 

 بيانات المرافق:
 

 اسم المرافق: صلة القرابة: رقم السجل المدني:
 اسم المرافق الثاني ان وجد: صلة القرابة: رقم السجل المدني:

المرافق: هاتفرقم     

 
 بيانات طلب اإلستئذان:

 

/     /   االستئذان:نهاية فترة  /     /      بداية فترة االستئذان:   
:     /     /االستئذان بعد موعد اول تاريخ /     /   االستئذان:تاريخ اخر موعد مع الطبيب المعالج قبل فترة    

 أسباب االستئذان:

 
 عليها والتوقيع طالعمعلومات هامة يجب اإل
 

ومن ثم العودة  المملكة إلىسفر لفترة محددة ولظروف خاصة للالمريض  استأذن، أنه في حال االحاالت الطبية مركزبموجب تعليمات 
 ستكمال العالج، يجب مراعاة اآلتي:بلد العالج إل إلى
 

 العالج. متطلبات استكمل قد المريض كان إذا بالعودة اإلذن يمنح ال •

 .بالفترة المطلوبة بالعودة اإلذن المريض منح على العالج بلد في الصحية الملحقية موافقة أخذ •

 طوال يوما   60 هي بالعودة لإلذن األقصى والحد يوما   14 هي طلبه على بناء   للمريض تمنح التي بالعودة لإلذن األدنى الحد يكون أن •

 المملكة. خارج عالجه فترة

 .األخير العالج أمر فترة خالل فقط ةواحد لمرة بالعودة إذن بأخذ للمريض يسمح •

 .العالج فترة نهاية على يوم 20 من أقل تبقي عند بالعودة اإلذن يمنح ال •

 المرافق، وال تتحمل الملحقية أي تكاليف مادية مترتبة على ذلك.من حساب المريض أو  وإياباهاباً تكون تكلفة السفر ذ •

بلد العالج ارسال  إلىيوقف صرف النثريات من تاريخ بداية االستئذان وحتى العودة الى بلد العالج، وعلى المريض بعد وصوله  •
 صور جوازات سفره والمرافقين موضحاً عليها ختم الدخول.

 للعودة الى بلد العالج.التأكد من صالحية الفيزا قبل مغادرة بلد العالج وانها تغطي الفترة الى ما بعد التاريخ المحدد  •

 حاالت الطبياإل مركز إشعاربالعودة في التاريخ المحدد والذي تم الموافقة عليه من قبلنا، سيغلق ملفكم وسيتم  االلتزامفي حال عدم  •
 بالقرار. ثيجب التواصل وإبالغ الملحقية بذلك للدراسة والببذلك  إثباتورة للتمديد مع وجود في حال الضر إما ،بذلك

 إكمال بعد جديد عالج رإال بأم الملف فتح إعادة واليتم ، الصحية الملحقية في المريض ملف إغالق فيتم أعاله بالشروط اإلخالل عند •

 المطلوبة. النظامية المسوغات جميع

 

 نأمل منكم أخذ العلم بما ورد أعاله والتوقيع على ذلك.** 
 (:١)توقيع المرافق  توقيع المريض:

 بالملحقية: الطبيب المشرف على المريضموافقة 

 موافقة الملحق الصحي ببلد العالج:

 


