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النشأة:
قامت النقابة بتأسيس صندوق التأمين الصحي بموجب نظام صدر عام  1987لتأمين عالج صحي
للمشتركين فيه من األعضاء وعائالتهم على مبدأ التكافل.

اإلدارة:
ً
ً
تقوم النقابة بإدارة هذا التأمين ذاتيا اعتبارا من عام (  2006م) مما إنعكس إيجابيا على حجم
ومزايا الخدمات المقدمة للزمالء وعائالتهم.

األهداف:
تأمين رعاية طبية متكاملة لألعضاء وعائالتهم ضمن شبكة طبية مميزة معتمدة.

المستفيدون من هذا البرنامج:
المهندسون الشباب
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كلمة نقيب المهندسين األردنيين
الزميالت والزمالء ،،،
لقــد اخــذ مجلــس النقابــة علــى عاتقــه مســؤولية تحويــل التحديــات الكبيــرة التــي
يواجههــا الوطــن ونواجههــا كمهندســين الــى فــرص حقيقيــة للتقــدم والنجــاح
والتطويــر ،وعلــى رأس هــذه التحديــات التعامــل االيجابــي مــع االرتفــاع الكبيــر فــي
أعــداد الخريجيــن بمــا يفــوق حاجــة ســوق العمــل.
وقــد وضــع المجلــس خطتــه االســتراتيجية الطموحــة التــي ترتكــز علــى التأهيــل
والتطويــر والتدريــب الممنهــج المتوافــق مــع حاجــات الســوق ،وخلــق فضــاءات لفــرص
العمــل بالتعــاون مــع القطاعيــن العــام والخــاص ،والبحــث عــن اســواق عمــل جديــدة
غيــر تقليديــة ،والتحــول التكنولوجــي ،وتقديــم افضــل الخدمــات للمهندســين مــن خــال
حزمــة التأمينــات االجتماعيــة والصحيــة.
وتفخــر النقابــة بأنهــا تقــدم خدمــة تأميــن صحــي لمنتســبيها وعائالتهــم وشــركاتهم الهندســية مبنــي علــى أســاس التكافــل
االجتماعــي ،بــإدارة ذاتيــة ،وشــبكة طبيــة واســعة يتــم تحديثهــا وتوســيعها فــي كل عــام لتضــم جهــات وتخصصــات طبيــة
متميــزة.
كمــا تســتمر النقابــة فــي خدمــة تأميــن الوالديــن للزمــاء المهندســين والمهندســات وبرامــج التاميــن للمهندســين الشــباب
ســواء التأميــن المجانــي داخــل المستشــفى ،او التاميــن المدعــوم للمهندســين الشــباب حتــى عمــر  30ســنة ،كمــا تــم تجديــد
اتفاقيــة برنامــج «رعايــة» لعــاج الســرطان بالشــراكة مــع مؤسســة الحســين لعــاج الســرطان ،مــع اســتمرار تأميــن عــاج
االســنان مــع إحــدى الشــركات االردنيــة المختصــة ،و اســتحداث الدرجــة الخاصــة مــع زيــادة ســقوف التغطيــة للعــاج خــارج
المستشــفى وخاصــة للمشــتركين ويعانــون مــن ام ـراض مزمنــة ،وتخفيــض نســب التحمــل عــن بعــض فئــات المشــتركين
لحــاالت الدخــول للمستشــفى ،باإلضافــة الــى زيــادة ســقوف التغطيــة لمراجعــات الحمــل والــوالدة للزميــات المهندســات
وزوجــات المهندســين.
كمــا ســيتم اطــاق خدمــة االشــتراك والتجديــد فــي التأميــن الصحــي عبــر تطبيــق خــاص يســهل علــى المشــتركين وصــوال الــى
الدفــع االلكترونــي مــع توفيــر دليــل الشــبكة الطبيــة مــن خــال التطبيق.
الزمالء والزميالت ،،،
اســمحوا لــي أن أتقــدم هنــا بالشــكر الجزيــل للجنــة إدارة صنــدوق التأميــن الصحــي ،والكــوادر العاملــة فــي دائــرة التأميــن
الصحــي ،وكل مــن ســاهم فــي اخ ـراج التعليمــات بهــذه الحلــة الجميلــة.
راجيا من الله أن يمتعكم وذويكم بالصحة والعافية الدائمة ،ودمتم بخير.
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نقيب المهندسين األردنيين
المهندس احمد سمارة الزعبي

لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي
رئيس اللجنة /عضو مجلس النقابة
الدكتور المهندس مالك العمايرة

نائب الرئيس /أمين صندوق مجلس النقابة
المهندس سمير الشيخ

األعضاء
المهندس مــــروان الـــمالــــحــــي
المهندس أســـــامــــــة عــــــمارين
المهندس ســــــاهــــر ســــلـوادي
المهندس نـــــــــــاصــــر الـــــزعبـــي
المهندس مـــــــــأمون الـــأحمــــد
المهندسة رنـــــــــــــــــدة سـنـــــــــان
المهندس ابـــــراهيــــم أبـــو زيــــد
الدكتور المهندس خلدون شطناوي
المهندس حــــــيــــدر حـــــــداديـــــــــــــــــــن
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الكادر اإلداري والطبي لدائرة التأمين الصحي
مدير التأمين الصحي:
المهندس سمير بديع الخطيب
قسم خدمات الشتركين:
السيد باسل أبو سنينة ( رئيس القسم)
اآلنسة نبيلة وحيد
السيد أحمد شريم
السيد عبدالله الشوابكة
القسم الطبي
الدكتور فالح الدبك (رئيس القسم)
الدكتور يوسف الفقيه
السيد ثائر رمضان
السيد علي الحسامية
السيد ليث أبو اربيحه
اآلنسة أمل أبو رمضان
السيدة نسرين خزنة
السيدة سماح الحوراني
األنسة لميس الشخشير
األنسة دالية التويمي
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البرنامج التأميني ( شباب ) 1
يشمل التغطية (داخل وخارج المستشفى  /درجة أولى)
أوال  :شروط االشتراك
 .1البوليصة مخصصة للمهندسين والمهندسات فقط ( بدون عائالت أو والدين )
 .2عمر المشترك من  22عام حتى  30عام
 .3مسدد رسوم االشتراك السنوي لعام 2019م

ً
ثانيا  :األقساط ونسب التغطية
التغطية داخل المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن )
سقف التغطية ( دينار اردني )

البيان
سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

10000

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة ( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

5000

االجراءات المتعلقة بتشخيص مرض السرطان لمرة واحدة مدى الحياة وبنسب تحمل خارج المستشفى

1000

سقف التغطية لبرنامج ( رعاية) بالتعاون مع مؤسسة الحسين لعالج السرطان ولمى الحياة

10000

نسبة التغطية

90%

التغطية خارج المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة من قبل المؤمن )
تشمل زيارة الطبيب واألدوية الموصوفة والتحليالت المخبرية واألشعة وحاالت الطوارئ وحاالت تنظير الجهاز الهضمي
وفحص النوم
البيان

سقف التغطية

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

 500دينار

سقف العالج الطبيعي(شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب أسعار الحد األدنى المعتمد وضمن الشبكة الطبية)

 10جلسات

نسبة التغطية لكشفية الطبيب العام أو الخاص داخل الشبكة الطبية المعتمدة ويستثنى االجراءات األخرى التي تتم داخل العيادة حيث
تغطى حسب البند اعاله

نسبة التغطية

80%

100%
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تغطيات عالج السرطان
تتــم التغطيــة مــن خــال برنامــج ( رعايــة ) لتغطيــة عــاج الســرطان بالتعــاون مــع مركــز الحســين للســرطان
وضمــن الشــروط والتعليمــات وفتــرات االنتظــار الصــادرة عــن مركــز الحســين للســرطان فقــط وبســقف
تغطيــة (10000دينــار) لمــدى الحيــاة للفــرد الواحــد (وال تقبــل الفواتيــر النقديــة لتغطيــة عــاج الســرطان)

ً
ثالثا :االقساط التأمينية للبرنامج ( شباب ) 1
والذي يشمل التغطية ( داخــل وخـارج المستشفى وعلى الدرجة األولى )
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الفئات العمرية

القسط التأميني

من  – 22أقل من  30عام

 140دينار

البرنامج التأميني ( شباب ) 2

يشمل التغطية (داخل المستشفى فقط  /درجة أولى)
أوال  :شروط االشتراك
 .1للمهندسين خريجي عام  2018و2019
 .2عمر المشترك من  22عام حتى 26عام
 .3ان يكون المشترك مسدد رسوم االشتراك السنوي لعام 2019م واشتراك التقاعد حتى تاريخ تقديم الطلب
ً
ثانيا  :سقف التغطية داخل المستشفى ونسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى

البيان

سقف التغطية ( دينار اردني )

نسبة التغطية ضمن الشبكة الطبية المعتمدة

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

2000

% 90

ً
ثالثا :االقساط التأمينية للبرنامج ( شباب  )2والذي يشمل التغطية ( داخــل المستشفى )
الفئات العمرية

القسط التأميني

من  26 – 22عام

مجاني
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مزايا و منافع إضافية
يوفــر التأميــن التغطيــة التأمينيــة والعالجيــة لالم ـراض التاليــة بعــد مــرور فت ـرات االنتظــار ادنــاه وتحســب فت ـرات االنتظــار مــن
تاريــخ بدايــة االشــتراك وذلــك لبرنامــج التأميــن
امراض الجهاز الهضمي غير المزمنة

 6أشهر

أمراض الجهاز التنفسي ( الربو القصبي )

 6أشهر

امراض المفاصل والعظام غير المزمنة

 9اشهر

التهاب الكبد الوبائي ( ) C ، B

 12شهر

األورام

 6أشهر

استئصال اللوزتين والناميات األنفية وعمليات الجيوب
األنفية

 12شهر

الفتـق

 6أشهر

دوالي الخصيتين غير المتعلقة بالعقم

 12شهر

الغدد الدهنية والثواليل وأكياس الشعر واكياس المبايض

 6أشهر

البواسير الشرجية والناسور الشرجي

 6أشهر

تليفات والتصاقات الرحم /استئصال الرحم  /عملية
التنظيفات الرحمية والتنظير الرحمي والتهبيطة الرحمية

 12شهر

االضطرابات الهرمونية

 24شهر

حصوة الكلى والمرارة

 6أشهر

الفيتامينات للفحوصات والعالج

 6أشهر

العالج الطبيعي

 9أشهر

وصور الرنين وتحرير العصب والوتر وتخطيط الدماغ
واالعصاب

 9أشهر

تنظير المعدة واالمعاء (العلوي والسفلي )

 6أشهر

فحص النوم (انقطاع التنفس االنسدادي)

الصور الطبقية

12

 6أشهر

 12شهر

اإلستثناءات
يســتثنى مــن التأميــن :مراجعــات الطبيــب  ،العالجــات  ،ألع ـراض ،الحــاالت الطبيــة  ،اإلج ـراءات والمصروفــات المرتبطــة بهــا أو
الناتجــة عنهــا للحــاالت التاليــة :
 .1أي اجراء طبي يتم خارج الشبكة الطبية المعتمدة لدى نقابة المهندسين .
 .2األمراض المزمنة
 .3مراجعات الحمل والوالدة واالجهاض .
 .4الحاالت الخلقية على سبيل المثال ال الحصر ( الخصية الهاجرة .. ،الخ )
 .5األمراض السابقة للتامين .
 .6العالجــات الترفيهيــة  :العــاج أو الخدمــات المقدمــة فــي أي بيــت راحــة  ،منتجــع ،عيــادة مائيــة ،مصــح أو مؤسســة رعايــة
طويلــة األمــد والتــي ال تعتبــر مستشــفى ،واإلقامــة فــي المستشــفى والتــي تــم ترتيبهــا بشــكل كامــل أو جزئــي ألســباب منزليــة.
 .7الفحوصــات الطبيــة الروتينيــة أو الفحوصــات الجســمانية العامــة أو الفحوصــات غيــر المتعلقــة بشــكوى أو أعــراض مرضيــة
محــددة  ,فحــص النظــر وفحــص اآلذن الروتينــي ،التلقيــح ضــد األمــراض ،المطاعيــم ضــد الحساســية  ،الشــهادات الطبيــة ،
الفحوصــات ألجــل التوظيــف أو الســفر ,ودراســة الجينــات الوراثيــة .
 .8كافــة األجهــزة المســاعدة  :علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (األجهــزة المســاعدة علــى التنفــس ,والســمع النظــارات الطبيــة
والعدســات  ,األط ـراف الصناعيــة واألحذيــة الطبيــة  ,الكراســي الطبيــة وجميــع لــوازم المعاقيــن والعجــزة  ... ,الــخ ) .
 .9العــاج التجميلــي أو الجراحــة التجميليــة مــا لــم تكــن للضــرورة بســبب إصابــة جســدية مــن حــادث مشــمول بالتأميــن أثنــاء فتــرة
التغطيــة.
 .10انحراف الوتيرة األنفية.
 .11جميــع الحــاالت المرتبطــة بالعقــم والخصوبــة وجميــع وســائل منــع الحمــل وأجهــزة التحكــم وتنظيــم النســل وكل مــا لــه عالقــة
بالتلقيــح الصناعــي وأطفــال األنابيــب وكل الوســائل والعمليــات المســاعدة علــى الحمــل وكذلــك جميــع الوســائل التشــخيصية
والعالجيــة ألمـراض العقــم وعــاج الضعــف الجنســي واعتــال الوظائــف الجنســية.
 .12عمليات النقل واالستبدال :األجهزة التصحيحية واألدوات الطبية وجميع عمليات النقل بما فيها نقل الدم واعطائه.
 .13زراعــة األعضــاء  :الحصــول علــى العضــو المـراد زراعتــه وجميــع التكاليــف التــي يفرضهــا الشــخص المتبــرع بالعضــو والحصــول
علــى قلــب صناعــي ...الــخ.
 .14عالج وأدوية األمراض واالضطرابات النفسية والعقلية والعصبية والصرع .
 .15الحاالت المتعلقة بصعوبات التعلم و النطق والتوحد .
 .16األمراض الجنسية  :كل ما يتعلق باألمراض الناتجة عن االتصال الجنسي مثل( السيالن  ,الزهري  ..الخ)
 .17اإليــذاء الشــخصي  :العالجــات الناتجــة عــن اإلصابــات التــي يحدثهــا الشــخص لنفســه نتيجــة ســوء الســلوك الشــخصي
والمشــاجرات  ،والشــغب ،االنتحــار  ،تعاطــي وإدمــان الكحــول والمخــدرات والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن نشــاطات خطــرة
َ
والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن الرياضــات التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (ركــوب الدراجــات النارية الطيران ،تســلق الجبال
َ
الــذي يســتلزم إســتعمال الحبــال ،الرياضــات تحــت المــاء التــي تتطلــب معــدات صناعيــة ،الهبــوط بالمظــات ســباق الســيارات،

13

كافــة الرياضــات الفرديــة ،كافــة الرياضــات التــي يمارســها المشــترك بشــكل دائــم) و حــوادث الشــغب واالضطرابــات :
اإلصابــة أثنــاء الخدمــة بــدوام كامــل كعضــو فــي الشــرطة أو الجيــش والمشــاركة فــي الحــرب واإلصابــة الناتجــة عــن انشــطار
أو انصهــار نــووي أو تلــوث إشــعاعي أو نتيجــة للحــروب الكيماويــة البيولوجية،واألعمــال اإلرهابيــة ،الشــغب  ،الفوضــى
واالضطرابــات المدنيــة  ،أو أي تصرفــات غيــر قانونيــة ويشــمل ذلــك فتــرة الســجن الناتجــة عــن مثــل هــذه األعمــال والحــاالت
القضائيــة.
 .18العــاج خــارج األردن  :كافــة العالجــات واألدويــة واإلجـراءات الطبيــة التــي يتلقاهــا المشــترك خــارج األردن بمــا فــي ذلــك
الحــاالت الطارئــة.
 .19حوادث السير والعمل :
 .20حب الشباب  -الكلف و النمش  -تساقط الشعر والصلع – التصبغ ( التلون الجلدي ).
ً
 .21الفيتامينات  :إال إذا كانت كعالج وال يوجد بديل لهذا العالج (تدفع نقدا وتقدم للنقابة ألخذ القرار المناسب بها).
 .22كافة المستحضرات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة كعالجات .
 .23غسيل الكلى والديلزة وأية أمراض تغطيها الدولة.
 .24األمراض التي تستلزم حجر صحي .
 .25تصحيح حدة اإلبصار بكافة أشكاله والقرنية المخروطية والحول.
 .26التبول الليلي الالإرادي .
 .27كافــة اإلجـراءات والعمليــات التــي ليــس لهــا تســعيرة لــدى نقابــة األطبــاء يتــم التعامــل معهــا بموجــب مــا هــو مســعر
لحالــة مشــابهة لهــا أو المماثــل لهــا كحالــة طبيــة.
 .28أيــة اجـراءات تتعلــق بمعالجــات األســنان وتشــمل الكشــفية  ،حــاالت الدخــول للمستشــفى  ،حــاالت التخديــر المعالجــة
األدويــة الموصوفــة  ،وكافــة التغطيــات المتعلقــة باألســنان .
 .29ايــة اج ـراءات أو العمليــات التــي تتعلــق بالســمنة مهمــا كانــت االســباب علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قــص المعــدة
شــفط الدهــون  ،عمليــات ربــط المعــدة الــخ.....

 .30فحص الحساسية الشامل ( . ) Inhalant panel , food panel
 .31أي معالجــة داخــل المستشــفى أو فحوصــات وغيرهــا مــن اإلجـراءات التــي يمكــن عملهــا خــارج المستشــفى
بــدون تعريــض صحــة المشــترك للخطــر.
 .32أي خدمات صحية أو عالجية ال تزال تحت التجربة أو الدراسة ولم تثبت فائدتها الطبية.
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الشروط العامة وتعليمات برامج التأمين لعام  2019م
 .1يحــق المشــترك خــال (  30يــوم ) مــن تاريــخ االشــتراك االنتقــال مــن برنامــج شــباب (  ) 2الــى بـــرنــامـــــج شــبــــاب
(  ) 1وتســديد مــا يترتــب عليــه مــن فروقــات لألقســاط التأمينيــة .
 .2البوليصــة مخصصــة للمهندســين بــدون العائــات وحســب التعليمــات اعــاه وفــي حــال الرغبــة فــي اضافــة
العائلــة اوالوالديــن يتــم االشــتراك علــى البوليصــة العامــة للمهندســين .
 .3البرامج ال تغطي االمراض المزمنة
 .4البرامج ال تغطي مراجعات الحمل والوالدة للمهندسات .
 .5تعتبــر العمليــات واإلجـراءات والفحوصــات أدنــاه عمليــات عيــادة وإجـراء خــارج المستشــفى لمشــتركي برنامـــج
( شــباب  ) 1فقــط حتــى لــو تــم عملهــا فــي المستشــفى ويحســب مــن ســقف خــارج المستشــفى بعــد إنقضــاء
فتـرات اإلنتظــار وعلــى النحــو التالــي :

.
 .إجراء فحص النوم (انقطاع التنفس االنسدادي)
تنظير المعدة واإلثنى عشر والقولون

 .6تطبــق فتـرات االنتظــار لــكل برنامــج مــن برامــج التأميــن ( شــباب  1و شــباب  ) 2بشــكل منفصــل مــع االخــذ بعيــن
االعتبــار مــا يلــي :
للمشــتركين بالتأميــن فــي برنامــج شــباب  ( 1داخــل وخــارج المستشــفى ) عــام 2019م وكانــوا خــال عــام 2018م
مشــتركين فــي برنامــج شــباب  ( 2داخــل المستشــفى فقــط ) يتــم تطبيــق فت ـرات االنتظــار مــن تاريــخ بدايــة االشــتراك
وتســديد الرســوم لعــام 2019م وذلــك لتغطيــات خــارج المستشــفى .
 .7يتحمــل المشــترك مســؤولية متابعــة ســقف التغطيــة المتعلــق بــه وفــق أي برنامــج يشــترك عليــه ويلتــزم بتســديد أيــة
تجــاوزات لهــذه الســقوف وأيــة ذمــم ماليــة لصالــح صنــدوق التأميــن الصحــي.
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مواعيد االشتراك

ً
 .1تبدأ السنة التأمينية اعتبارا من  1/1/2019وحتى 31/12/2019
 .2يســمح باالشــتراك أو تجديــد االشــتراك حتــى تاريــخ 31/3/2019م شــريطة تســديد رســوم كامــل العــام  ،وال
تغطــى أيــة إج ـراءات طبيــة تمــت قبــل تقديــم طلــب االشــتراك أو تجديــد االشــتراك وتســديد الرســوم .
 .3يســمح بتجديــد االشــتر ًاك بعــد ً انقضــاء التاريــخ المنصــوص عليــه فــي البنــد األول أعــاه وبــذات الشــروط علــى
أن يدفــع المشــترك رســما إضافيــا علــى قيمــة المبلــغ المطلــوب منــه لتجديــد االشــتراك وبنســبة اضافيــة علــى
النحــو التالــي
 % 10 .حتى  2019/6/30م .
 % 20 .من  2019/7/1م حتى نهاية العام .
 .4تبدأ التغطية التأمينية للمشتركين الجدد بعد ( 14يوم) من تاريخ االشتراك .
 .5يخضع المشترك لفترات االنتظار من تاريخ تسديده رسوم االشتراك.
 .6يحــق للمشــترك الغــاء اشــتراكه فــي التأميــن الصحــي واســتعادة المبلــغ المدفــوع فقــط خــال اســبوعين مــن
تاريــخ تقديــم طلــب االشــتراك فــي التأميــن الصحــي شــريطة عــدم اســتخدام التاميــن خــال هــذه الفتــرة

تعليمات بطاقة التأمين الصحي
 .1يحصــل كل مشــترك علــى بطاقــة تأميــن مــرة واحــدة فــي الســنة تتــم المعالجــة بموجبها لدى الشــبكة الطبيــة المعتمدة
وفــي حــال فقدانهــا وطلــب إصــدار بطاقــة جديــدة يتــم دفع مبلــغ ( )5دنانير.

 .2يمنع استخدام بطاقة التامين الصحي من غير صاحبها تحت طائلة المسؤولية .
تعليمات نماذج المعالجة للمشتركين في برنامج شباب  ( 1داخل وخارج المستشفى )
 .1يستخدم نموذج المعالجة الصادر عن دائرة التأمين الصحي لدى الطبيب المعتمد في الشبكة الطبية فقط .
 .2سعر نموذج المعالجة ديناران.
ً
 .3الحد االعلى للفرد الواحد في السنة (  ) 14نموذج أو سقف المعالجة خارج المستشفى أيهما يستهلك أوال .
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الحاالت الطارئة

 .1تعريفها ( :الحالة الطارئة هي الحالة التي أي تأخير بعالجها قد يؤدي إلى خطر على حياة المشترك ،وال يمكن
تأجيلها أما الحاالت التي تخضع لفترات إنتظار تغطى بمبلغ (  ) 450دينار فقط ومن سقف داخل المستشفى )
 .2تعني الحالة الطارئة هي إحدى الحاالت التالية :

آالم البطن الحادة

الجروح العميقة التي تحتاج إلى تدخل جراحي

آالم الذبحة الصدرية الحادة

دخول جسم غريب لجسم اإلنسان

الكسور

الحروق

التسمم الغذائي

الحرارة المرتفعة

المغص الكلوي

الغيبوبة

 .3في الحاالت الطارئة يتم مراجعة الجهات الطبية المعتمدة فقط.
 .4يجب إبراز بطاقة التأمين الصحي لدى الجهة الطبية المعالجة.
 .5تسديد نسبة التحمل المستحقة لدى الجهة الطبية المعتمدة.
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اجراءات تقديم الخدمات

ً
اوال  :زيارة األطباء المعتمدين لدى الشبكة الطبية للمشتركين في برنامج شباب  ( 1داخل وخارج المستشفى )
 .1تتم زيارة األطباء المعتمدين في الشبكة الطبية حسب نموذج المعالجة فقط.
 .2النماذج الطبية المعتمدة متوفرة لدى التأمين الصحي في النقابة وفروع النقابة في المحافظات .
 .3على المؤمن إبراز بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
 .4تسديد نسبة التحمل المستحقة على االجراءات الطبية داخل العيادة .
ً
ثانيا  :صرف األدوية والفحوصات المخبرية واألشعة وجلسات العالج الطبيعي لدى الشبكة الطبية المعتمدة
للمشتركين في برنامج شباب  ( 1داخل وخارج المستشفى )
 .1إبراز نموذج الطبيب المعتمد لصرف العالج أو المختبر أو األشعة أو جلسات العالج الطبيعي.
 .2إبراز بطاقة التأمين الصحي للجهات الطبية .
 .3تسديد نسبة التحمل المستحقة على العالجات للجهة الطبية .
 .4يتــم صــرف الوصفــات الطبيــة واجـراءات الفحوصــات المخبريــة واألشــعة لألمـراض غيــر المزمنــة للمشــتركين والمنتفعيــن
فقــط خــال (  7ايــام ) مــن تاريــخ تعبئــة نمــوذج المعالجــة مــن قبــل الطبيــب المعتمــد لــدى النقابــة وبعــد ذلــك
التاريــخ يفقــد المؤمــن حقــه فــي صــرف العــاج علــى حســاب صنــدوق التأميــن الصحــي

ً
ثالثا  :دخول المستشفى للمشتركين في برنامج شباب  ( 1داخل وخارج المستشفى ) وشباب 2
(داخل المستشفى فقط )
 .1على المشتركين مراجعة المستشفيات المعتمدة في حالة التحويل من الطبيب المعتمد.
 .2إبراز بطاقة التأمين الصحي والبطاقة الشخصية.
 .3يقوم المستشفى بعمل إجراءات الدخول وهذه اإلجراءات تستغرق بعض الوقت منها عمل تقرير وإرساله
للتأمين الصحي ألخذ الموافقة أو الرفض .
 .4يتم إدخال المريض حسب درجة اشتراكه في التأمين الصحي بعد الحصول على الموافقة.
 .5يسدد المريض نسبة التحمل المستحقة للمستشفى مباشرة .
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لالستفسار يرجى االتصال على
+962 6 5000 900
M +962 79 795 8801
E health@jea.org.jo
W WWW.Jea.Org.Jo
Health Insurance Department/ Jordan Engineers Association
T

F

نتمنى لكم الصحة و العافية
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