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مقدمـ ـ ـ ـ ـة :
تقوم عيادة الجامعة بتأم ن الخدمات الطبية ملراجع ا من طالب وموظف ن ي الحاالت الطارئة وتقديم الرعاية الطبية
املناسبة لهم.

الباب األول :التعريفات
املادة ) :(1تع التعب ﺮات الواردة ي هذﻩ الالئحة املعاني املوضحة أدناﻩ:
عيادة الجامعة :هو مرفق ط مخصص من قبل الجامعة لعالج الحاالت الطارئة لطالب وموظفي الجامعة.

الباب الثاني :الخدمات الطبية
الفصل االول :الفحص الط وواجبات العاملون بالعيادة الطبية
املادة ) :(2يحق لكل من طالب الجامعة ممن هم ع ى مقعد الدراسة باإلضافة ملنسوب ا مراجعة عيادة الجامعة
ً
املخصصة لخدم م مجانا.
املادة ) :(3ملراجعة العيادة يجب ع ى الطالب أو املوظف إبراز البطاقة الجامعية أو بطاقة املوظف إلثبات الشخصية.
املادة ) :(4تعمل العيادة الطبية داخل الحرم الجام ي وفق الضوابط التالية:
أ( تقديم خدمات طبية الئقة وفق معاي ﺮ وضوابط وزارة الصحة.
ب( العمل ع ى حسن استقبالهم  ،وحسن معامل م  ،وحفظ كرام م ،واملحافظة ع ى خصوصي م.،
ج( تقييم وتشخيص حال م وإيجاد أفضل الحلول لها وفق اإلمكانيات املتاحة ،وإبالغهم )أو إبالغ
األوصياء القانوني ن عل م( بشكل واف عن تشخيص حال م املرضية ،وخطة عالجهم.
د( املحافظة ع ى أسرارهم الطبية واالجتماعية ،وعدم إفشا ا أو االطالع عل ا دون ضرورة ،ومتابعة
عالجهم ح اية الخطة العالجية الخاصة م ،وإبالغهم إذا استدعت حال م بتحويلهم إ ى مراكز
طبية أخرى خارج عيادة الجامعة إلكمال الخطة العالجية بحسب اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك.
ه( التعرف ع ى املراكز الطبية ال لها عالقة مباشرة بعالجهم وخاصة االمراض املزمنة م ا
و( نقل املر بسيارة اسعاف ومرافق م من قبل الطبيب أو املمرض ا ى اقرب مستشفى أو مستشفى
األم ﺮ فهد بن سلطان ي الحاالت ال تستد ي ذلك وفقا لتعليمات طبيب املستشفى.
ز( إبالغ املر عن اللوائح واألنظمة املعمول ا ي املركز الط الجام ي ،وال لها عالقة بعالجهم أو
بواجبا م تجاﻩ املركز والعامل ن به.
ح( ابالغ الجهات املعنية بحال اكتشاف وباء معدي.
الفصل الثاني :واجبات املراجع ن من طالب وموظف ن
املادة ) :(5أ( إثبات انتسا م للجامعة كطالب أو موظف ن بإبراز البطاقة الجامعية او بطاقة املوظف.
ب( اح ﺮام كافة األنظمة واإلرشادات الخاصة باملركز الط الجام ي وتطبيقها واالل ام ا.
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ج( اح ﺮام العامل ن باملركز الط الجام ي ،وتقبل توج ا م ،والتعاون معهم ومعامل م باملعاملة الحسنة
واألخالق الحميدة ،وعدم التعدي عل م بأي شكل من أشكال التعدي اللفظي أو الجسدي .
د( املحافظة ع ى كافة محتويات املركز الط الجام ي وعدم العبث ا أو إتالفها.
ه( التقيد بعدم اإلزعاج وبعدم التدخ ن داخل املركز الط الجام ي.
و( االل ام باملواعيد املعطاة لهم أو طلب تغي ﺮها ) ي حالة عدم مقدر م ع ى الحضور( قبل املوعد املقرر
كاف ،وتحمل النتائج ال تنتج عن عدم ال امهم بذلك.
بوقت ٍ
ز( مراعاة واح ﺮام حقوق املر اآلخرين ،وذلك بعدم الطرق ع ى العيادة أو دخولها ي وجود مريض
آخر/مريضة أخرى ألي سبب كان ،وكذلك اح ﺮام مواعيد املر اآلخرين وأولوية الدخول للعيادة،
وعدم االطالع ع ى أسرار املر اآلخرين أو إفشاء ما تم االطالع عليه م ا عن طريق الخطأ ،وعدم
املساس بكرامة املر اآلخرين أو التعدي عل م بأي شكل من أشكال التعدي اللفظي أو الجسدي.
ح( إعطاء الكادر الط املعالج كافة بيانا م الشخصية املطلوبة ،وكافة املعلومات الخاصة بحال م
ً
الصحية بما ف ا األدوية املتناولة أو أي مواد يتعاطو ا ،واألمراض ال يعانون م ا حاليا أو ال سبق
أن تم عالجها ،واألمراض املعدية ،وحاالت الحساسية من األدوية أو األطعمة ،وحاالت الدخول
للمستشفى وغ ﺮها ،واإلجابة عن األسئلة ال توجه إل م حول ما سبق بشكل كامل وواضح.
ط( اح ﺮام الرأي الط لألطباء واالل ام بإرشادا م وبالخطة العالجية ال يحددونه ،وإبالغ األطباء ي حالة
عدم النية ي مواصلة العالج املقرر ،وتحمل نتائج عدم تقيدهم بذلك.
ي( إبالغ االستقبال الخاص باملركز الط الجام ي ي حالة تغي ﺮ أي معلومات من بيانا م الشخصية
املسجلة ي ملفا م الطبية املوجودة ي املركز الط الجام ي لتحدي ا ،وتحمل نتائج عدم تقيدهم
بذلك.
الفصل الثالث  :اإلجازات املرضية
املادة ) :(6أ( يحق لطبيب العيادة منح املريض بعد الكشف عليه ،والتأكد من الحالة املرضية منحه إجازة مرضية ال
تتعدى يوم واحد فقط وإن دعت الضرورة أك ﺮ من ذلك ،يتم تحويل املريض للمستشفى املتعاقدة مع
الجامعة.
ب( يحق للجامعة ارسال التقارير واإلجازات املرضية لطال ا و ملوظف ا لعيادة الجامعة للتأكد من الحالة
املرضية وسالمة التقارير الطبية بعد توثيقها من الجهات املعتمدة.

الباب الثالث :أحكام عامـة
املادة ) :(7يبت مدير الجامعة أو الوكيل ي الحاالت ال لم يرد ف ا نص واضح واإلشكاليات ال قد تنتج عن تطبيق
مواد هذﻩ الالئحة.
املادة ) :(8مدير الجامعة والوكيل وطبيب العيادة مسؤولون عن تنفيذ هذﻩ الالئحة.

ً
املادة ) :(9تل ى هذﻩ الالئحة أي لوائح أو تعليمات أو قرارات سابقة ذا الشأن إعتبارا من تاريخ إعتمادها.
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