
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  التعليمات الخاصة بالمركز الصحي في جامعة مؤتة

  

  :  ١  المادة

ويعمل " التعليمات الخاصة بالمركز الصحي في جامعة مؤتة      "تسمى هذه التعليمات    

  .١٢/٩/١٩٩٩بها اعتباراً  من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء بتاريخ 

  :  ٢  المادة

 ما لم تدل القرينة على      أدناها  يكون للعبارات واأللفاظ التالية المعاني المخصصة له      

  :خالف ذلك

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .رئيس جامعة مؤتة:      الرئيس

  ،الجناح المدني/المركز الصحي في جامعة مؤتة:      المركز

  .لجنة التأمين الصحي في الجامعة:       اللجنة

المشمول بالتأمين الصحي في الجامعة وفق تعليمات التأمين        :     المشترك

  .بالعاملين والطلبة صحي الخاصة ال      

المشمول بالتأمين الصحي من أفراد عائلة المشترك وفـق         :      المنتفع

  .الصحي تعليمات التأمين      

  :  ٣  المادة

ينشأ في الجامعة مركز يسمى المركز الصحي ويرتبط برئيس الجامعـة أو مـن              

  .ينيبه

  :  ٤  المادة

  .عاينة األولية للمشتركين والمنتفعينبهدف المركز إلى توفير المعالجة الطبية والم

  :  ٥  المادة

سـواء مـن داخـل      ) مدير المركز الصحي  (تسند إدارة المركز إلى مدير يسمى       

الجامعة أو من خارجها ويعين بقرار من رئيس الجامعة حسب األنظمة والتعليمات            

  .المعمول بها في الجامعة

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ٦  المادة

ئيس بناء على تنسيب من مدير المركـز        يعاون المدير مساعد يعين بقرار من الر      

  .الصحي في الجامعة وينوب عنه

  :  ٧  المادة

يعبأ نموذج الوصفة الطبية من الطبيب المختص للنظر في الحالة المرضية وكل            . أ

حسب اختصاصه، على أن يتم تحديد اسم العـالج بـصورة واضـحة والكميـة               

هر إذا كان العالج يـصف      الالزمة، بحيث ال يتجاوز استخدام الدواء ألكثر من ش        

  .لمرض مستمر

  .يكتب أسم الطبيب ويختم بشكل واضح على النموذج مع بيان التاريخ. ب

يصرف الدواء من الصيدلي المسؤول أو مساعده وفق المـشروحات الـواردة            . ج

  .على الوصفة من الطبيب المختص

ـ إالوال تصرف أدوية األمراض النفسية، والسكري، والقلـب، والـضغط           . د ن م

  .الصيدلي المسؤول ممن يحمل درجة البكالوريوس في الصيدلة

  :  ٨  المادة

في حالة عدم توافر العالج المحدد في الوصفة الطبية يكتب عليها من الصيدلي             . أ

  . ويوثق الصيدلي ذلك بتوقيعه المعتمد(N.A)المسؤول عبارة غير متوفر 

الطبيب المخـتص لتحديـد     تعاد الوصفة إلى    ) أ(بناء على ما ورد في الفقرة       . ب

العالج البديل في المركز وفي حال عدم توافره يتم اعتماد الوصفة من قبل مـدير               

المركز للتحقق من عدم توافر العالج، ويشير المدير وبصورة واضحة إلى عـدم             

  .توافر العالج على أن يذيل بختمه وتوقيعه والتاريخ

  :  ٩  المادة

صرف العالج من خارج المركز ويعتمد من       ينظم المركز الصحي نموذجاً خاصاً ل     

الصيدلي المسؤول ومدير المركز وال يقدم للمطالبة المالية بقيمة صرف الوصـفة            

  .إذا كان التاريخ محدداً ومعتمداً من مدير المركز إال

  

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ١٠  المادة

تراعى القواعد التالية من قبل المشتركين والمنتفعين لالستفادة من خدمات المركز           

  :الصحي

التحقق من بطاقة االشتراك في التأمين الصحي وتوثيق ذلك في الملفات المعـدة      . أ

  .لهذه الغاية في سجل المركز

يتم إعداد اضبارة خاصة لكل مشترك أو منتفـع وتـنظم حـسب األصـول               . ب

  .المرعية

  :  ١١  المادة

) أمين المستودع (ينشأ في المركز مستودع لألدوية ويعهد به إلى موظف يسمى           . أ

ويودع في المستودع األدوية المشتراة من الخدمات الطبية أو غيرها وفق األصول            

  .المرعية لذلك

يتم استالم األدوية بموجب محضر تسلم األدوية من قبـل اللجنـة المختـصة              . ب

  .بذلك

  :  ١٢  المادة

يتولى أمين المستودع إدخال األدوية بموجب مستند اإلدخال المعتمد في الجامعـة            

  .ب األصولوالمنظم حس

  :  ١٣  المادة

يقع على عاتق أمين المستودع اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان السالمة العامة           . أ

  .لألدوية المدونة في عهدته

يحتفظ أمين المستودع بسجالت خاصة بالعهدة المصروفة علـى المـستودع           . ب

  .الرئيسي وصيدليات المركز

ل أمين المستودع بموجـب مـستند       يتم تزويد صيدليات المركز باألدوية من قب      . ج

  .إخراج فرعي وفق األصول المرعية

يتولى أمين المستودع مهمة إجراء الجرد الدوري علـى مخـزون المـستودع             . د

  .والصيدليات لتحديد معدالت االستهالك الشهري ومستويات إعادة طلب التزويد

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ١٤  المادة

  .لعاملين والثانية بالطلبةينشأ في المركز الصحي صيدليتان، األولى خاصة با. أ

يتم تنزيل الوصفات المصروفة من الصيدلي المسؤول ضمن سجالت رسمية          . ب

  .خاصة بذلك

  :  ١٥  المادة

يجوز للمركز الصحي االستعانة بأطباء اختصاص بدوام كلي أو جزئي وحسب ما            

  .تستدعيه الحاجة ويكون ذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير المركز

  :  ١٦  ةالماد

تقدم الخدمات الطبية والعالجات مجاناً للمشتركين في التـأمين الـصحي فـي             . أ

  .الجامعة

فلساً عن كل عالج يتم صرفه للمنتفع، ويودع في ماليـة           ) ٢٥٠(يستوفى مبلغ   . ب

  .الجامعة وفق األصول المرعية

  :  ١٧  المادة

الجامعـة مـع    تقرأ هذه التعليمات مع تعليمات التأمين الصحي المعمول بها فـي            

  .مراعاة ما ورد في االتفاقية المبرمة مع الخدمات الطبية الملكية

  :  ١٨  المادة

يبت مجلس العمداء في أية إشكاالت تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات والتي لم يـرد               

  .بشأنها نص

  

  

  

  

  

  

  

  


