
 استمارة وصول المريض 
 نأمل تعبئة البيان من قبل المريض أو المرافق:

 

 

 البيانات البنكيه 

   
 معلومات هامة للمريض ومرافقه لإلطالع عليها  

  
  أمر العالج مدتة شهرين ويرفع قبل انتهاء فترة العالج الي الهيئة الطبية العليا للنظر في تمديد فترة العالج من عدمة.  -1
    أو ترجمة. اعيد طبيةأمر العالج ال يشمل المرافق كما أن مكتب الخدمات غير مسؤول عن تقديم اي خدمات للمرافق من تنسيق مو -2
  إرسال كرت الحساب البنكي الموضح فيه األسم وأسم البنك ورقم االيبان للمريض والمرافق وإرفاقها مع استمارة الوصول.  يجب  -3
  تحسب النفقات النثرية بيومين قبل الموعد الطبي االولي أو نفس يوم الوصول اذا صادف يوم الموعد.  -4
فق العالج, اإللتزام باشعار الملحقية الصحية بذلك ,أما في حال المغادرة دون إشعار الملحقية الصحية في بلد العالج يتحمل المريض والمرافي حال مغادرة بلد  -5

  النتائج النظامية المترتبة علي ذلك. 
ولم يتم تجديدها يعتبر حسب أنظمة البلد المعالج بأنه مقيم   لتأشيرةيوما علي األقل, وفي حال انتهت ا 20قبل نهايتها بفترة التأشيرة يجب تقديم طلب تجديد ا -6

  دخول البلد مجدد. ب ماحنظامي, ويترتب علي ذلك مخالفة مالية,وقد تصل في بعض الحاالت الي ترحيله وعدم الس  يربشكل غ
  .البلد بنهاية الفترة المسموح له االقامة في بلد العالجغير عالجية , يكون تجديدها غير متاح , وعلى المريض أو المرافق مغادرة  التأشيرةفي حال كانت ا -7
  علي المريض ان يحرص بحصوله علي تقرير طبي عن حالته الصحية والعينات والشرائح قبل مغادرة المستشفي. -8
قسام الملحقية الصحية وفي حال  أالجوال المعتمد لكم  حتي يتم التواصل معكم خالل فترة العالج علما بأنة سوف يتم تسجيل الرقم في النظام لكافة رقم كتابة  يلزم -9

وتخلي الملحقية مسؤوليتها في حال   أو الهاتف المدرج باألسفل pa@sahme.org علي ايميل شؤون المرضى  ضرورة إبالغنا بشكل عاجلى تم تغير الرقم يرج
  . ألرسال اي معلومات دى الملحقية حيث سوف يعتمد ل  كتابتكم الرقم خاطئ أو عدم إشعارانا بتغيرة
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