بيت الزكاة والصدقات المصرى
استمارة طلب مساعدة
خدمات صحية وعالجية "صحة"

رقم الملف (
تاريخ

)
/

/

02

*اسم مقدم الطلب ............................................. /الرقم القومى /جواز السفر .........................................الجنسية...................../
*اسم المستفيد ................................................ /الرقم القومى /جواز السفر ...........................................الجنسية..................../
*رقم التليفون  ................................................................ /التليفون االرضى .................................................................../
*العنوان تفصيلى .................................................................................................................................. /
*المحافظة (............................./المركز/الحى)(.................................../القريه)(.............................../العزبه/النجع)....................
البريد االلكترونى........................................................................................................................................................./
* موقف نفقة الدولة  /نعم

*موقف التامين الصحى  /نعم

ال

أ -الحالة الصحية
األسئلة ومحدداتها

احتياجات المريض ؟

االكواد الخاصة باالجابة
.1

اجراء عملية جراحية

.0

عالج دوائى

.3

المساهمة في تكاليف المستشفيات

.4

المساهمة في زراعة األعضاء (كبد – كلى – نخاع – الخ )

.5

اطراف صناعية

.6

العالج الطبيعى والتخاطب

.7

المساهمة في شراء مستلزم طبى

.8

صيانة قوقعة االذن (سمعيات )

.9

اورام

 .12قلب
 .11تحاليل /اشعة /فحوصات (خارج التامين ونفقة الدولة )
 -1مستشفى حكومي
 -0مستشفى خاصة
جهة اصدار التقرير
الطبي

 -3جمعيات خيرية
 -4عيادة خاصة
أخرى ..................

معرفة المريض ببيت
الزكاة ؟

 -1احد المرضى
 -0دكتور معالج
 -3موظف من بيت الزكاة
 -4اإلعالنات والتليفزيون
 -5االنترنت والموقع االلكترونى والسوشيال ميديا
أخرى ...................................

ال

ب  :خدمات صحية وعالجية -:
االوراق المطلوبه للتقديم

م
1

صورة بطاقة الرقم القومى للشخص المريض

2

صورة من التقارير الطبية السابقة (لمعرفة التاريخ المرضى للحالة)

3

تقرير طبى بتاريخ حديث

4

إفادة من التأمين الصحى

5

إفادة نفقة الدولة

6

إفادة من التأمينات اإلجتماعية سواء يتقاضى أو ال

7

إفادة من الشئون اإلجتماعية سواء يتقاضى أو ال

8

مفردات مرتب (فى حالة المريض يعمل بالقطاع (عام أو خاص أو حكومى)

ما تم احضارة من االوراق

ج -مالحظات
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

يرجى من السادة المتقدمين تحرى الدقة في تدوين المعلومات والبيانات حتى ال يتعرضون إللغاء الطلب والمسألة القانونية
علما ً بأن هناك باحثين إجتماعيين سيقومون ببحث الطلب
اقر انا ........................................................................... /
بأن جميع البيانات المحررة بطلب التسجيل مدونه بمعرفتى وصحيحة وتحت مسئوليتى وهذا إقرار منى بذلك وإذا ثبت ما
يخالف ذلك يعتبر الطلب الغياً.
المقر بما فيه -:
االسم /
التوقيع /
التاريخ /

