
 مشروع عالج السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 

في إطار حرص الجامعة على توفير سبل الرعاية الصحية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة 

بشأن نظام العمل في اللجنة الطبية  2015( لسنة 20القرار رقم )  تنفيذالعاملين بالجامعة قرر مجلس الجامعة 

 :التاليالخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النحو 

 

 :بعد اإلطالع على

 بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والقراررات المعدلة والمكملة لهما. 1972لسنة  49القانون رقم  -

 والئحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة لهما . 1978 47قانون رقم ال-

 في هذا الشأن . 21/4/2015مذكرة السيد المهندس / أمين عام الجامعة بتاريخ  -

 . 4/2015/ 22موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في  -

 قرر

لخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النحو (: تطبيق نظام العمل في اللجنة الطبية ا1مادة )

 -التالي:

صباحا  10إنعقاد اللجنة الطبية الخاصة بعالج أعضاء هيئة التدريس إسبوعيا كل يوم إثنين من الساعة      -1

 ظهرا. 12الى الساعة 

ى نة معتمد من الكلية إلتقوم الكلية بإصدار خطاب تحويل للسيد / عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاو -2

 اللجنة الطبية .

 -يتم توقيع الكشف الطبي من قبل السادة أعضاء للجنة وعمل اآلتي : -3

 كتابة روشتة العالج للحالة . -أ

 تحويل إلى التحاليل واألشعة ثم إعادة العرض بعد عملها . -ب

 التحويل الى المستشفيات المتعاقد معها . -ج

 ارجية بعد اإلعتماد وطبقا للنظام .ال يعتد بأى روشتات خ-د

في حالة الظروف الطارئة يحق لعضو هيئة التدريس الدخول ألي مستشفى على أن يتم الحساب بأسعار  -4

المستشفيات المتعاقدة مع الجامعة وبنفس الشروط , على أن تقوم اللجنة بتقدير الحالة الطارئة من خالفه , 

 يوم )خمسة عشر يوما ( 15المستشفى بحد أقصى ويتم إبالغ اللجنة بعد الخروج من 

يتم التحويل من اللجنة إلى المستشفيات / المعامل/األشعة /الصيدليات/ ..... إلخ المتعاقد معها بخطاب  -5

 معتمد من اللجنة.

 -حاالت العالج الغير خاضعة للتغطية : -6



دسات الصقة ومحاليلها وأجهزة القياس ) ال تتحمل الجامعة تكاليف عمل نظارات طبية أو تركيب ع      -أ

السكر( أو عالج عيوب النظر بالليزر واألجهزة الطبية واألحزمة واألطراف التعويضية أو  –الضغط 

األجهزة السمعية أو تركيب وتنظيف وزرع األسنان أو جراحات التجميل أو عالج السمنة أو الوالدات 

مل والوالدة حيث أنها ال تعد من األمراض التى تحدث بسبب القيصيرية بمختلف أنواعها وجميع أمراض الح

الخدمة كما ينص القانون ويمكن النظر في مساهمة الجامعة لتركيب األطراف التعويضية وفقا لما تقرره 

 اللجنة الطبية . 

 الحاالت التى يتحملها التأمين الصحي مثل )أدوية الزرع والغسيل الكلوي(.-ب

ت المالية في الحاالت القهرية التى مضى عليها أكثر من ثالثة شهور من تاريخ يجوز صرف المستحقا -7

 إتعقاد اللجنة الطبية وذلك بموافقة مجلس الجامعة.

ر وغي -البرد –الحاالت الحرجة ال يتم تغطيتها من قبل اللجنة وهي األمراض الحادة مثل )التهاب اللوز  -8

 ذلك(.

 مجلس الجامعة دون تدخل اللجنة .التدخالت خارج التغطية بقررات  -9

 من التكلفة . %25من تكاليف العالج بكافة مشتمالته ويتحمل العضو  %75تتحمل الجامعة  -10

  -( : سريان تطبيق القواعد المالية لعالج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النحو التالي :2مادة )

تيزم(والتي تقرها اللجنة الطبية يكون الحد الروما -الضغط  -األمراض المزمنة مثل )السكر –أ 

 .  % 75وتتحمل موازنة الجامعة  %25جنيها يتحمل العضو منها  300للنفقات للعالج الشهري  األقصى 

األمراض المزمنة ذات الطبيعة الخاصة وما يصاحبها من تحليالت وأشعة والتى تقرها اللجنة الطبية  –ب 

وتتحمل موازنة الجامعة  %25الفشل الكلوي( يتحمل العضو منها  -السرطان -مثل )أمراض فشل الكبد

75% . 

من القيمة اإلجمالية  %25العمليات الجراحية وما يصاحبها من تحليالت وأشعة يتحمل العضو منها  -ج

 . %75وتتحمل موازنة الجامعة 

 وازنة الجامعة .( :تصرف التكاليف خصما على اإلعتماد المخصص لبند عالج طبي للعاملين بم3مادة)

 ( : على جميع جهات اإلختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .4مادة)

 ( : يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل كل ما يخالفه من قرارات . 5مادة)

 . 22/4/2015صدر عن مجلس الجامعة دمنهور بجلسته المنعقدة في 

 ت والمعامل :لإلطالع على أماكن المستشفيا



 

  

 من اجمالي المبلغ . %25وجدير بالذكر ان يتحمل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 :الصيدليات 

 األسكندرية : 

 ة المنصرفة (مستورد على األدوي %6محلي ,  % 12)يتم خصم    -

 ش محمد مطاوع مستشفى الشالالت الدور الثالث . 7 -

 بجوار العيادات . –صيدلية د / أحمد عطا هلل   ش السلطان حسين 59  -



 للقلب .  ICCسموحة بجوار مستشفى  –ش بهاء الدين الغتوري مستشفى األندلسية  35   -

 مع التمنيات للجميع بدوام الصحة والشفاء العاجل 

 

 لمزيد من المعلومات :

 الدور األرضي . -بمقر إدارة الجامعة –يرجى الرجوع للجنة الطبية 

 01020067225للتواصل هاتفيا : 

 


