خدمات المرضى الدوليين
دليل قبول المرضى

ﺑﻌد اﻟﺗﺣﯾﺔ
 NewYork-Presbyterian Hospital, #1لتلقي الرعاية
# 1hospital
hospitalin
in New
New York
شكرا الختيارك ﻣﺳتشفى نيويورك برﺳبتاريان York
الطبية الﻣتخصصة والﻣتﻣيزة .نعرض عليك الخطوات التالية الالزﻣة التﻣام عﻣلية التﺳجيل:

اجراءات اﻟﺗسجﯾل

1

الرجاء اكﻣال الﻣعلوﻣات التالية وإعادة نﺳخة ﻣنﮫ إلينا

جميع المعلومات المدونة في االستمارة
جواز ﺳفر الﻣريض

جﻣيع التقارير الطبية الخاصة بحالة الﻣريض
باللغة االنكليزية

بطاقة التﺄﻣين الصحية ﻣن الجﮭتين اﻷﻣاﻣية والخلفية
اجراءات قﺑول اﻟﺣاﻟﺔ

2
عند قﺑول اﻟﺣاﻟﺔ

3

ﺳيقوم احد االطباء الﻣختصين ﻣن ﻣﺳتشفى نيويورك برﺳبتاريان وايل كورنيل او كولوﻣبيا بﻣراجعة تقارير
الﻣريض الطبية لتاكيد قبول الحالة للعالج واقتراح خطة عالجية لتقديم الرعاية الصحية الالزﻣة وﺳيقوم
بعدها قﺳم الشؤؤن الﻣالية بوضع التكلفة الﻣالية التقديرية بناء على خطة العالج الﻣقترحة .

ﺳيقوم فريق قﺳم الخدﻣات الدولية في الﻣﺳتشفى بارﺳال الخطة العالجية والتكلفة التقديرية للعالج او
ﻣراجعة ﻣعلوﻣات التاﻣين الصحي للﻣريض ان وجدت واكﻣال اجراءات الﻣخالصة الﻣالية ليتم بعدها حجر
الﻣوعد الطبي وتعيين الﻣنﺳق الطبي لالشراف على الحالة وﻣﺳاعدة الﻣريض خالل فترة العالج في
ﻣﺳتشفى نيويورك برﺳبتاريان.

 +1-212-746-9100او ﻣراﺳلتنا على البريد االكتروني التالي :
للﻣزيد ﻣن االﺳتفﺳارات والﻣعلوﻣات ,الرجاء االتصال على الرقم التالي 9100
globalservices@nyp.org

شكرا
مكﺗب اﻟخدمات اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑرسﺑﺗارﯾان
مسﺗشفى نﯾوﯾورك
NewYork-Presbyterian Hospital

ﯾرﺟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
معلومات المريض
اسم المريض (حسبما جاء في جواز السفر):

اللقب:

اسم المرأة قبل الزواج أو أيا اسم آخر:

اﺳم آﺧر

اﺳم

تاريخ ميّلد المريض:
(الشهر/اليوم/السنة)

:
الهاتف (رمز البلد والرقم):

البريد اإللكتروني:

هاتف آخر (رمز البلد والرقم):

أنا أسمح لمستشفى ) NewYork-Presbyterian Hospital (NYPبمراسلتي
إلكترونيا وإبقائي على ّ
اطالع بأخبار المستشفى ،وآخر العالجات المبتكرة ،والنصائح
الصحية:
لن تعطي  NYPعنوان بريدي اإللكتروني إلى أيّ طرف آخر.


الفاكس (رمز البلد والرقم):
جنس المريض:



ذكر:
أﻧﺛﻰ:




بلد اإلقامة األساسية:


وﻗت.
اسم األم:

اللغة المُفضَّ لة:

اسم األب:

معلومات الحالة

نعم:



ال:



ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻲاﻟﻐﺎء اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أي ّ

معلومات السفر

اﻟرﺟﺎء وﺿﻊ إﺷﺎرة اﻣﺎم اﺣد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻوص اوراق اﻟﻔﯾرا و اﻟدﺧول ﻟﻠوﻻﯾﺎت

ﻧوع اﻟﻌﻼج اﻟﻣطﻠوب؟ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺣﺎﻟﺔ؟ اﻻﻋراض اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﻣرﯾض؟

اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ:
ﻟدﯾك ﺗﺄﺷﯾرة دﺧول إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة :






ﻟدﯾك رﺧﺻﺔ ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة :





ﻟدﯾك ﺟواز ﺳﻔر أﻣﯾرﻛﻲ أو ﻛرﯾن ﻛﺎرد:



ﺗواريخ السفر اﻟﻣﺣﺗملة:

كيف سمعتَ ع َّنا؟
الرجاء وضع إشارة على كل ما ينطبق وتقديم شرح موجز:

مريض سابق:


إذا كنت تعرف اسم الطبيب الذي تودا زيارته ،فالرجاء إدخاله هنا:



إعّلن:





وﻛﺎﻟﺔ او وﺳﯾط:





فعالية:





:أحد أفراد العائلة أو األصدقاء أو
مريض آخر





حكومة:





شركة تأمين:





طبيب:





وسائل التواصل االجتماعي:





موقع إلكتروني:





غير ذلك:



كيف سيدفع المريض تكاليف عّلجه الطبي (اختر واحدا)؟


تأمين دولي:

:







حكومة أجنبية راعية:




اسم الراعي الحكومي:

توقيع المريض/الوصيا :
إذا كنت الوصيا  ،فالرجاء إدخال اسمك وصلتك بالمريض:

الﺗﺎريخ:

)اﻟﺷﮭر/اﻟﯾوم/اﻟﺳﻧﺔ(

ﺷﻛراًﺟزﯾﻼ ًﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟل

البريد اإللكترونيglobalservices@nyp.org :
عنوان الموقع اإللكترونيnyp.org/globalservices :
رقم الهاتف+1 (212) 746-9100 :

