
 

 

 وثائق اإلثبات الالزم اإلدالء بها بالنسبة لملف االستشفاء حسب نىع االستشفاء

(1/3) 

 نىع االستشفاء الىثائق الطبية الالزم اإلدالء بها
 610-1-02 انًرؼهقح تاأليشاع انًضيُح أو وسقح انؼالخاخ يشخغ 610-1-03وسقح انؼالخاخ يشخغ 

طاتغ و ذىقُغ خًُغ يهٍُُُ انظسح و كذاك انًثهغ انًؤدي ػٍ , انًرؼهقح تانًشع يًهىءج يغ ذثُاٌ ذاسَخ 
 . كم خذيح

  

 خًُغ انخذياخ 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

اسرشفاء  

 (  1)خشازٍ

ذقشَش ػٍ انؼًهُح يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة اندشاذ انزٌ قاو تانؼًهُح يغ اإلشاسج إنً ذاسَخ 
 إخشائها

 

   فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح  
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

 (  2)اسرشفاء  طثٍ

 ذقشَش ػٍ االسرشفاء َىػر ػذد أَاو انًثُد  وطثُؼره  يخرىو ويىقغ  يٍ طشف انطثُة 
 

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح  
 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

اسرشفاء طثٍ 
 (  3)خشازٍ

ذقشَش ػٍ انؼًهُح يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة اندشاذ انزٌ قاو تانؼًهُح يغ اإلشاسج إنً ذاسَخ 
 إخشائها

 

 ذقشَش ػٍ االسرشفاء َىػر ػذد أَاو وطثُؼح االسرشفاء يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة
  

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

   فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

 انذو  + االسرشفاء  

 (تاسرثُاء زانح تؼغ األيشاع انًضيُح)ذىػُر َىع انذو 
 

 ذقشَش 
 

   فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

يىقؼح و يخرىيح يٍ طشف , فاذىسج  انذو  أو وسقح اإلسُاد يسهًح يٍ طشف  يشكض ذساقٍ انذو يشقًح 
   (إرا ذى االسرشفاء داخم يؤسسح خاطح )انًشكض اندهىٌ 

            

 (3 و2تانُسثح نهُىع )خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح 
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
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 نىع االستشفاء الىثائق الطبية الالزم اإلدالء بها
 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم

االسرشفاء  َىع 

( + 3 او 2)

 انًؼذاج انطثُح

 ذقشَش ػٍ انؼًهُح يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة اندشاذ انزٌ قاو تانؼًهُح يغ اإلشاسج إنً ذاسَخ إخشائها
 

 وطفح انًؼذاج انطثُح تاسى انًسرفُذ،يؤسخح، يىقؼح و يخرىيح يٍ طشف انطثُة و انًًىٌ
 

   فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

 فاذىسج  انًؼذاج انطثُح يشقًح يخرىيح ويىقؼح يٍ طشف انًًىٌ يغ ذفظُم ػذد وثًٍ  كم وزذج يسرههكح  
 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

االسرشفاء  َىع 

 2او /  و1
انخاص تًشع 

انساد 

(Cataracte) 

وطفح انًؼذاج انطثُح تاسى انًسرفُذ،يؤسخح، يىقؼح و يخرىيح يٍ طشف انطثُة و انًًىٌ فٍ زانح إرا يا 
 ذًد انؼًهُح تًسرشفً ػًىيٍ  

                                    

ذقشَش ػٍ انؼًهُح يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة اندشاذ انزٌ قاو تانؼًهُح يغ ذسذَذ انؼٍُ انرٍ خؼؼد 
 نهدشازح  

 

 فاذىسج يفظهح يشقًح و يخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح   إرا يا ذًد انؼًهُح تًؤسسح ػًىيُح                                     
 فاذىسج  انًؼذاج انطثُح يشقًح يخرىيح ويىقؼح يٍ طشف انًًىٌ يغ ذفظُم ػذد وثًٍ  كم وزذج يسرههكح  

 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

اسرشفاء َرُدح 

 و 1زادثح َىع 

 2او / 

وطفح انًؼذاج انطثُح تاسى انًسرفُذ،يؤسخح، يىقؼح و يخرىيح يٍ طشف انطثُة و انًًىٌ فٍ زانح إرا يا 
 ذًد انؼًهُح تًسرشفً ػًىيٍ 

                                     

 ذقشَش ػٍ انؼًهُح او االسرشفاء  يًؼً و يخرىو يٍ طشف انطثُة
  

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

إقشاس كراتٍ َىػر أسثاب وظشوف وقىع انسادز يىقغ يٍ طشف انًؤيٍ نه أو انشخض انًشَغ يغ 
 ذىػُر ذاسَخ ويكاٌ انسادز 

 َسخح يٍ انًسؼش انشسًٍ إرا ذؼهق األيش تسادثح انطشَق انؼًىيٍ 
 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

اسرشفاء  يٍ 
 اخم ذظفُح انذو

 تشَايح زظض ذظفُح انذو يغ اإلشاسج إنً ذاسَخ كم زظح
  

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
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 نىع االستشفاء الىثائق الطبية الالزم اإلدالء بها

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

 ػالخاخ كًُاوَح

 ذقشَش ػٍ االسرشفاء َىػر يذج وَىع انؼالج يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة
  

   تشوذىكىل انؼالخاخ انكًُُاوَح
 

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

انرظىَش أنشؼاػٍ 
نألوسدج انراخُح 

Coronarographie 

اسرشفاء 
يٍ اخم 
أيشاع 

 انقهة

 ذقشَش ػٍ انرظىَش أنشؼاػٍ نألوسدج انراخُح 
 

 قشص يذيح ػٍ انرظىَش أنشؼاػٍ نألوسدج انراخُح
 

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

انرظىَش أنشؼاػٍ 
نألوسدج انراخُح يغ 

 االسرشفاء
 ذقشَش ػٍ االسرشفاء َىػر يذج وطثُؼح االسرشفاء يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة

 

 ذقشَش ػٍ انرظىَش أنشؼاػٍ نألوسدج انراخُح
 

 قشص يذيح ػٍ انرظىَش أنشؼاػٍ نألوسدج انراخُح
 

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

 خشد ذفظُهٍ نألدوَح يغ ذثُاٌ  ثًٍ كم وزذج  يسرههكح
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 وسقح انؼالخاخ األطهُح يًهىءج زسة انقىاػذ انداسٌ تها انؼًم
 

 ػًهُاخ خشازح انقهة

 ذقشَش ػٍ االسرشفاء َىػر يذج و طثُؼح االسرشفاء يىقغ و يخرىو يٍ طشف انطثُة
 (Angioplastie)ذقشَش ػٍ سأب األوػُح 

 

 قشص يذيح ػٍ انًسطشج انًرثؼح
 

 طثُؼح أو َرُدح انفسىطاخ انثُىنىخُح و انكشىفاخ  انًدشاخ خالل فرشج االسرشفاء  
 

 فاذىسج يفظهح يشقًح ويخرىيح يٍ طشف انًؤسسح انؼالخُح
 

  فٍ زانح اسرهالكه  » اكراستات« Agrastat/انشقى انرسهسهٍ نذواء  
 

فٍ زانح اسرؼًال دػاياخ انقهة أو خهاص  (انىثائق األطهُح)نظُقح و انشقى انرسهسهٍ 

 (Stent ou Pacemaker)ذُظُى ػشتاخ انقهة 
 

 وسقح  انذخىل وانخشوج
 

 


