تعليمات رقم ) (٩لسنة ٢٠٠٩
تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك
صادرة بموجب أحكام المادة ) (١١من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم )(٤٤
لسنة ٢٠٠٤
المادة ) (١تسمى ھذه التعليمات " تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك" ويعمل بھا
اعتباراً من . ٢٠١٠ / ١ / ٣
المادة ) (١يكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :

الجامعـــــــــة  :جامعة اليرموك
المجلــــــــس  :مجلس الجامعة
الرئيـــــــــس  :رئيس الجامعة
النظـــــــــــام  :نظام التأمين الصحي رقم  ٤٤لسنة ٢٠٠٤
اللجنـــــــــــة  :لجنة التأمين الصحي المؤلفة بموجب أحكام النظام
اللجنة الطبية  :اللجنة الطبية التي تعتمدھا الجامعة
المشتــــــــرك :ك ل ش خص يح ق ل ه االش تراك ف ي الت أمين الص حي وفق ا ً ألحك ام النظ ام والتعليم ات
الصادرة بمقتضاه.
المنتفــــــــ ـع :م ن يح ق ل ه االنتف اع م ن الت أمين الص حي وفق ا ً ألحك ام النظ ام والتعليم ات الص ادرة
بمقتضاه.
المعـــــــــــال :الوالدان وزوج المشتركة.
المعالجــــــ ـة :الخدم ة الطبي ة الت ي تق دم للمش ترك والمنتف ع وتش مل الفح ص الس ريري والمخب ري
والش عاعي والمعالج ة الفيزيائي ة واالختصاص ية والعملي ات الجراحي ة وال والدة
واألدوية واإلقامة في المستشفى والعناية بالحوامل واألطفال بعد الوالدة.
نفقات المعالجة :أجور الخدمات الطبية المشار إليھا في تعريف المعالجة أع ـاله ،وأج ور الس فر ذھاب ا ً
وإيابا ً خارج المملكة بالدرجة المقررة للمش ترك ألغ راض المعالج ـة ،وع الوة الس فر
وأي نفقات أخـرى يقرھــا المجلس.
المركز الصحي :مركز صحي جامعة اليرموك الشامل.

أوالً :االشتراك في التأمين الصحي
المادة )(٣
أ -يك ون االش تراك بالت أمين الص حي إلزامي ا للمش ترك إذا ل م يك ن مش موالً بت أمين ص حي آخ ر
ويجوز للمشترك إدخال منتفعين في التأمين الصحي وفقا ً ألحكـام النظام.
ب -يجوز للمشترك في التأمين الصحي بموجب المادة ) (٤من النظ ام إدخ ال زوجت ه وأوالده ف ي
التأمين الصحي.

المادة )(٤
أ-

يبدأ االشتراك في الت أمين الص حي بالدرج ة الثالث ة م ن ت اريخ مباش رة العم ل إال إذا تق دم
المشترك بطلب لتعديل الدرج ة خ الل ش ھرين  ،ويتج دد االش تراك تلقائي ا ً لم ـن ھ م عل ى
رأس العمل في الجامعة ومنتفعيھم بالشروط نفسھا  ،ما لم يبلغ المش ترك دائ رة الم وارد
البشرية خطيا ً خالف ذلك في موعد أقصاه  ٣١كانون األول.

ب -تقدم طلبات االشتراك بالتأمين الصحي إلى دائرة الموارد البشرية في الجامعة مبين ا فيھ ا ً
أسماء المنتفعين ودرجات اشتراكھم.
المادة ) (٥يجوز شمول الحاالت اآلتية بالتأمين الصحي في أي وقت من السنة:
 -١التعيينات الجديدة.
 -٢الزواج.
 -٣المواليد الجدد.
 -٤مباشرة العمل في الجامعة بعد انقض اء إج ازة التف رغ العلم ي أو اإلع ارة أو االنت داب أو اإلج ازة
بدون راتب )للمشترك والمنتفعين والمعالين(.
 -٥طالق االبنة )بعد انقضاء العدة الشرعية( ما لم تكن مؤمنة لدى جھة أخرى(.

المادة )(٦
أ -يكون االشتراك في التأمين الصحي للعاملين باألجور اليومية بالدرجة الثالثة.
ب -يعالج المشترك المؤمن في الدرجة الثالثة وزوجته وأبناؤه في عي ادات ومراك ز ومستش فيات
وزارة الصحة.
ج -ف ي الح االت الت ي تس تدعي المعالج ة خ ارج الجھ ات الم ذكورة ف ي )ب( فت تم المعالج ة ف ي
الجھات التي تستدعي المعالج ة فيھ ا بتحوي ل م ن مرك ز ص حي جامع ة اليرم وك الش امل إل ى
مستشفيات الخدمات الطبي ة الملكي ة ،مستش فى الجامع ة األردني ة ،مستش فى المل ك المؤس س
عب د ﷲ الج امعي ،مرك ز ص حي جامع ة العل وم والتكنولوجي ا األردني ة ،المرك ز ال وطني
للسكري(.

د -يمك ن لھ ذه الفئ ات ص رف األدوي ة وإج راء الفح وص المخبري ة واألش عة غي ر المت وفرة ف ي
الجھ ات الم ذكورة ف ي )ب( م ن الص يدليات المتعاق د معھ ا وإج راء الفح وص واألش عة ف ي
المختبرات ومراكز األشعة المعتمدة في الشبكة الطبية.

المادة )(٧
أ -يدفع المشترك أو المنتفع بدل االشتراك السنوي الكامل بالدينار على النحو اآلتي-:
بدل االشتراك السنوي
الدرجة

المنتفع
المشترك

الزوجة

االبن /
االبنة

أحد
الوالدين

زوج
المشتركة

الخاصة

٩٦

٢٠

٢٠

١٢٠

١٢٠

األولى

٦٩

١٥

١٥

١٠٠

١٠٠

الثانية

٦٠

١٢

١٢

٨٠

٨٠

الثالثة

٢٤

٦

٦

٦٠

٦٠

ب  -يقتطع بدل االشتراك المستحق على المشترك الذي على رأس عمل ه والمنتفع ين مع ه عل ى
أقساط شھرية من راتب المشترك ،شريطة أن ال يخل ذلك بمب دأ االش تراك الس نوي بحي ث
يستوفى بدل االشتراك عن السنة كامل ة ف ي ح ال انتھ اء الت أمين للمش ترك أو المنتف ع ف ي
أي وقت.
ج -يستوفى بـدل االشتراك السنوي ك امالً م ن المش تركين اللذيـ ـن انتھ ت خ دماتھم م ن الجامع ة
ومنتفعيھم خالل شھر كانون الثاني مـن بداية كل عام وفي حال تأخر أي من المشتركين عن
تس ديد االش تراك فيقب ل من ه تجدي د طل ب االش تراك ف ي أي وق ت م ن الس نة ش ريطة قيام ه
بتس ديد ب دل االش تراك الس نوي ك امالً وأن ال تقب ل من ه أي ة ف واتير قب ل ت اريخ طلب ه تجدي د
االشتراك.
د -للجامعة الحق بإعادة النظ ر باألس عار واألقس اط واالش تراكات والنسـ ـب والش روط األخ رى
وتع ديلھا دون أخ ذ موافق ة مس بقة م ـن المش تركين كم ا ال يح ق لھ م االعت راض عل ى ذل ك،
وينظـر المجلس في ھــذه التعديالت كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة )(٨
أ-

تص در الجامع ة لك ل مش ترك ومنتف ع بطاق ة ت أمين ص حي شخص ية س ارية المفع ول
لخمس سنوات لقاء رسم مقداره دينار واحد.

ب -إذا فقدت بطاقة التأمين الصحي أو تلفت فعل ى المش ترك إب الغ دائ رة الم وارد البش رية
ب ذلك خطي ا ً وتص رف ل ه بطاق ة بديل ة لق اء دف ع دين ارين ف ي الم رة األول ى ومبل غ )(٥
خمسة دنانير في كل مرة بعد ذلك.
المادة ) (٩مع مراعاة أحكام المادة ) (٩من النظام:
أ-

يلغى التأمين في الحاالت اآلتية:
 -١انتھاء خدمة المشترك من الجامعة إذا لم يكن له حق االستمرار بالتأمين بموجب
أحكام النظام.
 -٢وفاة المشترك أو المنتفع

ب -يوق ف ت أمين المش ترك أو أي م ن المنتفع ين والمع الين مع ه لم دة س نة ف ي حال ة إس اءة
استخدام التأمين الصحي.
ج -يلغ ى اش تراك أعض اء ھيئ ة الت دريس غي ر األردني ين الع املين ف ي الجامع ة ف ي الت أمين
الصحي عنھم وعن عائالتھم عند انتھاء خدمتھم في الجامعة.
المادة ) (١٠ال يحق االشتراك في التأمين الصحي للمنتھية خ دماتھم ومنتفع يھم م رة أخ رى ف ي ح ال
انقطاعھم عن االشتراك في التأمين الصحي لمدة ) (٢سنتين كحد أعلى.

المادة ) (١١ال يجوز اشتراك أبناء المشترك أو المشتركة في الت أمين الص حي ال ذين يدرس ون خ ارج
المملكة.
الم ادة ) (١٢يس مح لوال دي المش ترك وزوج المش تركة المعالج ة ف ي المستش فيات والمراك ز الطبي ة
التابع ة ل وزارة الص حة والخ دمات الطبي ة الملكي ة ومستش فى المل ك المؤس س عب دﷲ
الجامعي ومستشفى الجامعة األردنية ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجي ا والمرك ز
ال وطني للس كري ومستش فيات القط اع الخ اص والعي ادات والمختب رات ومراك ز األش عة
المتعاقد معھا في القطاع الخاص شريطة أن يدفع المشترك عنھم بدل االش تراك الس نوي
المقرر في ھذه التعليمات وحسب الشروط التالية:
 -١أن يكون المشترك المعيل الوحيد لوالديه.
 -٢أن ال يعمل أي من الوالدين أو زوج المشتركة.
 -٣أن ال تت وافر لوال دي المش ترك أو زوج المش تركة أي ن وع م ن التأمين ات الص حية
المماثلة أو غير منتسب ألية مؤسسة أو نقابة توفر لھم خدمات التأمين الصحي.
 -٤أن يق دم المش ترك ش ھادة إعال ة م ن المحكم ة الش رعية تفي د بأن ه مع يالً لوال ده/
والدته /زوج المشتركة.

 -٥خلوھم من األمراض التالية عند بدء االشتراك ألول مرة-:
أ -السرطان.
ب-الخرف.
ج-الشلل الدماغي والنصفي.
د -الفشل الكلوي.
شريطة تقديم تقرير طبي عن حالتھم الصحية يتم اعتماده م ن مرك ز ص حي جامع ة
اليرموك الشامل.
 -٦ال يجوز إعادة االش تراك ف ي الت أمين الص حي لوال دي المش ترك أو زوج المش تركة
بعد إلغاء اشتراكھم بسبب إساءة استخدام التأمين الصحي.
الم ادة ) (١٣ي تم تميي ز بطاق ات الت أمين الص حي للمس تفيدين م ن الت أمين الص حي المنتھي ة خ دماتھم م ن
الجامعة عن بقية البطاقات.

ثانيا ً  :المعالجة داخل المملكة

أ -المادة )(١٤
أ-

تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية لقاء معالجة المشترك واألبناء والزوجة:
 %١٠٠ -١من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة بما
في ذلك المركز الصحي في الجامعة.
 %٨٠ -٢من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية
الملكية ومستشفى الجامعة األردنية والمركز الوطني للسكري ،ومركز صحي
جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 %٧٥ -٣من نفقات المعالجة في مستشفى الملك المؤسس عبدﷲ الجامعي
والعيادات الخارجية التابعة له.
 %٨٠ -٤من نفقات المعالجة في الجھات الطبية المتعاقد معھا في القطاع الخاص
)المستشفيات واألطباء والمختبرات ومراكز األشعة والصيدليات( و %٥٠في
الجھات الطبية غير المتعاقد معھا وفي الحاالت الطارئة التي تستدعي المعالجة
الفورية في مستشفيات غير متعاقد معھا تعامل ھذه المستشفيات معاملة
المستشفيات والشبكة الطبية المتعاقد معھا من حيث نسبة التغطية واألجور
الطبية بموجب تقرير طبي يصادق عليه طبيب المركز وتعتمده اللجنة.

 %٨٠ -٥من نفقات المختبرات واألشعة والمعالجة الحكمية والفيزيائية غير
المتوفرة في مركز صحي جامعة اليرموك الشامل ومركز صحي جامعة العلوم
والتكنولوجيا إذا كان بتحويل من أي من المركزين المذكورين إلى جھات طبية
متعاقد معھا ،و %٥٠من نفقات المعالجة إذا كانت لدى جھات طبية غير متعاقد
معھا أو جھات طبية متعاقد معھا بدون تحويل رسمي من أي من المركزين.
 %٨٠ -٦من نفقات العالج المكرر لمدة ستة أشھر بموجب تقرير طبي من طبيب
االختصاص لتشخيص الحالة المرضية واعتماده من مدير مركز صحي جامعة
اليرموك الشامل وموافقة اللجنة عليه.
 %٩٠ -٧من نفقات العالج لمريض السرطان بعد تقديم تقارير طبية تعتمدھا
اللجنة.١
ب -تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية لقاء معالجة الوالدين وزوج المشتركة:
 %١٠٠ -١من نفقات المعالجة في عيادات وزارة الصحة ومراكزھا ومستشفياتھا.
 %٧٠ -٢من نفقات المعالجة في عيادات ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى
الجامعة األردنية ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والمركز الوطني للسكري
ومستشفى الملك المؤسس عبدﷲ الجامعي.
 %٧٠ -٣من نفقات العالج المكرر لمدة ستة أشھر بموجب تقرير طبي من طبيب االختصاص
لتشخيص الحالة المرضية باعتماد من مدير مركز صحي اليرموك الشامل وموافقة اللجنة .
 %٧٠ -٤من نفقات المعالجة في العيادات الخاصة والمستشفيات المتعاقد معھا و %٥٠من
نفقات المعالجة في الجھات الطبية غير المتعاقد معھا.
جـ  -تتحمل الجامعة  %١٠٠من نفقات غسيل الكلى )الديلزة  (Dialysisللمشترك وزوجته وأوالده
والمعالين مع مراعاة المادة )/٢١ج. (٧/
د  -تكون مدة اإلقامة في المستشفى ) (١٥خمسة عشر يوما ً لإلدخال الواحد كحد أقصى ،وفي حالة
تجاوز ھذه المدة وكانت الحالة تستدعي ذلك فيعرض الموضوع على اللجنة الطبية المعتمدة
التخاذ القرار المناسب .
ھـ  -تقسط المبالغ المترتبة على العاملين نتيجة المعالجة الطبية على أقساط شھرية بحد أقصى )(١٢
اثنا عشر شھراً وبما ال يتجاوز  %٢٥من الراتب اإلجمالي.

 ١تم اضافة الفقرة ) (٧للمادة )/١٤أ( بقرار مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام ) (٢٠١٢/٢٠١١بتاريخ .٢٠١٢/١٠/٣٠

المادة ) (١٥بالرغم مما ورد في المادة )/١٤أ( أعاله تتحمل الجامعة كامل نفقات المعالجة الناتجة عن
إصابة العمل للمشترك.
المادة ) (١٦يشترط في الحاالت الطارئة الت ي تس تدعي المعالج ة الفوري ة أن تك ون مع ززة بتقري ر طب ي
يوض ح ذل ك وتص رف تك اليف المعالج ة حس ب النس ب المق ررة ف ي ھ ذه التعليم ات بع د
اعتمادھا من مدير مركز صحي اليرموك الشامل واللجنة وان تبلغ الجھة المعالجة الجامعة.
المادة ) (١٧للمشترك أو المنتفع أن يقيم في المستشفى في درجة أعلى م ن الدرج ة الت ي اش ترك بھ ا عل ى أن
يدفع فرق النفقات بين الدرجتين للمستشفى مباشرة.
المادة ) (١٨يجوز أن يرافق المريض شخص يقيم معه في المستش فى إذا رأى الطبي ب المع الج ذل ك ض رورياً،
وفي ھذه الحالة تدفع الجامعة  %٥٠من نفقات إقامة المرافق.
المادة )ُ (١٩يصرف جھاز معالجة اختناق النوم بقرار من ما نسبته لجنة التأمين الصحي  ،وبناء على توص ية
من اللجنة الطبية المعتمدة ولمرة واحدة  ،وفي ھذه الحالة تتحمل الجامعة ) (%٥٠من قيمت ه
وبسقف ) (٦٠٠دينار للمرضى الذين يعانون مثل ھذه الحالة.٢

المادة ) (٢٠يجوز معالجة األشخاص المكلفين بالعمل بمكافأة مالية شھرية بدوام كامل في مركز صحي
اليرموك الشامل فقط ما لم يكن منتفعا ً بتأمين صحي آخر.
المادة ) (٢١ال يغطي التأمين نفقات معالج ة المش ترك أو المنتف ع الناتج ة ع ن الح وادث القض ائية إذا ك ان ثم ة
جھ ة مس ؤولة ع ن دفعھ ا وإذا ثب ت ع دم وج ود جھ ة مس ؤولة ع ن ذل ك يع رض الموض وع عل ى
اللجنة لترفع توصياتھا إلى الرئيس للبت بھا.

المادة )(٢٢
أ -ال يجوز للمريض زيارة أكثر من طبيب في التخصص نفسه للحال ة نفس ھا ف ي األس بوع
الواحد وإذا حدث ذلك يغطي التأمين ما ال يزيد على  %٣٥من نفقات الزيارة الثانية.
ب -إذا تم ت المعالج ة داخ ل المملك ة /خ ارج الجھ ات الطبي ة المتعاق د معھ ا ي تم ت دقيق
المطالبات على أساس أسعار الجھات الطبية المتعاقد معھا.
ج -مع مراع اة أحك ام الم ادة ) (١٤م ن ھ ذه التعليم ات ال تتحم ل الجامع ة أكث ر م ن المب الغ
المبينة إزاء الحاالت التالية:
 -١الوالدة الطبيعية والوالدة المبكرة ) (٢٠٠مائتا دينار.
 -٢الوالدة القيصرية  (٣٥٠) :ثالثمائة وخمسون ديناراً .
 -٣كشفية طبيب االختصاص مع ثمن الدواء  (٤٠) :أربعون ديناراً .
 ٢تم اضافة ھذه المادة بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي  ٢٠١٦/٢٠١٥تاريخ ٢٠١٦/١/٢١

 -٤كشفية الطبيب العام مع ثمن الدواء  (١٨) :ثمانية عشر ديناراً .
-٥
أ -خل ع األس نان أو معالج ة اللث ة م ع ثم ن ال دواء  (١٥) :خمس ة عش ر دين اراً للم رة
الواحدة.
ب -أجرة الطبيب لقلع األسنان أو معالجة اللثة  (١٠) :عشرة دنانير للمرة الواحدة.
ج -خلع السن الجراحي مع ثمن الدواء (٣٥) :خمسة وثالثون ديناراً.
 -٦النظارات الطبية والعدسـات الالصقة لم رة واح دة ك ل سنتي ـن ) (٣٠ثالث ون دين اراً وبموج ب
وصفة طبية في المرة األولى.
 -٧المعالج ة ف ي المستش فيات داخ ل المملك ة (٦٥٠٠) :س تة آالف وخمس مائة دين ـار لك ل م ن
المش ترك ومنتفعي ه والمع الين وللمجل س زي ادة الس قف ف ي الح االت الت ي يراھ ا ض رورية
للمشترك وأي من المنتفعين والمعالين.
 -٨يحدد سقف ) (٢٠٠٠ألفي دينار سنويا ً للمش ترك او المنتف ع ال ذي يتلق ى عالج ا ً مك رراً لم دة
ستة أشھر لألمراض المزمنة والمستعص ية بموج ب تق ارير طبي ة ،وللمجل س زي ادة الس قف
للمشترك فقط الى ) (٣٠٠٠ثالثة آالف دينار في الحاالت التي يراھ ا ض رورية وبتنس يب م ن
اللجنة ،أما العالج المكرر لمدة تقل عن ستة أشھر فيترك تقديـر ذلك الى اللجنة التخاذ القرار
المناسب لكل حالة. ٣
د -يعاد تقييم الحالة المرضية لمن يتلقى العالج المكرر بعد انتھاء الشھور الستة األولى من قبل
الطبيب األخصائي وبموجب تقرير طبي بذلك العتماده من مدير مركز صحي جامعة اليرم وك
الشامل وموافقة اللجنة .ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة في ك ل حال ة ص رف ع الج مك رر
يلي ذلك.

ثالثا ً  :االستثناءات
المادة ) (٢٣مع مراعاة أحكام المادة ) (٥من نظام التأمين الصحي ال تتحمل الجامعة نفقات المعالجة
للحاالت التالية-:
 -١المطالبات الطبية التي تدفع من قبل المشترك ومضى على تاريخ صدورھا ستة أشھر عند
تقديمھا لدائرة الموارد البشرية سواء كانت من الجھات الطبية المعتمدة أو المشترك .
 -٢األجھزة السمعية إالّ ما يتم بقرار من لجنة التأمين الصحي وبناء على توصية من اللجنة
الطبية التي تعتمدھا الجامعة ولمرة واحدة كل خمس سنوات ،وفي ھذه الحالة تتحمل
الجامعة  %٥٠من قيمتھا وذلك للمشترك فقط.
٣تم تعديل المادة )/٢١ج (٨/بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي  ٢٠١٣/٢٠١٢بتاريخ .٢٠١٣/٤/١٠

 -٣حاالت العقم والضعف الجنسي لكال الجنسين.
 -٤المعالجة في عيادات اإلخصاب خارج الرحم.
 -٥وسائل منع الحمل ،والمستحضرات الصيدالنية والعالجات غير المسجلة لدى وزارة الصحة
كدواء.
-٦
-٧
-٨
-٩

أدوية نقصان الوزن وفقدان الشھية وأدوية تساقط الشعر ومعالجة الصلع واألغذية
المساعدة والمطاعيم بكافة أنواعھا.
اإلصابات الناتجة عن تعاطي الكحول والمخدرات وإيذاء النفس المتعمد ومحاوالت االنتحار.
اإلصابات الناتجة عـن الزالزل والبراكيــن والفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى
والحروب.
األجھزة الطبية المساعدة.

 -١٠المشدات الطبية.
 -١١المعالج ة الحكمي ة والمعالج ة الفيزيائي ة والط ب الص يني م ـا ل ـم تك ن ف ي مستش فيات الق وات
المس لحة والجامع ات األردني ـة ومستش فيات وزارة الص حة ومراكزھ ا المتخصص ة
والمستشفيات المتعاقـد معھا.
 -١٢المستحضرات التجميلية بكافة أنواعھا.
 -١٣معالجة حب الشباب.
 -١٤الختان.
 -١٥الجوارب الطبية.
 -١٦عمليات تطويل األطراف.
 -١٧العمليات التجميلية غير العالجية.
 -١٨عمليات تصحيح النظر بالليزك.
 -١٩ما تقرره لجنة التأمين الصحي من استثناءات ويصادق عليھا الرئيس.
المادة ) (٢٤ال تتحمل الجامعة تكاليف نقل األعضاء من وإلى المشترك أو المنتفع أو المعال.

رابعا ً :المعالجة خارج المملكة
الم ادة ) (٢٥يس تثنى م ن المعالج ة خ ارج المملك ة المش تركون ف ي الدرج ة الثالث ة والوال دان وزوج
المشتركة واألبناء الذين يتلقون التعليم خارج المملكة بغض النظر عن درجة تأمينھم.

المادة )(٢٦
أ -يرسل المشترك أو المنتفع للمعالجة خارج المملكة بعد التأكد من عدم توافر االمكانات
داخل المملكة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المبني على توصية من
اللجنة الطبية المختصة.

ب -تتولى اللجنة الطبية متابعة حالة المشترك أو المنتفع أثناء فترة عالجه ،وھي التي ُتقدم
إليھا التقارير الطبية لرفع التوصيات المناسبة بشأنھا إلى الرئيس.
ج -تدفع أجور سفر المريض بالدرجة المحددة للمشترك في نظام االنتقال والسفر المعمول به
في الجامعة.
د -تدفع أجور سفر المرافق للمريض إذا قررت اللجنة ان الحالة تستدعي وجود مرافق له
وتكون درجة سفر المرافق ھي درجة سفر المريض.
ه -تدفع عالوات السفر للمريض المشترك وفقا ً لنص المادة )/٣أ( من نظام االنتقال والسفر
عن المدة التي يقضيھا خارج المستشفى بموجب شھادة خطية من المستشفى والطبيب
المعالج استكماالً للتشخيص والمعالجة ،أما إذا كان المريض منتفعا ً فيدفع له ما يساوي
 %٥٠من عالوة السفر المستحقة للمشترك ،على أن ال تزيد المدة التي يمكن احتسابھا
لغايات صرف عالوة السفر في كلتا الحالتين على ) (٣٠ثالثين يوما ً.
و -تصرف سلفة مالية للمريض يقررھا الرئيس تسوى بعد عودته.
المادة ) (٢٧مع مراعاة أحكام المادة ) (٢٥من ھذه التعليمات يجوز معالجة المشترك أو المنتفع خارج
المملكة وفقا ً لما يلي :
أ -تغطي الجامعة  %٨٠من نفقات المعالجة خارج المملكة للمشترك/المنتفع على أن ال يزيد
المبلغ الذي يتحمله التأمين الصحي عن ) (٢٠٠٠٠عشرين ألف دينار للمشترك وعن
) (١٠٠٠٠عشرة آالف دينار للمنتفع.
ب -للمجلس في حاالت األمراض المستعصية أو الخبيثة أن يرفع السقف بما ال يزيد
على) (%٥٠من المبالغ المقررة في الفقرة )أ( من ھذه المادة.
المادة ) (٢٨ال تتحمل الجامعة أي نفقات لمعالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة دون موافقة مسبقة
من الجھات المختصة بموجب النظام و التعليمات .

المادة )(٢٩
أ -إذا كان المشترك أو المنتفع خارج المملكة وأص يب فج أة بع ارض مرض ي احت اج بس ببه إل ى
معالج ة طبي ة فوري ة علي ه أن يبل غ أق رب س فارة أو قنص لية أردني ة أو أن يب رق ب ذلك إل ى
الجامعة في أقرب فرصة ممكنة على أن يعود إلى المملكة حالما تسمح حالته الصحية بالسفر
وعلى المشترك أو المنتفع في ھذه الحالة أن يحصل على تقرير طبي من المرجع الطبي الذي
تولى معالجته لتقديمه إلى اللجنة الطبية.
ب -إذا ق ررت اللجن ة الطبي ة أن م ا أل ّم بالمش ترك أو المنتف ع م ن م رض ك ان مفاجئ ا ً واس تدعى
المعالج ة الفوري ة ،وأن حالت ه ل م تك ن تس مح ل ه بالس فر للع ودة إل ى المملك ة ،في تم ع رض

الموضوع على اللجنة للتنسيب للرئيس بتحديد نسبة التغطية للمطالبة ف ي ض وء م ا ورد ف ي
المادة )/١٤أ( من ھذه التعليمات التخاذ القرار الذي يراه مناسبا ً.
المادة ) (٣٠إذا توفي المشترك او المنتفع أثناء وجوده للمعالجة في خارج المملكة ينقل جثمانه عل ى
نفقة التأمين الص حي م ن البل د ال ذي ت وفي في ه إل ى المملك ة اذا ل م ينق ل الجثم ان م ن قب ل
جھة رسمية.
المادة ) (٣١تساھم الجامعة في ش راء بوليص ة ت أمين ص حي للمش ترك والمنتفع ين إذا ك ان المش ترك
منتدبا ً أو موفداً أو في إجازة تفرغ علم ي خ ارج المملك ة وال يتقاض ى راتب ا ً منتظم ا ً وغي ر
مشمول بالتأمين من جھة أخرى لقاء عمله فيھا ،بما يأتي :
 ٤٠٠ دينار في العام الواحد لألعزب.
 ٥٠٠ دينار في العام الواحد للمتزوج باإلضافة إلى  ٥٠ديناراً لكل طفل.

خامسا ً  :تدقيق مطالبات التأمين الصحي
المادة ) (٣٢تتم عملية مراجعة وتدقيق مطالب ات الت أمين الص حي الت ي ت رد ل دائرة الم وارد البش رية
وفق الترتيب التالي:
أ -تنظيم المطالبات بملفات خاصة بذلك وإدخالھا على الحاسوب بعد التأكد من صحتھا .
ب -تدقيق جميع مطالبات الت أمين الص حي م ن قب ل الم دققين وفق ا ً للنظ ام والتعليم ات المعم ول
بھا في الجامعة والتوقيع عليھا.
ج – ترسل مطالبات التأمين الصحي بعد إنجازھا إلى الدائرة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بعد
اعتمادھا من مدير الموارد البشرية أو مساعده وبموجب كتب رسمية.
المادة ) (٣٣يجوز للجامعة التعاق د م ع ش ركة طبي ة مختص ة ف ي القط اع الخ اص لتق ديم االستش ارات
الطبي ة ولت دقيق المطالب ات الطبي ة الخاص ة بالمستش فيات حس ب األس عار الت ي تعتم دھا
الجامعة.

سادسا  :أحكام عامة
المادة )(٣٤
أ -يشترط قبل صرف مساھمة الجامعة في نفقات المعالجة تقديم فواتير معززة بوصفة طبية من
قبل طبيب مرخص.

ب -تدفع الجامعة مساھمتھا الواردة في الفقرة )أ( من ھذه المادة بموجب فواتير صادرة عن
الجھة المؤمنة أو الجھة التي تولت المعالجة.

المادة ) (٣٥للرئيس إحالة أي عامل في الجامعة تثبت إدانته بجنحة تتعلق بالتزوير او تقديم أوراق
غير سليمة تتعلق بالتأمين الصحي إلى المجالس التأديبية حسب األصول.
المادة ) (٣٦يتوقف تأمين الزوجة  /ال زوج ح ال انتھ اء العالق ة الزوجي ة ب الطالق أو الخل ع ،ويتوق ف
تأمين األبناء والبنات الذين يعتمدون في إع التھم عل ى المش ترك ف ي حال ة زواجھ م ،وتق ع
المسؤولية القانونية والمالية على المش ترك ف ي ح ال ع دم إبالغ ه ع ن ذل ك ويتحم ل كام ل
قيمة المعالجة الخاصة بھم.
المادة ) (٣٧يتم تزويد المشتركين ومنتفعيھم بـ"نموذج معالجة " في المستشفيات المتعاقد معھا موقعا ً
م ن م دير الم وارد البش رية أو مس اعده بھ دف ع دم دف ع ب دل المعالج ات مباش رة
للمستشفى ،عل ى أن يتض من النم وذج اس تيفاء النس بة المق ررة مباش رة م ن المش تركين
المنتھية خدماتھم ومنتفعيھم.
الم ادة ) (٣٨يح ق للجامع ة التعاق د م ع مستش فيات ومراك ز طبي ة وعي ادات وص يدليات ومختب رات ف ي
القطاع الخاص إذا رأت في ذلك مصلحة لھا.
المادة ) (٣٩يحق للجامع ة إلغ اء أو تع ديل اعتم اد المستش فيات والمراك ز الطبي ة والعي ادات المتعاق د معھ ا ف ي
القطاع الخاص عند الضرورة.
الم ادة ) (٤٠ال تطب ق ھ ذه التعليم ات عل ى الموف دين ال ذين تنطب ق عل يھم األحك ام المالي ة المتعلق ة بالبعث ات
العلمية.
المادة ) (٤١يخصص في ميزانية الجامعة مبلغ سنوي لتغطية نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين.
المادة ) (٤٢الرئيس ومدير الموارد البشرية مسؤوالن عن تنفيذ ھذه التعليمات.
المادة ) (٤٣تلغي ھذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة متعلقة بالتأمين الصحي في الجامعة.

