
 
 
 
 

 
 
 

 العالج على الموافقة نموذج
 والعائالت العمالء

 

 ھذا في" عالج" كلمة نستخدم عندما. الممرضة على أو الطبیب على األسئلة طرح یرجى أسئلة، أي لدیك كانت إذا أو النموذج، ھذا قراءة في المساعدة ترید كنت إذا
 .العالج خطة أو العالج دورة أو اإلجراء إلى نشیر فإننا النموذج،

 

 
   )واضحة بحروف كتابتھ یرجى( العمیل اسم
 

 :العالج
  
 

 .الصحیة الرعایة مقدم أو الطبیب قبل من معي مناقشتھ تمت الذي العالج على أوافق
 

. العالج خالل سیحدث وماذا ضروریًا العالج ھذا كون وراء السبب حول تحدثت وقد  ذلك على أوافق
 أو الطبیب قیام أثناء مطلوبة تكون قد التي األخرى العالجات على كذلك أوافق كما. العالج مع تحدث قد التي الطبیة والمشكالت ثماره العالج یؤتي أال احتماالت لي شرحت/  شرح وقد

 القیام اآلخرین الصحیة الرعایة رسيمما أو الزمالء أو المقیمین األطباء أو األطباء من یطلب وقد الصحیة الرعایة ممارسي من المعالج الطبیب أن أفھم. العالج بھذا الصحیة الرعایة ممارس
 .العالج حول الصحیة الرعایة مقدم أو الطبیب على األسئلة لطرح الفرصة لي أتیحت وقد النموذج ھذا في الواردة المعلومات أفھم. منھ بجزء أو العالج ھذا بكل

 اسم والوقت التاریخ القرار اتخاذ عن عنھ البدیل المسؤول أو العمیل توقیع

 بالعمیل العالقة )أعاله التوقیع تم إذا( القرار اتخاذ عن البدیل سؤولالم

 الصحیة الرعایة ممارس أو المعالج الطبیب بیان
 

  القرار، اتخاذ عن البدیل المسؤول أو العمیل إلى العالج، تلقي لعدم المحتملة النتائج ذلك في بما لھ، المحتملة والبدائل بھ المرتبطة والمزایا والمخاطر العالج ھذا طبیعة أوضحت بأنني أقرّ 
 .لكلیھما أو

  اسم والوقت التاریخ الصحیة الرعایة موفر أو الطبیب توقیع

 الشاھد توقیع )واضحة بحروف كتابتھ یرجى( الصحیة الرعایة موفر أو الطبیب

 الھاتف عبر الموافقة
 مع الھاتف عبر بھا المرتبطة والمخاطر والمزایا العالجات ناقشت لقد

 القرار اتخاذ عن البدیل المسؤول العمیل )الخیارات أحد حدد(

 العالج بتنفیذ الشفھي التصریح منحني الذي
 
   

 والوقت التاریخ الصحیة الرعایة موفر أو الطبیب توقیع
 
  
 الصحیة الرعایة موفر أو الطبیب اسم
 
   

 والوقت التاریخ المحادثة على شھد الذي الشخص توقیع
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