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Terms and Conditions
Telenutrition involve the use of electronic communications 
to enable health and nutrition care providers at different 
locations to share individual patient medical information 
for the purpose of improving patient care. The information 
may be used for assessment, diagnosis, therapy, 
intervention, monitoring, evaluation, follow-up and/or 
education, and may include any of the following:

Electronic systems used will incorporate network and 
software security protocols to protect the confidentiality 
of patient identification and imaging data and will include 
measures to safeguard the data and to ensure its 
integrity against intentional or unintentional corruption.

Patient medical records
Patient laboratory results
Medical and food images
Live two-way audio and video
Remote patient monitoring and on-demand services
Output data from medical devices and sound and 
video files

Improved access to medical and nutrition care by 
enabling a patient to initiate a visit and consult a 
healthcare practitioner at a distant/other sites.
More efficient medical and nutrition evaluation and 
management.
Obtaining expertise of a distant specialist.

In rare cases, information transmitted may not be 
sufficient (e.g. poor resolution of images) to allow for 
appropriate medical decision making by the physician 
and consultant(s).
Delays in medical evaluation and treatment could 
occur due to deficiencies or failures of the equipment.
In very rare instances, security protocols could fail, 
causing a breach of privacy of personal medical 
information.
In rare cases, a lack of access to complete medical 
records may result in adverse drug interactions or 
allergic reactions or other judgment errors.

ا�حكام والشروط
والوقائية  الطبّية  التغذية  استشارية  مع  الين  أون  التواصل  يشمل 
الرعاية  مقّدمو  ليتمكن  ا�لكترونية  ا�جهزة  إستخدام  والعالجية 
الصحية في مختلف المواقع من مبادلة المعلومات الطبية الفردية 
هذه  استخدام  ويمكن  الصحية.  الرعاية  تحسين  بهدف  للمريض 
والتقييم  والتدخل  والعالج  والتشخيص  للتقييم  المعلومات 

والمتابعة و / أو التعليم، ويمكن أن تشمل أي مما يلي:

Possible Risks
As with any medical procedure, there are potential risks 
associated with the use of telenutrition. These risks 
include, but may not be limited to:

المخاطر المحتملة
مرتبطة  محتملة  مخاطر  هناك  طبي،  إجراء  أي  مع  الحال  هو  وكما 
باستخدام خاصية المحادثة عن بعد. وتشمل بعض المخاطر على ما 

يلي: 

Expected Benefits الفوائد المتوقعة

الشبكات  أمن  بروتوكوالت  المستخدمة  ا�لكترونية  النظم  تشمل 
والتصوير،  المريض  هوية  تحديد  بيانات  سرية  لحماية  والبرامج 
الفساد  البيانات وضمان سالمتها ضد  لحماية  تدابير  أيض±  وتشمل 

المتعمد أو غير المتعمد.

في بعض الحاالت النادرة، قد ال تكون المعلومات المرسلة كافية 
للسماح باتخاذ القرار الطبي الغذائي المناسب من قبل الطبيب 

واالستشاريين، مثل: إرسال صور ضعيفة الجودة.

خطأ  أو  خلل  نتيجة  الطبي  والتقييم  بالعالج  تأخير  يحدث  قد 
بالمعدات.

الطبية  للملفات  إختراق  يحدث  أن  يمكن  جد¼  نادرة  حاالت  في 
الّذاتية بسبب خلل في نظام ا�مان.

في حاالت نادرة،  يمكن أن تحدث تفاعالت مع ا�دوية و/أو وجود 
على  الحصول  لعدم  نتيجة  التشخيص  في  خطأ  أو  حساسية 

السجّلات الطبّية الكاملة. 

السجالت الطبية للمرضى
نتائج فحص المختبر للمريض

الصور الطبية والغذائية
التواصل باستخدام الصوت والفيديو

مراقبة المريض عن بعد وحسب الطلب
ملفات  أكانت  سواء  الطبية  ا�جهزه  من  البيانات  استخراج 

مسموعة أو مرئية

تمكين المريض من التواصل مع الرعاية الصحية والتغذوية من 
خالل الزيارة وا�ستشارة عن بعد وعبر مواقع جغرافية مختلفة.

توفير الفاعلية في تقييم وإدارة الرعاية الطبية والتغذوية.
الحصول على الخبرة من استشاري عن بعد.
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المعلومات  وسرية  الخصوصية  تحمي  التي  القوانين  أن  أعلم 
وأعلم   الين. كما  أون  التواصل  على  تنطبق  والتغذوية  الطبية 
بأنه لن يتم الكشف عن أي معلومات شخصية تتعلق بي إلى أي 

جهة أخرى بهدف إجراء ا�بحاث أو أي أهداف أخرى.

أعلم بأن لدي الحق في حجب أو سحب موافقتي حول التواصل 
العالج  في  حقي  على  تأثير  دون  وذلك  وقت  أي  في  الين  أون 

والرعاية في المستقبل.

أدرك بأن لدي الحق لمراجعة جميع المعلومات التي تم الحصول 
التواصل أون الين والحصول على  عليها والمسّجلة خالل فترة 

نسخ من هذه المعلومات مقابل رسوم معقولة.

أدرك بوجود طرق طبية ورعاية تغذوية بديلة متنّوعة ومتوّفرة 
لي حيث بإمكاني اختيار طريقة أو أكثر في أي وقت. وأقّر بأنه قد 

 .tk.clinic تّم توضيح البدائل ا�نسب لي من قبل

أعلم بأن التواصل أون الين قد يحتوي على مشاركة معلوماتي 
مناطق  في  آخرين  طبية  رعاية  مقّدمي  مع  الّذاتية  الطبية 

مختلفة داخل أو خارج البلد.

من واجبي ا�بالغ عن أي تواصل إلكتروني آخر مع مقّدمي رعاية 
.tk.clinic طبية آخرين غير

أعلم الفوائد المتوقعة عبر التواصل أون الين في رعايتي، ولكن 
ال يمكن ضمان أي نتائج.

أنا أسمح لعيادة tk.clinic باستخدام المعلومات الصحية والطبية 
ا�عتراف  مع  الجودة  وتطوير  والبحث  التوثيق  لغايات  والتغذوية 
بالخصوصية واتفاقية التفويض، وا�عتراف باالمتناع عن استخدام 

المعلومات الّذاتية، بما في ذلك ا�سماء والعناوين.

من واجبي أن أتواجد في الوقت المحّدد، أو قبل ٥ دقائق، من 
أجل تقديم الرعاية الطبية الغذائية والعالجية بكفاءة. في حال 
آخر  موعد  تحديد  بإعادة   tk.clinic ستقوم  الموعد،  عن  التأّخر 
الفرصة باستيعابكم  إال إذا سنحت  المتاحة  جديد خالل ا�وقات 

دون تعطيل المواعيد ا�خرى.

عن  وا�عتذار   tk.clinic بإبالغ  سأقوم  الطوارئ  حالة  في  أدرك 
الموعد عن طريق البريد ا�لكتروني أو الهاتف، ويفّضل قبل ٢٤ 
ساعة، أو حّتى في نفس اليوم، حتى تتسّنى لنا الفرصة �تاحة 
عن  نعتذر  فنحن  ا�عتذار،  يتم  لم  إذا  آخر.  لشخص  موعد 

إعطائكم ا�ولوية في مواعيد الحقة.

جلسات  خالل  المحمول  الهاتف  إستخدام  بامكاني  أّنه  أدرك 
وضعية  إلى  الهاتف  أحّول  أن  وأؤّكد  كما  المتابعة.  أو  التقييم 

الّصامت.

من خالل الموافقة على هذا النموذج، أقّر بما يلي:    

I understand that the laws that protect privacy and 
the confidentiality of medical and nutrition information 
also apply to telenutrition, and that no information 
obtained in the use of telenutrition, which identifies 
me, will be disclosed to researchers or other entities 
without my consent.
I understand that I have the right to withhold or 
withdraw my consent to the use of telenutrition in the 
course of my care at any time, without affecting my 
right to future care or treatment.
I understand that I have the right to inspect all 
information obtained and recorded in the course of a 
telenutrition interaction, and may receive copies of 
this information for a reasonable fee.
I understand that a variety of alternative methods of 
medical and nutrition care may be available to me, 
and that. I may choose one or more of these at any 
time. tk.clinic has explained the alternatives to my 
satisfaction.
I understand that telenutrition may involve electronic 
communication of my personal medical information 
to other medical practitioners who may be located in 
other areas, including out of country.
I understand that it is my duty to inform tk.clinic of 
electronic interactions regarding my care that I may 
have with other healthcare providers.
I understand that I may expect the anticipated 
benefits from the use of telenutrition in my care, but 
that no results can be guaranteed or assured.
I grant tk.clinic permission to use my health, medical 
and nutrition information to document outcome-based 
research and for quality improvement purposes with 
acknowledgement of privacy and confidentiality 
agreement, and recognition of abstinence of use of 
personal information, including names and addresses.
I understand that I will need to arrive on time or 5 
minutes ahead so that tk.clinic will be able to deliver 
an efficient medical nutrition therapy and care. If late, 
tk.clinic will ask me to reschedule for another 
available appointment, unless I get a place without 
disturbing others’ appointments.
I understand that in the event of an emergency, I will 
inform tk.clinic of canceling my appointment by 
email, or phone, preferably 24 hours in advance, or 
on the same day at the most in order to enable us fit 
other individuals on the waiting list. Failure to do so 
will result in delaying my future appointments.
I understand that it is strictly forbidden to use any 
mobile phone during the tk.clinic session, whether 
during the assessment visit or follow up sessions. I 
also confirm turning my mobile phone into SILENT 
mode or OFF mode. 
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التواصل  استخدام  على  المريض  موافقة 
أون الين

Patient Consent to The Use of 
Telenutrition

I have read and understand the information provided 
above regarding telenutrition, have discussed it with 
my registered dietitian nutritionist, or such assistants 
as may be designated, and all of my questions have 
been answered to my satisfaction. 

I hereby give my informed consent for the use of 
telenutrition in my medical and nutrition care.

When you login for the first time, you will be asked to 
provide your signature and date as below.

Date:

لقد قرأت وفهمت المعلومات أعاله بخصوص التواصل أون الين 
وقد ناقشتها مع استشارية التغذية الطبية والوقائية والعالجية، 

أو الفريق المساعد، وقد تم ا�جابة على جميع أسئلتي. 

رعايتي  أون الين خالل  التواصل  أؤّكد موافقتي على إستخدام 
 .tk.clinic الطبية والتغذوية مع

وتاريخ  التوقيع  مّنك  سيطلب  ا�ولى،  للمرة  الدخول  تسجيل  عند 
الّتسجيل على النحو التالي.

التاريخ:

Signature: التوقيع:
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