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                     الوحدة الصحية في جامعة بيرزيت

                              عيادة جامعة بيرزيت

انطالقا من اهتمام الجامعة بمجتمع صحي وسليم، نقدم لكم نشرة تعريفية عن عيادة جامعة بيرزيت وبرنامج التأمين 
الصحي لطلبة جامعة بيرزيت 

الخدمات الطبية داخل الجامعة: -

تتوفر الخدمات الطبية التالية داخل الحرم الجامعي: -

عيادة الطب العام.	 

اإلسعاف والطوارئ.	 

عيادة األسنان.	 

فحوصات طبية مخبرية.	 

   - صرف األدوية للطلبة.

أوقات الدوام: -

• تقدم عيادة الطب العام والمختبر الطبي خدماتها خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا 	
وحتى الساعة الرابعة مساء.

• تقدم عيادة األسنان خدماتها خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة 	
الثانية عشرة والنصف ظهرا.

• تقدم خدمات اإلسعاف و الطوارئ يوميا من الساعة السابعة و النصف صباحا و حتى الساعة الخامسة 	
مساء تحت إشراف طاقم التمريض في العيادة ، وهنا يجب التنويه أنه في حالة حدوث أي حالة طارئة 

يجب ترك المريض في المكان و عدم تحريكه و إبالغ سكرتيرة الكلية أو الحارس الموجود في 
المكان و هم بدورهم يقومون بإبالغ طاقم العيادة بأسرع و قت ممكن ، يقوم طاقم العيادة بتوجه الى 

مكان الحالة وتقديم اإلسعاف األولي لها في المكان و من ثم نقلها بطريقة سليمة الى العيادة الستكمال 
العالج أو تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة اسعاف ان لزم األمر .

الخدمات الطبية في عيادة الطب العام: -

• في الحاالت المرضية العادية يقوم الطالب بمراجعة طبيب العيادة خالل ساعات الدوام حيث يقوم 	
األطباء بمعاينة المريض ووصف األدوية الضرورية له صرفها من صيدلية العيادة.

• في بعض الحاالت يتم تحويل الطالب من قبل أطباء العيادة إلجراء فحوصات مخبرية في مختبر 	
العيادة، أو صور أشعة أو الى الطبيب األخصائي أو الى مستشفيات رام هللا إن لزم األمر وعلى 

الطالب الحصول على نموذج تحويل من طبيب العيادة لكي يستطيع استرداد مصاريف العالج خارج 
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الجامعة.

• تحويل الحاالت التي قد تحتاج الى طبيب نفسي الى قسم اإلرشاد في عمادة شؤون الطلبة حيث يتم 	
متابعتها بالتنسيق بين طبيب الجامعة والمرشد االجتماعي والطبيب النفسي.

الخدمات الطبية في عيادة األسنان: - 

تقدم عيادة األسنان الخدمات الطبية التالية فقط: - 

كشف كامل للثة واألسنان وتقديم االستشارات الالزمة.	 

الكشف عن أية التهابات أو أمراض في األسنان واللثة أو التجويف الفموي ووصف العالج لها.	 

تنظيف دوري للثة واألسنان على أال تقل المدة بين الجلسة واألخرى عن ستة أشهر.	 

عمل حشوات للطواحين التي يكشف عن وجود تسوس بها وال تحتاج الى عالج عصب.	 

القلع العادي والبسيط لألسنان والتي ال تحتاج الى تدخل جراحي. 	 

الخدمات الطبية خارج الجامعة: -

في حالة حدوث أي طارئ صحي للطالب أثناء تواجده خارج الجامعة فانه يستطيع أن يتوجه الى أقرب طبيب عام 
أو مركز طبي معتمد للعالج. ويقوم الطبيب المعالج بمتابعة الطالب من حيث الفحوصات المخبرية أو صور األشعة 
أو يقوم بتحويلة الى الطبيب األخصائي أو الى أحد المستشفيات المعتمدة برام هللا إن لزم األمر وبعدها يقوم الطالب 

بمراجعة عيادة الجامعة في أقرب وقت ممكن لمتابعة العالج واالطمئنان على وضعه الصحي والتأكد من تلقيه العالج 
المناسب. 

يشمل التأمين الصحي للطلبة: -

العالج في عيادة الجامعة: -( 1

كشفية الطبيب العام في عيادة الجامعة.	 

الفحوصات المخبرية في مختبر الجامعة.	 

صرف األدوية الالزمة من صيدلية العيادة للطلبة.	 

االسعاف األولي والطوارئ.	 

عالج األسنان وأمراض اللثة وخلع األضراس.	 

أجرة سيارة االسعاف الى المستشفيات في رام هللا إذا لزم االمر وذلك بعد حصوله على تحويلة 	 
من طبيب الجامعة. 

في حال عالج الطالب لدى طبيب أو مركز طبي غير معتمد من قبل التأمين فيتم استرداد مبلغ يعادل فقط ما يدفع 
لألطباء والمراكز الطبية المعتمدة مقابل فاتورة أو وصل دفع يتم الحصول عليه حين تلقي العالج وهي كما 

يلي: -

30 شيقل فقط للطبيب العام.

40 شيقل فقط للطبيب األخصائي. 

العالج خارج الجامعة: - ( 2

يشمل التأمين في حالة العالج خارج الجامعة ما يلي: -

كشفية الطبيب العام في المركز الطبي المعتمد.	 

كشفية األطباء األخصائيين بشرط الحصول على تحويل رسمي من طبيب الجامعة أو الطبيب العام 	 
المعتمد.

الفحوصات المخبرية وصور األشعة التي قد يحتاجها الطبيب المعتمد لعالج المريض.	 

جزء من تكلفة االقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية المشمولة بالتأمين.	 

 بحيث يغطي التأمين الصحي للطالب كحد أعلى مبلغ )100 دينار( مائة دينار للكشفيات والفحوصات 	 
المخبرية واألشعة، و )200 دينار( مئتي دينار لرسوم االقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية في 

الفصل الواحد علما بانه ال يجوز الدمج بينهما.

#### يغطي التأمين في الدورة الصيفية للطلبة المسجلين لها فقط.

ال يشمل التأمين الصحي: 	

العدسات االصقه، النظارات، السماعات لألذن، األجهزة الطبية، ثمن األدوية والعالجات خارج الجامعة، عمليات التجميل، 
عالج البشرة، الفحوصات الدورية الغير مصحوبة بمرض، فحص B12، األمراض الخلقية واألمراض المصاحبة للطالب 

قبل تسجيله في الجامعة، جميع الحاالت والفحوصات التي لم يرد ذكرها في خدمات عيادة طب األسنان في الجامعة.   

فيما يلي قائمة بأسماء وعناوين الجهات الطبية المعتمدة موزعة حسب المدن: - 

المدينة: بيرزيت

العنوانالتخصصاالسم الرقم
مركز بيرزيت الطبي – د. أسامة عبد 1	

هللا
طب عام 
وطوارئ

بيرزيت – دوار التوتة 

بيرزيت – يوميا من 3مساء طب عامد. ناصر معلم 2	
	11ليال

المدينة: رام هللا والبيرة 
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عمارة اللؤلؤة – دوار المنارةجلديةد. صالح صافي1	
الرعاية العربية – شارع عيوند. رياض عويضة 2	

اإلرسال
عمارة اللؤلؤة – دوار المنارةأنف وأذن وحنجرةد. كامل الحمصي3	
الرعاية العربية – شارع باطني د. وائل حمودة 4	 

اإلرسال
عمارة مخماس ط2جراحة عامة د. أسامة عطا هللا5	

المراكز الطبية المعتمدة في رام هللا

العنوانالتخصصاالسمالرقم
وسط البلد – شارع كافة التخصصات مستشفى الرعاية العربية1	

اإلرسال
شارع اإلرسالكافة التخصصاتمستشفى خالد الجراحي2	
البيرةكافة التخصصاتمستشفى الهالل األحمر3	
البيرةكافة التخصصاتمستشفى المستقبل4	
رام هللاالطوارئ وكافة التخصصاتمجمع فلسطين الطبي5	

مالحظة رقم 1:

يتم إجراء فحوصات مخبرية لطالب سنة أولى وذلك بالتنسيق مع المختبر ويتم اإلعالن عن موعد الفحص على 
رتاج تشمل هذه الفحوصات: -

 	.CBC فحص نسبة الدم

 	 .Blood Group فحص فصيلة الدم

 	.Urine Analyses فحص بول

مالحظة رقم 2: -

يتم حجز موعد مع عيادة الطب العام وعيادة طب األسنان على رتاج.

مع تحيات طاقم العيادة في جامعة بيرزيت 

 يتمنى لكم دوام الصحة والعافية 


