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إلى برلين يلرحلة عالج المراجعة قائمة  

 االتصال بالمكتب الدولي للمستشفى

 لقد قمت بإرسال أوراقي الطبية بالبريد االلكتروني ☐

 قمت باإلخبار عن اسم المريض كامال وتاريخ الميالد ☐

 لقد أرسلت الوثائق الطبية الهامة ☐

 قمت بتحضير واختصار أسئلتي وتوقعاتي ☐

 

 بعد تلقي عرض بالعالج

 لقد فهمت العرض ☐

 وجهت اسئلتي واستفساراتي للمستشفى ☐

 (على سبيل المثال، الدعم اللغوي أثناء العالج)لدي أسئلة حول خدمات إضافية  ☐

 

 بعد قراري قبول عرض العالج

 *عالجية( فيزا)البحث عن معلومات في موقع السفارة األلمانية حول شروط الحصول على تأشيرة  ☐

 أعددت الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة ☐

 على سبيل المثال، وثيقة التأمين الصحي أثناء السفر ☐

 (في حالة الحاجة لذلك)على سبيل المثال، أيصال دفع مقدم تكاليف المستشفى  ☐

 على سبيل المثال، وثائق اثبات الحالة المالية والموارد الشخصية ☐

 على سبيل المثال، الدعوة المقدمة من المستشفى لعالجي ☐

 باإلضافة ألي وثائق أو مستندات أخرى ☐

 قام المرافقين لي في السفر أيضا بالتقديم للحصول على التأشيرة ☐

 

يرجى . األلمانية واألخرى القنصلية/ السفارة  وبينبلد معني  لكل تأشيرة الطبية تبعاالالمتطلبات الالزمة إلصدار يمكن أن تختلف *

 .التي يجب تقديمهاوالمستندات المطلوبة  حولصيل في وقت مبكر االتفالتعرف على زيارة الموقع اإللكتروني للسفارة المحلية 

 .هناتوجد معلومات عامة عن السفارات والقنصليات األلمانية 

 .هناتوجد معلومات عامة عن متطلبات الحصول على تأشيرة 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/uebersicht/199290
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/-/215870
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 قبل السفر

 **" الئق للسفر"أعلم إن كنت بحاجة إلى مستند  ☐

 .أعلم متى سأكون قادر على رحلة العودة وما هي المواعيد الضرورية حتى أستطيع حجز رحلة العودة ☐

 (.على سبيل المثال)وجدت مكان لإلقامة لي والمرافقين، قريبا من المستشفى  ☐

 (الجوالت السياحية، التعافي والتسوق الخ)تعرفت على اإلمكانات المتاحة في برلين  ☐

 

 قبل الدخول إلى المستشفى

 أعرف المكان الذي على التواجد فيه يوم الدخول إلى المستشفى ☐

على سبيل المثال، التوقف عن )أعرف إذا كان هناك تعليمات خاصة من المستشفى يجب على مراعاتها  ☐

 (ي أدوية معينة قبل العملية أو الذهاب بمعدة خاوية الختعاط

مثل جواز السفر، نتائج التحاليل الطبية، خطاب )على أن آخذ معي يوم دخولي المستشفى كافة المستندات  ☐

 (الطبيب المعالج، صور األشعة، بيان الحساسية الخ

 معي يوم الدخول في المستشفى األدوية التي أحتاجها ☐

 .معي يوم الدخول في المستشفى أدوات النظافة الشخصية والمالبس الداخلية الالزمة الخ ☐

 

 بعد الخروج من المستشفى

مثل التقارير الطبية، ونتائج التحاليل )حصلت على كافة المستندات والوثائق التي احتاجها من المستشفى  ☐

 (واألشعة على قرص مدمج الخ

على أدوية أخذها معي عند العودة لبلدي وأتأكد من تدبيري لها والوصفة  أعرف إذا كنت بحاجة للحصول ☐

 (الروشتة)الطبية بها 

 أعرف إن كنت بحاجة لجلسات عالج طبيعي في برلين وأني حصلت على تعليمات الطبيب بها  ☐

جوارب  مثل عكازين، أو كرسي متحرك، أو أحذية طبية، أو)أعرف إذا كنت أنا بحاجة إلى مساعدات طبية  ☐

 وإذا كنت لدي الوصفة الطبية لها( طبية الخ

 لقد تركت بالمستشفى معلومات االتصال بي ☐

 

 

هناك  (في حالة أ( نموذج المعلومات الطبية)الطيران لشركة  (MEDIF)استيفاء نموذج  عند السفر جوا يجب، إذا لزم األمر  **

شركة ب االتصالو ذلكيرجى استشارة الطبيب حول . الحاجة لموافقة الطبيب على رحلة الطيران (ب مساعدة خاصةحاجة طبية ل
 !بهذا الخصوص الطيران


