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 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 الخدمات الصحية

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 الصحيةاخلدمات  .5

 نظرة عامة
 الصحية التي توفرها الجامعة للطلبة المسجلين بها. رعايةمعايير خدمات ال واإلجراءات الخاصة بهاتوضح هذه السياسة 

 مجال التطبيق
 الجامعة.بتُطبق هذه السياسة على جميع الطلبة 

 الهدف
لى جهات صحية إوعليه فإنها تلتزم بتوفير الخدمات الصحية الالزمة والتحويل  الطلبةتحرص الجامعة على سالمة وصحة 

تعمل كدليل و وتوضح هذه السياسة الخدمات الصحية المقدمة .معتمدة للعناية بالصحة في الحاالت والتوقيت المناسب
 ارشادي للمستفيدين من الخدمة.

 السياسة
 في الجامعة االستفادة من الخدمات الصحية.يحق لطلبة الجامعة والطلبة الزائرين المقيمين  )1

مراكز صحية  إلىولية عند الحاالت الطارئة ومن ثم يتم تحويلهم ألتلقي االسعافات اعاملين بها يحق لزوار الجامعة وال )2
 خارجية.

 مانة والمهنية عند تعاملهم مع المرضى.ألالخدمات الصحية بالصدق وا ويتحلى موظف أنيجب  )3

 بتوفير الخدمات التالية:  الجامعةتقوم  )4
توفير خدمات طبية للتعامل مع المشاكل الصحية واألمراض واإلصابات إما بمعالجتها في الحرم الجامعي أو  -أ 

 بإحالتها إلى مركز طبي معتمد.
 للطلبة لمساعدتهم في تحسين مستوى صحتهم ورعايتهم الشخصية.وبرامج توفير معلومات  -ب 
 األمراض واإلصابات.توفير خدمات الوقاية من  -ج 

 تحترم الجامعة سرية وخصوصية سجالت الطلبة الصحية وتتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان سريتها. )5

 .بهاالمتبعة للسياسات واإلجراءات  للطلبة وفقاً ً جراءات الحصول على الضمان الصحيإبتيسير  الجامعةتقوم  )6

 ة أبوظبي وإجراءاتها ولوائحها وخطوطها اإلرشادية.تتوافق الخدمات الصحية للجامعة مع سياسات هيئة صح )7
 
  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  05- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  الخدمات الصحية   تاريخ المراجعة القادم

 2 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 اخلدمات الصحية - )5السياسة رقم ( إجراءات

1 
بما في ذلك البيانات الطبية  الخدمات الصحية بالجامعة مسؤولية الحفاظ على سرية سجالت المرضى إدارةتتحمل  -أ 

 واإلدارية والمالية المتعلقة بالخدمة.
تُحفظ المستندات السرية مثل السجالت الطبية والتقارير واألوراق المطبوعة وقاعدة بيانات المستشفى  - ب 

 بية في مكان آمن.واإلحصائيات والمراقبات الط
بالجامعة إال في الخدمات الصحية  إدارةيجب عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسجالت الطبية خارج  - ج 

 الحاالت التالية:
 تفويض من قبل المريض. -1
 خرى.أضرورة توفير معلومات المريض للمتابعة الصحية لدى جھة طبية  -2
 ذا تم طلبھا من قبل المحكمة.إ -3
 ألغراض تتعلق باألبحاث والتوثيق والتدقيق الطبي واإلحصائيات والتعليم.طلب المعلومات  -4

 

2 
 من قبل ھيئة الصحة.فقط توظف الجامعة الكوادر الطبية المعتمدة  -أ 
 ن يعالج دون تمييزأن يعرف حقوقه وواجباته وأيضاً أكما يحق له  ،ن يستمع لهأن يعامل باحترام وأيحق للطالب  - ب 

 .قةأو أحكام مسب
 لى جھات طبية خارجية.إطالع الطلبة على توفر خدمة التحويل إيتم  - ج 
 مكانيات الجامعة.إر اطإعلى الجامعة توفير المعلومات والموارد الكافية التي قد يحتاجھا الطلبة للعالج في  -د 
يعاني المرض أو ، ال يتم مساءلة أي طالب أو موظف ممن يقومون بنقل أي طالب نيةاستناداً إلى المبادئ اإلنسا -ه 

 اإلصابة إلى المستشفى.
  

3 
 ف اإلسعافات األولية على أنھا العناية األولى والمبدئية بالمريض أو المصاب.عرَّ تُ  -أ 
 يجب على الخدمات الصحية في الجامعة أن توفر المتطلبات لتقديم خدمات اإلسعافات األولية التي تشمل ما يلي: - ب 

 والمتطلبات الدولية.تحقيق المعايير  -1
 .بالحرم الجامعي كل منطقةتخصيص وتوزيع حقائب اإلسعافات األولية حسب عدد الطلبة والعاملين في  -2
 .ذلك من خالل ھيئة طبية معتمدةاإلسعافات األولية و العاملين علىتدريب  -3
حالة احتياج  فياألطباء  ثلم اغيرھ أو) اإلسعافك( الخارجية الطوارئ خدمات مع االتصاالت إقامة -4

 مكانيات الجامعة.إالمريض لعناية تتعدى 
أن تضمن جاھزية حقائب اإلسعافات األولية ووضوح الكتابات عليھا ووجودھا في المختلفة  يجب على األقسام - ج 

 أماكن يسھل الوصول إليھا.
 جاھزيتھا لالستعمال.تقوم الخدمات الصحية في الجامعة بتفقد حقائب اإلسعافات األولية والغرف شھرياً لضمان  -د 
يتم لصق عالمات بكتابات واضحة أو تعليمات اإلسعافات األولية بجوار مصادر الخطر ومعدات اإلسعافات  -ه 

 األولية دائماً.
 قد تتباين محتويات حقيبة اإلسعافات األولية بشكل طفيف حسب وظائف المنطقة الموجودة فيھا. -و 

  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  05- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  الخدمات الصحية   تاريخ المراجعة القادم

 2 من  2  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

4 
الذين يحتاجون لخدمات ال تتوفر في الخدمات الصحية بالجامعة إلى مركز صحي مناسب سيتم إحالة المرضى  -أ 

 يقدم ھذه الخدمات.
 يجب على الخدمات الصحية ضمان استقرار حالة المريض قبل نقله. - ب 
يجب على المركز الصحي المستقبل للمريض إرسال تقرير كامل للخدمات الصحية بالجامعة بعد معاينة المريض  - ج 

ذا تطلب إتقديم المتابعة الطبية تقوم بحالة المريض الطبية وبطالع إتكون الخدمات الصحية على  وذلك حتى
 األمر.

  

5 
قريبة يرافق الطبيب العام المريض  اإلسعاففي حالة وجود حالة طوارئ في الحرم الجامعي حيث تكون خدمة  -أ 

 للعالج.
سعاف قريبة يتم االتصال بخدمة اإلسعاف إلال تكون خدمة افي حالة وجود حالة طوارئ في الحرم الجامعي حيث  - ب 

 للحضور للحرم الجامعي وينقل المريض ألقرب مستشفى لمزيد من العناية.
 

6 
يجب أن تكون عيادة الجامعة في وضع الجاھزية للتعامل مع أية حوادث طارئة قد تنشأ أثناء األنشطة االعتيادية  -أ 

 خالل التخطيط واإلدارة والتدريب. في الحرم الجامعي وذلك من
لجامعة في المناطق التابعة ليجب إبالغ الخدمات الصحية في الجامعة عن كافة الحوادث والمخاطر التي تحدث  - ب 

 في الصحة أو ضرر. اعتاللأو أو إصابات محتملة وتتسبب في إصابات 
 وقوع الحادث.ساعة من  48خالل الحوادث  جميعيجب اإلبالغ عن  - ج 
 بكل تقارير التحقيقات ونتائجھا في أي حادث. الخدمات الصحية في الجامعةتحتفظ  -د 

 
   




