تعليمات "اللجان الطبية في الجامعة الهاشمية" رقم ( )6لسنة 4102

صادرة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )4102/9/42بتاريخ 4102/8/02
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات "تعليمات اللجان الطبية للجامعة الهاشمية" ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه األسس المعاني المخصصة لهاا ددنااه ماا لال تادل
القرينة على غير ذلك-:

الجامعة:

الجامعة الهاشمية

الرئيس:

رئيس الجامعة

العميد :

المدير :

عميد كلية الطب

مدير المركز دو الوحدة دو الدائرة

المادة ( :)3اللجان الطبية هي:

 -1اللجنة الطبية األولية.
 -2اللجنة الطبية المركزية.
 -3اللجنة الطبية العليا.

المادة ( :)4د-

يعين دعضاء اللجان الطبية بقرار من الرئيس وتنسيب من العميد وتكون مدة العضوية فيها
لسنتين قابلتين للتجديد.

ب -تشاااكل اللجنا ااة الطبيا ااة األولياااة ما اان دربعا ااة ما اان دطبا اااء الجامعا ااة علا ااى دن يكا ااون ما اان ضا اامنها
اختصاااا الج ارحااة العامااة واختصاااا النسااائية والتوليااد وطبيااب ماان المركااز الصااحي ،ويعااين

من دعضاء اللجنة رئيس لها بقرار من الرئيس.

ج -تشكل اللجنة الطبية المركزية من دربعة من دطباء الجامعة على األقل على دن يكون من بينهل
من يحمل درجة االختصاا في الجراحة وفي الباطنية والفروع الطبية األخرى ويعين مان باين
د-

دعضاء اللجنة رئيس لها بقرار من الرئيس.

تشااكل اللجنااة الطبيااة العليااا برئاسااة نائااب رئاايس الجامعااة إن كااان طبيبااا دو العميااد وعضااوية

خمسة دطباء من ضمنهل طبيب المركز الصحي ودربعاة مان اختصاصايين كلياة الطاب البشار
على دن يكون من بينهل من يحمل درجة االختصاا في الباطنية والجراحة العامة والعظال.

المادة ( :)5تمارس اللجنة الطبية األولية األعمال اآلتية:

د -فحا المرشحين للتعيين من الموظفين بالدرجة السادسة والخامسة ومن يماثلهل بالراتب من
موظفي العقود والراتب الشهر المقطوع والمستخدمين باألجور اليومية لبيان مدى لياقتهل

الصحية للتعيين في الجامعة.

ب -فحا المرشحين لغايات اإليفاد في بعثات دراسية لبيان مدى لياقتهل الصحية.

ج -النظر في اعتماد اإلجازات المرضية الخاصة بالطلبة المحولة إليها من عمداء الكليات ،التي
تزيد مدتها عن دسبوع وال تتجاوز الشهر.
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د -النظر في اعتماد اإلجازات المرضية التي ال تتجاوز الشهر للعاملين في الجامعة المحولة إليها
من العمداء والمدراء المعنيين.

ه -تحويل إجراء دية فحوصات دو دراسة تقارير إلى اللجنة الطبية المركزية دو العليا لمزيد من
الدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

و -يصادق على توصيات اللجنة العميد.

المادة (:)6تمارس اللجنة الطبية المركزية األعمال اآلتية:
د .فحااا المرشااحين للتعيااين ماان دعضاااء الهيئااة التدريسااية والمااوظفين ماان الدرجااة الرابعااة فمااا فااوق
ومن يماثلونهل بالراتب من الموظفين بعقود لبيان مدى لياقتهل الصحية للتعيين في الجامعة.

ب .النظر في اعتماد اإلجازات المرضية التي تزيد مدتها علاى شاهر وال تتجااوز ث ثاة دشاهر المحولاة
إليها من العمداء والمدراء المعنيين.
ج .فحا الحاالت والتقارير المحولة إليها من الرئيس دو العمداء دو المدراء ورفع التوصيات ال زمة
بشأنها.

د .فحا الحاالت والتقارير المحولة إليها من اللجنة الطبية األولية ورفع التوصيات ال زمة بشأنها.
ها .فحا العاملين الذين يتطلب إنهاء خدماتهل ألسباب صحية واحالتهل إلى اللجنة الطبية العليا
التخاذ القرار المناسب بشأنها.

و .إذا دصيب د من العاملين دثناء الخدمة بمرض دو عاهة تستدعي تقييمه فللجنة دن تقول بفحصه

ودراسة كافة التقارير المتعلقة به واتخاذ القرار المناسب بشأن حجل اإلصابة دو العاهة دو العجز

شهر.
إذا كانت نسبة العجز ال تتجاوز ( )%11دو مدة اإلجازة ال تتجاوز ا

ز .مع مراعاة ما ورد في البند (و) للجنة تحديد مدة الشفاء ال زمة وكلفة المعالجة والجهة التي تتولى
تغطية هذه النفقات والتوصية فيما إذا كانت إصابة عمل دل ال إلى اللجنة الطبية العليا.

ح .للجنة دن تستعين بأ من دصحاب الخبرة والكفاءة في مجال دعمالها.

ط .تحوياال إج اراء ديااة فحوصااات دو د ارسااة تقااارير إلااى اللجنااة الطبيااة العليااا لمزيااد ماان الد ارسااة واتخاااذ
القرار المناسب.

 .تحديد المدة ال زمة لشفاء د من العاملين من المرض لإلجازة التي تزيد على ث ثين يوما.

ك .يصادق على توصيات اللجنة العميد.

المادة ( :)7تمارس اللجنة الطبية العليا األعمال اآلتية:
د -النظر في اعتماد اإلجازات المرضية للعاملين التي تزيد مدتها على ث ثة دشهر.

ب -فحا د من المشتركين بالتأمين الصحي في الجامعة ومنتفعيهل لغاية التوصية بمعالجتهل خارج
الب د ضمن التعليمات الخاصة بذلك.

ج -فحا الحاالت والتقارير التي يحولها الرئيس.

د -اتخاذ القرار المناسب بشأن الحالة الصحية أل من العاملين التي تؤد إلى إنهاء خدماته.
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ها -تحديد درجة العجز للعااملين فاي الجامعاة فاي حاال اإلصاابة إذا تجااوزت نسابة العجاز دو اإلصاابة
دو العاهة عن ( )%11دو زادت مدة اإلجازة المرضية عن شهر.

و -د ارسااة الحاااالت الطبيااة الاواردة ضاامن المطالبااات المقدمااة ماان الجهااات المتعاقااد معهااا ضاامن مظلااة
التأمين الصحي دو مطالبات المشاتركين والمنتفعاين المحولاة إليهاا مان قبال دطبااء المركاز الصاحي

ورفع التوصيات ال زمة على دن يحدد في التقرير اسل الشخا سواء كان مشتركا دو منتفعا واسل
المستشفى مقدل الخدمة ورقل المطالبة وقيمتها وتاريخها ونوع المعالجة.

ز -يصادق على توصيات اللجنة الرئيس.

المادة ( :)8يتألف النصاب القانوني أل اجتماع تعقده اللجاان الطبياة بحضاور األغلبياة المطلقاة لعادد دعضاائها
على دن يكون رئيس اللجنة واحدا منهل وتتخذ التوصيات بأكثرية دصوات الحاضرين.

المادة ( :)9يحق لكل لجنة دن تستعين ب در طبيب دو جهة طبية دو فنية من خارج اللجنة.

المااادة(:)11إذا تعااذر علااى الم اريض المثااول دمااال اللجنااة المختصااة فيجااوز انتااداب عضااوين علااى األقاال ماان د
لجنة لفحا المريض وتقديل التوصيات إلى اللجنة المختصة التخاذ القرار دلمناسب فيها.

المااادة(:)11إذا وقااع اعت اراض علااى توصااية د ماان اللجااان الطبيااة فيحااق للمرجااع المخااتا بالمصااادقة إعااادة
التوص ااية إل ااى اللجن ااة المعني ااة للنظ اار به ااا دو اس ااتئنافها إل ااى اللجن ااة األعل ااى وتك ااون توص ااية اللجن ااة

المستأنف إليها قطعية ،دما توصيات اللجنة الطبية العليا فللرئيس إعادتها للجنة نفسها إلعادة النظار
فيها وتعتبر توصية اللجنة للمرة الثانية قطعية بعد تصديقها.

المادة( :)12على عضو هيئة التدريس دو الموظف الذ حصل على إجازة مرضية مدتها تزيد على دسبوع تقديل

اإلجازة خ ل مدة ال تزيد على خمسة ديال إلى اللجان الطبية لدراسة اعتمادها دصوال ،وعليه مراجعة
اللجان الطبية بعد انتهاء اإلجازة خ ل مدة ال تزيد على دربعة ديال.

الماادة (:)13يكلاف الارئيس دحاد األشاخاا مان العااملين فاي الجامعاة بالعمال دماين لسار اللجاان الطبياة علاى دن
يتاولى حفااظ القياود ومسااك الساج ت الخاصااة بكاال لجناة ،والتوصاايات ومحاضار االجتماعااات حسااب

األصول.

المادة( :)14مدير المركز الصحي ومدير دائرة الموارد البشارية مساؤوالن عان تنفياذ القا اررات الصاادرة عان اللجاان
الطبية بشأن العاملين في الجامعة.

المادة( :)15تلغي هذه التعليمات د تعليمات دو ق اررات قد تتعارض ودحكامها.
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