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نبذة عن الملحقية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا
أفتتحت الملحقية الصحية في 1020/7/1هــ الموافـق 1890/0/02م بنـاءا علـى القـرار الـوزاري رقـ 200
وتــاري 1020/7/00هـــ لتم ــا وزارة الصــحة الســعودية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا مهمتهــا
الرئيســـية هـــي تســـهيا قبـــول المرضـــى الســـعوديين المحـــاليين للعـــالج فـــي الخـــارج فـــي المست ـــ يات
المتخصصة ومساعدته ومتابعة رحلته العالجية حتى عودته الى أرض الوطن.
كما تقوم الملحقية الصحية أيضا بالتنسيق للتعاون الم ترك بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصـحة
والخدمات اإلنسانية األمريكية وكذلك بين المست يات السعودية والمست ـ يات األمريكيـة فـي تبـادل
الخبرات العملية والبحوث العلمية ومكافحة األمراض المعدية.
وكذلك تعما الملحقية الصـحية بالتعـاون مـق قسـ شـاون السـعوديين علـى مسـاعدة المـواطنين الـذين
يتعرضون لحاالت طبية طارئة خالل تواجده فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة أو كنـدات والتنسـيق لعـودة
المرضى المحتاجين إلى طيران اإلخـالء الطبـي إلـى المملكـة بالتعـاون مـق إدارة اإلخـالء الطبـي الجـوي فـي
وزارة الدفاع والطيران.
ومن المهام األخرى للملحقية الصحيةت تصديق شهادات فحص ما قبا الزواج للمواطنينت ودعـ األطبـاء
حدي ي التخرج للتدريبت ومراجعة تقارير حاالت ذوي االحتياجات الخاصةت وإكمال إجرءات التوظيف لألطبـاء
الغيـر ســعوديين فــي مست ـ يات المملكـةت والم ــاركة مــق الجهــات الحكوميـة األخــرى فــي السـ ارة فــي
ترتيب الدع الطبي في المناسبات الرسمية عند الحاجة إلى ذلك.

أمر العالج وصالحيته والجهة المخولة بإصداره
المخولة بإصدار أوامر عالج المرضى بالخارج؟
ما هي الجهة
ّ
إحالة المرضى للعالج خارج المملكة تت بناءا على األوامر السامية الكريمةت أو بقرار من الهيئة الطبية
ّ
وينظ قرارات العالج في الخارج
العليا عندما ال يتوفر عالج المريض بالداخا مق إمكانية العالج بالخارجت
األمر السامي الكري رق  0722وتاري 1042/9/5هـ علما أن الهيئة الطبية العليا هي الجهة الوحيدة
المخولة بتمديد أوامر العالج في الخارج.
ّ
ما هي الهيئة الطبية العليا؟
الهيئة الطبية العليا كيان مستقا وفقا لألمر السامي الكري رق /9722ب وتاري 1017 /2/15هـ ت
وينظ عملها األمر الســـامي الكـــري /0722ب وتاري 1042/5/9هـت والمتضمن "التأكيد على أن تت
ُ
دراسة جميق الحاالت التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في عالجها بالخارج من ِق َبا الهيئة الطبية
العليا"ت وهي م ّكلة من القطاعات الصحية الرئيسة بالمملكة (وزارة الدفاعت ووزارة الداخليةت ووزارة
الحرس الوطنيت ووزارة الصحةت وجامعة الملك سعودت ومست ى الملك فيصا التخصصي ومركز
األبحاث) مم لة بإست اريين سعوديين من جميق التخصصات ت وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميق
اإلمكانات المتوفرة بالمست يات التخصصية المرجعية بالمملكة العربية السعودية وخارجها.
والقرارات الصادرة من الهيئة الطبية العليا مبنية على الحالة الصحية للمريض؛ حيث تقوم بدراسة
ومراجعة تقارير المريض وحالته الصحية والنظر في توفر عالجه داخليا وتبحث مدى است ادته من العالج
في الخارجت وتقوم كذلك بالبت في تجديد فترة العالج بالخارج حسب التقارير الطبية الحدي ة ومدى توفر
العالج بالداخات وتحدد الهيئة المركز الطبي المناسب في المملكة الستكمال ومتابعة عالج المريض في
الداخا عند انتهاء الغرض الطبي الذي أرسا المريض من أجله للخارج.
مدة أمر العالج :
ُحددت مدة العالج في الخارج ب هرين حسب األمر السامي الكري رق  01915وتاري 1049/8/11هـ
المتضمن "وإذا اقتضت الضرورة استمرار العالج -ألي حالة – أك ر من ذلك فالبد من عرضها على الهيئة
الطبية العليا إلصدار التوصية الالزمة حيالها واعتمادها من معالي وزير الصحة".
ها يمكن تمديد أمر العالج؟
نع ترفق الملحقية الصحية  -قبا إنتهاء أمر العالج الحالي  -طلبا للتمديد إلى الهيئة الطبية العليا ويت
دراسته من األطباء اإلست اريين في ذات التخصص .

تغطية العالج :
يغطي أمر العالج المرض الرئيس الذي أرسا المريض من أجله للعالج في الخارج ويت تغطية
ال حوصات واإلجراءات الطبية المتعلقة به فقط وال يمكن تغطية األمراض األخرى إال بموافقة الهيئة
الطبية العليا كما أن عالج األسنان والتجميا واإلخصاب غير مغطى في نظام العالج في الخارج ما ل
ينص قرار العالج على ذلك.
غرف التنوي :
في حالة تنوي المريض فإنه يستحق غرفة شبه خاصة (سريرين كحد أقصى) وإذا رغب المريض بغرفة
خاصة فإنه يتك ا بدفق فرق التكل ة علما أن ن ريات المريض والمرافق تستمر خالل فترة التنوي
ويجدر التنبيه أن الملحقية ال تتحما دفق أي مكالمات هات ية أو صحف أو وجبات إضافية خالل فترة
التنوي .
المواعيد :
عند ّ
تخلف المريض عن حضور أك ر من موعد أوأعاد جدولة المواعيد بدون إشعار الملحقية الصحية
فللملحقية الحق في إيقاف صرف الن ريات لحين معرفة أسباب ذلك.
األدوية :
تقوم الملحقية بالتعاون مق المست ى المعالج والصيدليات المعتمدة بتأمين األدوية الخاصة بالعالج
وسيت إبالغك عن طريق المكتب الدولي بطريقة استالمها أو إرسالها إلى عنوانك المسجا لدينا وفي
حالة عدم وصول األ دوية إليك نأما االتصال بالصيدلية أو المكتب الدولي بالمست ى أو الطبيب
الم رف على عالجك في الملحقية لمتابعة األمر ونرجوا عدم تأمين أدويتك على حسابك الخاص
خالل فترة أمر العالج حيث أن النظام ال يسمح بالتعويض المالي عن األدوية.
العيادات خارج المست ى :
ن رجوا عدم زيارة أي طبيب خارج المست ى المعالج بدون موافقة مسبقة من الملحقية ولن نتمكن من
تعويضك عن تكاليف عالج غير معتمد من الملحقية .
ها يمكن أن يستخدم المريض أمرين عالجيين في ن س الوقت؟
ال يمكن العالج بموجب أمرين عالجيين في ذات الوقت وإنما يت تن يذ أحدهما.
ها يت شراء المعدات الطبية؟
ال يت الموافقة على شراء المعدات الطبية من قبا الملحقية الصحية نظرا لتوفرها بالمملكةت وعند
حاجة المريض ألي من هذه األجهزة أثناء رحلته العالجية خارج المملكة فيت توفيرها له عن طريق التأجير.

كيف يت إختيار المست ى؟
تحدد الملحقية الصحية المست ى المعالج بناء على خمسة معايير رئيسية تهت بجودة العالج في
المست ى للتخصص المطلوبت وسهولة الحصول على المواعيد في فترات متقاربةت ومدى رضى
المرضى السابقين عن المست ىت وش افية األسعارت
ها يمكن للمريض الوصول ألمريكا قبا الموعد بأك ر من يومين؟
حسب األنظمة فإن تاري فتح ملف المريض والبدء بصرف الن ريات تبدأ قبا يومين كحد أقصى من
تاري أول موعد

اإلستقبال في المطار والسكن وخدمة الترجمة
ها توفر الملحقية استقبال في المطار أو مترج أو سائق خاص؟
بعد استالم المريض للموعد وقبا مغادرته المملكة يت التواصا بينه وبين الهيئة الطبية العامة
•
بالمنطقة التي يتبق لها ويت التنسيق حيال إصدار أمر اإلركاب وتن يذه من شركة الطيران
المتعاقد معها
في حال تلقت الملحقية معلومات الرحلة التي سيصا عليها المريض وعنوان السكن (سواء من
•
الهيئة الطبية أو من شر كة الطيران عبر برنامج عالجي أو عبر البريد اإللكتروني من المريض
مباشرة) يت توفير استقبال من المطار إلى سكن المريض وإن ل تتلقى الملحقية معلومات
الرحلة فلن تستطيق ترتيب االستقبال.
يت توفير مترج أثناء مواعيد المريض ومراجعاته داخا المست ى عن طريق المكتب الدولي
•
التابق للمست ى وال يت توفير مترج شخصي خارج المست ى لكن يمكن للمريض أو
المرافق اإلستعانة بالبرامج اإللكترونية أو ال ندق للترجمة أواإلتصال هات يا بالمكتب الدولي أو
بالملحقية الصحية عند الحاجة الضرورية لذلك.
ال يت توفير سائق خاص أو نقا غير ماذكر أعاله حيث بإمكان المريض والمرافق الصرف من
•
الن ريات المخصصة لهما .
السكن :
ي ضا الك ير من المرضى السكن خالل األسبوع األول في فندق قريب من المست ى وفي الغالب
يوجد لدى المكتب الدولي في كا مست ى قائمة ب نادق وشقق فندقية بإيجار أسبوعي أو شهري
وينصح المرضى بعدم االلتزام بعقود تأجير طويلة المدى ألن مدة األمر العالجي
قريبة من المست ى ُ
محددة ولن تتحما وزارة الصحة تكاليف الغاء عقود اإليجار.

ها للملحقية أي تواصا مق ال نادق؟ وها لها خص ؟
ال يوجد للملحقية خصومات لدى ال نادقت ولكن الك ير من شركات ال نادق األمريكية لها فروع في
المملكة وتعطي بعض العمالء خصومات عن طريق العضوية ويمكن للمرافق التنسيق مق المكتب
الدولي في المست ى ويرجى التعاما مق ال ركات والمكاتب الرسمية والبعد عن التعاما مق
األشخاص عند البحث عن سكن أو وسيلة نقا.

فتح الملف في الملحقية الصحية
األوراق المطلوبة ل تح الملف في الملحقية الصحية:
1.
2.
3.
4.
5.

صورة جواز الس ر :الص حة األولى وص حة التأشيرة وخت الدخول (للمريض والمرافق الرسمي).
صورة واضحة لبطاقة األحوال.
تعبئة اإلستمارات المرفقة والتي يمكن أيضا الحصول على نسخة منها عن طريق الموقق
اإللكتروني للملحقية أو عن طريق المكتب الدولي التابق للمست ى علما أنه يحق للملحقية
طلب إثبات عنوان السكن وعقد اإليجار والجوازات األصلية لإلطالع عليها ث إعادتها إلى المريض .
معلومات الحساب البنكي السعودي.
صورة من تذاكر الس ر للمريض والمرافق.

ويمكن إرسال هذه المتطلبات إلى الملحقية عبر البريد اإللكتروني أو من خالل المكتب الدولي في
المست ى.
ها يتوجب على المريض الحضور إلى الملحقية قبا الذهاب إلى المست

ى؟

ال يتوجب حضور المريض إلى الملحقية الصحيةت ويك ي التواصا بالهاتف أو اإليميا أو اإلتصال المرئي
عند الحاجةت علما أن الملحقية الصحية تسعد دائما باستقبال أي مواطن حال رغبته بذلك.

المخصصات المالية
المخصصات المالية؟
متى يت صرف أول دفعة من ُ
يت إيداع أول مخصص مالي في حساب المريض البنكي خالل ثالثة أيام عما من تاري استالم
الملحقية صور الجوازات وخت الدخول وعنوان السكن ورق الحساب البنكي السعودي وال ي تح الملف
إال قبا يوم أو يومين من أول موعد للمريض ح اظا على مدة أمر العالج.
المخصصات المالية؟
ما هو مبلغ وآلية صرف ُ
 عند وصول المريض ومرافقه (أو مرافقيه) إلى بلد العالج سيصرف للمريض بدل تجهيز بقيمة 5222ريال لمرة و احدة فقط وسيصرف للمرافق (أو لكا مرافق معتمد) مبلغ  5222ريال أيضا لمرة
واحدة فقط
 سيت صرف الن قات الن رية للمرضى والمرافقين بناءا على قرار مجلس الوزراء رق  557وتاري1001/9/09هـ وفق التالي:
 يصرف للمريض المحول للعالج خارج المملكة إعانة مقدارها  222ريال يوميات ويصرف لمرافق
المريض (أو مرافقيه)  222ريال يوميا إلى أن يصا مجموع الن قات الن رية للمريض ومرافقه (
أو مرافقيه المعتمدين)  420222ألف ريال في ال هر والذي يم ا السقف األعلى لإلعانة
ال هرية المقدمة من الدولة ح ظها هللا للمرضى والمرافقين
 سيت تحويا الن قا ت الن رية مرة واحدة في ال هر للمريض ومرافقه (أو مرافقيه) أسوة بنظام
الرواتب في المملكة العربية السعودية وذلك في يوم ( 07سبعة وع رين) من ال هر مق مراعاة
إجازات نهاية األسبوع بغض النظر عن تاري الوصول أو تاري المغادرة من بلد العالجت لذلك
ُينصح المريض بإصطحاب بطاقاته البنكية واإلئتمانية ومبلغ مالي مناسب يغطي ال ترة مابين
وصوله إلى بلد العالج واستالمه للن قات الن رية في تاري  07من ال هر
ها من الممكن ان تُ ودع المخصصات المالية في الحساب البنكي للمريض في المملكة العربية
السعودية؟
حسب التعليمات واألنظمة فإن إيداع المخصصات المالية ستكون في حساب المريض البنكي في
المملكة فقط اعتبارا من  0202/1/1واليمكن التحويا للحساب البنكي األمريكي

إنتهاء أمر العالج وتمديده وعودة المريض
لماذا تُ وقف الملحقية أمر عالج بعض المرضى قبا ش اءه ؟
الملحقية الصحية ال تملك قرار ا يقاف عالج المرضى أو تمديده حيث أن الجهة المساولة عن ذلك هي
الهيئة الطبية العليا بالمملكةت ويقتصر دورها على تذكير المريض بانتهاء مدة أمر العالج المحددة
ب هرينت وتوضح له طريقة تمديد أمر العالج أو تساعده في العودة إلكمال العالج في المملكة إذا ل
توافق الهيئة الطبية العليا على إصدار قرار تمديد للعالج في الخارج.
لماذا يت طلب عودة المريض إلى المملكة قبا انتهاء برنامجه العالجي في الخارج؟
هدف إحالة المريض إلى الخارج هو الحصول على رأي طبي آخر ووضق خطة عالجية للمريض والتدخا
الجراحي الضروري خالل مدة أمر العالجت ث ا لعودة إلكمال الخطة العالجية في مست يات المملكة إن
كان ذلك ممكنا حسب ما تقرره الهيئة الطبية العليا وينطبق هذا على مرضى األوامر السامية وقرارات
الهيئة الطبية العليا على حد سواء.
متى يت رفق طلب التمديد الى الهيئة الطبية العليا؟
تقوم الملحقية برفق طلب التمديد والتقارير الطبية وخطة العالج بعد مرور  ٠٣الى  ٠٣يوما من بداية أمر
العالج ويت ذلك عن طريق نظام العالج في الخارج وتصا المريض رسالة ت يد برق وتاري الرفق.
ها باإلمكان رفق إعادة نظر في قرار الهيئة الطبية العليا؟
نع يمكن ذلك في حال وجود مستجدات طبية واضحة ومن الجدير بالذكر أنه يتوجب العودة إلى
المملكة بعد صدور قرار الهيئة الطبية العليا األول بالعودةت وال يعتبر انتظار رد الهيئة على طلب إعادة
النظر مبررا للبقاء في بلد العالج أو للحصول على ن ريات أوإلجازة طبية بعد انتهاء أمر العالج.
ما هي صالحيات الملحق الصحي في إصدار أو تمديد أوامر العالج؟
ليس من صالحيات الملحقية الصحية إصدار أو تمديد قرارات العالج في الخارجت وإنما تقوم الملحقية
الصحية برفق الطلبات والتقارير الطبية وطلبات المرضى إلى الهيئة الطبية العليا إلصدار التوصية الالزمة
حيال كا حالة.
ها يت تزويد المريض بأدوية بعد انتهاء أمر العالج؟
نع ت يت تزويد المريض بأدوية كافية لمدة شهرين ويمكن تزويده بأك ر من ذلك بعد موافقة الهيئة
الطبية العليا.

مــرافــق المــريــض

ال روط الواجب توفرها في المرافق:
 أن يكون المرافق سعودي الجنسية
 ال يقا عمره عن ( )19سنة
 قريبا للمريض من الدرجة األولى (والدت والدةت أخت أختت إبنت إبنة)
 أن يتمتق بصحة جيدة
 ال يتلقى معونة من جهة حكومية أخرى بسبب تواجده في الواليات المتحدة األمريكية
 في حالة مرافقة المرأة ي ترط أن التكون حامال وفي حالة حملها أثناء تواجدها في الخارج فالوزارة
التتحما ن قات عالجها ومولودها
 أن يقدم المرافق وثيقة تأمين صحي شاما صالح ببلد العالج قبا س ره
مهام المرافق:
العناية ال خصية بالمريضت وتقدي الخدمات الضرورية له خارج المست ىت ومساعدته في البيت
والتنقالتت وتذكيره بالمواعيدت وإحضار األدويةت وتسجيا الجوازات على الموقق اإللكتروني للس ارةت
والمساعدة في تعديا الحجوزات وتمديد اإلقامةت وتعبئة النماذج نيابة عنه عند الضرورة.
عالج المرافق
ننصح ب دة حصول المرافق قبا مغادرته المملكة على تأمين صحي يغطيه في بلد العالجت حيث إن
أمر العالج مقتصر على المريض فقط وال يت تغطية المرافق ولكن هذا ال يمنق من التواصا مق
الملحقية في الحاالت اإلسعافية ال قدر هللا عبر وسائا االتصال المتاحة
تغيير المرافق
يمكن تغيير المرافق ألي ظرف أو سببت ويجب توفر ال روط أعاله في المرافق الجديدت كما يجب تعبئة
نموذج تغيير المرافق الخاص بالملحقية الصحية( نموذج  PR.302C).علما أن وزارة الصحة ال تتحما
قيمة تذاكر المرافق الجديد
ها يمكن إحضار مرافق إضافي؟
حسب األنظمة فإن الملحقية تغطي مرافقا واحدا فقط لجميق الحاالت واألعمار باست ناء األط ال األقا
من خمسة ع ر سنة فتغطي الملحقية والدليه اإلثنين واليجوز االستبدال إال في الضرورة القصوى ومن
الدرجة األولى للط ا ويكون األن ى باألن ى والذكر بالذكر وال تتدخا الملحقية في عدد المرافقين غير
الرسميين طالما سمحت السلطات المحلية بحضوره كزوار

ها يمكن أن يكون الطالب المبتعث مرافقا؟
نع لكن ال يصرف له ن قات ن رية إن كان يتلقى دعما ماليا من جهة سعودية أخرى.
ماذا تقدم الملحقية للمرافق أو المريض في حال التعرض لمساءلة من السلطات المحلية؟
ال تستطيق الملحقية الصحية تخطي دورها الطبيت وينصح المواطن السعودي بإست ارة محامي
والتواصا مق قس شاون السعوديين للمساعدة.
إفادة التواجد للمريض أو المرافق
كي ية الحصول على إفادة التواجد للمريض أو المرافق؟
المعتمد لدى الملحقية بإفادة مريض أو مرافق عن طريق مم ا عالقات
يت تزويد المريض أو المرافق ُ
المرضى ويتطلب توفير المعلومات التالية :
تعبئة النموذج المخصص لذلك رق )(305.1
عنوان المريض المراد إرسال اإلفادة إليه أو رق ال اكس أو البريد اإللكتروني.
ولن تستطيق الملحقية إصدار أي إفادات لل ترة التي ال يغطيها أمر العالج علما أن الملحقية ُيسعدها
الرد على أي إست سار من جهات عما المرضى أو المرافقين وذلك بإن ترسا الجهة المعنية طلب أو
خطاب رسمي عن طريق البريد الرسمي أو البريد اإللكتروني للملحقية الصحيةinfo@shm-us.org
ها يستطيق المرافق الغير معتمد الحصول على إفادة من الملحقية الصحية لتقديمها إلى مقر عمله؟
الت ولكن بإمكان المواطن اإلست ادة من اإلفادة الصادرة للمريض أو خت الدخول في الجواز أو عبر
التواصا مق شاون السعوديين في الس ارة أو القنصلية العامة القريبة منه للحصول على شهادة تواجد.

مغادرة مدينة العالج والحجوزات
يجب على المريض والمرافق أخذ موافقة الملحقية الصحية قبا مغادرة امريكا ولو ل ترة قصيرة؛ ألن
األنظمة تقضي بإغالق ملف أي مريض يغادر دون إخطار الملحقية وهناك نموذج مستخدم لهذه
الحاالت حماية لحقوق المريض ويحق لوزارة الصحة استرداد الن ريات إذا ثبت أن المريض أو المرافق
غادرا أمريكا دون إذن مسبق.
ها يستطيق المريض الس ر أثناء مدة العالج إلى المملكة ث العودة الستكمال العالج في الخارج؟
في حال رغبة المريض مغادرة دولة العالج فعليه تعبئة النموذج الخاص بذلك وفقا للتالي:
-

أن يكون الحد األدنى لإلذن بالمغادرة الذي ُيمنح للمريض بناء على طلبه هو ( )10يوما والحد
األقصى هو ( )22يوما.
يسمح للمريض بأخذ إذن بالعودة لمرة واحدة فقط خالل فترة أمر العالج األخير.
ال يمنح اإلذن بالعودة عند تبقي أقا من ( )٠٣يوما على نهاية فترة العالج أو عند إستكمال
متطلبات العالج.
أخذ موافقة الملحقية الصحية في بلد العالج على منح المريض اإلذن بالعودة قبا المغادرة.
توقف الن قات الن رية للمريض والمرافق خالل فترة اإلذن بالعودة.
ال تتحما الملحقية ال صحية تذاكر الس ر للذهاب واإلياب المتعلقة باإلذن بالعودة.
عند اإلخالل بال روط أعاله فيت إغالق ملف المريض في الملحقية الصحيةت وال يت إعادة فتح
الملف إال بأمر عالج جديد بعد إكمال جميق المسوغات النظامية المطلوبة.

تذاكر العودة :
في حال الرغبة بالحصول على تذ اكر مغادرة من مدينة العالج إلى المملكة ول يسبق الحصول على تذاكر
من الهيئة الطبية العامة التابق لها المريضت نأما إحاطة الملحقية الصحية فور الوصول إلى بلد العالج
حتى يت اإلست سار من الهيئة الطبية والتأكد من عدم أسبقية الصرف ومن ث مساعدتك في إصدار
تذاكر جديدة؛ وذلك حرصا منا على عدم تأخر العودة عن الوقت المحدد هذا ولن تتمكن الملحقية تقدي
هذه الخدمة كما ينبغي بعد مضي أك ر من شهر على وصول المريض دون إبالغ الملحقية بعدم صدور
تذاكر له ويمكن للمريض مراجعة الهيئة الطبية العامة بعد عودته إلى المملكة لتعويضه عن التذاكر.

الحجوزات :
إن تعليمــات الخطوط الجوية تقضي بضرورة أن يقوم المسافر بإلغــاء حجزه قبا مــوعده بـأك ر من 70
ساعة إذا ل يكن سيسافر على حجزه الماكد لت ادي غرامة "عدم إلغاء الحجز" ولن يت تعويض المريض
والمرافق عن ذلك.
تجديد اإلقامة النظامية
في حال أستدعى البقاء في الواليات المتحدة للعالج أك ر من المدة المسموح بها من إدارة الهجرة
األمريكية فيجب تجديد اإلقامة قبا شهر من تاري إنتهائها لتجنب المسآئلة القانونيةت ألن مدة المكوث
بالواليات بنوع ال يزا  B1/B2ال تتعدى في العادة  2أشهر لكا زيارةت ويجب عدم الخلط فيما بينها وبين
مدة التأشيرة (ال يزا) التي قد تصا الى خمس سنوات وعليه نأما عند الحاجة للبقاء في أمريكا الحرص
على تمديد اإلقامة (خت الدخول) قبا إنتهائها ب هر كاما حتى ال يتعرض حاما اإلقامة للمسائلة
وطلب مغادرة الدولة.
ول رح ذلك:

والملحقية الصحية على إستعداد للمساعده على أن يكون طلب المساعدة قبا شهر من إنتهاء اإلقامة
كما نرجوا إبالغ الملحقية في حال رد الجهات الرسمية عليك بالموافقة أو عدمها علما أن الملحقية
تعوض المريض عن رسوم تجديد التأشيرة وال تتحما أي تكاليف أخرى ناتجة عن تأخر المريض أو
المرافق في تجديد التأشيرة .
ها تتك ا الملحقية الصحية بأتعاب المحامي حال تأخر المريض والمرافق عن تجديد اإلقامة؟
ال تتحما الملحقية الصحية م ا تلك المبالغ وتقتصر مساوليتها المادية على تغطية تكاليف عالج
المريض وصرف الن ريات خالل فترة أمر العالج.

حـقــوق المـريــض
يحق للمريض وذويه الكرام المرافقين له ما يلي:
معرفة الحقوق والواجبات:
إبالغ المريض برسالة ومهام الملحقية وحقوقه وواجباته وتوفير نسخة من قائمة هذه الحقوق
•
والواجبات في مكان يسها على المريض الحصول عليها في أي وقت.
تزويد المريض بأرقام اإلتصال المهمة في الملحقية الصحية.
•
الحصول على الرعاية الطبية:
من حق المريض تلقى العالج المناسب في الوقت المناسب ودون أي تمييز.
•
ضمان إلمام المريض أوالوصي عليه بالمعلومات المتعلقة بالحالة والوضق الصحي للمريض
•
ب كا وافي وم صا وبلغة م هومة.
الخصوصية والسرية:
بسرية.
مناق ة البرنامج العالجي مق المريض أو الوصي عليه
•
ّ
الح اظ على سرية المعلومات العالجية الخاصة بالمريض والت خيص والتحاليا والسجالت
•
ّ
الطبية بحيث ال يطلق عليها إال الجهة الم رفة على العالج وهي الملحقية الصحيةت أومن له عالقة
مباشرة بعال ج المريضت أو من أجا المراجعة الطبية وتحسين األداء والجودةت ويست نى من ذلك ما
تتطلبه الجهات الرسميةت أو في حالة بعض حاالت األمراض المعدية.
االحترام والتقدير:
 حصول المريض على الرعاية الصحية المناسبة في المست يات التي تتعاما معها الملحقية
بصورة الئقة في جميق األوقات بما يضمن كرامة المريض.
 إحترام شخصية المريض بإستعمال إسمه ال خصي الموجود في األوراق الرسمية وعدم إعطائه
أي تعريف.
 احترام قي واعتقادات المريض االجتماعية وال قافية.

الم اركة في خطة الرعاية الصحية:






انتهاءه وطريقة تمديد األمر وكي ية إكمال العالج بعد

إبالغ المريض عن مدة أمر العالج وتاري
العودة إلى المملكة.
إمكانية التواصا مق الطبيب الم رف وموظ ي عالقات المرضى في الملحقية الصحية خالل
وقت العما وهاتف الطوارئ خارج أوقات العما.
التعريف بالرعاية التي تقدمها المن أة الصحية والخطة العالجية المقررة وحج وإمكانيات
المن أة الصحية.
وجود آلية إلستقبال شكوى المريض في المست ى المعالج وفي الملحقية الصحية.
توفيرشهادة ت يد بتواجد المريض للعالج خارج المملكة أثناء فترة األمرالعالجي الساري الم عول.

رفض العالج:





إبالغ المريض أو الوصي عليه بإمكانية رفض العالج المقررأو جزء منه بما اليتنافى مق األنظمة
والقوانين المتبعة.
إبالغ المريض أوالوصي عليه عن النتائج المتوقعة من قرار الرفض مق ضرورة توقيق نموذج
اإلقرار من طرف المريض أو الوصي بالقرار النهائي المتخد.
أال يترتب على رفض العالج أي قرارات أو إجراءات ضد المريض بدون علمه.
تعريف المريض أو الوصي عليه بالعالجات األخرى البديلة في حال الرفض .

واجـبـات المـريــض
يجب على المريض وذويه الكرام المرافقين له اإللتزام بما يلي:







المحافظة على ممتلكات المن أة الصحية وممتلكات اآلخرين.
إبالغ المن أة الصحية والملحقية الصحية في حالة تغيير عنوان السكن أو الهاتف أو الحساب
البنكي أو مغادرة بلد العالج.
إبالغ الملحقية عن وجود تغطية للمريض من خالل أي من شركات التأمين أو تغطية مباشرة
أو معونات مالية من أي جهة أخرى.
إبالغ الملحقية الصحية في حالة عدم النية في مواصلة العالج المقرر.
إبالغ الملحقية الصحية عند مغادرة بلد العالج ولو ل ترة محدودة.
إتباع اللوائح واإلرشادات على سبيا الم ال ال للحصر:

−
−
−
−
−

إحضار ما ي بت هوية المريض عند مراجعة المن أة الصحية أو الملحقية الصحية.
إعطاء معلومات صحيحة ودقيقة عن بيانات المريض ال خصية والصحية والتاري المرضي.
إشعار مقدمي الخدمة الصحية بالعمليات الجراحية السابقة والحساسية من األدوية للمريض
وتاري مراجعاته السابقة للمن آت الصحية األخرى.
اإلبالغ عن أي تغيير في حالة المريض الصحية.
إتباع خطة العالج المقررةت وفي حالة الرفض أو عدم اتباع التعليمات يتحما المريض أو الوصي
عليه مساولية ما يترتب على ذلك من آثار ومضاع ات.






إعطاء معلومات عن الطبيب المعالج في المملكة للتمكن من التواصا معه عند الحاجة.
اإللتزام بقرار الملحقية في تحديد المن أة الصحية للعالج.
التقيد بالمواعيد وعدم التخل ف عنها واإلتصال على قس المواعيد في المست ى المعالج في
حال عدم القدرة على الحضور.
حسب توجيهات الهيئة الطبية العليا بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية فإنه يمنق
الخضوع أو الم اركة ألي مريض في األبحاث الطبية وتلقي األدوية التجريبية.
معاملة منسوبي الملحقية الصحية والمن أة الصحية والمرضى اآلخرين والزوار بلباقة وإحترام.

واجبات مهمة أخرى يجب على المريض والمرافق إتباعها:
إتباع أنظمة وتعليمات األمن والسالمة في المن أة الصحية والمرافق العامة ببلد العالج.
اإللتزام بعدم التدخين في جميق مرافق المن أة الصحية واألماكن الممنوع التدخين بها.
اإلطالع على الحقوق والواجبات التي تضمنها المن أة الصحية التي يت العالج فيها.
إبالغ الملحقية عن أي تقصير في الخدمة الطبية المقدمة من المن أة الصحية.
إتباع أنظمة الحكومة األمريكية المتعلقة بالهجرة وتجديد رخصة اإلقامة في بلد العالج قبا شهر
من اإلنتهاء.
تعديا تاري العودة لتذاكر الس ر في الوقت المسموح.
احترام أنظمة المرور وحقوق وواجبات الم اة.
االلتزام باألنظمة العامة واحترام معتقدات اآلخرين الدينية وال كرية وعدم الدخول في جدال
حولها.
احترام خصوصيات اآلخرين و عدم التعليق على مظهره بصورة إيجابية أو سلبية أو التحديق في
اآلخرين .
اإللمام بقوانين محاربة التحرش في أمريكات والحذر ال ديد عند التعاما مق النساء واألط ال
والخدم

احترام الذوق العام واالنتظار في الطابور وعدم التحدث بصوت عال في األماكن العامة
وافساح الطريق وعدم الوقوف في الممرات.
االبتعاد عن األماكن الم بوهةت وعدم الخوض في النقاشات أو الن اطات السياسية أو
الدينية أو اإلعالمية.
المحلية وتحذيرات الدفاع المدني في الوالية تحسبا ألي طارئ
متابعة ن رة أخبار الطقس
ّ
ال قدر هللا.
حــاالت الطــوارئ
تعليمات الطواريء الطبية للمرضى والمرافقين:
الطوارئ الطبية:
في حالة حدوث أي طوارئ طبية تهدد الحياة تقوم الملحقية الصحية بواشنطن بالتواصا مباشرة مق
المرضى وإبالغه بالتوجه إلى غرفة اإلسعاف أو اإلتصال على رق ( )811ت كما يت مساعدتك بإرسال
سيارة اإلسعاف أو ال رطة أو الدفاع المدني إذا دعت الحاجة أو توجيهه لما يمكن عمله.
الكوارث الطبيعية:
أما في حاالت الكوارث الطبيعية كالعواصف الجليدية أو ال يضانات أو الحرائق ال قدر هللات فيت توجيه
المرضى باإلتصال بالجهة المساولة عن تقدي الخدمات حسب النطاق الجغرافي في كا من الس ارة
في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس ويت تزويده بمعلومات
التواصا بالقنصلية التابعين لها حسب مواقق اإلقامة.
إرشادات عامة عند حدوث كوارث طبيعية للمرضى والمرافقين:
الكوارث الطبيعية م ا األمطار الغزيرة واألعاصير والعواصف يمكن أن تكون سببا للك ير من الم اكا
بما في ذلك فقدان األرواح والممتلكات وانقطاع تام في الخدمات في بعض األحيان والواليات
المجاورة لساحا خليج المكسيك أك ر عرضة لتلك الكوارثت وال ترة الممتدة من شهر يونيو وحتى نهاية
نوفمبر من كا عام هي ال ترة المحتملة لتعرض تلك المناطق لألعاصير.
إرشادات في حالة تعرضك لكارثة طبيعية:
ال تنتظر حتى وقوع الكارثةت يجب التحرك قبلها بوقت كاف واتخاذ كافة التدابير المطلوبة كإعداد قائمة
ت تما الحاجيات الضرورية واألساسية للعائلة والمنزل ووسيلة النقا وعلى سبيا الم ال ما يلي:
الحرص على ح ظ األشياء وا لوثائق القابلة للتلف والضرر في أماكن آمنة أو في مل ات
بالستيكية مغلقة.
حقيبة إسعافات أولية.
أدوية لمدة كافية (أسبوع على األقا)
بطاريات كافية لت غيا الراديو في حالة إنقطاع التيار الكهربائي
ك افات إضاءة مق توفير مجموعة من البطاريات – إحتياط
أشرطة الصقة توضق على نوافذ المنزل لتخ يف تناثر الزجاج
-

خريطة للمدينة لالستعانة بها في حالة مغادرة المنطقة المتضررة وإنقطاع شبكة الهاتف
مياه تك ي لمدة تتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة أيام على األقا
أغذية تك ي لمدة ثالثة أيام على األقا
إبحث عن المأوى الخاص بالطوارئت يمكنك االتصال بالجهات المختصة لالستدالل عليها.
للتعرف على التعليمات الصادرة من أقسام الطوارئ يمكن الدخول على المواقق التالية لمعرفة
ت اصيا أك ر عن الكارثة ومكانها ونوعها:
www.bt.cdc.gov/disasters
https://www.epa.gov/natural-disasters/hurricanes
https://www.ready.gov/be-informed
https://www.weather.gov
احت ظ برق هاتف الطوارئ بجانب هاتف المنزلت وأح ظ الرق على هاتف الجوال وفي
مح ظتك.
احت ظ بملف ي تما على حاجة الط ا من ذوي االحتياجات الخاصة أومن يخضق لعالج محددت
فوجود هذا الملف ضروري للجهات الطبية لتقدي المساعدة خاصة إذا كان الط ا(ة) لديه
معدات تحتاج إلى طاقة كهربائية لت غيلها واستمق إلى نصائح الطبيب المختص.
أمن منزلك:
تعرف على األشياء أو األدوات التي تحتوي على خطر أثناء تعرض المنطقة للكارثةت وارفق كا ما
هو قابا للحركة في الحديقة الخل ية واألمامية واحرص على تأمينها بعيدا عن حركة اإلعصارت
وتعرف على كي ية غلق محبس الغاز والماء وكن مستعدا لقطق التيار الكهربائي.
كن على إطالع ومعرفة بدرجة حاالت الخطر وخطة الجهات المسئولة عن الطوارئت واطلق على
التقارير اإلخبارية عن طريق وسائا اإلعالم المختل ة والتأكد بأنك في مأمن ويمكنك التحدث
للجهات المسئولة إذا لزم األمر.
ماذا ينبغي عليك عمله عندما تكون الكارثة محتملة ومتوقعة؟
إذا ُ
طلب منك الرحيا غادر منزلك وال تتأخر في ذلك.
اتبق خطة الطوارئ التي تعلنها الجهات المسئولة في المنطقة التي تقي فيها.
خذ معك المعدات التي جهزتها للطوارئ.
أغلق محبس الغاز والماء والكهرباء.
نصائح عامة وم يدة:
ود ّون أرقام الهواتف المهمة واألوراق المهمة واح ظهما في ملف
أح ظ كا الخططت َ
خاصت خطط لمعرفة المكان الذي ترغب في التوجه إليه قبا الكارثةت احت ظ دائما بخطط بديلةت
احت ظ با ألدوية وت بت بأنها تامن االحتياج الالزم لمدة كافية بما فيها الغالف اإلرشادي لعبوة
الدواء ونوعيته وكمية الجرعة وعما إذا كانت إعادة تعبئة الدواء مدونة لتضمن لك الحصول على
الدواء مرة أخرى.

اجعا لك خطة واضحة لتعرف مسبقا ما يمكن أن تعملهت فمن المعلوم أن وضق خطة
تساه في تخ يف حالة الخوف لدى الصغار.
تحدث مق الصغار عن الكارثة بالمستوى الذي ي همونه دون تضخي أو تهويا ألن
األط ال في كا األعمار لديه إحساس بأن هناك خطب مات وإعطائه مهمة المساعدة في
تعبئة المياه وتجهيز ك افات اإلضاءة مق إبداء درجة كافية من اإلستعداد والعما بكا ما في
وسعك لحمايته يساه ذلك إلى حد ما في تخ يف حالة الهلق.
مارس حياتك اليومية المعتادةت فإن هذه الممارسة أو السلوك يعطي انطباعا لألسرة بأن
األمور طبيعية مما يعزز طمأنينة الصغار.
يجب أن تتأكد من أن األط ال على عل بما يمكن عمله لو كنت غير متواجد وإذا كان
األط ال كبار بالحد الذي يستطيعون فيه ال ه فيجب التأكد من أنه على معرفة بعنوان المنزل
وأرقام الهواتف.
درب أبنائك بأن يتقبلوا المساعدة من رجال الطوارئ وتأكد من أنه يستطيعوا التعرف
عليه م ا رجال البوليس ورجال المطافئت ومساعدته في معرفة متى إذا كانوا بم رده
وباستطاعته طلب المساعدة.

Emergency Contact Information based on Emergency Location
Saudi Health Mission in Washington
الملحقية الصحية في واشنطن
+(1) 202-866-0767
Phone
+(1) 202- 342-7393
Fax
+(1) 202 -337-9251
Address:
601 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20037

الهاتف
فاكس

:العنوان
هواتف الطوارئ
Emergency Number
+(1) 202-469-1700
في حالة الكوارث
In case for Natural Disaster
+(1) 202- 679-9955
الطبيعية
E-mail:
info@shm-us.org
البريد اإللكتروني
Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington
سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن
Phone
+(1) 202- 342-3800
الهاتف
Fax
+(1) 202-295-3625
فاكس
Address:
601 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20037
:العنوان
هواتف الطوارئ
Emergency Number
+(1) 202-746-3555
في حالة الكوارث
+(1) 202-746-2888 passport issues only
In case for Natural Disaster
الطبيعية
E-mail:
citizen@saudiembassy.net
البريد اإللكتروني
New York Consulate
القنصلية العامة بنيويورك
Phone
+(1) 212-752-2740 / EXT: 1035/1025/1019
الهاتف
Fax
+(1) 212-688-6719
فاكس
Address:
866 2nd Avenue, 5th Floor, New York, NY 10017
:العنوان
هواتف الطوارئ
Emergency Number
+(1) 917-690-2663
في حالة الكوارث
In case for Natural Disaster
+(1) 917-690-0414
الطبيعية
E-mail:
usnycon@mofa.gov.sa
البريد اإللكتروني
Los Angeles Consulate
القنصلية العامة في لوس انجليس
Phone
+(1) 310-479-6000
الهاتف
Fax
+(1) 310-479-2752
فاكس
Address:
2045 Sawtelle Blvd, Los Angeles, CA 90025
:العنوان
هواتف الطوارئ
Emergency Number
310-895-6642
في حالة الكوارث
In case for Natural Disaster
الطبيعية
E-mail:
uscacon@mofa.gov.sa
البريد اإللكتروني
Houston Consulate
القنصلية العامة في هيوستن
Phone
+(1) 713-785-5577
الهاتف
Fax
+(1) 713-273-6937
فاكس
Address:
5718 Westheimer Road, Suite 1500, Houston, TX 77057
:العنوان
هواتف الطوارئ
Emergency Number
+(1) 281-889-0570
في حالة الكوارث
In case for Natural Disaster
+(1) 281-917-8658
الطبيعية
E-mail:
ustxcon@mofa.gov.sa
البريد اإللكتروني

القنصليات حسب الوالية

تجدون أدناه بيان النطاق الجغرافي ألقسام شاون السعوديين في كا من الس ارة والقنصليات العامة فعلى

اإلخوة واألخوات اإلتصال بالجهة المساولة عن تقدي الخدمات حسب النطاق الجغرافي في كا من الس ارة في
واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس كما في الجدول التالي:
الواليات التابعة للسفارة في واشنطن
Alabama, AL
 1أالباما
Ohio, OH
 2اوهايو
Tennessee, TN
 3تنيسي
Georgia, GA
 4جورجيا
Delaware, DE
 5ديالوار
Virginia, VA
 6فيرجينيا
West Virginia, WV
 7ويست فيرجينيا
South Carolina,
 8ساوث كارولينا
SC
North Carolina,
 9نورث كارولينا
NC
Kentucky, KE
 11كنتاكي
Washington, DC
 11واشنطن العاصمة
Maryland, MD
 12ميرالند
الواليات التابعة للقنصلية العامة في هيوستن
Arkansas, AR
 1أركنسا
Oklahoma, OK
 2أوكالهوما
Iowa, IA
 3ايوا
Texas, TX
 4تكساس
South Dakota, SD
 5سوث داكوتا
North Dakota, ND
 6نورث داكوتا
Florida, FL
 7فلوريدا
Kansas, KS
 8كنساس
Louisiana, LA
 9لويزيانا
Missouri, MO
 10ميزوري
Mississippi, MS
 11مسيسبي
12
13
14
15

منيسوتا
نبراسكا
وسكنسن
الينوي

Minnesota, MN
Nebraska, NE
Wisconsin, WI
Illinois, IL

1
2
3
4
5
6
7
8

الواليات التابعة للقنصلية العامة في نيويورك
Indiana, IN
انديانا
Pennsylvania, PA
بنسلفانيا
Rhode Island, RI
رود ايالند
Vermont, VT
فيرمونت
Connecticut, CT
كينيتكت
Massachusetts, MA
ماساشوسيت
Michigan, MI
متشجان
Maine, ME
ماين

 9نيوهامشير

New Hampshire NE,

 10نيوجيرسي
 11نيويورك

New Jersey, NJ
New York, NY

الواليات التابعة للقنصلية العامة في لوس أنجلوس
Arizona, AZ
 1أريزونا
Alaska, AK
 2أالسكا
Oregon, OR
 3أوريغون
Idaho, ID
 4أيداهو
California, CA
 5كاليفورنيا
Colorado, CO
 6كلورادو
Montana, MT
 7مونتانا
Nevada, NE
 8نيفادا
New Mexico, NM
 9نيو مكسيكو
Hawaii, HI
 10هاواي
Washington State,
 11والية واشنطن
WA
Wyoming, WY
 12وايومنج
Utah, UT
 13يوتاه

الخطوط الجوية السعودية

http://www.saudia.com :الموقق اإللكتروني

:مكتب الخطوط السعودية في مقاطعة واشنطن دي

8081 Wolftrap Road, Suite 200, Vienna, VA 22182
Reservations: (800) 472-8342 / (571) 722-1800
Airport Services: (703) 661-8133

مكتب الخطوط السعودية في والية نيويورك

80-02 Key Gardens Road, Suite 200, New York, NY 11415
Reservations: (718) 551-3000

مكتب الخطوط السعودية في والية تكساس

5718 Westheimer Road, Suite 1090, Houston, TX 77057
Reservations: (713) 278-0555

مكتب الخطوط السعودية في والية كالي ورنيا

9841 Airport Boulevard, Suite 922, Los Angeles, CA 90045
Reservations: (310) 484-1266 / (800) 472-8342
Airport Services: (310) 484-1244

وفي الختام تت
نأما أن تكون هذه المعلومات محا درايتك تت
ويسعدنا دوما تواصلك تت
ونسأل هللا العلي القدير أن يلبسك لباس الصحة والعافيةتت آمين
تت

إسـتـمــارات

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺳﻌودي
Saudi Bank Account Information
(إﺳﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
(إﺳﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﺠﻮاز
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻮال
Email Address اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
رﻗﻢ اﻟﺠﻮال اﻟﺴﻌﻮدي
(رﻗﻢ ﺟﻮال آﺧﺮ )إﺧﺘﯿﺎري
ϲϜϨΒϟΏΎδΤϟΐΣΎλϢγ·
ϲϤγήϟϖϓήϤϟ

ήΧκΨη

ξϳήϤϟ

ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺾ
(رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻮال )ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب
رﻗﻢ اﻟﺠﻮال اﻟﺴﻌﻮدي
إﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ
IBAN رﻗﻢ اﻵﯾﺒﺎن

ϲΑήόϟϚϨΒϟϲϓΏΎδΣΘϔΑμϨϧΎϤϛϚϨΒϟϦϣϕΪμϣϥΎΒϳϵϢϗέΕΎϣϮϠόϣϥΎϴΑϕΎϓέ·Ϟπϔϳ
ΝέΎΨϟϲϓΝϼόϟϰοήϤϟϚϨΒϟΕϼϴϬδΗϰϠϋϝϮμΤϟϭΝέΎΨϟϦϣΐΤδϟΔϴϠϤϋϞϴϬδΘϟϲϨρϮϟ
ϞϤΤΗϭϴΤλϚϨΒϟϢγ·ϭϥΎΒϳϵΏΎδΣϢϗέϥϩΎϧΩϊϗϮϤϟϭ ϲϤγήϟϖϓήϤϟξϳήϤϟ Ύϧήϗ
ϊϗϭάϫϰϠϋϭΝΫϮϤϨϟΔΌΒόΗϲϓ΄τΧϱ
, 7KH3DWLHQW7KH(VFRUW DFNQRZOHGJHWKDWDOOWKHEDQNLQIRUPDWLRQHQFORVHGLQWKLV
DSSOLFDWLRQLVFRUUHFWDQG,WDNHIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\PLVVLQJLQIRUPDWLRQDQGZLWK
WKDWVLJQEHORZLQDFNQRZOHGJPHQW

/

/

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

……………..

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ

/

/

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

……………..

ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
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استمارة استئذان للمريض خالل مدة قرار العالج
بيانات المريض:

اإلسم:
رقمه وتاريخه:
مستند العالج:
تاريخ فتح الملف/ :
تاريخ إنتهاء فترة العالج / /
الى / /
/
صالحية التأشيرة من /

/

رقم السجل المدني:
دولة العالج:
رقم هاتف المريض:

مدينة العالج:

بيانات المرافق:

اسم المرافق:
اسم المرافق الثاني إن وجد:
رقم هاتف المرافق:

رقم السجل المدني:
رقم السجل المدني:

صلة القرابة:
صلة القرابة:

بيانات طلب اإلستئذان:

/ /
بداية فترة اإلستئذان:
تاريخ آخر موعد مع الطبيب المعالج قبل فترة االستئذان/ :
أسباب اإلستئذان:

/

نهاية فترة اإلستئذان/ / :
تاريخ أول موعد بعد اإلستئذان:

/

/

معلومات مهمة يجب اإلطالع والتوقيع عليها
بموجب تعليمات مركز االحاالت الطبية ،أنه في حال استأذن المريض لفترة محددة ولظروف خاصة للسفر إلى المملكة ومن ثم العودة إلى
بلد العالج إلستكمال العالج ،يجب مراعاة اآلتي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ال يمنح اإلذن بالعودة إذا كان المريض قد استكمل متطلبات العالج.
أخذ موافقة الملحقية الصحية في بلد العالج على منح المريض اإلذن بالعودة بالفترة المطلوبة.
أن يكون الحد األدنى لإلذن بالعودة التي تمنح للمريض بنا ًء على طلبه هي  14يوما ً والحد األقصى لإلذن بالعودة هي  60يوما ً طوال فترة عالجه
خارج المملكة.
يسمح للمريض بأخذ إذن بالعودة لمرة واحدة فقط خالل فترة أمر العالج األخير.
ال يمنح اإلذن بالعودة عند تبقي أقل من  20يوم على نهاية فترة العالج.
تكون تكلفة السفر ذهابا ً وإيابا من حساب المريض أو المرافق ،وال تتحمل الملحقية أي تكاليف مادية مترتبة على ذلك.
يوقف صرف النثريات من تاريخ بداية اإلستئذان وحتى العودة إلى بلد العالج ،وعلى المريض بعد وصوله إلى بلد العالج ارسال صور جوازات
سفره والمرافقين موضحا ً عليها ختم الدخول.
التأكد من صالحية الفيزا قبل مغادرة بلد العالج وأنها تغطي الفترة إلى ما بعد التاريخ المحدد للعودة إلى بلد العالج.
في حال عدم اإللتزام بالعودة في التاريخ المحدد والذي تم الموافقة عليه من قبلنا ،سيغلق ملفكم وسيتم إشعار مركز اإلحاالت الطبي بذلك ،إما في
حال الضرورة للتمديد مع وجود إثبات بذلك يجب التواصل وإبالغ الملحقية للدراسة والبث بالقرار.
عند اإلخالل بالشروط أعاله فيتم إغالق ملف المريض في الملحقية الصحية  ،واليتم إعادة فتح الملف إال بأمر عالج جديد بعد إكمال جميع
المسوغات النظامية المطلوبة.

** نأمل منكم أخذ العلم بما ورد أعاله والتوقيع على ذلك.
توقيع المريض:
موافقة الطبيب المشرف على المريض بالملحقية:
موافقة الملحق الصحي ببلد العالج:
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توقيع المرافق (:)١

استامرة طلب شهادة
تاريخ الطلب

/

/

اإلسم
جهة العمل
رقم الهاتف يف أمريكا
الربيد اإللكرتوين
العنوان الربيدي رقم املنزل و اسم الشارع
رقم الشقة
ااملدينة
اسم املريض
نوع الشهادة املطلوبة
شهادة مريض
شهادة مرافق
/
/
املدة الطلوبة من تاريخ
تصديق تقارير طبية
ترجمة أو تصديق شهادة تطعيم

الرمز الربيدي

الوالية

/

إىل تاريخ

/

يجب أن يكون هناك أمر عالج يغطي الفرتة املطلوبة

علامً أن الشهادة سيتم إرسالها لكم خالل أقل من أسبوع من تاريخه
بالربيد العادي أو اإللكرتوين
مالحظات امللحقية
تاريخ وصول املريض

/

/

التواريخ متطابقة

تاريخ بداية أمر العالج
نعم

/

تاريخ نهاية أمر العالج /

/
ال
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