
 

 وكالة للحصول على الرعاية الطبية بموجب قانون 61 لقانون المريض

 أنا الموقع أدناه ____________________ صاحب هوية رقم___________________ .1

 عنواني ______________________________________________________

 رقم_______________أعين بهذا ___________________________ صاحب هوية 

 الذي عنوانه ___________________________ رقم هاتفه __________________

 )وأيضا ___________________________ صاحب هوية رقم ________________

 الذي عنوانه ____________________________ هاتف : ___________________

لقانون حقوق  11ليرفضوا مكاني اخذ عالج طبي وهذا وفقا للبند رقم   /يكونوا موكلي ليوافقوا كالهما معا وكل واحد على حدا  ، ان 

 .1991المريض 

 

ال أستطيع أن أعبر عن رأيي او اعطي موافقتي أو التي بها هذا التوكيل ساري المفعول اذا ومتى، ألي سبب من األسباب، جسدية او عقلية،  .2

 ي.أعطي موافقة لعالج طبي الالزم ل

 

 هذا التوكيل جيد للمسائل التالية: .3

 

 كل اجراء طبي الالزم لي ، على االغلب عالج الملزم بموافقة كتابية.ان يقبل باسمي او يرفض  (1

 يرفض مكاني العالجات الطبية المدرجة ادناه فقط:  /يقبل  (2

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

) في حال وجود عالج غير مدرج ادناه يرجى التوجه الى المحكمة(                   

 

او عالج او معالج، ومن كل مؤسسة طبية عولجت بها او او راي طبي من كل معالج الذي فحصني   /اخذ وتلقي معلومات طبية و (1

 القرار في شأن العالج بي.اعالج، عندما تكون هذه المعلومة ملزمة من اجل اتخاذ 

 

اتخاذ القرار بشان االدخال الى المستشفى او الرعاية التمريضية بما في ذلك اقامو مزمنة في المستشفى التي تخضع لكل قانون ، او  (2

باالستثناءات التالية: 

__________________________________________________________________________

 ______________________________________ )فصل(______________

 

 التمثيل امام لجنة االخالق حسب قوانين حقوق المريض حسب الطلب. (3

 

على الرغم مما قيل اعاله، ومن اجل نزع الشك، الموكل لن يسمح له ان يفعل أي معاملة ماليه او التزام مالي، وليس مسموح له ان يتنازل  .4

 ذا كان ذلك ضروريا من اجل العالج الطبي المطلوب لي والذي به يستطيع ان يقرر كموكلي.عن االسرار الطبية، اال ا

 

شروط وقيود على التوكيل :  .5

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

هذا التوكيل ال يعتبر تنازل عن حقوقي، وسأكون ملزم للتراجع عنه او البطاله في كل وقت قبل ان يسري مفعوله، او بعد ذلك ان كنت  .1

يع ان اعبر عن رغبتي بالموضوع، على يد اعطاء رساله كتابيه للموكل، او للمعالج، او لكل مؤسسة طبي هبها حفظت نسخة من استط

 ، حسب الموضوع.التوكيل

 



 

 في الظروف الخاصة التي بها ال استطيع ان اخذ رسالة كتابية، استطيع ان اعلن عن ابطال التوكيل شفهيا امام شاهدين، وفقط ان اقوالي

 والشهادة يتم تسجيلها في الكتابة في اقرب وقت ممكن.

 

 

ها انا ذا اتنازل عن أي ادعاء ومطالبة التي قد تكون لي ضد أي معالج وكل شخص بعد االعتماد بحسن نيه على توكيل مهذا، كلما لم  .7

 ه.لغاءيحصل على اشعاؤ ال

 

 هذا التوكيل ينتهي خالل عشرة سنوات من اليوم ، او : .8

 

 في تاريخ ____________________ او  ] [

 ____________________________________________________________ في حالة : ] [

 اعاله، حسب الموعد اعاله. 2حسب الموعد االسبق، اال اذا جدد على يدي او سرى مفعوله واستعمل حسب البند رقم 

، من ارادتي الحرة ومن غير أي ضغط او اجبار، اليوم، يوم _____________ وللشهادة ختمت على االقوال، في حالة عقليه جيدة

 لشهر ___________ في مكان : _________________.

 ختم المعالج: __________________

 

 موافقة الموكل

 انا الموقع ادناه ______________________ صاحب هوية _______________________

لحقوق المريض، وموافق انني قرأت التوكيل وفهمت  11المعالج اعاله، في موضوع العالج الطبي، حسب البند موافق ان اكون موكل 

 وظيفتي وصالحياتي.

معلوم لدي انه علي ان اعرف مسبقا، كلما امكن، ما هي ارادة المعالج بالنسبة للعالج الطبي في حاالت مختلفة، واقيم ارادتي بامان. 

معلومات المعالج، كلما اعطت لي في وقت درتي على العمل محدودة للمواضيع المذكورة في التوكيل، وتحت معروف لدي ان رايي وق

 مبكر، ولمصلحة المريض.

 

 تاريخ: ________________________________ ختم الموكل: __________________________

 

 محام( /طبيب نفسي/ممرضة /عامل اجتماعي /ختم شاهد للتوثيق )طبيب

 ها انا الوافق ان هؤالء ختموا امامي على التوكيل بعد ان فحصت هويتهم بقدر استطاعتي، وفهمت جيدا انهم يفهمون مضمون الوثيقة.

 تاريخ: ____________________ ختم:__________________ امضاء:____________________

  X قم بتأشير المكان الصحيح بعالمة **


