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 .5ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗُﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻛﺪﻟﻴﻞ
ﺍﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﻳﺤﻖ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 (2ﻳﺤﻖ ﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
 (3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ.
 (4ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ -ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺃﻭ
ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻁﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ.
ﺏ -ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺝ -ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ.
 (5ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ.
 (6ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺎ.
 (7ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺤﺔ ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻭﺧﻄﻮﻁﻬﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ.
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (5ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

1

أ -تتحمل إدارة الخدمات الصحية بالجامعة مسؤولية الحفاظ على سرية سجالت المرضى بما في ذلك البيانات الطبية
واإلدارية والمالية المتعلقة بالخدمة.
ب -تُحفظ المستندات السرية مثل السجالت الطبية والتقارير واألوراق المطبوعة وقاعدة بيانات المستشفى
واإلحصائيات والمراقبات الطبية في مكان آمن.
ج -يجب عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسجالت الطبية خارج إدارة الخدمات الصحية بالجامعة إال في
الحاالت التالية:
 -1تفويض من قبل المريض.
 -2ضرورة توفير معلومات المريض للمتابعة الصحية لدى جھة طبية أخرى.
 -3إذا تم طلبھا من قبل المحكمة.
 -4طلب المعلومات ألغراض تتعلق باألبحاث والتوثيق والتدقيق الطبي واإلحصائيات والتعليم.

2
أ-
ب-

ج-
د-
ه-

توظف الجامعة الكوادر الطبية المعتمدة فقط من قبل ھيئة الصحة.
يحق للطالب أن يعامل باحترام وأن يستمع له ،كما يحق له أيضا ً أن يعرف حقوقه وواجباته وأن يعالج دون تمييز
أو أحكام مسبقة.
يتم إطالع الطلبة على توفر خدمة التحويل إلى جھات طبية خارجية.
على الجامعة توفير المعلومات والموارد الكافية التي قد يحتاجھا الطلبة للعالج في إطار إمكانيات الجامعة.
استناداً إلى المبادئ اإلنسانية ،ال يتم مساءلة أي طالب أو موظف ممن يقومون بنقل أي طالب يعاني المرض أو
اإلصابة إلى المستشفى.

3
أ-
ب-

ج-
د-
ه-
و-

تُع ﱠرف اإلسعافات األولية على أنھا العناية األولى والمبدئية بالمريض أو المصاب.
يجب على الخدمات الصحية في الجامعة أن توفر المتطلبات لتقديم خدمات اإلسعافات األولية التي تشمل ما يلي:
 -1تحقيق المعايير والمتطلبات الدولية.
 -2تخصيص وتوزيع حقائب اإلسعافات األولية حسب عدد الطلبة والعاملين في كل منطقة بالحرم الجامعي.
 -3تدريب العاملين على اإلسعافات األولية وذلك من خالل ھيئة طبية معتمدة.
 -4إقامة االتصاالت مع خدمات الطوارئ الخارجية )كاإلسعاف( أو غيرھا مثل األطباء في حالة احتياج
المريض لعناية تتعدى إمكانيات الجامعة.
يجب على األقسام المختلفة أن تضمن جاھزية حقائب اإلسعافات األولية ووضوح الكتابات عليھا ووجودھا في
أماكن يسھل الوصول إليھا.
تقوم الخدمات الصحية في الجامعة بتفقد حقائب اإلسعافات األولية والغرف شھريا ً لضمان جاھزيتھا لالستعمال.
يتم لصق عالمات بكتابات واضحة أو تعليمات اإلسعافات األولية بجوار مصادر الخطر ومعدات اإلسعافات
األولية دائما ً.
قد تتباين محتويات حقيبة اإلسعافات األولية بشكل طفيف حسب وظائف المنطقة الموجودة فيھا.
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4

أ -سيتم إحالة المرضى الذين يحتاجون لخدمات ال تتوفر في الخدمات الصحية بالجامعة إلى مركز صحي مناسب
يقدم ھذه الخدمات.
ب -يجب على الخدمات الصحية ضمان استقرار حالة المريض قبل نقله.
ج -يجب على المركز الصحي المستقبل للمريض إرسال تقرير كامل للخدمات الصحية بالجامعة بعد معاينة المريض
وذلك حتى تكون الخدمات الصحية على إطالع بحالة المريض الطبية وتقوم بتقديم المتابعة الطبية إذا تطلب
األمر.

5

أ -في حالة وجود حالة طوارئ في الحرم الجامعي حيث تكون خدمة اإلسعاف قريبة يرافق الطبيب العام المريض
للعالج.
ب -في حالة وجود حالة طوارئ في الحرم الجامعي حيث ال تكون خدمة اإلسعاف قريبة يتم االتصال بخدمة اإلسعاف
للحضور للحرم الجامعي وينقل المريض ألقرب مستشفى لمزيد من العناية.

6
أ-

ب-
ج-
د-

يجب أن تكون عيادة الجامعة في وضع الجاھزية للتعامل مع أية حوادث طارئة قد تنشأ أثناء األنشطة االعتيادية
في الحرم الجامعي وذلك من خالل التخطيط واإلدارة والتدريب.
يجب إبالغ الخدمات الصحية في الجامعة عن كافة الحوادث والمخاطر التي تحدث في المناطق التابعة للجامعة
وتتسبب في إصابات أو إصابات محتملة أو اعتالل في الصحة أو ضرر.
يجب اإلبالغ عن جميع الحوادث خالل  48ساعة من وقوع الحادث.
تحتفظ الخدمات الصحية في الجامعة بكل تقارير التحقيقات ونتائجھا في أي حادث.

