فاعليات تطوير صندوق الرعاية الطبية بجامعة دمياط
أولا  :عن طريق التعاقدات مع :

 )1السادة األطباء فى جميع التخصصات الطبية

القياـ بالكشؼ الطبى بالعيادات الخاصة بيـ .

 )2المستشفيات تقوـ برسالتيا الطبية فى تقديـ -:

الكشؼ الطبى – فحوصات األشعة بأنواعيا – التحاليؿ الطبية بأنواعيا –المناظير الطبية -
دخوؿ المستشفيات لمعالج والعمميات الجراحية .

 )3المراكز الطبية لتقديـ الخدمات الطبية المنوط بيا .

مراكز األشعة ومراكز التحاليؿ الطبية ومراكز الطب الطبيعى ػ ػ ػ ومركز جراحة الجياز

اليضمي ػ ػ ػ ومركز طب وجراحة العيوف ػ ػ ػ ومركز الكمى والمسالؾ البولية بجامعة المنصورة.

 )4الصيدليات لصرؼ العالج المقدـ مف المستشفيات أواألطباء المتعاقديف مع الصندوؽ وكذلؾ
األطباء الغير متعاقديف ( عضو ىيئة تدريس أو استشاري أو أخصائي ) .

ثانياُ  :ومن فاعميات تطوير الصندوق :
-

تـ عمؿ بياف باألطباء والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات المتعاقدة مع الصندوؽ

مدوف بو (العنواف – التميفوف) إلختيار السادة األعضاء) الطبيب والمستشفى والصيدلية( التى
يتعامؿ معيا لحيف طبع دليؿ لمرعاية الطبية بجامعة المنصورة .

 عمم ا بأن  :جامعة دمياط تقوم اآلن بعمل دليل طبى خاص بجامعة دمياط .

ثالث ا :طرق الحصول عمى الخدمات الطبية من صندوق الرعاية الطبية :

أ ػ ػ التوجو إلى الصندوؽ لطمب كشؼ طبى سواء عند الطبيب المتعاقد أو المستشفيات
والمراكز الطبية .
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ب ػ ػ عند طمب العضو أى خدمة طبية مف الصندوؽ البد مف وجود البطاقة العالجية مع سيادتو لتسجيؿ

الخدمة الطبية التى طمبيا مف الصندوؽ عمماً بأف العضو يحؽ لسيادتو الحصوؿ عمى:

عدد ( )2مف الخدمات التالية  (:كشؼ طبى فى تخصص مختمؼ  -تحاليؿ طبية  -أشعة -
روشتة عالجية ) .
جػ ػ ػ ػ عند رغبة العضو الحصوؿ عمى تحويؿ أو خطاب مف إدارة الصندوؽ إلجراء أشعة أو تحاليؿ طبية
بجميع أنواعيا حسب الئحة التعاقد يتبع تعميمات قرار مجػمس اإلدارة فى ى ػذا الشأف الػذى ينص
عمى (عـنـد طـمـب الـعـضو تحاليل طبية أو أشعات يقدم تذكرة طبية مدون عميها الخدمات
المطموبة من طبيب متخصص )

رابع ا :بالنسبة لعتماد الروشتات من الصندوق يتبع اآلتي :

أ -روشتة مف طبيب ( أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس – استشاري – أخصائي ) سواء متعاقد أو
غير متعاقد وذلؾ حسب قرار مجمس اإلدارة فى ىذا الشأف .

ب -الروشتة مدة صالحيتيا شير مف تاريخ تحريرىا وال يوجد بيا أي قشط أو تعديالت أو كتابة
كميات األدويػ ػة بػخ ػط مغاير لمروشتة وعػنػد وج ػود أي مخػالػفػات ال يتـ اعػتػمػاد الػروشتة مف

الصندوؽ و الصرؼ مف الصيدلية .

خامس ا :عند قيام عضو هيئة التدريس بأجازة بدون مرتب "اإلعارة خارج الوطن" يتبع اآلتي :
أ -مخاطبة مسئوؿ الكادر الخاص لكؿ كمية بجامعة دمياط إضافة بند صندوؽ الرعاية الطبية
ألعضاء ىيئة التدريس فى بياف إخالء الطرؼ .

ب ػ ػ عند رغبة عضو ىيئة التدريس استمرار الخدمات الطبية لألسرة أثناء االعارة:

يتـ خصـ وتحصيؿ مف العضو ضعؼ قيمة اشتراؾ سيادتو واشتراؾ أسرتو المشترؾ عنيا

بالصندوؽ كعضو تابع خالؿ فترة اإلعارة وارساليا إلى صندوؽ الرعاية الطبية ألعضاء ىيئة
التدريس وبيانيا كالتالي -:
طرق تحصيل ضعف قيمة الشتراك من العضو
 -قيمة اشتراؾ العضو

( أساسي العضو ×  15 × %3يوـ × )2

 -قيمة اشتراؾ األسرة

( أساسي العضو ×  × %3عدد األعضاء التابعيف ×  12شير× )2
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جػ ػ ػ عند عدم رغبة عضو هيئة التدريس مف استمرار العمؿ بالبطاقة العالجية فترة االعارة يتبع -:
 يتـ تسميـ البطاقة العالجية لحيف العودة مف اإلعارة واستالـ عمؿ سيادتو بالجامعة . تقديـ إخالء الطرؼ لمتوقيع عميو مف مسئوؿ الصندوؽ ويتـ تحرير خطاب لسيادتو مفالصندوؽ موجو إلى الكمية التابع ليا يفيد بعدـ تحصيؿ قيمة االشتراؾ عنو وعف أسرتو خالؿ
فترة اإلعارة فقط
سادسا :اإلجراءات التي تتبع عند رغبة اشتراك العضو عن أسرته ( كأعضاء تابعين ) لمصندوق
أ -يتـ تقديـ طمب لمسيد األستاذ  /مدير عاـ الكمية لمموافقة عمى اشتراؾ ( الزوجة أو الزوج).
ب -عند رغبة اشتراؾ عضو ىيئة التدريس ألبنائو (األوالد – البنات) يتـ كاآلتي :
 -1يتقدـ العضو بطمب لمسيد أ  /مدير عاـ الكمية بخصوص الموافقة عمى اشتراؾ أبنائو .
 -2وعند الموافقة يتـ إصدار قرار بذلؾ مف السيد مدير عاـ الكمية :
 يتـ إرساؿ اخطار مف مسئوؿ الكادر الخاص بالجامعة إلدارة صندوؽ الرعاية الطبية
بالموافقة عمى اشتراؾ الزوجة أو الزوج واألبناء الذي تقدـ العضو بطمب الشتراكيـ .
 يستمر االشتراؾ بالصندوؽ لتقديـ الخدمات الطبية لألوالد والبنات المتعاقد عنيـ:
 الولد يستمر حتى بموغ عمره  25عاـ أو تعيينو لمعمؿ وأما البنت تستمر حتى عقد القراف أو التعييف -3يقوـ مدير عاـ شئوف العامميف بالكميات واإلدارة العامة تكميؼ موظؼ مف إدارتو لمتابعة الحالة
االجتماعية لألعضاء واخطار العضو بذلؾ مع موافاة الكمية ببياف حالة اجتماعية بصفة دورية .

سابعا :وعند الموافقة لمسيد أ.د /عضو ىيئة التدريس بالندب الكامؿ لمعمؿ بجامعة غير جامعة
دمياط ويرغب فى استمرار تقديـ الخدمات الطبية لسيادتو عف طريؽ الصندوؽ يتبع اآلتي :
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 يتم تحصيل من سيادته بواقع ضعف قيمة الشتراك عنه وعن األسرة المشترك عنها وهذا
مطابق ا لقرار مجمس إدارة الصندوق بخصوص اإلعارة خارج الوطن .

ثامن ا :اإلجراءات التي تتبع بخصوص األمراض المزمنة التي تقررىا المجاف الطبية المتخصصة

 يقدـ العضو طمب إلى السيد أ.د /عميد كمية الطب ورئيس المجاف الطبية لمكشؼ الطبيوتقرير العالج حسب قواعد المجاف الطبية أو اعتماد الروشتة المقررة مف الطبيب المعالج.

 يتـ تشكيؿ لجنة طبية بمعرفة أ.د /عميد كمية الطب عدد اثنيف مف أساتذة كمية الطب حسبالتخصص لمفحص الطبي وتقرير العالج الالزـ ويتـ اعتماد المجنة الطبية مف المجنة العامة
المكونة مف :

رئيساً

 .1أ.د /عميد كمية الطب.

عضواً

 .2أ.د /رئيس أقساـ الباطنة

عضواً

 .3أ.د /رئيس أقساـ الجراحة.

عضواً

 .4أ.د /مدير عاـ المستشفيات.

عضواً

 .5أ.د /مدير صندوؽ الرعاية الطبية

 وبعد اعتماد المجنة الطبية مف أعضاء المجنة العامة تُرفع لمسيد أ.د /رئيس الجامعة لالعتماد. يتـ تحويؿ المجاف الطبية المعتمدة إلى صندوؽ الرعاية الطبية التخاذ إجراءات صرؼ العالجمف الصيدلية المتعاقدة أو تحويميا لممستشفيات المقررة بصرؼ عالج المجنة الطبية .

تاسعا :الدعم المادي المقدم من الصندوق إلى السادة األعضاء.

 .1يتحمؿ الصندوؽ النفقات العالجية بالكامؿ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بالجامعة وفقاً
لقرار المجمس األعمى لمجامعات مف خالؿ الموازنة المحددة لذلؾ بند عالج أعضاء ىيئة

التدريس .

 .2يقوـ الصندوؽ بسداد نسبة  %75مف فحوصات األشعة بأنواعيا وكذلؾ كافة التحاليؿ الطبية مف
موازنة الجامعة ويتحمؿ عضو ىيئة التدريس نسبة  %25الباقية حسب الئحة الصندوؽ ويتحمؿ

الصندوؽ نسبة  %50مف نفقات عالج عضو ىيئة التدريس(الروشتة نظاـ .)%50
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 .3بالنسبة لجمسات العالج الطبيعى وعالج األسناف (دوف التقويـ – التركيبات – البورسميف) يتحمؿ
الصندوؽ نسبة( )%50لمعمميات البسيطة تحت مخدر موضعى والتى تجرى بعيادة الطبيب
ويسرى ذلؾ عمى أسر أعضاء ىيئة التدريس والعامميف وأسرىـ .

 .4بالنسبة لألمراض المزمنة التى تقررىا المجاف الطبية المتخصصة يقوـ العضو بسداد  %10مف

قيمة العالج الدوائى (المنصرؼ مف الصيدليات المتعاقدة مع الصندوؽ) بعد خصـ  %15مف

قيمة الروشتات ويقوـ الصندوؽ بسداد  %90الباقية ويسرى ذلؾ عمى السادة أعضاء ىيئة

التدريس ومعاونييـ وكذلؾ المشتركيف بالصندوؽ مف غير أعضاء ىيئة التدريس(االدارييف) عمماً

بأف الحد األقصى لمتذكرة العالجية(  350جنيو) .

 .5يستثنى مف ذلؾ ( أمراض الكبد وبعض أمراض القمب والعالج الكيماوى واألمراض السرطانية )
تبمغ  600جنية ستمائة جنيو ال غير وتكوف مساىمة الصندوؽ بتحمؿ قيمة العالج بالكامؿ

وفى حدود قيمتو فى بعض األمراض السرطانية وفقاً لما ينص عميو قرار المجنة الطبية.

عاش ار :وجود لئحة خاصة لعمميات زراعة الكبد ألعضاء هيئة التدريس من متبرع حى .

 .1يقوـ الصندوؽ بسداد مبمغ (180000جنية) فقط مائة وثمانوف ألؼ جنيو مف حساب الجامعة
(بند عالج أعضاء ىيئة التدريس) لممستشفى التي أجريت بيا عممية زراعة الكبد ويقوـ العضو
بسداد باقي قيمة إجراء العممية مف حسابو الخاص حسب الالئحة الداخمية لمصندوؽ .

 .2الكشؼ الطبي والفحوصات المطموبة لمعضو قبؿ إجراء عممية الزرع يتحمميا الصندوؽ
حسب القواعد مف حساب الجامعة.

 .3بالنسبة لممتبرع يتـ عمؿ الفحوصات المطموبة قبؿ الزرع عمى نفقة العضو حسب القواعد.

 .4بعد إجراء جراحة زراعة الكبد لمعضو يتـ المتابعة العالجية (بمركز جراحة الجياز اليضمى –
جامعة المنصورة) الجراء الفحوصات الالزمة (تحاليؿ وأشعات) والعالج بصفة دورية (شيرياً)
مف حساب الجامعة (بند عالج عضو ىيئة التدريس).

 .5أما بالنسبة لصرؼ عالج فيروس (سي) لمسادة االعضاء بالجامعة -:
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يتـ اجراء الفحوصات الالزمة لمعضو والعرض عمي المجنة الطبية بكمية الطب ػ ػ جامعة

المنصورة لتقرير العالج الالزـ والصرؼ مف مستشفى الباطنة التخصصي ػ ػ ػ عمي نفقة

الجامعة.

الحادي عشر :بالنسبة ألسر أعضاء ىيئة التدريس والعامميف وأسرىـ المشتركيف بالصندوؽ يتحمؿ

الصندوؽ نسبة  %50مف جميع الخدمات الطبية الالزمة وتشمؿ (الكشؼ الطبى – فحوصات

األشعة – التحاليؿ الطبية – المناظير ػ ػ العمميات الجراحية –العالج وغيرىا مف الخدمات
الطبية ) .

الثاني عشر :بالنسبة لرسوـ الفندقة واإلقامة فى بعض المستشفيات المتعاقدة مع الصندوؽ والتى
يرغب العضو اإلقامة فى غرفة متميزة عف درجة التعاقد .يقوـ العضو بسداد فرؽ القيمة بيف

التعاقدات والفندقة التى أقُيـ بيا .
الثالث عشر :تستمر مساىمة الصندوؽ فى تقديـ الرعاية الطبية الكاممة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييـ طواؿ فترة العمؿ بالجامعة و كذلؾ بعد بموغ السف القانوني.

الرابع عشر  :تستمر مساىمة الصندوؽ فى تقديـ الرعاية الطبية لمسادة األعضاء مف غير أعضاء
ىيئة التدريس ( اإلدارييف ) حتى بموغ السف القانوني ( 60عاـ) وتستمر فى تقديـ جميع

الخدمات الطبية لسيادتو (بدوف المجنة الطبية فقط) ويتـ سداد قيمة االشتراكات بخزينة

الصندوؽ .

أتشرف بإحاطة جامعة دمياط الموقرة بأننا نحن العاممين بإدارة صندوق الرعاية الطبية نسعى
بالنهوض فى تقديم جميع الخدمات الطبية المطموبة لمسادة األعضاء بمزيد من التطـــور والرقـــي
والتنمية ومواكبة متطمباتهم والتفاعل بشكل إيجابي مع مشكالتهم والتغمب عمى ما يواجههم من تحديات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
املشرف على صندوق الرعاية
الطبية جبامعة دمياط
تحريرا فى 2012/3/2

على عبد احلافظ عوض عبداهلل
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