تعليمات التأمين الصحي لطلبة الجامعة
تاريخ االصدار2022/3/1 :

دائرة الخدمات الطبية/جامعة بيرزيت
انطالقا ً من اهتمام الجامعة بمجتمع صحي وسليم ،نقدم لكم نشرة تعريفية عن
عيادة جامعة بيرزيت وبرنامج التأمين الصحي لطلبة جامعة بيرزيت.
الخدمات الطبية داخل الجامعة-:
تتوفر الخدمات الطبية التالية داخل الحرم الجامعي:
 عيادة الطب العام، االسعاف والطوارئ، عيادة االسنان، فحوصات طبية مخبرية، صرف ادوية للطلبة، االشراف على ملف تأمين اصابات الطلبة داخل الحرم الجامعي.اوقات الدوام-:
 تقدم عيادة الطب العام والمختبر الطبي خدماتها خالل ايام الدوام الرسميمن الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الرابعة مسا ًء.
 تقدم عيادة االسنان خدماتها خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة الثامنةوالنصف صباحا ً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
 تقدم خدمات االسعاف والطوارئ يوميا ً من الساعة السابعة والنصف صباحا ًوحتى الساعة الرابعة مسا ًء تحت اشراف الطاقم الطبي في دائرة الخدمات
الطبية ،وهنا يجب التنويه انه في حالة حدوث اي حالة طارئة يجب ترك
المريض في المكان وعدم تحريكه وابالغ سكرتيره الكلية او الحارس
الموجود في المكان وهم بدورهم يقومون بإبالغ طاقم العيادة بأسرع وقت
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ممكن .يقوم طاقم العيادة بالتوجه الى مكان الحالة وتقديم االسعاف االولي لها
في المكان ومن ثم نقلها بطريقة سليمة الى العيادة الستكمال العالج او
تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة اسعاف ان لزم االمر.
الخدمات الطبية في عيادة الطب العام-:
 في الحاالت المرضية العادية يقوم الطالب بمراجعة طبيب العيادة خاللساعات الدوام حيث يقوم االطباء بمعاينة المريض ووصف االدوية
الضرورية له وصرفها من صيدلية العيادة.
 في بعض الحاالت يتم تحويل الطالب من قبل اطباء العيادة إلجراءفحوصات مخبرية في مختبر العيادة ،او صور اشعة او الى الطبيب
االخصائي او الى مستشفيات رام هللا ان لزم االمر وعلى الطالب الحصول
على نموذج تحويل من طبيب العيادة لكي يستطيع استرداد مصاريف العالج
خارج الجامعة.
 تحويل الحاالت التي قد تحتاج الى طبيب نفسي الى قسم االرشاد في عمادةشؤون الطلبة حيث يتم متابعتها بالتنسيق بين طبيب الجامعة والمرشد
االجتماعي والطبيب النفسي.
الخدمات الطبية في عيادة االسنان-:
تقدم عيادة االسنان الخدمات الطبية التالية فقط:
 كشف كامل للثة واالسنان وتقديم االستشارات الالزمة. الكشف عن اية التهابات او امراض في االسنان واللثة او التجويف الفمويووصف العالج لها.
 تنظيف دوري للثة واالسنان على اال تقل المدة بين الجلسة واالخرى عنستة أشهر.
 عمل حشوات للطواحن التي يكشف عن وجود تسوس بها وال تحتاج الىعالج عصب.
 القلع العادي والبسيط لألسنان والتي ال تحتاج الى تدخل جراحي.2

الخدمات الطبية خارج الجامعة-:
 في حالة حدوث اي طارئ صحي للطالب/ة اثناء تواجده خارج الجامعة فانهيستطيع ان يتوجه الى أقرب طبيب عام او مركز طبي معتمد للعالج .ويقوم
الطبيب المعالج بمتابعة الطالب من حيث الفحوصات المخبرية او صور
االشعة او يقوم بتحويلة الى الطبيب االخصائي او الى أحد المستشفيات
المعتمدة برام هللا ان لزم االمر وبعدها يقوم الطالب بمراجعة عيادة الجامعة
في أقرب وقت ممكن لمتابعة العالج واالطمئنان على وضعه الصحي والتأكد
من تلقيه العالج المناسب.
 اعتمدت ادارة الجامعة ومن منطلق حرصها على صحة ابنائها الطلبة شركةالعالمية المتحدة للتأمين لتغطية ملف تأمين اصابات الطلبة (الحوادث) داخل
الحرم الجامعي ،وذلك حال تعرض الطالب ألي حادث اصابة داخل الحرم
الجامعي يجب التوجه الى عيادة الجامعة (وقت حدوث االصابة) ليتم تسجيل
الحالة كإصابة على النموذج الخاص باإلصابات (تبليغ عن حادث داخل
الحرم الجامعي) بحيث يتم اجراء االسعافات االولية الالزمة للطالب/ة من ثم
نقل الى الجهات الخاصة ان لزم االمر على ان يقوم الطالب بدفع كافة
التكاليف العالجية ويتم تزويد السكرتيرة الطبية في دائرة الخدمات الطبية)
بكافة الفواتير العالجية بعد االنتهاء من العالج بشكل نهائي ،لتتم المتابعة مع
شركة التأمين لتحضير المطالبة المالية للطالب وصرفها بشيك.
يشمل التأمين الصحي للطلبة كل من-:
العالج في عيادة الجامعة-:
 كشفية الطبيب العام في عيادة الجامعة. الفحوصات المخبرية في مختبر الجامعة وجزء من ثمن فحص  B12بحيثتساهم الجامعة بجزء من ثمن الفحص ( )50شيكل ويساهم الطالب بمبلغ 40
شيكل.
 صرف األدوية الالزمة من صيدلية العيادة. االسعاف االولي والطوارئ.3

 عالج االسنان وامراض اللثة وخلع االضراس. اجرة سيارة االسعاف الى المستشفيات في رام هللا إذا لزم االمر وذلك بعدحصوله على تحويله من طبيب الجامعة.
في حال عالج الطالب/ة لدى طبيب او مركز طبي غير معتمد من قبل التأمين
فيتم استرداد مبلغ يعادل فقط ما يدفع لألطباء والمراكز الطبية المعتمدة مقابل
فاتورة او وصل يتم الحصول عليه حين تلقي العالج وهي كما يلي-:
  30شيكل للطبيب العام  40شيكل للطبيب االخصائيالعالج خارج الجامعة-:
يشمل التأمين في حالة العالج خارج الجامعة ما يلي-:
 كشفية الطبيب العام في المركز الطبي المعتمد. كشفية االطباء االخصائيين بشرط الحصول على تحويل رسمي من طبيبالجامعة او الطبيب العام المعتمد.
 صور االشعة التي قد يحتاجها الطبيب المعتمد لعالج المريض. يغطي التأمين الصحي للطلبة كحد اعلى مبلغ ( 100دينار) مائة دينارللكشفيات والعالجات الطارئة خارج الحرم الجامعي وصور االشعة ،و (200
دينار) مئتي دينار في حال اجراء العمليات الجراحية في الفصل الواحد علما ً
بانه ال يجوز الدمج بينهما.
مالحظة :يغطي التأمين في الدورة الصيفية للطلبة المسجلين لها فقط.
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ال يشمل التأمين الصحي كل مما يلي:
 العدسات الالصقة والنظارات الطبية ،والسماعات لإلذن ،واالجهزة الطبية. ثمن االدوية الغير متوفرة في صيدلية دائرة الخدمات الطبية. فحص  ،vit Dوفحوصات الحمل ،والفحوصات المخبرية المصاحبة لعالجحب الشباب ،والفحوصات المخبرية خارج مختبر الجامعة.
 تغطية فحوصات دراسة الخاليا (.)H. Pathology التجميل وعالج البشرة وعالج حب الشباب. االمراض الخلقية واالمراض المصاحبة للطالب/ة قبل تسجيله في الجامعة جميع الحاالت والفحوصات التي لم يرد ذكرها في خدمات عيادة طباالسنان في الجامعة.
 اي عالجات اخرى لألسنان غير واردة في الخدمة السنية المقدمة. عمليات القرنية المخروطية وتصحيح النظر. العمليات الجراحية لألسنان. العالجات السنية خارج عيادة الجامعة. فحوصات الفيتامينات. االصابات الناتجة عن المشاجرات والضرب داخل الجامعة. العالج الطبيعي (جلسات العالج الطبيعي).اليكم قائمة بأسماء المستشفيات والمراكز الطبية واالطباء االختصاص الذين
وافقوا على تخفيض اسعارهم للطلبة المحتاجين للعالج علما ً انه باستطاعة
الطالب/ة المقيم/ة خارج مدينة رام هللا مراجعة اي طبيب في حاالت الطوارئ
واحضار فاتورة العالج العتمادها.
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الطبيب
الدكتور كامل الحمصي

التخصص
طبيب انف واذن
وحنجرة
طبيب جراحة اعصاب

الدكتور مروان ابو
الحمص
دكتور محيي الدين عمر طبيب باطنية
دكتور عبد االزل بشناق طبيب جلدية
دكتور وليد البرغوثي

اخصائي نسائية وتوليد

دكتور منذر شهوان
دكتور محمد جرادات

اخصائي غدد صماء
وسكري
اخصائي باطنية

دكتور اياد الهمشري

اخصائي عظام

دكتور رياض عويضة

طبيب عيون

دكتور مؤيد دعيبس

طبيب قلب

دكتور اسامه عطا هللا
الدكتور مراد بركات
مركز بيرزيت الطبي
مركز بسام ارشيد
لألشعة
مستشفى الهالل االحمر

جراحة عامة
اخصائي مسالك بولية
طب عام
اشعة
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كافة التخصصات

العنوان
رام هللا -عمارة اللؤلؤة
رام هللا -عمارة مخماس
رام هللا -نزلة البريد-
عمارة الفرح
رام هللا -عمارة حنانيا
وخراز-ط1
رام هللا-عمارة الصفا –
ط3
رام هللا -دوار الساعة-
عمارة تفاحة
البيرة -مستشفى الهالل
االحمر
رام هللا –نزلة البريد-
عمارة الفرح-ط3
رام هللا -مستشفى
الرعاية العربية
رام هللا – مستشفى
الرعاية العربية
رام هللا -عمارة مخماس
رام هللا-
بيرزيت
رام هللا – عمارة
مخماس
البيرة

كافة التخصصات

مستشفى رام هللا
الحكومي
مالحظة رقم :1

رام هللا

يتم اجراء فحوصات مخبرية لطلبة سنة اولى وذلك بالتنسيق مع المختبر ويتم
االعالن عن موعد الفحص على رتاج  Ritajوتشمل هذه الفحوصات:
 فحص نسبة الدم CBC فحص فصيلة الدم Blood Group فحص البول Urine Analysisمالحظة رقم -:2
 -يتم حجز موعد مع عيادة الطب العام وعيادة االسنان على رتاج.

مع تحيات طاقم دائرة الخدمات الطبية
مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية
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