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 GMSI  األسرة  طب خدمات تسجيل

 

 

 
 

 حسب االقتضاء      يرجى استكمال األحرف الكبيرة ووضع عالمة معلومات المريض 
  اللقب  سيدة  آنسة  السيدة       السيد 

 

 األسماء األولى  الميالد تاريخ

 رقم هيئة خدمات  
 األلقاب السابقة  الصحة الوطنية

 مدينة وبلد الميالد  أنثى      ر ذك        

 عنوان المنزل 
 

  

 رقم الهاتف الرمز البريدي 

 إذا كنت بحاجة إلى طبيبك لتوزيع األدوية واألجهزة * 

 كيلومتر في خط مستقيم من أقرب كيميائي،  1.6أعيش على بعد أكبر من  

   في الحصول عليهم من كيميائيسأواجه صعوبة كبيرة  

 توقيع المريض   التوقيع على مسئولية المريض  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ت التاليةالرجاء مساعدتنا في تتبع سجالتك الطبية السابقة من خالل توفير المعلوما
 اسم عيادة الممارس العام السابقة أثناء وجودك في هذا العنوان عنوانك السابق في المملكة المتحدة 

 
 عنوان عيادة الممارس العام السابقة

 إذا كنت من الخارج
 أول عنوان لك في المملكة المتحدة مسجل لدى طبيب عام

 التاريخ الذي أتيت فيه ألول مرة 
 للعيش في المملكة المتحدة

 

 إذا كنت مقيًما سابًقا في المملكة المتحدة، 
 اذكر تاريخ المغادرة

 هل تم تسجيلك في أي وقت مضى لدى طبيب عام للقوات المسلحة 
 تسجيلك لدى طبيب عام لوزارة الدفاع في المملكة المتحدة أو في الخارج:يرجى توضيح ما إذا كنت قد خدمت في القوات المسلحة للمملكة المتحدة و/ أو تم 

 )الزوج، أو الشريك المدني، أو الطفل الخدمي( أحد أفراد األسرة   االحتياطيين  المخضرمين المنتظمين  

 العنوان قبل التسجيل:

 

  

 التاريخ

 الوطنيةتسجيل المتبرعين باألعضاء في هيئة خدمات الصحة 
يرجى وضع عالمة في  تي.أرغب في تسجيل بياناتي في سجل تسجيل التبرع باألعضاء في هيئة خدمات الصحة الوطنية كشخص يمكن استخدام أعضائه/ أنسجته للزرع بعد وفا

 المربعات التي تنطبق.
 أي من أعضائي وأنسجتي أو

 البنكرياس    الرئتين والقلب  الكبد  القرنية  الكلى 

              /        /        التاريخ  توقيع يؤكد موافقتي المستنيرة على االنضمام إلى تسجيل التبرع باألعضاء في هيئة خدمات الصحة الوطنية

 
 www.organdonation.nhs.ukإذا كنت ال تريد أن تكون متبرًعا باألعضاء ، فيرجى زيارة  من فضلك أخبر عائلتك أنك تريد أن تكون متبرًعا باألعضاء.

 لتسجيل قرارك.  0300 123 23 23أو اتصل برقم 

 هيئة خدمات الصحة الوطنيةتسجيل المتبرعين بالدم في 
 أود االنضمام إلى تسجيل المتبرعين بالدم في هيئة خدمات الصحة الوطنية كشخص يمكن االتصال به وسيكون مستعًدا للتبرع بالدم. 

    ضع عالمة هنا إذا كنت قد تبرعت بالدم في السنوات الثالث الماضية
               /        /        بتاريخ يل التبرع باألعضاء في هيئة خدمات الصحة الوطنية توقيع يؤكد موافقتي المستنيرة على االنضمام إلى تسج

 
 )فقط إذا كان مختلًفا عن أعاله، على سبيل المثال مكان عملك(  عنواني المفضل للتبرع هو: 

   الرمز البريدي:       
   0300 123  23  23أو اتصل على الرقم  www.blood.co.ukبزيارة. قم  سالب Bسالب، و  Oكل فصائل الدم مطلوبة، ال سيما 

 

      صرف   GMS    في  المسجل المريض  المتحدة المملكة الوطنية الصحة خدمات هيئة تسجيل استخدم فقط

األطباء مصرح لهم  * ليس كل 

 بصرف األدوية 

 

  البريدي  الرمز  

 (للتطبيق قابال  كان إذا) سنة.شهر .يوم :الخروج تاريخ سنة .شهر.يوم :التسجيل تاريخ  :الموظف  رقم أو خدمة

 الصحة خدمات بعض إلى  الوصول  تحسن قد ولكنها  NHS الوطنية  الصحة  خدمات  هيئة من خدمات  تلقي  أو التسجيل في حقك على إجاباتك  تؤثر  ولن اختيارية  األسئلة  هذه :هامش

 .الخيرية  والخدمات األولوية  ذات  الوطنية

 

http://www.organdonation.nhs.uk/
http://www.organdonation.nhs.uk/
http://www.blood.co.uk/
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 GMSI  األسرة  طب خدمات تسجيل

 

 

  العيادة  عن  نيابة العامة الطبية للخدمات المريض هذا  قبلت لقد 

 

  يُستكمل من قبل عيادة الممارس العام 

 رقم الممارسة  اسم الممارسة 

 

 

 سأقوم بتوزيع األدوية/ األجهزة لهذا المريض وفقًا لموافقة هيئة خدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة. 

 
 أقر على أفضل تقدير أن هذه المعلومات صحيحة

 
 

  / /    التاريخ االسم 
 

 هذه األسئلة وإقرار المريض اختيارية ولن تؤثر إجاباتك على حقك في التسجيل أو تلقي الخدمات من طبيبك العام.  أسئلة تكميلية أسئلة

 لجميع المرضى الذين ال يقيمون عادة في المملكة المتحدة  تصريح المريض 

 يمكن ألي شخص في إنجلترا التسجيل في عيادة الممارس العام والحصول على رعاية طبية مجانية من تلك العيادة. 

الصحة الوطنية خارج عيادة الممارس  ومع ذلك، إذا لم تكن "مقيًما بشكل عادي" في المملكة المتحدة، فقد تضطر إلى الدفع مقابل عالج هيئة خدمات 
في معظم الحاالت،   أن تكون مقيًما بشكل عادي يعني العيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة على أساس مستقر بشكل صحيح في الوقت الحالي. العام.

 بقاء" في المملكة المتحدة. يجب أن يتمتع مواطنو الدول خارج المنطقة االقتصادية األوروبية أيًضا بوضع "إجازة غير محددة لل

عض  بعض الخدمات مثل الفحوصات التشخيصية لألمراض المعدية المشتبه بها وأي عالج لتلك األمراض تكون مجانية لجميع األشخاص، بينما تُعفى ب
 المجموعات غير المقيمة هنا من جميع رسوم العالج. 

العادية واإلعفاءات والدفع مقابل خدمات هيئة خدمات الصحة الوطنية في نشرة مريض الزائر  يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اإلقامة 
 . والمهاجر، المتاحة من عيادة الممارس العام 

بتك  م محاسقد يُطلب منك تقديم دليل على االستحقاق من أجل تلقي عالج هيئة خدمات الصحة الوطنية مجانًا خارج ممارسة الممارس العام، وإال فقد تت
 حتى إذا كان عليك الدفع مقابل خدمة ما، فسيتم تزويدك دائًما بأي عالج ضروري أو عاجل على الفور، بغض النظر عن الدفعة المقدمة.  على عالجك. 

مع مؤسسات  سيتم استخدام المعلومات التي تقدمها في هذا النموذج للمساعدة في تحديد حالتك الخاضعة للرسوم ، ويمكن مشاركتها، بما في ذلك  
)مثل المستشفيات( و الهيئة الرقمية لخدمات الصحة الوطنية، ألغراض التحقق من الصحة والفواتير  الرعاية الثانوية لهيئة خدمات الصحة الوطنية 

 قد يتم االتصال بك نيابة عن هيئة خدمات الصحة الوطنية لتأكيد أي تفاصيل قدمتها.  واسترداد التكاليف.

 حد المربعات التالية: يرجى وضع عالمة في أ
a)  أدرك أنني قد أحتاج إلى الدفع مقابل عالج هيئة خدمات الصحة الوطنية خارج عيادة الطبيب الممارس 

b)   .وهذا يشمل على سبيل المثال، بطاقة   أفهم أن لدي إعفاء صالًحا من الدفع مقابل عالج هيئة خدمات الصحة الوطنية خارج عيادة الممارس العام

يمكنني تقديم مستندات لدعم   صحي أوروبية، أو دفع رسوم صحة الهجرة )"الرسوم اإلضافية"(، عندما تكون مصحوبة بتأشيرة صالحة.تأمين 
 هذا عند الطلب 

c)   أنا ال أعرف وضعي الخاضع للرسوم 

 فقد يتم اتخاذ اإلجراء المناسب ضدي. أفهم أنه إذا لم يكن األمر صحيًحا،  أقر بأن المعلومات التي أقدمها في هذا النموذج صحيحة وكاملة.

 عاًما.  16يجب على الوالد/ الوصي إكمال النموذج نيابة عن الطفل األقل من 

 يوم.شهر.سنة بتاريخ:  ُوقعت:

  اطبع االسم: 
 العالقة بالمريض:

 

  على مسئولية: 
 

األوروبية، أو انتقلت إلى المملكة المتحدة للدراسة أو التقاعد، أو إذا كنت تعيش في  أكمل هذا القسم إذا كنت تعيش في بلد آخر في المنطقة االقتصادية  

ال تكمل هذا القسم إذا كان لديك بطاقة التأمين الصحي األوروبية   المملكة المتحدة ولكنك تعمل في دولة عضو أخرى في المنطقة االقتصادية األوروبية.

 صادرة عن المملكة المتحدة. 

 وشهادة االستبدال المؤقتة، (EHICالتأمين الصحي األوروبية غير البريطانية )بطاقة 
 S1التفاصيل ونماذج  

 هل لديك بطاقة تأمين صحي أوروبية  
 أو شهادة اسبدال مؤقتة خارج المملكة المتحدة؟ غير بريطانية 

ال:      نعم:
  

 
التأمين  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدخال التفاصيل من بطاقة  

 الصحي األوروبية الخاصة بك أو شهادة االستنبدال المؤقتة أدناه: 

 

إذا كنت تزور المملكة المتحدة من دولة أخرى في 
المنطقة االقتصادية األوروبية وال تحمل شهادة تأمين 

صحي أوروبية حالية )أو شهادة االستبدال المؤقتة 
PRC  نموذج /)S1  فقد تتم محاسبتك على تكلفة أي ،

عالج يتم تلقيه خارج عيادة الممارس العام، بما في 
 ذلك المستشفى. 

    دولي:الكود ال

  االسم  :3

  األسماء المعطاه  :4

 يوم.شهر.سنة تاريخ الميالد  :5

  رقم الهوية الشخصي  :6

  رقم هوية المؤسسة  :7

  رقم هوية البطاقة  :8

 يوم.شهر.سنة تاريخ انتهاء الصالحية :9

 يوم.شهر.سنة إلى: ( b) يوم.شهر.سنة : نموذج  (a)  فترة صالحية شهادة االستبدال المؤقتة 

)على سبيل المثال، أنت متقاعد إلى المملكة المتحدة أو تم توزيعك هنا من قبل صاحب العمل الخاص بك   S1ما إذا كان لديك نموذج   يرجى تحديد  

الخاص بك إلى    S1يرجى تقديم نموذج   للعمل أو كنت تعيش في المملكة المتحدة ولكنك تعمل في دولة عضو أخرى في المنطقة االقتصادية األوروبية(.
 . طاقم الممارسة 

باستخدام بطاقة التأمين الصحي األوروبية أو   ؟S1كيف يتم استخدام بيانات بطاقة التأمين الصحي األوروبية/ أو شهادة االستبدال المؤقتة/ أو نموذج  
ة االستبدال المؤقتة شهادة االستبدال المؤقتة لتكاليف عالج هيئة خدمات الصحة الوطنية، ستتم مشاركة بيانات بطاقة التأمين الصحي األوروبية أو شهاد

الوطنية فقط  الخاصة بك وبيانات موعد الممارس العام مع هيئة خدمات الصحة الوطنية للرعاية الثانوية )المستشفيات( و الهيئة الرقمية لخدمات الصحة 
 لن يتم مشاركة بياناتك السريرية في عملية استرداد التكلفة.  ألغراض استرداد التكاليف.

الخاص بك مع وزارة العمل والمعاشات لغرض   S1ات بطاقة التأمين الصحي األوروبية أو شهادة االستبدال المؤقتة أو نموذج ستتم مشاركة معلوم
 استرداد تكاليف هيئة خدمات الصحة الوطنية من بلدك. 

 

 

 
 

 

  

 

 ختم الممارسة 

 توقيع معتمد


