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  تعليمات
   للطلبةالتأمين الصحي

  

ادة ا  ):١(المل بھة ويعماء التطبيقية البلقة جامعصحي لطلبامين الات التات تعليمذه التعليمسمى ھت
اعتبارا من بدء كل عام دراسي ، ويستفيد من التامين الصحي الطالب المسجل رسميا في اي 

ي بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي ويستفيد الطلبة ايضا من التامين الصحي فصل دراس
  .في العطلة ما بين الفصلين بشرط ان يكون مسج0 في الفصل الذي يليه

  :التعريفات  ):٢(المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة حيثما وردت، إ6 إذا دلت القرينة على 
  :غير ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية :عةالجام

  .رئيس الجامعة :الرئيس 

  . لجنة التامين الصحي التي يشكلھا الرئيس حسب النظام:اللجنة 

ھي المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية، والمراكز الصحية التابعة  :الجھة الطبية 
    .لوازرة الصحة، وا<طباء، والصيدليات، والمختبرات، وا<شعة المعتمدة

  .، أو الكليات التابعة لھا)المركز( أي عيادة طلبة في الجامعة :الطلبــةادة عيـ

  . لنيل درجة البكالوريوس والدراسات العليا رسمياجميع طلبة الجامعة المسجلين :المشترك
ص                           :المعالج!!!!!!!!!!ةشمل الفحشترك وتدم للمي تقة  التة الطبي  الخدم

ات السريري،والمخصاصية ، والعملية ا6ختة ،والمعالجة الفيزيائيشعاعي، والمعالجبري،وال
  .الجراحية ،  وا<دوية ، واCقامة في المستشفى

 نفقات الخدمات الطبية ا<ساسية والمعالجة الطبية،وأي نفقات أخرى تنص :نفقات المعالجة 
تمى ان يضاھا علصادرة بمقترارات الات أو القذه التعليما ھراءات عليھة اCجة كاف معامل

شابھه لھا او والعمليات التي ليس لھا تسعيرة لدى نقابة ا<طباء حسب ما ھو مسعر للحا6ت الم
  .المماثل كحاله طبيه

ل :خ!!دمات المست!!شفىن قبة مصحي والمقدمأمين الشمولة بالتة المدمات الطبيي الخ تعن
  .المستشفيات

الصحة، أو نقابة ا<طباء، باCضافة إلى نسبة الخصم   التسعيرة المعتمدة من وزارة :التسعيرة
  .التي تحصل عليھا الجامعة وحسب ا6تفاقيات الموقعة بين الطرفين

 الحد ا<دنى لتسعيرة نقابة ز المعتمدة لدى الجامعة على أن 6 تتجاوءأجور ا<طبا: الكشفية
  .١٩٩٨ا<طباء لسنة 

  .شترك حسب التعليمات المالية النافذة في الجامعة  يتم تحديد رسوم ا6شتراكات للم):٣(المادة 

ًيستفيد الطلبة من جميع الخدمات الطبية المقدمة داخل عيادة الطلبة مجانا من حيث الكشف  ):٤(المادة 

  .الطبي، ا<دوية، الفحوصات المخبرية المتوفرة في عيادة الطلبة

ا كانت محوله من طبيب عيادة الطلبة باستثناء اية معالجات ا6 اذ الصحي6 يشمل التأمين  ):٥(المادة 
  .الحا6ت الطارئه

   ):٦(المادة 

  .تكون درجة ا6قامة للمشتركين الدرجة الثالثة فقط في المستشفيات   .أ 

دينار للفصل الدراسي الواحد، ويستثنى من ) الف١٠٠٠(يحدد السقف المالي للمشتركين   .ب 
  .ذلك ا6صابة الرياضية 

  .للمشترك يتم دفعھا مباشرة للجھات الطبية المعتمدة %) ٢٠(تكون نسبة التحمل   .ج 

  ).ب(يتحمل المشترك أي زيادة تتجاوز السقف المذكور في الفقرة   .د 

  تكاليف عشر جلسات للع0ج الطبيعي كحد أقصى للحالة الواحدةالصحييغطي التأمين  ):٧(المادة 
  .وضمن السقف المحدد له باستثناء ا6صابة الرياضية
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 :المراجعات لنفس المرض ):٨(المادة 
  .ساعة ا<ولى تكون مجانية) ٤٨(  المراجعات لنفس المرض خ0ل ال-  

  . المراجعة خ0ل عشرة أيام تكون نصف الكشفية-  

  .   المخبرية وصور ا<شعة تكون مجانيةإط0ع الطبيب على نتائج الفحوصات المراجعة من اجل -  

  :المطالبات ا+جراءات الطبية وصرف  ):٩(المادة 
ي   .أ ا فاس  بمثي0تھه تقصات الطبيد التخصي أحا فرد ذكرھم يي لة التراءات الطبياCج

اء ة ا<طبن نقابصادرة عة الور الطبية ا<جي 6ئحا وردت فرى كمصات ا<خالتخص
  .   ما لم تكن مستثناة١٩٩٨لسنة

صائي الم  .ب ر ا<خسب تقرية حراض المزمنة لWمفة الطبيصرف الوصد بث التقيالج بحيع
  .تصرف الكمية المطلوبة بشكل شھري 

ا   .ج ي تراھراءات  التاذ اCجع اتخة مة المعالجواتير للجھرف الفف صي وقق فة الحللجن
  .مناسبة بحق الجھة الطبية المعالجة إذا ثبت إساءتھا للتامين الصحي 

اسبة  قبل للجامعة الحق بان تقوم بتحويل المشترك للفحص الطبي <ية جھة طبيه تراھا من  .د 
  .دفعھا <ية مطالبة أو خ0لھا 

 : حا-ت ا+دخال ):١٠(المادة 
6يتم إدخال أي حالة مرضية للمستشفى إ6 بموافقة معتمدة من قبل طبيب الجامعة باستثناء   .أ 

  . ساعة من قبل طبيب الجامعة ٢٤الحا6ت الطارئة فيتم الحصول على موافقة 6حقة خ0ل 

يب الجامعة في حال زيادة تكاليف اCجراءات الطبية عن يجب الحصول على موافقة طب  .ب 
  .مائة دينار )١٠٠(

  : إصابة الطلبة الرياضيين وتشمل الطلبة بجميع المستويات كما يلي):١١(المادة 
 Cصابات الطلبة الرياضيين مسج0 في إحدى الصحييشترط أن يكون المستفيد من التأمين   .أ 

اب ات ا<لعهمنتخبالجماعية أو الفرديي الجامعية فب او ة الرياضاء اللعون اثن وان تك
 .التدريب وبموجب تقرير من المشرف الرياضي

أمين   .ب ي التصحييغطيينالة الرياضابات الطلباص بإصسبة  الخات بن المعالج
  . بالدرجة الثالثة فقط بالمستشفياتوتكون اCقامة%) ١٠٠(

  :الحا-ت التالية للطلبة في الصحيينتھي العمل بالتأمين  ):١٢(المادة 
  .التخرج من الجامعة .١

  .الفصل من الجامعة <ي سبب من ا<سباب .٢

  .في حال عدم التسجيل الرسمي للمشترك في الفصل الذي يليه  .٣

فيتم ايقاف التامين الصحي ) ٦(في حال تجاوز المشترك السقف المحدد له في المادة  .٤
  .عنه لحين تسديد الذمم المالية المترتبة عليه

  : عند حدوث أي مرض أو إصابة يجب اتباع الخطوات التالية):١٣(المادة 
  .اذا حدث المرض اثناء اوقات الدوام الرسمي في الجامعة يجب مراجعة عيادة الطلبة    .أ 

يستفيد المشترك من الع0ج لدى الجھات الطبية المعتمدة للجامعة خارج عيادة الطلبة بناءا   .ب 
  .على تحويل من طبيب العيادة فقط 

  :ي الحا6ت الطارئه او خارج اوقات الدوام الرسمي يتم مايلي اما ف  .ج 

يكتفي المشترك بابراز البطاقة الجامعية للجھة المعالجة ومن ثم يقوم المشترك او ذويه    -
ى صول علادة للحب العيى طبيالج الب المعن الطبيصل مي مفر طبباحضار تقري

  .ي العطلة نموذج الخاص بالتامين الصحي في اول يوم دوام يل

يلتزم المشترك المحول للمعالجة بالجھة الطبية المحول اليھا على النموذج الطبي المعتمد   .د 
  . وخ0ل الفترة الزمنيه المحددة كما يتحمل المسؤولية في حال مخالفته لما ورد اع0ه

يقوم المشترك باحضار نسخه الجامعة من النموذج المستخدم ويسلم لقسم شؤون الطلبه في   .ه 
  .لية و6 يسلم نموذج جديد ا6 بعد ارجاع النسخه الثانيه من النموذج السابقالك

في حال مراجعة المشترك للجھة الطبية لنفس الحاله المرضية يلتزم المشترك بتزويد طبيب   .و 
  .العيادة بتقرير طبي مفصل من قبل الطبيب المختص للحصول على نموذج للمراجعة 
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   العقوبات):١٤(المادة 
، أو السماح <شخاص آخرين با6ستفادة منه، الصحيساءة استخدام التأمين إفي حال  .١

  .يحول الطالب إلى لجنة تأديب الطلبة

م  .٢ادة رقشترك بالمزام المدم التال عي حرة ) ١٣(ف0ج ) د(فقاليف العه تكتم تحميلي
  .كامله 

  :الصحيالحا-ت المستثناة من التأمين  ):١٥(المادة 
شتراك بسباق السيارات أو أي نوع من السباقات باستثناء ا6ا6صابات الناتجة عن  .١

  .ا6صابة الرياضية

ًاCشعاعات الذرية أو التلوث اCشعاعي أو التلوث الكيميائي إ6 إذا كان ناتجا عن إصابة  .٢
  .داخل المختبر، أو أي محطة داخل الجامعة

  . الكحول والمخدرات أو ع0ج مرض اCيدز بعد التشخيص علىاCدمان .٣

الفحوصات العامة، والنقاھة، والعناية في المنتجعات، والمياه المعدنية، وغيرھا من  .٤
أماكن الراحة، والحجر الصحي، والختان  للذكور، ويستثنى من الفحوصات العامة ما 

  .ًكان مرتبطا منھا بحالة مرضية

  .تصحيح النظر بكافة الطرقفحص النظر و .٥

  .جة لھا ع0قة با<سنانطب وجراحة الفم وا<سنان، أو أية معال .٦

 ، وموانع  بكافة اشكالهاCسقاط ، ومعالجة العقمو واCجھاض،  والو6دهحا6ت الحمل .٧
ا6دوية  ( اكتشاف الحمل والھرمونات الجنسيةاتوفحوصاشكاله   بكافةالحمل

  . وا6مراض الجنسية وامراض الطمث وتكيسات المبيض ) والفحوصات 

  .الحوادث القضائية .٨

   .حليل النفسيجلسات الت .٩

  . ا6نتحار أو محاولة ا6نتحار أو إيذاء النفس التعمدي أو محاولة  ذلك  .١٠

اCصابة الناتجة عن اشتراك المشترك في الحرب المعلنة أو غير المعلنة أو  .١١
ا6ضطرابات  المدنية أو الشغب أو التمرد أو اCرھاب أو العصيان أو المؤتمرات غير 

الحرب ا<ھلية أو الثورات أو أي من العمليات شبه الشرعية أو أعمال العنف،أو 
  الحربية 

الجراحة التجميلية واCطراف الصناعية أ6 إذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى من   .١٢
  . التامين، وحصل أثناء سريان  مفعول التامين 

تكلفة تركيب وثمن جميع ا^6ت وا<جھزة الصناعية المساعدة الخارجية في حالة  .١٣
 أو العجزباستثناء ا6صابة الرياضية وأجھزة فحص السكري وأجھزة حقن المرض

  ) .   ماعدا السرنجات التقليدية (ا<نسولين 

ا<دوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة ا<ردنية أو غير مسعرة من قبل نقابة  .١٤
 . المنشطات الجنسية وا<دوية المثبطة Cدرار البول -١٥. الصيادلة 

  .ائية خارج المستشفيات المواد الغذ .١٥

الصابون والشامبو ومعاجين ا<سنان بجميع (المواد التجميلية ومستحضراتھا .١٦
ومعالجة حب الشباب  وا<مصال والمطاعيم بجميع )أنواعھاوالمراھم الواقيةمن الشمس 

  . أنواعھاومعالجة تنزيل الوزن وسقوط الشعر 

  .الزيارات المنزلية للمريض  .١٧

  .اCشعاعية والطبقية التي ليس لھا ع0قة بالتشخيص المرضيالفحوصات المخبرية و .١٨

 .اCجراءات الطبية غير المعترف بھا علميا لمعالجة حالة المريض  .١٩
  .ا<مراض وا<ورام السرطانية ومضاعفاتھا الخبيثة بعد التشخيص .٢٠

الزوائد اللحمية في الجلد والغدد الجلدية  وتحت الجلدية مالم تسبب مضاعفات وبموافقة  .٢١
      .لجنة التامين الصحي 

 ).أثناء اCقامة داخل المستشفى(المستلزمات غير الطبية  .٢٢
  .الفحوصات والمعالجة بالفيتامينات ومادة الحديد .٢٣

  .ا6م0ح المعدنيه باستثناءفحوصاتھا والمحاليل الوريديه  .٢٤
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التشوھات الخلقية ا6 في بعض الحا6ت التي قد ينجم عنھا مضاعفات مرضية فيجوز  .٢٥
  .نة الموافقة على تغطيتھا وحسب تقرير الطبيب المختص للج

سيب لجنة التأمين -للرئيس  ):١٦(المادة اء على تنصحي بنصوص -الرارات المناسبة بخ اتخاذ الق
  . التي لم يرد فيھا نصالحا6ت 

ادة  ):١٧(المة فصحي للطلبامين الق بالتابقة تتعلرارات سات او قات اي تعليمذه التعليمي ھي تلغ
  . الجامعة 

  


