
Upon Arrival
Taiba Hospital is offering the highest standards of clinical skills in both medical and 

nursing fields across a wide range of specialties. Our team is always available to make 

your stay more comfortable at Taiba Hospital.

Admission

On the day you arrive to Taiba Hospital, you will be greeted by an admission officer. 

Please bring with you:

Civil ID

Admission paper filled by the admitting physician

In case of GYN & OBS, marriage certificate, nationality & Civil ID of the couple are 

required.

If you hold an insurance card, please contact our insurance office. The insurance officer 

will be pleased to coordinate with the insurance company and your physician, and he 

will help you get a pre-authorization for your admission. Please note that the approval 

of the admission depends on your insurance company (according to your coverage 

policy) and not to our insurance department. We recommend that you familiarize your-

self with the type of coverage provided by your health insurance.

The extension number for Kuwait Petroleum Company & Afyia insurance office is: 

803 - 805

The extension number for other insurance companies number is: 804

The admission officer will explain in details the cost of the operation, medication, and 

any service cost available in the hospital. He will help you to find answers to all your 

inquiries. You will be requested to sign a consent, acknowledging that all the informa-

tion related to your admission are totally explained and understood .

 مكتب الدخول
عند دخولك ملستشفى طيبة �جراء عملية جراحية، سيتم استقبالك من قبل موظف مكتب الدخول، 
تزويدة  يرجى  طيبة.  مستشفى   � بإقامتك  املتعلقة  ا�جراءات  كافة  ب�تيب  سيتكفل  والذي 

باملستندات التالية:
البطاقة املدنية

ورقة دخول املستشفى (ورقة بيان العملية) من قبل الطبيب املعالج 

اجلنسية،  الزواج،  عقد  التالية:  املستندات  من  صور  إحضار  من  البد  الوالدة،  �جراء  الدخول  حالة   �
البطاقه املدنية للزوج والزوجة.

إذا كان لديك بطاقة التأمني، يرجى االتصال مبكتب التأمني قبل تاريخ الدخول بـ 48 ساعة على ا¢قل، 
والطبيب  التأمني  شركات  مع  بالتنسيق  وذلك  الالزمة  االجراءات  باتخاذ  التأمني  موظف  يقوم  وسوف 
املعالج للحصول على املوافقة اخلاصة بك، ويرجى العلم أن املوافقة على إجراء الدخول تعتمد على 
التأمني � مستشفى طيبة  الشركة)، وال عالقة لقسم  التأمني اخلاصة بك (وفق¶ لسياسة  شركة 
التأمني  خطة  ضمن  املشمولة  العمليات  بنوع  مسبقة  معرفة  لديك  تكون  بأن  ننصح  ونحن  بذلك، 

اخلاصة بك.

وا¢دوية  العملية  تكلفة  تتضمن  التى  التفاصيل  كافة  بشرح  الدخول  مكتب  موظف  وسيقوم  هذا 
باالضافة ا¼ أسعار جميع اخلدمات املتوفرة � املستشفى. موظف مكتب الدخول على استعداد تام 
ل¿جابة على أي إستفسارات أخرى بخصوص تكلفة العملية أوا�قامة، وسيطلب منك موظف الدخول 
بأنه قد مت إعالمك بالتفصيل حول جميع إجراءات الدخول وكافة املعلومات  بالعلم  التوقيع على إقرار 

ا¢خرى املتعلقة بعملية دخولك للمستشفى .

الرقم الداخلي ملكتب التأمني اخلاص بشركات الب�ول الكويتية و مكتب تأمني عافية: 805 / 803 
الرقم الداخلي ملكتب التأمني اخلاص بالشركات ا¢خرى: 804


