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	المريض بوابة في االتصال جھات وتعديل إضافة كيفية
  .بك الخاص المريض بوابة حساب باستخدام بالفعل الموجودة جھات االتصال وتعديل إضافة يمكنك

 .المريض تسجيل قائمة في جھات االتصال فوق انقر. 1
 

 
 . جھات االتصالتظھر صفحة 

 

 التفاصيل زر على انقر أو جھة االتصال نوع عمود في بجانب "المريض"زر على انقر االتصال،جھات  معلومات . لتعديل2
  .األزرق

 .تعديل جھة االتصالتظھر صفحة معلومات 
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 .الصفحة ھذه عن طريق تعديل الضامن معلوماتال يمكن تعديل : مالحظة 

  .المناسبة لجھاتل بك الخاصة السجالت باإلفصاح عن للسماح المنسدلة السجالت اإلفصاح عن قائمة في" نعم" اختر. 1

  .الخاص بك القانوني الوصي ھو الشخص أن إلى لإلشارةالمنسدلة  الوصي القانوني" في قائمة نعماختر ". 2
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  .لك بالنسبة األساسية االتصال جھة ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة األساسية جھة االتصال قائمة في" نعم" اختر. 3

  .لك بالنسبة الطوارئ حاالت في االتصالجھة  ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة الطوارئ حاالت في االتصال جھة قائمة في" نعم" . اختر1

  .معك يقيم الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة المريض مع يقيمقائمة  في" نعم" اختر. 2

  .لك بالنسبة األساسي الرعايةمقدم  ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة األساسي الرعاية مقدم قائمة في" نعم" اختر. 3

  ."جھات االتصال معلومات حفظ تم" أنه تفيد رسالة مع ستظھر صفحة جھات االتصال. التغييرات لحفظ حفظ على انقر. 4

  -أو-

  .تغييرات أية إجراء دون جھات االتصال معلومات تعديل صفحة إلغالق إغالق على انقر .5

  .جھات االتصال صفحة في اتصال جھة إضافة على انقر حسابك، إلى ةجديد جھة اتصال إلضافة. 6

 

 .إضافة جھة اتصالتظھر صفحة 
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  .المطلوبة الحقول إلى تشير )*( الحمراء النجمة. جديدةال التصالجھة ال المناسبة المعلومات أدخل. 1

  .المنسدلةالعالقة  قائمة من لمريضبا االتصال جھة عالقة اختر. 2
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  .المناسبة لجھاتل بك الخاصة السجالت باإلفصاح عن للسماح المنسدلة السجالت اإلفصاح عن قائمة في" نعم" اختر .3

 ةواحد اتصال يمكن لجھة :مالحظة .الخاص بك القانوني الوصي ھو الشخص أن إلى لإلشارةالمنسدلة  الوصي القانوني" في قائمة نعماختر ". 4
  .القانوني الوصي بوضع تتمتع أن فقط

يمكن لجھة : مالحظة .لك بالنسبة األساسية االتصال جھة ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة األساسية جھة االتصال قائمة في" نعم" اختر. 3
  .األساسية االتصال جھة كونت أن فقط ةواحد اتصال

  .لك بالنسبة الطوارئ حاالت في االتصالجھة  ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة الطوارئ حاالت في االتصال جھة قائمة في" نعم" . اختر1

  .معك يقيم الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة المريض مع يقيمقائمة  في" نعم" اختر. 2

  .لك بالنسبة األساسي الرعايةمقدم  ھو الشخص أن إلى لإلشارة المنسدلة األساسي الرعاية مقدم قائمة في" نعم" اختر. 3

  ."جھات االتصال معلومات حفظ تم" أنه تفيد رسالة مع ستظھر صفحة جھات االتصال. التغييرات لحفظ حفظ على انقر. 4

لتعلم  المستندات المكتبية / وصالت تسجيل المريض تحت بند  " خطوة بخطوةMyHealth بوابة المريض "يرجى االطالع على قائمة 
 كيفية استخدام الميزات األخرى لحسابك على موقع البوابة.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


