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اإدارة اخلـدمـات

ال�صـئـون ال�صحيـة

الئـحـة نظـام عـالج المحـاليـن للمعـا�ش



مقــــــدمــــة

RRR

_    تتقدم اإدارة اخلدمــات بال�شكر والتقدير والعرفان لكل من �شاهم فى هذا امل�شروع العظيم الذى ميثل اإجنازاً 

عظيمًا لكل من اأمر به و�شاهم فيه بالراأى اأو الفعل . فهذه اخلدمة الطبية تعترب رد جميل للعاملني بهيئة قناة 

ال�شوي�ش املحالني اإىل املعا�ش والذين اأم�شوا حياتهم وقدموا ت�شحياتهم فى خدمة الهيئة ومبجرد ما تبنى �شيادة 

والبناء  بالفكر  الهيئة  مواقع  من  موقع  كل  فى  ال�شريفة  الأيدى  اإنطلقت  امل�شروع  هذا  الهيئة  رئي�ش  الفريق/ 

والتجهيز واجلميع كان ي�شارع الزمن لإجناز ما هو مكلف به فى اأقل مده ممكنه لكى يبداأ العمل فى امل�شروع مع 

اأوائل العـــام املــاىل 2014/2013 .

_    �شاهم فى و�شع هذه الالئحة نخبة متميزة من ال�شادة املتخ�ش�شني فى املجال القانونى واملحا�شبى وذوى اخلربة 

العاملني  على  التي�شري  حيث  من  والهيئات  ال�شركات  لبع�ش  املماثلة  اللوائح  من  بالعديد  الأ�شتعانة  ومتت 

والتب�شيط لالأجراءات مما يوؤدى اإىل تقدمي خدمة متميزة والإ�شتعانه بجميع اإمكانيات م�شت�شفيات هيئة قناة 

ال�شوي�ش عالوة على الإ�شتعانة بنخبة متميزة من الأ�شت�شاريني فى جميع التخ�ش�شات الطبية بغية تقدمي 

اأف�شل خدمة طبية ممكنة . 

_    ومع املجهودات املبذولة من اجلميع لإجناح هذه املنظومة اإل اأننا ب�شر ومن املمكن اأن يكون هناك بع�ش الق�شور 

ولكن يجب اأن ي�شتمر التطوير والتحديث لهذا العمل اجلليل كلما ا�شتطعنا لذلك �شبياًل .
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)البـــــاب االأول(

ن�شــــــاأة النظــــــام

RRR

مــــــــــادة )1(

الطبية  واملراكز  الهيئة  مب�شت�شفى  املعا�شات  اأربـاب  لعالج  املنتدب  الإدارة  جمـل�ش  ع�شـو  من  بقـرار  النظـام  هذا  ين�شاأ 

املتخ�ش�شة لذلك .

مـــــــــادة )2(

هذا النظام يتبع اإدارة اخلدمات بالهيئة وت�شرف على تنفيذه اإداريًا وفنيًا باأعتباره اأحد اأق�شام الرعاية ال�شحية التابعة 

لها وتخ�شي�ش العمالة الإدارية والفنية الالزمة لإدارتها ومبا يكفل ح�شن اأداء الرعاية ال�شحية .

مـــــــــادة )3(

ي�شـتفيد من نظـام عـالج العامليـن بعد املعـا�ش وامل�شـار اإليهم باملـــادة )1( من وظيفة نائب مدير وما يعادلها وما دونـها . 

مـــــــــادة )4(

العاملني  لعالج  وذلك  ال�شوي�ش(   - بور�شعيد   - )الإ�شماعيلية  الثالث  القناة  املخ�ش�شةمبدن  بالأماكن  النظام  بهذا  يعمل 

ال�شابقني بالهيئة والذين اأحيلوا اإىل املعا�ش فى فرتات ما قبل ن�شاأة هذا النظام ومن �شيتم اإحالتهم م�شتقباًل بعد بلوغهم ال�شن 

القانونية ما مل ي�شدر ب�شاأنهم حكم جنائى اأو تاأديبى باأنهاء اخلدمة .

مـــــــــادة )5(

يكون الأن�شمام اإىل هذا النظام من بني العاملني احلالني وال�شابقني اإختياريًا .

مـــــــــادة )6(

يتقدم الراغب فى الإ�شرتاك فى هذا النظام بطلب اإىل اللجنة املخت�شة بالإ�شراف عليه باملدينه التى يقيم بها قبل اإحالته 

اإىل املعا�ش مبدة ل تقل عن �شهرين لقيد اإ�شمه ، وتقوم اللجنة بفح�ش الطلب والت�شريح ب�شرف الدفاتر الطبية الالزمة ل�شرف 

العالج وعمل التحاليل والأ�شعة.

مـــــــــادة )7(

يتعهد امل�شرتك باملوافقة على اإتباع النظم والتعليمات اخلا�شة بالنظام وقبوله للعقوبات املقررة فى حالة خمالفته لها .

مـــــــــادة )8(

ين�شاأ لكل م�شرتك بهذا النظام ملف ي�شجل به كافة خدمات الرعاية الطبية التى يح�شل عليها من نظام عالج العاملني 

بعد املعا�ش طوال فرتة اإ�شرتاكه بالنظام .
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)البـــاب الثـــانى(

الرعــايـه الطبـيـــة

RRR

مـــــــــادة )9(

ي�شتفيد امل�شرتك بهذا النظام بكافة اأوجه الرعاية الطبية التى تقدمها م�شت�شفيات الهيئة ومراكزها الطبيه مبدن القناة 

الثالث على النحو التاىل :

اأوال :  خــدمـــات طبيــة تـوؤدى للم�شـرتك باملجـــان :

اأو  الأخ�شائيني  اأو  العام  املمار�ش  بها  يقوم  والتى  النظام  بهذا  اخلا�شة  اخلارجية  العيـادات  بجميع  الطبى  _   الك�شــف 

الإ�شت�شاريني العاملني بالهيئة واملتعاقد معهم .

_  جميع اخلدمـــات الطبية املقدمـة بعيــادات الأ�شنان فيما عدا عمليـات التجميـل والتقويـم والتـركيـب . 

_  جل�شات الغ�شيل الكلوي وبدون حد اأق�شى .

_   �شــيارة الأ�شعاف املجهزة ) �شامل اإنتقال الطبيب ملنزل املري�ش عند ال�شرورة ( لنقل املـ�شرتك من واإىل امل�شت�شفى داخـل 

اأو خـارج مـدن القنـاة .

_    تكاليف العمليات ذو الطابع اخلا�ش يتحملها هذا  النظام بعد موافقة ع�شو جمل�ش الإدارة املنتدب .

ثــانيــــا :   حتت�شـب اأ�شـعار الأقــامــة والعمليـــات اجلــراحيـة طبقاً لالأ�شـــعار املعمـــول بها لعــــالج اأربـــــاب املعا�شات بالئحــة عــــالج 

م�شت�شفى الهيئة .

ثـالثـــــًا :  مينح امل�شرتك خ�شما قدره 80 % من اأ�شعار الغرباء بالكامل على جميع الفحو�شات الطبية واملعملية املقدمة باأق�شام 

)الأ�شعة والتحاليل والعالج الطبيعى وجميع العيادات الطبية ( ، حتى ولو كان غري مقيم بامل�شت�شفى .

رابـعــــًا : خــدمــات طبيــة يتحـمـل امل�شـرتك ن�شـبة منهـا :

_   يتحمل امل�شرتك ن�شبة 10 % من اإجماىل تـكاليف الأجهزة التعوي�شية .

_   يتحمل امل�شرتك 10 % من قيمة الأدوية وامل�شتلزمات الطبية �شواء كان مقيمًا بامل�شت�شفى اأو غري مقيم بها وذلك ب�شعر 

توريدها ملخازن الهيئة.
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مــــــــادة )10(

التحـويـــل من  اأن يعـتمــد طـــلب  اأى جـهـــة خـارجيـة عــلى  اإىل  امل�شـرتك  املريــ�ش  املعـــالج بتحــويل  الطـبيب  _   يقــــوم 

ال�شيد الدكتور / مديـــر امل�شت�شفى.

_   حتدد جلنة الأ�شراف على النظام اجلهـات اخلارجيـة التى �شيتم التعاقد معها لتحـويل املريـ�ش على اأن يتـم اإعـالن ذلك 

للم�شرتكني بهذا النظام .

_   عند تعر�ش اأيًا من امل�شرتكني فى هذا النظام لأزمة �شحية فى اأى مكان داخل جمهورية م�شر العربية فيما عدا مدن 

القناة الثالث له احلق فى التوجه اإىل اأقرب م�شت�شفى متعاقد معها مبعرفة اللجنة امل�شرفة على النظام وفى حالة تعذر 

ذلك ميكن التوجه اإىل اأقرب م�شت�شفى جامعى اأو حكومى متميز اإذا ما اأقت�شت ال�شرورة ذلك على اأن يتم تقدمي كافة 

امل�شتندات والتقارير الطبية الدالة على ذلك للجنة امل�شرفـــة فى خالل �شهر من تاريخ مغادرته للم�شت�شفى .

مــــــــادة )11(

10بهذا  ورقم  وثـالثـا(  )ثانيـا   9 رقم  باملادتني  ورد  ملـا  وفقًا  امل�شرتك  عالج  تـكاليف  عن  النظـام  يتحمله  ملا  الأق�شى  احلد 

النظام هو 10000 جنيه )ع�شرة اآلف جنيهًا( �شنويًا ويف حالة جتاوز هذا املبلغ يتحمل امل�شرتك الفرق لإ�شتكمال عالجه.

على اأن يتم اإعادة العر�س على جمل�س اإدارة الهيئة م�شتقباًل ب�شاأن زيادة احلد الأق�شى لإمكان جمابهة معدلت الت�شخم 

فى اأ�شعار العالج والدواء .

مــــــــادة )12(

ت�شرف الأدوية للع�شو امل�شرتك فى هذا النظام مبوجب دفرت طبى �شخ�شى خا�س باملعا�شات  يحتوى على عدد/24 تذكرة 

دواء ويتم جتديده بعد اإنتهائه بحد اأدنى �شنة من تاريخ اإ�شداره ويتم ال�شرف من �شيدليات خم�ش�شة لهذا النظام وفقًا للنظام 

املعمول به ل�شرف الأدوية بالهيئة .

مــــــــادة )13(

اللجنة  مبعرفة  حتدد  ثالثية  جلنة  من  تو�شية  على  بناء  نوعها  كان  اأيا  للم�شرتك  الالزمة  التعوي�شية  الأجهزة  ت�شرف 

للنق�س  ال�شكلي  الإ�شتكمال  �شاأنها  من  ،ل  احلياة  على  املري�س  معاونة  �شرفها  �شاأن  من  يكون  اأن  وب�شرط  النظام  على  امل�شرفة 

الع�شوي الناجت عن احلالة املر�شية.
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البـــاب الثــالـث

اإدارة نظـــام العــــالج
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مــــــــادة )14(

جمل�س  ع�شو  من  بقرار  ت�شكيلها  يتم  املعا�س  بعد  العاملني  لعالج  املخ�ش�شة  الطبية  املراكز  ومتابعة  لالأ�شراف  جلنة  تن�شاأ 

الإدارة املنتدب برئا�شة مدير اإدارة اخلدمات وع�شوية ممثلى الإدارات املعنية بالهيئة.

مــــــــادة )15(

الــالزم  امل�شـتقبلى  والتخطيط  العـــامة  ال�شيا�شات  واإقــرار  ودرا�شـة  ببحـث  ال�شـابقة  باملـــادة  اإليـها  امل�شــار  اللجــنة  تخت�س 

لهذا النظـام.

مــــــــادة )16(

اأو التعيني فيما يتعلق بالأطباء املمار�شني  اإليها بالتن�شيق مع الإدارات املعنية وذلك بالن�شبة للتعاقد  تقوم اللجنة امل�شار 

العامني والأخ�شائيني والإ�شت�شاريني وكذلك ال�شاأن فيما يتعلق بالإداريني واملحا�شبني املاليني الالزمني للجهاز الإداري للمراكز 

الطبية امل�شار اإليها وذلك وفقًا لإحتياجات هذا النظام .

مــــــــادة )17(

تقوم اللجنة بو�شع القواعد املالية والنظم املحا�شبية والدورات امل�شتندية واملخزنية الالزمة حل�شن �شري العمل واإنتظامه 

داخل املراكز الطبية التى تقوم باأداء اخلدمة دون الإخالل مبا ورد باملادة )30( بهذه الالئحة .

مــــــــادة )18(

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها كلما اإقت�شت ال�شرورة ذلك وتكون اإجتماعات اللجنة �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�شائها 

وعند الت�شاوى فى الت�شويت يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س وتعر�س تو�شيـات هذه اللجنة على ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب 

لإعتمادها .

مــــــــادة )19(

تعترب ميزانيــة عــالج العامليـن بعـد املعــا�س جــزءاً مـن ميـزانيـــة الهيئــة ويخ�ش�س لهـا املبــالغ املعتمدة مبــوازنة الهيئة 

من كل عام ماىل .

مــــــــادة )20(

واللوائح  التعليمات  خالف  اإذا  نهائية  اأو  حمددة  ملدد  للم�شرتك  الطبية  الرعاية  بوقف  تو�شى  اأن  الإ�شراف  للجنة  يجوز 

اخلا�شة بنظام العالج املذكوروذلك بعد العر�س على ع�شوجمل�س الإدارة املنتدب .

مــــــــادة )21(

ين�شاأ �شندوق لتلقي �شكاوي ومقرتحات املر�شى باملراكز الطبية املخ�ش�شه لذلك ودرا�شتها واإبداء الراأى فيها مما يوؤدى اإىل 

جناح النظام وزيادة كفاءته .
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البـــاب الـرابــع

املـــــوارد املـــالـيـــة

RRR

مــــــــادة )22(

تتـكون مــوارد النظـام مما يلى :

1-   تقـوم هيئة قناة ال�شوي�س بتمـويـل نظام عالج العـاملني بعد املعا�س باملبالغ املخ�ش�شة من ميـزانيـة الهيئـة فى بداية كل 

عام ماىل ويجوز تعديل هذا املبلغ بالزيادة طبقًا ملعدلت اإرتفاع اأ�شعار العالج والدواء وما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

2 ـ   اأيـة مـوارد اأخـرى يتـم اإ�شتحداثهـا بعـد ذلك ب�شـرط احل�شـول علـى موافقـة جملـ�س اإدارة الهيئة .
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البـــاب اخلــامـ�س

الأحــكـام العــامـــة

RRR

مــــــــادة )23(

يقوم جميع العاملني باملراكز الطبية وامل�شت�شفيات من اأطباء واإداريني وغريهم املعينني بالهيئة بتقدمي كافة اأوجه الرعاية 

ال�شحية للم�شرتكني بهذا النظام دون تقا�شيهم اأى اأجور اأ�شافية ويعترب هذا العمل جزء ل يتجزاأ من عملهم الأ�شلى.

مــــــــادة )24(

فى حالة �شرف العالج ال�شهري لالأمرا�س املزمنة يتم اإعادة الفح�س الطبي )قوم�شيون طبي( كل �شتة اأ�شهر ملراجعة الدواء 

الذي يح�شل عليه امل�شرتك ويجوز له فى خالل اأ�شبوع اأن يتقدم مبا يفيد اإعرتا�شه على راأى القوم�شيون م�شفوعًا بتقرير طبى 

اأو امل�شت�شفيات املعرتف بها لدى هيئة قناة ال�شوي�س على نفقته اخلا�شة ويقر القوم�شيون الطبى ذلك  من اأحد الإ�شت�شاريني 

على اأن ترد له هذه النفقات فى حالة قبول تظلمه .

مــــــــادة )25(

يتم توفري �شيارة اإ�شعاف اأو و�شيلة نقل منا�شبة فى حالة ال�شرورة بناء علي تو�شية الطبيب املعالج لنقل املري�س امل�شرتك 

اإيل م�شت�شفى الهيئة اأو اأى م�شت�شفى خارجى حمول اإليه .

مــــــــادة )26(

حرمان  اإيل  يوؤدى  بها  العاملني  اأو  الطبية  املراكز  مقدرات  علي  بالتعدي  املعا�س  بعد  العاملني  عالج  نظام  لئحة  خمالفة 

امل�شرتك من العالج ملدة �شهرين �شواء ارتكب الفعل مبعرفته اأو مرافقيه، متى مت حترير تقرير بالواقعة موقعًا عليه من رئي�س 

املركز والطبيب وع�شو فريق التمري�س املخت�شني وفرد الأمن املكلف بحرا�شة املركز وفى حالة تكرار املخالفات من ذات امل�شرتك 

يحرم نهائيًا من نظام العالج بعد املعا�س مع حتميله جميع التكاليف الناجتة عن تعديه فى جميع الأحوال .

مــــــــادة )27(

كل من ت�شرف بالبيع اأو الهبة اأو باأية طريقة اأخرى فى دواء �شرف له عن طريق هذا النظام يحرم نهائيًا من عالج العاملني 

بعد املعا�س ، وكل من اتخذ و�شيلة غري �شرعية من العاملني باملركز الطبي وال�شيدليات التابعة لها لعالج غري امل�شتحقني فى هذا 

النظام اأو العاملني به مينع من ال�شتمرار فى العمل فيه اأيًا كان من�شبه بعد العر�س على ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب مع عدم 

الإخالل بحق الهيئة فى توقيع العقوبة التاأديبية املنا�شبة عليه.

مــــــــادة )28(

يجوز للم�شرتك فى نظام عالج العاملني بعد املعا�س العدول عن الإنتفاع بهذا النظام بعد تقدمي الطلب اإيل اجلهة املخت�شة 

وذلك فى اأية مرحلة ول يجوز له طلب ال�شرتاك مرة اأخرى اأيًا كانت الأ�شباب .
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مــــــــادة )29(

ين�شاأ ثالث وحدات ح�شابية باملراكز الطبية املخ�ش�شة للنظام وتكون تابعة للوحدة احل�شابية املركزية لإدارة اخلدمات 

اإجماىل بجميع م�شروفات  امل�شرتكني كُلُ على حدة وعمل مركز تكلفة  التكلفة لكل مري�س من  بالإ�شماعيلية حل�شاب قيمة 

هوؤلء امل�شرتكني خالل ال�شنة املالية للتن�شيق مع الإدارة املالية �شمانًا لعدم جتاوز املبلغ املخ�ش�س من وزارة املالية مبيزانية 

هيئة قناة ال�شوي�س مع مراعاة تطبيق الدورة امل�شتندية التى يتم الأتفاق عليها بني اإدارة اخلدمات واإدارة ال�شئون املالية .

مــــــــادة )30(

الطبى  املركز  فى  املعا�س  بعد  العاملني  عالج  نظام  فى  امل�شرتكني  باأعداد  تف�شيلية  ب�شجالت  احل�شابية  الوحدات  حتتفظ 

التابع لها الوحدة ومراجعته �شهريًا حلذف من اإنتهت ع�شويته بالوفاة اأو بالعدول عن الأ�شتمرار فى النظام حتى يكون العدد 

اأ�شا�شها جتديد الدفاتر الطبية للم�شرتكني فى  املوجود بال�شجل معرباً عن امل�شرتكني املنتفعني فعليًا بالنظام والتى يتم على 

النظام امل�شار اإليه .

مــــــــادة )31(

يراجع هذا النظام �شنويًا باإ�شافة العاملني املحالني للمعا�س الراغبني فى الإنتفاع مبزاياه وحذف من خرجوا منه بالوفاة 

اأو بالعدول عن الإ�شتمرار .

مــــــــادة )32(

ينتهي عالج امل�شتفيدين فى هذا النظام بوفاة امل�شرتك اأو العدول عن الإ�شتمرار فيه .

مــــــــادة )33(

يتعني النظر فى اإعــادة تقييـم هذه الالئـحـة اإذا دعــــت ال�شــرورة وذلك بعد العر�س والت�شديق من ع�شو جمل�س الإدارة 

املنتـدب .

مــــــــادة )34(

ي�شـــرى العمــل بهــــذه الالئحـــة اإعتبــــاراً مــن بدايــة العــــام املـــــــــاىل 2013 / 2014  .
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