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 اتفاقية عالج بالمالحظة المباشرة
 

سيتم الحفاظ على كل . إن هذا النموذج مصمم لمساعدة المرضى واألخصائيين الصحيين على فهم ماذا سيحدث أثناء العالج بالمالحظة المباشرة
 .المعلومات في إطار من السرية

 
لقد تم شرح خطة العالج بالمالحظة المباشرة .  الدرنأتفهم أني سوف أحصل على عالج بالمالحظة المباشرة كجزء من خطة عالجي من مرض 

أوافق على تخصيص أخصائي صحي لمالحظتي .  الدرنهو أكثر الطرق فاعلية لقتل جراثيم مرض  مرض الدرنأتفهم أن تناول أدوية لعالج .  لي
 .بأمر من طبيبي ةطبًقا للخطة الموضوع الدرن دواء مرض لوأنا أتناو

  
 :، وأوافق على ما يلي____________________________________أتفهم أنا،
 (االسم)                                 

 
 ______________( حدد)موقع آخر __قسم الصحة العامة المحلي  /العيادة__العمل   __البيت  __ :   سأكون في .1

    .                                                                                                                            الدرنلتلقي عالج مرض _______________  الساعة
 (الوقت)              

 
في ____________________________ إذا لم يكن باستطاعتي تناول دوائي في المكان والوقت المحددين، فسأتصل بـ .2

 (األخصائي الصحي)            .                             لتغيير الموعد____________________ 
 ( رقم الهاتف)            

 
أتفهم أنه إذا كان لدي أعراض جانبية من الدواء، .  لدي مشكلة، أو سؤال، أو شكوىأي سوف أخبر األخصائي الصحي المخصص لي ب .3

 .للعرض على طبيب________________________ فقد ُيطلب مني الذهاب إلى 
 ( المستشفى/اسم العيادة)                                      

 
طبيبي أن يتخذ إجراء أقوى للتأكد من أني أتناول /ني مواعيد العالج بالمالحظة المباشرة ولم أتناول دوائي، يحق لممرضتيتإذا فات .4

 . أدويتي
 
        _______ ______________________________ ________________________________ 
 التاريخ      توقيع المريض        

 
          
 :على______________________________________________ أوافق أنا،         

 (األخصائي الصحي)
 

إذا احتجت إلى تغيير مكان . مراقبة المريض وهو يتناول أدوية مرض السل في المكان والوقت المتفق عليهما .1
 .الموعد أو وقته، فسأحيط المريض علًما مقدًما

 .في إطار من السريةالحفاظ على معلومات المريض  .2
 .اإلجابة على أسئلة المريض ومخاوفه .3
 .اإلحاالت إلى وكاالت الخدمات األخرى إن لزم األمر علىالمساعدة  .4

        
        ____________________________________   ________________________________ 

 التاريخ   اسم المقدم األساسي للعالج بالمالحظة المباشرة وتوقيعه        
             

        _______ ______________________________  ________________________________ 
 التاريخ     اسم مدير الحالة المباشرة وتوقعيه        

 
 

       

Note to Local Public Health: Please fax signed agreement to DPH at 617-983-6990 
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Directly Observed Therapy (DOT) Agreement 
 

This form is designed to help patients and health workers understand what will happen during DOT. All information 
will be kept confidential. 

 
I understand that I will get DOT as part of my tuberculosis treatment plan.  The DOT plan has been explained to me.  
I understand that taking tuberculosis medicines is the most effective way to kill tuberculosis germs.  I agree to have 
a health worker watch me take tuberculosis medicine according to the plan ordered by my doctor. 
 
I, ____________________________________, understand and agree to the following: 
             (Name) 
 

1. I will be at:   __ Home    __Work    __Clinic/Local Public Health   __Other location (specify) ______________ 
at  _______________  to receive my tuberculosis medicine.                                                                                                                                
              (time) 
 

2. If I cannot take my medicine at that place and time, I will call ____________________________ at 
____________________ to change the appointment.                                 (health worker) 
            (telephone #)  
 

3. I will tell my health worker of any complaints, questions, or problems that I have.  I understand that if I am 
having side effects to the medicine, I may be asked to go to ________________________ to see a doctor. 
                                                                                                                (Name of clinic/hospital)  
 

4. If I miss my DOT appointments and I do not take my medicine, my nurse/doctor may take stronger action 
to make sure I am taking my medicines.  

 
        _____________________________________   ________________________________ 
        Patient signature     Date 
 
          
        I, ______________________________________________, agree to: 

(health worker) 
 

1. Watch patient take tuberculosis medicines at the agreed place and time. If I need to 
change the appointment place or time, I will let the patient know in advance. 

2. Keep patient information confidential. 
3. Respond to the patient’s questions or concerns. 
4. Help with referrals to other service agencies if needed. 

        
       ____________________________________   ________________________________  
        Name and Signature of primary DOT provider  Date 
             
        _____________________________________  ________________________________  
        Name and Signature of direct case manager   Date 
 
 
       

Note to Local Public Health: Please fax signed agreement to DPH at 617-983-6990 

 


	DOT Agreement_Arabic
	DOT Agreement for translation

