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في بوابة المريض  كيفية تحديث معلوماتك الشخصية
"MyHealth"  

 ھذهوتمثل . المريض تسجيل صفحة يھ الحساب، تصل فيھا إلى التي األولى المرة بعد بك، الخاص البوابة حساب في التي تظھر األولى الصفحة
 إرسالوقم ب. المعلومات دقة من التحقق يرجى. الصحية بوريغو لدى عيادة اإللكتروني الصحي السجل في إدخالھاب قمت التي المعلوماتالصفحة 

  .أدناه المذكورة الخطوات اتباععن طريق  إضافية أو جديدة معلومات أي

 

  يمكنك القيام بما يلي على صفحة تسجيل المريض:

 الشخصية المعلومات تحديث أو تعديل 
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 اتصال جھات إضافة أو تغيير 
 التأمين معلوماتبشأن  التغييرات ارسال 
 اإللكتروني البريد تفضيالت اإلبالغ عن طريق تحديث 
 النماذج المكتبية الوصل إلى وتحميل  

  :بك الخاصة الشخصية المعلومات تحديث أو لتعديل

  .المنسدلة المريض تسجيل قائمة في السكانية الخصائص على انقر. 1

 

 .الخصائص السكانيةتظھر صفحة 
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  .المطلوبة الحقول إلى تشير) *( الحمراء النجمة. المناسبة الشخصية المعلومات . قم بإدخال1

 على المسؤول الطرف قسم في المسؤول الطرف تغيير زرعلى  انقر ،)المسؤول الطرف( الضامن معلومات تحديث/  إلدخال. 2
  .الصفحة
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  .الطرف المسؤولالمنسدلة تحت بند  قائمةال من المريضب الضامن عالقة اختيارقم ب .3

  .المطلوبة الحقول إلى تشير )*( الحمراء النجمة. لمريضالخاصة با المناسب الضامن معلومات . قم بإدخال4
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. حفظ على انقر ثم المناسبة الضامن معلومات بتعديل ببساطةقم  المسؤول، الطرف تغيير دون الحالية الضامن معلومات لتحديث. 5
ً  الذي يظھر شخصال من الضامن تغييربصدد  المستخدم كان إذافقط  المسؤول الطرف تغيير ينبغي النقر على زر في الموقع  حاليا

  .آخر شخص إلى االلكتروني

 الديموغرافية المعلوماتب الطرف المسؤولفسيتم تعبئة قسم  المنسدلة، العالقة قائمة في كضامن نفسه قام الُمًستخدم باختيار إذا. 6
ً  المريض معلومات قسم الموجودة في   .المسؤول الطرف قسم في المعلومات تسجيل سيتم بعد ذلك. تلقائيا

  :التالية الرسائل عرض سيتم. حفظ على انقر. 7

 بالمريض الخاصة المعلومات لتحديث تغيير طلب إنشاء تم: "المريض معلوماتب المتعلقة للتغييرات بالنسبة." 
 الضامن معلومات لتحديث التغيير طلب إنشاء تم: "الضامن المتعلقة بمعلومات للتغييرات بالنسبة".  

  .المطلوبة التحديثات على الموافقةمعروضة لغاية  )الرسائل( الرسالة ھذهستبقى 

  -أو-

 .بھا قمت التي التغييرات إلغاءقم بو المعلوماتلتغيير  الضبط إعادةعلى  انقر

 
ً  الطلب اثناء كون الطلب على إضافية تغييرات إجراء يمكنك. 8   .معلقا

 :تذكير فستظھر رسالة ،ضبط إعادة أو حفظ على النقر دون البوابة على أخرى صفحة إلى النتقالا حاولت إذا. 9

 

 لالنتقال إلغاء أو الصفحة، نفس على لبقاءل استمروعلى  أخرى، شاشة إلى واالنتقال التي قمت بھا التغييرات لحفظ حفظ على انقر. 10
  .التغييرات حفظ دون أخرى شاشة إلى

 وكان آخر لمريض الضامن أيضا كنت إذا بك ةالخاص السكانية معلومات الخصائص على تغييرات إجراء على اً قادر تكون لن.  11
  .بتقديمه المريض قام ذلك الحالي ضامنلتغيير ال معلق طلب تغيير ھناك

  

  كيفية إدخال أو تحديث معلومات الصيدلية الخاصة بك:

  .المريض تسجيل صفحة في الصيدلة معلومات قسم في المتوفرة الصيدليات قائمة على للحصول ةالمنسدلالقائمة  سھم على انقر . 12
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  .القائمة في بك الخاصة الصيدلية اسم على انقر. 13

 .حفظ على انقر .14

 
  .لعيادةل تك القادمةزيار اثناء نظامنا إلى إضافتھا العمالء خدمة ممثل من يرجى أن تطلب المنسدلة، القائمة في لديك المفضل ةيالصيدل تجد إذا لم

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

 


