بسم أهلل ألرمحن ألرحيم

جامعة أفريقيا العالمية
إدارة الموارد البشرية

الرعاية الطبية

.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7

.8
.9
.11
.11

توفر اجلامعة الرعاية الطبية جلميع العاملني ،ولعائالهتم ،وفق األسس والضوابط التالية:
يساىم العاملون يف تكلفة الرعاية الطبية بدفع  %4تستقطع من أجورىم األساسية.
تتكفل اجلامعة بعالج العاملني ،وعائالهتم يف مستوصف اجلامعة ،وادلستشفيات احلكومية.
يف حالة عالج أحد العاملني ،أو أحد أفراد عائلتو يف مستشفى خاص توافق جلنة مكونة من ادلدير،
وانئبو للشؤون اإلدارية وادلالية ،وطبيب اجلامعة على ذلك ادلستشفى على أن يتحمل العامل  %44من
التكلفة.
جيوز إلدارة اجلامعة أن حتدد سقفاً أعلى لقيمة مسامهة اجلامعة يف العالج ابدلستشفيات اخلاصة.
جيوز أن تساىم اجلامعة يف عالج العاملني خارج البالد لشخوصهم فقط دون من يكفلون إذا تعذر
عالجهم يف السودان ،وإذا قررت جلنة طبية حتددىا إدارة اجلامعة ذلك ،وتتحمل اجلامعة مااريف
الكشف ،والعالج على أال تزيد مسامهة اجلامعة عن  3444دوالر.
يشتمل الكشف الطيب على ما يقوم بو الطبيب لتحديد ،وتشخيص ادلرض مبا يف ذلك الفحوصات
ادلعملية ،وصور األشعة ،والعالج بعد الكشف ،وقيمة الدواء والعمليات اجلراحية الاغرية ،وال يشمل ذلك
عمليات التجميل غري العالجية على أن يتحمل العامل  %15من قيمة الفاتورة من كل ذلك.
تتكفل اجلامعة بدفع  %54من قيمة النظارات الطبية ،وتغيري العدسات مىت ما رأى طبيب اجلامعة
ذلك ،وحتدد جلنة طبية تكوهنا إدارة اجلامعة قيمة النظارة كلما دعا احلال ،ويكون تغيري إطار النظارات مرة
كل عامني.
تتكفل اجلامعة بعالج أمراض اللثة ،وخلع األسنان وحشوىا ،ويدفع ادلريض  %54من قيمة تركيب
األسنان الاناعية ،وال يشتمل األسنان ادلانوعة ،أو ادلغطاة ابدلعادن الثمينة.
جيوز أن تساىم اجلامعة بدفع  %54من قيمة األجهزة الطبية العالجية ،على أن توافق عليها جلنة طبية
تكوهنا إدارة اجلامعة ،وحتدد قيمتها كلما دعا احلال.
تعني اجلامعة طبيباً متفرغاً أو أكثر ،يتوىل الكشف ،ويقرر العالج للعاملني وأسرىم.
جيوز لطبيب اجلامعة أن حيول ادلريض ومن ىم يف كفالتو إىل أخاائي ،أو أن يوجو إبدخالو ادلستشفى على
أن يتحمل العامل  %15من قيمة الفاتورة حسب السقف األعلى لقيمة مسامهة اجلامعة يف عالج
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العاملني الذي حتدده إدارة اجلامعة ،وجيوز للمريض أن يذىب مباشرة يف حالة طارئة للطبيب أو
للمستشفى ،على أن تتكفل اجلامعة بدفع  %64من قيمة العالج ،وجيوز دلدير اجلامعة بتوصية من طبيب
اجلامعة أن يادق بدفع قيمة العالج كاملة يف احلاالت الطارئة ادلستعجلة اليت ال جيد معها ادلريض غري
االلتجاء إىل أقرب طبيب عمومي.
ال جيوز الذىاب إىل طبيب اجلامعة دون استمارة مرض موقع عليها من ادلسؤول ادلختص ابجلامعة.
يتم عالج العاملني وأسرىم ابلبطاقة العالجية ادلعتمدة من إدارة اجلامعة.
حيرم من التمتع مبزااي العالج كل من يسيء استخدام ىذا احلق ،ودلدير اجلامعة ،أو من يفوضو أن يقرر
حرمانو مؤقتاً أو مستدمياً.
جمللس اجلامعة بعد توصية ادلدير إعطاء العامل ،أو عائلتو امتيازات العالج اليت قد تتجاوز ما ىو مقرر يف
ىذه الالئحة إذا رأى أن ىناك ظروفاً إنسانية تستدعي ذلك.
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