
طلـب دخـول مسـن
إلـى مستشفى دار السـلم للرعـاية الجتمـاعية

 .... النـس : ذكر .... أنثـى………………….....اســم الســن : 

 .  مل ورقم القيـد……… قضاء…………مكـان الـولدة :مافظة 
...........

  الذهـب………… النسيـة  …………….تـاريـخ الـولدة : 
..........

بـدون اولد ......الوضـع العائلـي : ...................  لـه أولد   ........

 …………………...........................مكـان اقامـة السـن الالية : 
.................................................…………………………

……………………………………………سـبب الدخــال : 
………………………………...................نـوع الدخــول :  

:………………………….عنـوان مقدم الطلـب وكيقية التصال بــه 
..........……………………………………………………………

 : ………………………........................................علقتـه بالسـن

أفــراد عائلـة الستفيد من الدمـة : 



العمــل الوضع العائلي علقته بالسن الســم 

…………………………………………………ملحظــات : 
..……………………………………………………………

 توقيع مستلم الطلب            تاريخ تقدي الطلبتوقيع مقدم الطلب 

مـوافقة إدخـال السـن أو النـزيـل 
بعد اجراء البحث الجتماعي تبي أن الطلـب على الدرجـة________ .

توصـي اللجنة الجتماعية الوافقة على الطلـب __________ أو توصية أخرى ……….
..…………………………………………………………………
مقرر اللجنة الجتماعية السـم : _________ التوقيع :______ مالة ال لنة تسيي الدار 

 رئيس لنة تسيي الدار يوصي باستكمال العاملة الزمة العتمدة للدخال ف جعية جامع البحر
 اليية ومن ث رفعها ال ملس إدارة جعية جامع البحر اليية لعلمه عن إدخال السن حسب قرار

تويل لنـة تسيي الدار أو الوافقة على التوصية الخرى .
رئيس لنة تسيي الدار  السم : __________ التوقيع : _____ التاريـخ : __/__/__

موافقة طبيب الدار على الدخال بوجب تقرير مفصل عن الوضع الصحي للمسـن أو النـزيـل .
اسـم وتوقـيع طبيب الدار السـم : ___________ التوقــيع : _________ . 



موافقـة رئيسـة التمريض من الناحيـة التمريضيـة للمسـن والقدرة على التمريض مرفق بتقرير 
اسـم وتوقيع رئيسة قسم التمريض ف الدار  السـم : _________ التوقيع ________ .

موافقـة الدارة على قـدرة الـدار من جهـة الكـان والمكـانيـة لدمـة السـن 
مـديـر الدارة فـي الـدار السـم : ___________ التوقـيع : __________ . 

موافقة هيئة ادارة جعية جامع البحر اليية على الدخال بوجب القرار رقم :ــ التاريخ_/_/_
علـى الدرجة _________ وبالشكل التالـي  _______________

توقيع رئيس اليئة الدارية  السم : _________ التوقيع : _____ التاريخ : __/__/__ 

( صفحة خاصة بالدارة)

مكتـب الدخـــول 

……………………………اسـم السـن : 

………………..علقته بالسن : ………………….. اسم السؤول عن السن : 
………………………………………………عنوان السؤول عن السن : 

.………………………………………………      
………..   ……………   …………….      هـاتف : 

……………….. علقته بالسن : : ………………….نائب السؤول عن السن 
…………………………………………..عنوان نائب السؤول عن السن : 

..…………………………………………            
...………..   ……………   ………            هـاتف : 

 العنـوان ف حـال التصـال بصوص السـن :
....……………………………………………………………

 ……………   ………. هاتف : …………………………
....………



        توقيع السؤول الجتماعيتوقيع السؤول عن السن           توقيع نائب السؤول 

 …….حالة الروج ……. تاريخ الروج ……..  تاريخ الدخول ……  نوع الدخول
 …….حالة الروج ……. تاريخ الروج ……..  تاريخ الدخول ……  نوع الدخول
 …….حالة الروج ……. تاريخ الروج ……..  تاريخ الدخول ……  نوع الدخول

تعهـد مالـي لبـدل القـامــة 

أنـا الوقـع أدنـاه : 

أتعهـد والتــزم بدفــع وتسـديد كافـة تكاليف بدل القامة الترتبة حاليا 
  والذي ادخل إل مستشفى دار……….................أو الت قـد تترتب عن السـن 

السـلم للرعاية الجتماعية التـابع لمعيـة جامـع البحر اليية ف صيـدا ابتـداء  
  معتبـرا نفسـي مدينـا شـخصيا عن البدلت الترتبـة من جـراء…. / …. / ….من 

 إقـامتـه ف الستشفى الذكور وذلك بالغا ما بلغـت ولي سـبب كان وبعد أن أخـذت
…........./….............................................علما بأن هذا البلغ ل يقل عن /

 لية لبنانية شهريا وابتداء من تاريـخ دخـوله للمسـتشفى مع حـق الدارة ف زيادة بدل
 القامـة عند القتضاء تبعا لقتضيات الزيادات الت قد تطرأ على الجور و الكلفـة و أسعار

الاجيات و الواد الولية و الطبيـة . 

 هذا مـع الشـارة إل أننـي أتعهـد والتـزم بدفـع البـدلت الشهـرية تعهـدا
 ل رجـوع عنـه بيث تعتب ماكم صيـدا هي وحـدها الصالـة للنظر ف تنفيـذ مضمون

هـذا التعهـد وتفسيه وبكل ما يتعلق به عنـد القتضـاء . 
                         

 …………..                                                            الســـم : 
:   .………….                                                            التوقيــع 

……………                                                            التاريــخ : 



…………………………………………………ملحظـات : 
..……………………………………………………………

تعهــد مالـي للسـتهلكيات 

أنا الوقـع ادنـاه : 

أتعهـد والتـزم بدفـع وتسـديد كافة التكاليف والنفقات الترتبـة حاليا أو الت 
 والذي ادخـل …………….....................  قد تترتـب عـن السـ

 السلم للرعـاية الجتماعية التابـع لمعيـة جامع البحر إلـى مستشفى دار
 معتبـرا نفسـي مدينـا ..... / .... / ...... اليـرية ف صيـدا ابتـداء مـن

 شخصيـا عـن جيع النفقـات والرسـوم والعبـاء والتكاليف الترتبة من جراء
إقامته ف الستشفى الذكور وذلك بالغـا

 ما بلغت  ومن أي جهـة كانت و لي سبب كان وبعد أن أخذت علما بأن هذه البـالغ
تـدد حسب حاجة السن واستهلكه الشهري . 

 هـذا مع الشـارة إل أنن أتعهد والتزم يدفـع وتسـديد كافة النفقات
والصاريف والعباء الت قد تتـرتب أو تسـتحق بنتيجة تقـدي أيـة خدمات طبيـة 

أو استشفائية إضـافية أو طارئة أو غي متوقعة للمسن ف مستشفى دار السـلم أو خارجـه . 
تعهـدا والتزاما نائيـا ل رجـوع عنـه وبيث تعـتب ماكم صيـدا 

هي وحدها الصالـة للنظـر ف تنفيذ مضمون هذا التعهـد وتفسيه وبكل ما يتعلق به 
عنـد القتضـاء . 

……………                                                        السم :           
…………..التوقيع :                                                            
 ………….التاريخ :                                                           

………………………………………………………….ملحظات : 
..…………………………………………………………………



تفويـض إدخـال ومعالــة 

_ _ / _ _ / _ _                                                         التاريخ : 

………………………أنـا الوقـع أدنـاه 

أوافـق وبطلق إرادتـي للهيئة الدارية لمعية جامـع البحر الييـة ف صيدا ولكل 
 إل مستشفى دار السـلم للرعاية……….................... من تفوض بإدخال الســ 

 الجتماعية التابـع لـا وذلك من اجل القامـة والعالة الطبيـة وإجـراء الفحوصات
 وتناول العلجات اللزمـة وكل ذلك وفقا لـا تراه الدارة بذا الصوص ووفقا للقواعد
 والنظمة العائدة والعمـول با لديها ، على أن يعـاد إل ذويه ف حـال أصبحت الالة

الصحية أو النفسية للمسـن غي مطابقـة للخدمات التوفرة ف السـتشفى . 
           مقـرا ومعتـرفا بأننـي أدرك تـاما مضمـون هذا التفويض والسـباب التـي
 تدعـو لدخـال السـن الذكور أعله مع تملي لكامل السؤولية مـبئـا ذمـة إدارة

الستشفى والمعية من أيـة مسؤولية مهما كانت وأيـا كانت .

………..التوقيع ……………………            صلة القرب للمسـن 

الســجل الطبـي للمســن 
التاريـخ الطب للمسـن : 

- تاريخ الولدة : ــ / ــ / ــ
أعـزب - متـزوج 

     - إذا كان متـزوج : 
- العمـر عند الزواج : ____________           



 - عــدد الولد : ____________ 
- هل هناك إعاقة أو مرض وراثي لدى أحد الولد : نعم ___ ل ____ 

- إذا نعم اذكر نوع العاقة أو الرض : ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اذكر المراض الزمنة الت يعان منها السـن : 
___________________________________________________

- هل أجرى السن عمليات جراحية خلل حياته : نعم : __  ل : ___ 
- إذا نعم اذكر نـوع العملية : ـــــــــــــــــــــــــــ

الوضع الصحي الال للمسـن : 
- هل يعان السن من أي اضطرابات عقلية أو نفسية أو خرف شيخوخة : _____________
- هل يستطيع السن تناول طعامه بدون مساعدة ؟ ــــــــــــــــــــ
- هل يستطيع السن التنقل داخل الدار والذهاب إل المام لوحده ؟ـــــــــــــ
- هل لديه فابليه للطعام ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ
- هل يعان من الرق ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

- هل لديه حساسية لبعض أنواع الطعام والدوية ؟ ـــــــــــــــــــ
- بشكل عام هل السن لديه نشاط حركي أم ل ؟ ــــــــــــــــــــ
- هل يعان من ضعف ف السمع ؟ ــــــــــــــــــــــــــ
- هل يعان من ضعف ف البصر ؟ او كفيف ؟ ـــــــــــــــــــــ

الواصفات الشخصية للمسن : 
_______________ الستوى الثقافـي : 
_______________ نــوع الهنـة : 
 ________________الوضـع الادي : 

هل يتناول السن النبهات : 
 - قهوة  
 - شاي 
 - دخان 



 - كحول 
 هل يستعمل : 
__- طقم اسنان 

__ - نظارات 
__ - ساعة اذني 

- اطراف اصطناعية __ 
- غي ذلك ___  حدد : ____________________________ 

معلومات طبية عن عائلة السن : 
- هل هناك إعاقة أو مرض وراثي لدى : 

- الم :  ____ 
- الب : ____ 

- الخوة والخوات : ____ 
- أحد أفراد العائلة : _____ 

______________________________- إذا نعم حدد نوع الرض أو العاقة : 
___________________________________________ ملحظـات : 

                                                                              التوقيــع    التاريــخ 

ــ / ــ / ــ                                                                      ____________
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