
HOME VISIT 
PROCEDURES (<4HRS)
CONSENT FORM 

CONSENT TO RECEIVE SERVICES 

Facility:

MCME.CL.629.0

I hereby authorise Mediclinic             to render the above-mentioned service to the 
patient named above. It has been explained and I understand an appropriate level of home care personnel will provide 
such care. I understand and agree to the risks, limitations and benefits of this service carried out away from an 
established medical facility. 

I have understood my rights and responsibilities as a patient, and also the right to refuse care except in certain 
mandated circumstances (e.g COVID19 related testing and admission)

I understand the cost of the service and am ready to pay all charges not covered by insurance provider.

AUTHORISATION FOR RECEIVING MEDICAL SERVICES 
At any time while receiving services from Mediclinic Home Care, and in the event of any medical emergency, I authorise 
Mediclinic Home Care or its employees to provide or obtain such medical treatment as they deem advisable under the 
circumstances, and I agree to assume sole responsibility for all charges for such treatment. 

RELEASE OF MEDICAL RECORDS 
I hereby consent and request that copies, if necessary, of my prior medical records be handed to Mediclinic sta� 
attending the home visit to continue my care.

I hereby authorise Mediclinic to release copies of my medical records or reports or such portions or summaries thereof 
as may be relevant, to other health care providers or regulatory or accrediting bodies for the purpose of continuing and 
coordinating my home care plan and for quality assurance, survey and accreditation purposes. 

REFUSAL OF CARE (tick if applicable)  

I hereby refuse care and further management and am fully aware of the result my refusal will have on my/next of kin's 
health status.  

Patient/Next of kin name:      Relation to patient: 

Signature:                        Date:
 

Mediclinic representative signature     Date:

HEALTHCARE PROVIDER DECLARATION: 
I have explained to the patient/guardian the procedure and the risks, benefits, recuperation and alternatives. I have 
answered all of the patient’s/guardian’s questions to the best of my knowledge, and I believe the patient/guardian has 
been adequately informed about the procedure.

Name:        Signature:           Date:
Doctor/Nurse

A copy of this consent shall be maintained in the patient's health record and available for review at all times

(Valid for 7-30 days from signature) 

Service:

Place label here



المنشأة:
(صالحة لمدة 7-30 يوم من تاريخ التوقيع)

نوع الخدمة:

الموافقة على تلقي الخدمة 

لتقديم الخدمة المذكورة أعاله للمريض المتوفرة بياناته  أفوض بموجب هذا النموذج ميديكلينيك     
في الملصق. وقد تم شرح جميع التفاصيل وأنا أفهم تمامًا أن فريق الرعاية المنزلية هو ضمن المستوى المناسب لتقديم هذه الخدمة. كما أتفهم 

وأوافق على المخاطر والقيود والفوائد المترتبة على هذه الخدمة التي يتم إجراؤها بعيًدا عن المنشأة الطبية القائمة.

لقد فهمت حقوقي ومسؤولياتي بصفتي مريًضا، وكذلك الحق في رفض الرعاية إال في بعض الظروف اإللزامية (مثل الفحوصات ذات الصلة 
بـفيروس كوفيد19 ودخول المستشفى)

وأنا على علم بتكلفة الخدمة وأنا على استعداد لدفع جميع الرسوم التي ال يغطيها التأمين الصحي الخاص بي. 

التصريح بتلقي الرعاية الطبية
في أي وقت أثناء تلقي الخدمات من الخاصة بالرعاية المنزلية من ميديكلينيك، أو في حالة حدوث أي حالة طبية طارئة، فأنا أصرح لفريق الرعاية 
المنزلية من ميديكلينيك أو موظفيها بتقديم أو الحصول على العالج الطبي الذي يجدونه مناسًبا في ظل هذه الظروف، وأوافق على تحمل 

المسؤولية الخاصة لجميع رسوم ذلك العالج.

نسخ السجل الطبي
أوافق بموجب هذا البند على تسليم نسخ من سجالتي الطبية السابقة، إذا لزم األمر، إلى موظفي ميديكلينيك المسؤولين عن رعايتي المنزلية 

لمواصلة تقديم الرعاية بأنسب شكل.

كما أصرح لميديكلينيك بإصدار نسخ من سجالتي الطبية أو تقاريري أو أي أجزاء أو ملخصات لها حسب االقتضاء، لمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين أو 
الهيئات التنظيمية أو المعتمدة لغرض مواصلة وتنسيق خطة الرعاية المنزلية الخاصة بي ولضمان الجودة، أو أغراض االستبانات واالعتماد.

رفض الرعاية المنزلية (ضع عالمة إن ينطبق ذلك عليك)

أرفض بموجب هذا البند خدمات الرعاية المنزلية وغيرها من التدابير العالجية وأنا مدرك تماًما للنتيجة المترتبة على رفضها في حالتي الصحية/ 
حالة الشخص الذي أرعاه.

صلة القرابة بالمريض: اسم المريض\ الشخص المسؤول عن الرعاية:      

التاريخ: التوقيع:         
 

التاريخ: توقيع ممثل ميديكلينيك:               

تصريح مقدم الرعاية الصحية: 
لقد شرحت للمريض / ولي األمر اإلجراء والمخاطر والفوائد وفترة التعافي والبدائل العالجية المتوفرة. وقد أجبت على جميع أسئلة المريض / ولي 

األمر على حد علمي، وأعتقد أن المريض / ولي األمر قد تم إبالغه بشكل كاٍف عن اإلجراء.

التاريخ: التوقيع:      اسم:       
الطبيب/ الممرض

يجب االحتفاظ بنسخة من هذه الموافقة في السجل الصحي للمريض وتكون متاحة للمراجعة في أي وقت

نموذج موافقة 
على إجراءات الرعاية 

المنزلية (<4 ساعات )
Place label here


