التاريخ:

الوقت:

تسجيل المريض
رقم السجل الطبي ___________ Chart
الهوية____________ :
األحرف الوسطى_____ :
اإلسم األول ____________________ :اإلسم األخير____________________ :
اإلسم المفضل_________________________ :
□ مسؤول شخصيا
إن المريض □ :يحمل تأمين
الشخص المسؤول (إذا كان شخصا ً آخراً غير المريض)
األحرف الوسطى_____ :
اإلسم األول ______________________ :اإلسم األخير______________________ :
العنوان ____________________________________________ :2
العنوان_________________________ :
رقم جهاز النداء ___________ :Pager
المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي_________________________________ :
المنزل
هاتف العمل _______________ :تحويلة ______ :الهاتف الخليوي___________ :
الهاتف_______________ :
رقم التأمينات اإلجتماعية ________________ :رقم رخصة السواقة______________ :
تاريخ الميالد_______________ :
□ حامل/ة التأمين الثاني/المساند
□ حامل/ة التأمين الرئيسي
□ الشخص المسؤول هو الذي يحمل بطاقة تأمين المريض
معلومات المريض
العنوان ____________________________________________ :2
العنوان_________________________ :
المدينة ______________ :الوالية ،الرمز البريدي __________________________ :رقم جهاز النداء ___________ :Pager
المنزل
هاتف العمل _______________ :تحويلة ______ :الهاتف الخليوي___________ :
الهاتف_______________ :
الوضعية الزوجية □ :متزوج □ عازب/ة □ مطلق/ة □ منفصل/ة □ أرمل/ة
□ مؤنث
الجنس □ :مذكر
تاريخ الميالد _______________ :العمر _____ :رقم التأمينات اإلجتماعية ______________ :رقم رخصة السواقة_________ :
البريد األلكتروني □ _______________________ :أحب أن تصلني المراسالت بالبريد األلكتروني
__________ القسم  _______________________________________________________ 2القسم ___________ 3
شخص اإلتصال في الطوارئ_____________ :
وضع العمل □ :دوام كامل □ دوام جزئي □ متقاعد
رقم المديكيد_____________ :
وضع الطالب/ة □ :دوام كامل □ دوام جزئي
رقم اإلتصال في الطوارئ_____________ :
رقم المديكيد _____________ :طبيب األسنان المفضل______________ :
رقم رعاية التأمين____________ :
رقم التعريف بمكان العمل __________ :الصيدلية المفضلة_____________ :
دنتاكويست ____________ :Dentaquest:
رقم الناقل  ___________ :Carrierمختص النظافة الصحية المفضل _________
هيلثبلكس _____________ :Healthplex
معلومات التأمين الرئيسي
إسم الشخص المؤمن __________________________ :عالقته/ها بحامل/ة التأمين □ لنفسه □ الزوج/ة □ إبن/ة المؤمن □ شيء آخر
رقم تأمين الشخص المؤمن ______________________ :تاريخ ميالد حامل التأمين________________________________ :
شركة التأمين__________________________ :
رقم التأمينات اإلجتماعية للمؤ َّمن________________________ :
العنوان______________________________ :
رب العمل _____________________________________ :
العنوان ____________________________ :2
العنوان_______________________________________ :
المدينة ،الوالية ،رمز البريد____________________ :
العنوان______________________________________ :2
المدينة ،الوالية ،الرقم البريدي_________________________ :
خصومات إعادة المدفوعات
ميزات إعادة المدفوعات
معلومات التأمين اإلضافي
إسم الشخص المؤمن __________________________ :عالقته/ها بحامل/ة التأمين □ لنفسه □ الزوج/ة □ إبن/ة المؤمن □ شيء آخر
رقم تأمين الشخص المؤمن ______________________ :تاريخ ميالد حامل التأمين________________________________ :
شركة التأمين__________________________ :
رقم التأمينات اإلجتماعية للمؤ َّمن________________________ :
العنوان______________________________ :
رب العمل _____________________________________ :
العنوان ____________________________ :2
العنوان_______________________________________ :
المدينة ،الوالية ،رمز البريد____________________ :
العنوان______________________________________ :2
المدينة ،الوالية ،الرقم البريدي_________________________ :
خصومات إعادة المدفوعات
ميزات إعادة المدفوعات

