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تــقــدمــة اللجنة المشتركة إلدارة نقابة صيادلة األردن

الزميالت والزمالء الصيادلة،
تنص قوانين مهنة نقابة الصيادلة على أن كل صيدالني  / صيدالنية مؤمن صحياً ولقد 
سعت نقابة الصيادلة لتحقيق األمن الصحي لمنتسبيها وعائالتهم من خالل برامج التأمين 
الصحي المختلفة فأصبح جميع الصيادلة، عائالتهم، موظفي النقابة وعائالتهم وموظفي 
إنجازاً  يعتبر  الذي  األمر  الصحي  التأمين  مظلة  تحت  منضوين  عائالتهم  و  الصيادلة 
نوعياً وبنفس الوقت وفر الشعور باألمان تجاه أمر يعد من  أهم جوانب متطلبات الحياة 

العصرية. 

الزميالت و الزمالء الصيادلة،
يسعدنا إعالمكم بأن تعليمات برامج التأمين الصحي في نقابة الصيادلة تعتبر من أفضل 
أنظمة التأمين الصحي في االردن من حيث التغطيات المشمولة للمستفيدين مقارنة بمبلغ 
القسط الشهري وذلك بشهادة المختصين في شركات التأمين، شركات إدارات التأمين 
الصحي ومسؤولي التأمينات في النقابات االخرى وتتمتع هذه البرامج بدرجة عالية من 

الشفافية واألمان والمصداقية واإلستقرار.

الزميالت والزمالء الصيادلة،
يقف خلف هذا النجاح المستمر وهذا التميز، تعاونكم مع نقابتكم، حرصكم على مقدرات 
النقابة كما هو حرص ورعاية وتفان زميالت وزمالء لكم متطوعين في لجنة متخصصة 

وشبه متفرغة منتخبة من الهيئة العامة إلدارة هذا الصندوق التضامني التكافلي الهام.
في الصفحات التالية تلخيص موجز ودليل سهل التتبع لكل الزميالت والزمالء الصيادلة 
لمعرفة ماهية هذه »البرامج« ومدى تناسبها مع إحتياجاتهم الشخصية واألسرية والعملية.

}من المهم قبيل زيارة أي من مقدمي الخدمات الصحية
)الطبيب، المختبر، مركز األشعة، مركز العالج الطبيعي، المستشفى، الصيدلية و أية جهة 

صحية أخرى( التأكد من أن كالً منهم ما زال يعمل و معتمداً ضمن الشبكة الصحية، توفيرا 
ألوققاتكم و التكلفة المالية عليكم{
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تـقـدمـة لـجـنـة الـتـأمـيـن الـصحـي الـنـقـابـيـة

للعام الخامس على التوالي تتصدى هذه اللجنة التطوعية و المنتخبة من الهيئة العامة في 
إدارة برامج التأمين الصحي النقابية بمهنية عالية و توازن مثالي بين الخدمات المقدمة 

للمستفيدين و مصادر دخل الصندوق المالية.
تتميز برامج التأمين الصحي النقابية »البرامج« بما يلي:

	 / الصيدالني  من  لكل  )التغطيات(  اإلحتياجات  مع  لتتناسب  »البرامج«  تنوع 
الصيدالنية واإلمكانيات المادية والرغبات الشخصية لكل منهم.

	 ،إمكانية تغطية عائلة الصيدالني في أي من األربعة »4« برامج بما في ذلك الزوجة
األبناء، البنات و الوالدين..

	 »أعفاء أي من أفراد عائلة الصيدالني / الصيدالنية من اإلشتراك بأي من »البرامج
عند توفر تأمين صحي آخر ألي منهم بإستثناء تأمين المدارس و الجامعات داخل 

األردن.
	 وخارج داخل  »البرامج«  بأحد  وعائالتهم  الصيدالني  موظفي  تغطية  إمكانية 

المستشفى.
	 إن مقارنة التغطيات التي تقدمها مختلف »البرامج« مقارنة بتكلفة القسط السنوي

تعتبر األفضل في سوق التأمين الصحي األردنية.
	.كل »البرامج« مغطاة في أرقى المستشفيات في المملكة بالدرجة األولى

من المتعارف عليه بأن التأمين الصحي في أي مؤسسة عامة أو خاصة يعتبر مصدر 
إستنزاف مالي مستمر لهذه المؤسسات بما في ذلك النقابات المهنية و بالتحديد نقابتنا إال 
أنه و هلل الحمد فإن التأمين الصحي النقابي كصندوق تكافلي تضامني بين أعضائه قد 
حقق للسنة الرابعة على التوالي إعتماداً ذاتياً على دخله مما شجعنا على تحسين مستوى 
الخدمات المقدمة في كل عام وخاصة هذا العام وهذا ما سيلمسه الجميع عند مطالعة هذا 

الدليل السريع.
نغدو ممتنين تفضلكم في إعالمنا بأي مالحظة، إستفسار، إضافة و / أو تحسين سواء 
كتابة إلى لجنة التأمين الصحي في عمان أو فروع النقابة في المحافظات أو عبر وسائل 
لمهنتنا  التميز  وإستمرارية  والتحسين  التطوير  من  لتمكيننا  وذلك  اإلجتماعي  اإلتصال 
وراء  من  إليهم، وهللا  وباإلنتماء  وبخدمتهم  بهم  نفخر  الذين  ومهنيينا  الراقية  اإلنسانية 

القصد.

}التأمين الصحي، نظام تضامني تكافقلي بين األعضاء و مظهر حضاري و من أهم مققاييس 
نجاح المجتمعات الحديثة{
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صحي آخر

صيادلة ممن لهم تأمين 
صحي اإلجباري “اإللزامي” داخل المستشفى فقط لل

التأمين ال

الرقم
التغطيات بشكل عام

القيمة دأ.
مالحظات

أ
ت 

من الحاال
ألي 

ت 
جميعاً للمستشفيا

ف تغطية اإلدخال 
سق

صيدالنية.
صيدالني / ال

ضية لل
المر

1500 .-

صاه مبلغ -.1500 
صحي اآلخر بحد أق

%60( مما ال يغطيه التأمين ال
تغطية ستون )

دأ. بالسنة بشرط إبراز ما يلي:
صلية.

ض األ
ت القب

صول سندا
* و

صدقة.
صورة م

صلية أو 
* الفاتورة األ

صدقة.
صورة م

ت دخول المستشفى أو 
صلي عن الحالة التي إستدع

* تقرير طبي أ
صدقة. او

صورة م
صلي عن الحالة التي خرج بها من المستشفى أو 

 * تقرير طبي أ
ب من التأمين اآلخر يبين فيه المبلغ الذي قام    بتسديده عن هذه الحالة.

* كتا
ث 

ض و الحمل الهاجر حي
ت الوالدة بأنواعها واإلجها

ف أعاله حاال
ضمن السق

* يت
ف 

ف  فرعي قيمته مئة و خمسين “-.150”دأ. و يعتبر جزءا من هذا السق
لها سق

اإلجمالي.

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ب-1
سنوياً داخل 

واحدة 
ت لمرة 

صيدالنيا
ف الوالدة العادية لل

سق
المستشفى بحد أعلى.

150 .-

%60 من قيمة الفاتورة المقبولة بشرط:
يغطى 

* تحقيق المالحظة في »أ-1«  أعاله.
ص لهذه الغاية.

ص
* أن ال تزيد نسبة التغطية عن المبلغ المخ

صحي آخر.
ت أن لديها تأمين 

* إبرازما يثب

ب-2
ت لمرة واحدة سنوياً داخل 

صيدالنيا
صرية لل

ف الوالدة القي
سق

المستشفى.
200 .-

ب-1« أعاله.
ت البند »

س شروط المبينة في مالحظا
نف
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صحي آخر

صيادلة ممن لهم تأمين 
صحي اإلجباري “اإللزامي” داخل المستشفى فقط لل

التأمين ال

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ب-3
ت لمرة واحدة سنوياً.

صيدالنيا
ض القانوني لل

ف التغطية لإلجها
سق

150 .-
ب-1« أعاله.

س الشروط المبينة في البند »
نف

ب-4
ت لمرة واحدة سنوياً.

صيدالنيا
ف التغطية للحمل الهاجر لل

سق
150 .-

ب-1« أعاله.
س الشروط المبينة في البند »

نف

الرقم
صيدالنية

صيدالني و ال
الرسوم السنوية على ال

القيمة دأ.
مالحظات

ج
صيدالنية فقط.

صيدالني / ال
ال

24 .-
بمعدل دينارين »02« إثنين شهرياً.

الرقم
حاالت عامة

--------
مالحظات

د-1
ت 

أجور اإلقامة اليومية بالمستشفى، األطباء، العناية الحثيثة، العمليا
ت المستشفى ... إلخ.

الجراحية و خدما
--------

صحي النقابية في ذلك 
ب أسعار الجهة المعتمدة إلدارة برامج التأمين ال

حس
ت البند »أ« أعاله.

ب مالحظا
العام وحس

د-2

صلية أو مختومة و التقرير الطبي 
صول األ

ب إبراز الفواتير و الو
يج

صل أو الفاتورة لدى 
صى من تاريخ الو

خالل ستين »60« يوماً كحد أق
ب األسعار المعتمدة 

صحي بالنقابة. تسدد بعد تدقيقها وحس
قسم التأمين ال

لدى شركة إدارة التأمين.

--------
----------------------------------------------------

ب أعينهم المحافظه على حقوقنا و مكتسباتنا جميعاً سواء مع شركة إدارة 
}لجنة إدارة التأمين الصحي النققابية لجنة منتخببة من الهيئة العامة، مهمتهم و نص

ت الصحية، صندوق التأمين الصحي النققابي و أية جهة أخرى. المحافظه على ديمومة صندوق التأمين الصحي النققابي بكفقاءة، 
التأمين الصحي، مقدمي الخدما

ت الضابطة لبرامج التأمين الصحي. رفع 
ك ضمن التعليما

إستمرارية و تميز فهو صندوق وقفي. تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة و متوفرة و بعدالة للكل و ذل
ت{

ت المقدمة سواء الفندقية، الصحية أو الطبية بالتحديد في المستشفيا
ك ممكناً و لكل حالة و تطوير نوعية الخدما

ت المالية السنوية كلما كان ذل
التغطيا



الدليل السريع لبرامج التأمين الصحي النقابية

5
صيادلة

صحي اإلجباري »أمان« داخل المستشفى فقط لل
التأمين ال

صيادلة وعائالتهم 
صحي آخر و عائالتهم و موظفي نقابة ال

س لهم تأمين 
ممن لي

الرقم
صيادلة

صيادلة و غير ال
ف التغطيات لل

سقو
القيمة دأ.

مالحظات

أ-1
صيادلة.

ضية العادية الواحدة بالمستشفى بالدرجة األولى لل
الحالة المر

 5000 .-
---------------------

أ-2
صيدالني.

ضية العادية الواحدة بالمستشفى بالدرجة األولى غير ال
الحالة المر

 4000 .-
---------------------

أ-3
ب، العمود 

صا
ب، الدماغ، األع

ت بالمستشفى )القل
على اإلجراءا

ضية الواحدة 
الحالة المر

صيادلة.
صل( بالدرجة األولى لل

ب المفا
الفقري و تركي

6000 .-
---------------------

أ-4
ب، العمود 

صا
ب، الدماغ، األع

ت بالمستشفى )القل
على اإلجراءا

ضية الواحدة 
الحالة المر

صيدالني.
صل( بالدرجة األولى غير ال

ب المفا
الفقري و تركي

5000 .-
---------------------

أ-5
صيادلة.

ت العادية بالمستشفى بالدرجة األولى لل
ف التغطية السنوية للحاال

سق
10000 .-

---------------------

أ-6
صيدالني.

ت العادية بالمستشفى بالدرجة األولى غير ال
ف التغطية السنوية للحاال

سق
8000 .-

---------------------

أ-7
ب، 

صا
ب، الدماغ، األع

ضية بالمستشفى )القل
ت المر

ف التغطية السنوية على اإلجراءا
سق

صيادلة.
صل( بالدرجة األولى لل

ب المفا
العمود الفقري و تركي

15000 .-
---------------------

أ-8
ب، 

صا
ب، الدماغ، األع

ضية بالمستشفى )القل
ت المر

ف التغطية السنوية على اإلجراءا
سق

صيدالني.
صل( بالدرجة األولى غير 

ب المفا
العمود الفقري و تركي

12500 .-
---------------------

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ب-1
التغطية للوالدة العادية مرة واحدة سنوياً داخل المستشفى.

300 .-
ت فقط. 

صيدالنيا
لل

ب-2
صرية مرة واحدة سنوياً داخل المستشفى.

التغطية للوالدة القي
450 .-

ت فقط. 
صيدالنيا

لل

ب-3
ض القانوني مرة واحدة سنوياً.

التغطية لإلجها
200 .-

ت فقط. 
صيدالنيا

لل

ب-4
التغطية للحمل الهاجر مرة واحدة سنوياً.

200 .-
ت فقط. 

صيدالنيا
لل
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صيادلة

صحي اإلجباري »أمان« داخل المستشفى فقط لل
التأمين ال

صيادلة وعائالتهم 
صحي آخر و عائالتهم و موظفي نقابة ال

س لهم تأمين 
ممن لي

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ب-5

صاريفها 
صاريفها  أو أي والدة وم

صغر ألي حالة حمل وم
ال يسدد أي مبلغ مهما كبر أو 

صة 
ص

ب قيمة التغطية المخ
صرية وحس

ت والدة عادية أو قي
إال بعد عملية الوالدة سواء كان

صود لكل حالة على 
ث ال يزيد مبلغ التغطية عن المبلغ المر

ت الناظمة بحي
ب التعليما

وحس
حده. إن كان الوالدين و األسرة منتسبين لبرنامج التأمين »أمان« يعتبر المولود إستمرارية.

-------------

صول الوالدة في أي يوم وأي شهر من السنة 
عند ح

صحي في ذلك 
ضم المولود للتأمين ال

و هناك رغبة ب
العام فإنه يتم تسجيل المولود إعتباراً من اليوم األول 
من شهر الوالدة ودفع الرسوم من مطلع ذلك الشهر وإال 
يعتبر المولود غير مؤمن. الحقاً تطبق تعليمات التأمين 

صحي في البرنامج »أمان«.
ال

الرقم
نسبة التحمل داخل و خارج الشبكة 

على المؤمن 
على التأمين النقابي 

ج-1
داخل المستشفى / داخل الشبكة يدفع المستفيد عند خروجه نسبة تحمله فقط.

10%
ب األسعار المعتمدة.

%90 حس
يتحمل الباقي أي 

ج-2
ب النقابة بنسبة تحملها.

داخل المستشفى/ خارج الشبكة يدفع المستفيد كامل الفاتورة ويطال
20%

ب األسعار المعتمدة.
%80 حس

يتحمل الباقي أي 

الرقم
الرسوم السنوية

القيمة دأ.
مالحظات

د-1
صيادلة و أفراد عائالتهم ≤ 17 سنة في 01/01/2016.

ال
72 .-

أي بمعدل ستة »-. 06« دأ شهرياً.

د-2
صيادلة > 17 سنة في 01/01/2016.

أفراد عائلة ال
60 .-

أي بمعدل خمسة »-. 05« دنانير شهرياً.

الرقم
فترات اإلنتظار

وجودها
مالحظات

هـ-1
ت فقط(. 

صيدالنيا
للمستفيدين المستمرين من السنة السابقة )ال

ال يوجد إنتظار
ض و الحمل 

ت الحمل، الوالدة واإلجها
تشمل حاال

الهاجر.
هـ-2

ض و الحمل الهاجر. 
ت الحمل، الوالدة واإلجها

للمستفيدين الجدد و في حاال
يوجد إنتظار

ت فقط.
صيدالنيا

لل

هـ-3
صل بال إنقطاع 

ب المستمر و المتوا
ب ستة »6« أشهر من تاريخ اإلنتسا

فترة اإلنتظار تحس
ت 

س من تاريخ ظهور الحالة بما في ذلك حاال
س برنامج التأمين( و لي

صحي )نف
في التأمين ال

ض و الحمل الهاجر.
الحمل والوالدة واإلجها

-----------
-----------------
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صيادلة

صحي اإلجباري »أمان« داخل المستشفى فقط لل
التأمين ال

صيادلة وعائالتهم 
صحي آخر و عائالتهم و موظفي نقابة ال

س لهم تأمين 
ممن لي

الرقم
الحاالت الطارئة

التعامل معها
مالحظات

و
ص الكلوي، الحروق، الجروح، 

ت، المغ
ض و اإللتواءا

ضو
آالم البطن الحادة، الكسور، الر

ت الجراحية، دخول جسم 
ب الرئوي، التداخال

صدرية الحادة، التسمم الغذائي، اإللتها
الذبحة ال

ت حرارة األطفال. 
ب و إرتفاع درجا

غري
تعامل كطوارىء

ف التغطية 
سق

ت 
صا

ص
مخ

من 
صم قيمتها 

تخ
السنوية سواء تم إعتبارها كدخول المستشفى أو 

كحالة طارئة.

الرقم
الحاالت اليومية

التعامل معها
مالحظات

ز
صى الكلوية،  القسطرة، 

ت الح
ت الهوائية، تفتي

صبا
التنظير العلوي و السفلي، تنظير الق

ضعي و الكلي، 
ت الباسور و الناسور، إستخدام البنج المو

ت، حاال
المعالجة بغرفة العمليا

ت.
ب التعليما

ت العيون حس
معالجة حاال

ت 
تعامل كحاال

يومية

ف التغطية 
سق

ت 
صا

ص
مخ

من 
صم قيمتها 

تخ
السنوية سواء تم إعتبارها كدخول المستشفى أو 

كحالة يومية.

الرقم
حاالت عامة

-------------
مالحظات

ح-1
ت المستشفى و أجور 

ت الجراحية و خدما
أجور األطباء، اإلقامة في العناية الحثيثة، العمليا

اإلقامة لكل ليلة.
-------------

ت المعتمدة إلدارة التأمين 
ب أسعار الجها

حس
صحي.

ال

ح-2
ض و تقرير طبي و ذلك 

ت القب
صلية و سندا

ت المطالبة خارج الشبكة تبرز الفواتير األ
إن كان

ب 
صل أو الفاتورة. تسدد بعد تدقيقها وحس

صى من تاريخ الو
خالل ستين »60« يوماً كحد أق

األسعار المعتمدة لدى شركة إدارة التأمين.
------------

-----------------------------------

الرقم
ف

ثمن بطاقات هوية التعري
القيمة دأ.

مالحظات

ط-1
صحي النقابي »أمان«.

ب لبرنامج التأمين ال
ثمن بطاقة المعالجة واإلنتسا

01 .-
-------------------------------------

ط-2
ف لبطاقة المعالجة »أمان« ألول مرة.

صدار بدل فاقد أو تال
ثمن إعادة إ

 02 .-
-------------------------------------

ط-3
ضافية.

ف لبطاقة المعالجة »أمان« مرة إ
صدار بدل فاقد أو تال

ثمن إعادة إ
04 .-

-------------------------------------
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8
صيادلة

صحي اإلختياري«رعاية« داخل وخارج المستشفى لل
التأمين ال

وعائالتهم و موظفيهم و عائالتهم

الرقم
صيادلة

صيادلة و غير ال
ف التغطيات لل

سقو
القيمة دأ.

مالحظات

أ-1
التغطية للحالة العادية الواحدة بالمستشفى بالدرجة األولى.

 5000 .-
-------------------------------------------------

أ-2
ب، الدماغ، 

ت بالمستشفى )القل
ضية الواحدة على اإلجراءا

الحالة المر
صل( بالدرجة األولى.

ب المفا
ب، العمود الفقري و تركي

صا
األع

 7000 .-
صول الحالة يحق للمستفيد أن ينتقل إلى البرنامج التأميني »رعاية-

بمجرد ح
مزمن”.

أ-3
ت العادية )بإستثناء أ-4( بالمستشفى 

ف التغطية السنوية للحاال
سق

بالدرجة األولى.
12000 .-

-------------------------------------------------

أ-4
ب، 

ضية بالمستشفى )القل
ت المر

ف التغطية السنوية على اإلجراءا
سق

صل( بالدرجة 
ب المفا

و تركي
ب، العمود الفقري 

صا
الدماغ، األع

األولى.
15000 .-

صول الحالة يحق للمستفيد أن ينتقل إلى البرنامج التأميني »رعاية-
بمجرد ح
مزمن”.

الرقم
زيارات األطباء خارج المستشفى

العدد
مالحظات

ب-1
ب خارج المستشفى.

ت للطبي
عدد الزيارا

ت
08 زيارا

* خارج أو داخل الشبكة. 
ب خالل يومين مجاناً، بعد ذلك و أقل 

س الطبي
س الحالة ونف

ت لنف
* المراجعا

ف الكشفية. 
ص

من عشرة أيام بن
ت الحمل 

ف األدوية المزمنة أو  زيارا
صر

ب ل
ت الطبي

ب زيارا
* ال تحس

ض القانوني و الحمل الهاجر.
والوالدة و اإلجها

ب-2
ب العام.

نسبة التحمل عند الطبي
 -. 02 دأ.

ب فوراً بالعيادة من المؤمن.
تدفع للطبي

ب-3
صائي.

ب األخ
نسبة التحمل عند الطبي

-. 03 دأ.
ب فوراً بالعيادة من المؤمن.

تدفع للطبي

ب-4
ت أخرى(.

ف المعالجة السنوية خارج المستشفى )أدوية وإجراءا
سق

-. 750 دأ.
صيد أيهما أسبق.

ت الثمانية أو إستهالك قيمة هذا الر
حتى نفاذ الزيارا
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9
صيادلة

صحي اإلختياري«رعاية« داخل وخارج المستشفى لل
التأمين ال

وعائالتهم و موظفيهم و عائالتهم

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ج-1
سنوياً داخل 

ت الحمل و الوالدة العادية مرة واحدة 
تغطية إجراءا

ت و 
صيدالنيا

ت و ما يلزم خارج المستشفى لل
المستشفى والمراجعا

صيادلة فقط.
ت ال

زوجا
550 .-

ب-1« أعاله و 
ت الثمانية الواردة في »

ب ال تحسم من الزيارا
ت الطبي

زيارا
ف هذه الحالة و البالغة خمسمئة و خمسين »-.550« دأ.

على سق

ج-2
صرية مرة واحدة سنوياً داخل 

ت الحمل و الوالدة القي
تغطية إجراءا

ت و 
صيدالنيا

ت و ما يلزم خارج المستشفى لل
المستشفى والمراجعا

صيادلة فقط.
ت ال

زوجا
800 .-

ف هذه الحالة و 
ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق

ت الطبي
زيارا

البالغة ثمانمئة »-.800« دأ.

ج-3
ت و 

صيدالنيا
ض القانوني مرة واحدة سنوياً لل

ت اإلجها
تغطية إجراءا

صيادلة فقط.
ت ال

زوجا
350 .-

ف هذه الحالة و 
ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق

ت الطبي
زيارا

البالغة ثالثمئة و خمسين »-.550« دأ.

ج-4
ت و 

صيدالنيا
سنوياً لل

ت الحمل الهاجر مرة واحدة 
تغطية إجراءا

صيادلة فقط.
ت ال

زوجا
350 .-

ف هذه الحالة و 
ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق

ت الطبي
زيارا

البالغة ثالثمئة و خمسين »-.550« دأ.

ج-5

صم 
ت خالل الحمل )مرة شهرياً( وتخ

يسمح للحامل بتسع »9« مراجعا
ب، أدوية، مختبر ... إلخ.( و ال يسدد أي مبلغ مهما 

قيمتها )كشفية طبي
صاريفها 

صاريفها  أو أي والدة وم
صغر ألي حالة حمل وم

كبر أو 
ب قيمة 

صرية وحس
ت والدة عادية أو قي

إال بعد عملية الوالدة سواء كان
ال يزيد مبلغ 

ث 
ت الناظمة بحي

ب التعليما
صة وحس

ص
التغطية المخ

صود لكل حالة على حده. إن كان الوالدين و 
التغطية عن المبلغ المر

األسرة منتسبين لبرنامج التأمين »رعاية« يعتبر المولود إستمرارية.

ت
09 زيارا

ضم 
صول الوالدة في أي يوم وأي شهر من السنة و هناك رغبة ب

عند ح
صحي في ذلك العام فإنه يتم تسجيل المولود إعتباراً من 

المولود للتأمين ال
اليوم األول من شهر الوالدة ودفع الرسوم من مطلع ذلك الشهر وإال يعتبر 
صحي في البرنامج 

ت التأمين ال
الحقاً تطبق تعليما

غير مؤمن. 
المولود 

»رعاية«.

الرقم
نسبة التحمل داخل و خارج الشبكة 

نسبة المؤمن 
نسبة تحمل التأمين النقابي 

د-1
داخل المستشفى / داخل الشبكة يدفع المؤمن عند خروجه نسبة تحمله 

فقط.
10%

ت.
ب األسعار و التعليما

%90 حس
يتحمل الباقي أي 

د-2
ب 

داخل المستشفى/ خارج الشبكة يدفع المؤمن كامل الفاتورة ويطال
النقابة بنسبتها.

20%
ت.

ب األسعار و التعليما
%80 حس

يتحمل الباقي أي 

د-3
خارج المستشفى / داخل الشبكة يدفع المؤمن عند خروجه نسبة تحمله 

فقط.
20%

ت.
ب األسعار و التعليما

%80 حس
يتحمل الباقي أي 
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10
صيادلة

صحي اإلختياري«رعاية« داخل وخارج المستشفى لل
التأمين ال

وعائالتهم و موظفيهم و عائالتهم

الرقم
نسبة التحمل داخل و خارج الشبكة 

نسبة المؤمن 
نسبة تحمل التأمين النقابي 

د-4
ب 

خارج المستشفى/خارج الشبكة يدفع المؤمن كامل الفاتورة ويطال
النقابة بنسبتها.

30%
ت.

ب األسعار و التعليما
%70 حس

يتحمل الباقي أي 

د-5
األدوية / داخل الشبكة يدفع المؤمن نسبة تحمله فقط.

30%
ت.

ب األسعار و التعليما
%70 حس

يتحمل الباقي أي 

د-6
ب النقابة 

األدوية / خارج الشبكة يدفع المؤمن كامل الفاتورة ويطال
بنسبتها.

40%
ت.

ب األسعار و التعليما
%60 حس

يتحمل الباقي أي 

الرقم
الرسوم السنوية

القيمة دأ.
مالحظات

هـ-1
صيادلة و أفراد عائالتهم ≤ 17 سنة في 01/01/2016.

ال
252 .-

أي بمعدل واحد و عشرين »-. 21« دأ شهرياً.
هـ-2

صيدالني  > 17 سنة في 01/01/2016.
أفراد عائلة ال

192 .-
.ً أي بمعدل ستة عشر »-. 16« دأ شهريا

هـ-3
صيادلة و أفراد عائالتهم ≤  17 سنة في 01/01/2016.

غير ال
276 .-

أي بمعدل ثالثة و عشرين »-. 23« دأ شهرياً.

هـ-4
صيدالني > 17 سنة في 01/01/2016.

أفراد عائلة غير 
216 .-

أي بمعدل ثمانية عشر »-. 18« دأ شهرياً.
الرقم

فترات اإلنتظار
وجودها

مالحظات

و-1
ت الحمل، الوالدة 

للمستفيدين المستمرين من السنة السابقة بما فيها حاال
ض و الحمل الهاجر. 

واإلجها
ال يوجد 
إنتظار

صيادلة.
ت ال

ت و زوجا
صيدالنيا

لل

و-2
ض و 

للمستفيدين الجدد بما فيها الحمل و الوالدة بنوعيها واإلجها
الحمل الهاجر.

يوجد إنتظار
صيادلة.

ت ال
ت  وزوجا

صيدالنيا
لل

و-3

ب المستمر 
ب ستة »6« أشهر من تاريخ اإلنتسا

فترة اإلنتظار تحس
س البرنامج التأميني( 

صحي )نف
صل بال إنقطاع في التأمين ال

و المتوا
ت الحمل والوالدة 

ظهور الحالة بما في ذلك حاال
س من تاريخ 

و لي
ض و الحمل الهاجر.

واإلجها

----------
-------------------------------------------------

الرقم
حاالت عامة

----------
مالحظات

ز-1
ف خارج المستشفى. 

صاري
ف الحالة الواحدة )النموذج( لكامل الم

سق
-. 50 دأ.

ب أخذ موافقة التأمين من قبل مقدم الخدمة.
يج
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صيادلة

صحي اإلختياري«رعاية« داخل وخارج المستشفى لل
التأمين ال

وعائالتهم و موظفيهم و عائالتهم

الرقم
حاالت عامة

---------
مالحظات

ز-2
ت العالج الطبيعي خارج المستشفى

جلسا
ت

10 جلسا
ف المعالجة السنوية خارج 

ب-4« أعاله )سق
صم قيمتها من البند رقم »

تخ
المستشفى(.

ز-3
ت العالج الطبيعي داخل المستشفى.

جلسا
غير محدد

ف الحالة في المستشفى و 
سف

ت داخل المستشفى من قيمة 
ب الجلسا

تحس
ض النظر عن عددها.

بغ

ز-4
ت 

ت الجراحية وخدما
أجور األطباء، اإلقامة في العناية الحثيثة، العمليا

المستشفى و أجور اإلقامة لكل ليلة. 
---------

----
صحي. 

ت المعتمدة إلدارة التأمين ال
ب أسعار الجها

حس

ز-5

ت 
سندا

صلية و 
خارج الشبكة تبرز الفواتير األ

ت المطالبة 
إن كان

صى من 
ض و تقرير طبي و ذلك خالل ستين »60« يوماً كحد أق

القب
ب األسعار المعتمدة 

صل أو الفاتورة. تسدد بعد تدقيقها وحس
تاريخ الو

لدى شركة إدارة التأمين.

------------
--------------------------------------------------

الرقم
ف

ثمن بطاقات هوية التعري
القيمة دأ.

مالحظات

ح-2
صحي النقابي 

ب لبرنامج التأمين ال
واإلنتسا

ثمن بطاقة المعالجة 
»رعاية«.

01 .-
--------------------------------------------------

ح-1
ف لبطاقة المعالجة »رعاية« ألول 

صدار بدل فاقد أو تال
ثمن إعادة إ

مرة.
 02 .-

--------------------------------------------------

ح-2
ف لبطاقة المعالجة »رعاية« مرة 

صدار بدل فاقد أو تال
ثمن إعادة إ

ضافية.
إ

04 .-
--------------------------------------------------

ب، المختبر، مركز األشعة، مركز العالج الطبيعي، 
ت الصحية )الطبي

}من المهم قبيل زيارة أي من مقدمي الخدما
المستشفى، الصيدلية و أية جهة صحية أخرى( التأكد من أن كالً منهم ما زال يعمل و معتمداً ضمن الشبكة الصحية، 

توفيرا ألوققاتكم و التكلفة المالية عليكم{
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صحي اإلختياري “رعاية - مزمن«

التأمين ال
صيادلة و عائالتهم فقط 

داخل وخارج المستشفى لل

الرقم
صيادلة

التغطيات لل
القيمة دأ.

مالحظات

أ-1
التغطية للحالة العادية الواحدة بالمستشفى بالدرجة األولى.

 05000.-
----------------------------------------------------

أ-2
ب، 

صا
ب، الدماغ، األع

ت بالمستشفى )القل
على اإلجراءا

ضية الواحدة 
الحالة المر

صل( بالدرجة األولى.
ب المفا

العمود الفقري و تركي
07000.-

----------------------------------------------------

أ-3
ت العادية )بإستثناء أ-4( بالمستشفى بالدرجة األولى.

ف التغطية السنوية للحاال
سق

12000.-
----------------------------------------------------

أ-4
ب، الدماغ، 

ضية بالمستشفى )القل
ت المر

على اإلجراءا
ف التغطية السنوية 

سق
صل( بالدرجة األولى.

ب المفا
ب، العمود الفقري و تركي

صا
األع

15000.-
----------------------------------------------------

أ-5
ض المزمنة.

ف التغطية السنوية ألدوية األمرا
سق

00750 .-
)70%

%30 + التأمين النقابي 
نسبة تحمل )المستفيد 

الرقم
زيارات األطباء خارج المستشفى

العدد
مالحظات

ب-1
ب خارج المستشفى.

ت للطبي
عدد الزيارا

ت
08 زيارا

* خارج أو داخل الشبكة. 
ب خالل يومين مجاناً، 

س الطبي
س الحالة ونف

ت لنف
* المراجعا

ف الكشفية.     
ص

بعد ذلك وأقل من عشرة أيام بن
ف األدوية المزمنة أو  

صر
ب ل

ت الطبي
زيارا

ب 
ال تحس

 *
ض القانوني و الحمل الهاجر.

ت الحمل والوالدة و اإلجها
زيارا

ب-2
ب العام.

نسبة التحمل عند الطبي
-. 02 دأ.

ب فوراً بالعيادة من المؤمن.
تدفع للطبي

ب-3
صائي.

ب األخ
نسبة التحمل عند الطبي

-. 03 دأ.
ب فوراً بالعيادة من المؤمن.

تدفع للطبي

ب-4
ف المعالجة السنوية خارج المستشفى موزعةً كما يلي:                          * األدوية 

سق
ت 

غير المزمنة.                                                                      * اإلجراءا
ب، مختبر، أشعة، عالج طبيعي ... إلخ.(. 

صحية )كشفية طبي
ال

---------
----

-. 300 دأ.
-. 450 دأ.

صيد  أيها 
ت الثمانية أو إستهالك قيمة هذا الر

حتى نفاذ الزيارا
ت. 

صيد  اإلجراءا
صيد األدوية و / أو ر

أسبق سواء من ر
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صحي اإلختياري “رعاية - مزمن«

التأمين ال
صيادلة و عائالتهم فقط 

داخل وخارج المستشفى لل

الرقم
ض و الحمل الهاجر

ف تغطيات الوالدة و اإلجها
سقو

القيمة دأ.
مالحظات

ج-1
ت الحمل و الوالدة العادية مرة واحدة سنوياً داخل المستشفى 

ف تغطية إجراءا
سق

صيادلة.
ت ال

ت وزوجا
صيدالنيا

ت و ما يلزم خارج المستشفى لل
والمراجعا

550 .-
ت الثمانية الواردة في 

ال تحسم من الزيارا
ب 

ت الطبي
زيارا

ف هذه الحالة و البالغة خمسمئة و 
ب-1« أعاله و على سق

«
خمسين »-.550« دأ.

ج-2
صرية مرة واحدة سنوياً داخل المستشفى 

ت الحمل و الوالدة القي
ف تغطية إجراءا

سق
صيادلة.

ت ال
ت و زوجا

صيدالنيا
ت و ما يلزم خارج المستشفى لل

والمراجعا
800 .-

ف 
ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق

ت الطبي
زيارا

هذه الحالة و البالغة ثمانمئة »-.800« دأ.

ج-3
ت 

ت و زوجا
صيدالنيا

ض القانوني مرة واحدة سنوياً لل
ت اإلجها

ف تغطية إجراءا
سق

صيادلة.
ال

350 .-
ف 

ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق
ت الطبي

زيارا
هذه الحالة و البالغة ثالثمئة و خمسين »-.550« دأ.

ج-4
ت 

زوجا
ت و 

صيدالنيا
سنوياً لل

ت الحمل الهاجر مرة واحدة 
ف تغطية إجراءا

سق
صيادلة.

ال
350 .-

ف 
ب حسبما ورد في »ج-1« أعاله و على سق

ت الطبي
زيارا

هذه الحالة و البالغة ثالثمئة و خمسين »-.550« دأ.

ج-5

صم قيمتها )كشفية 
ت خالل الحمل )مرة شهرياً( وتخ

يسمح للحامل بتسع »9« مراجعا
صغر ألي حالة حمل 

ب، أدوية، مختبر ... إلخ.( و ال يسدد أي مبلغ مهما كبر أو 
طبي

ت والدة عادية 
صاريفها إال بعد عملية الوالدة سواء كان

صاريفها  أو أي والدة وم
وم

ث ال يزيد 
ت الناظمة بحي

ب التعليما
صة وحس

ص
ب قيمة التغطية المخ

صرية وحس
أو قي

صود لكل حالة على حده. إن كان الوالدين و األسرة 
مبلغ التغطية عن المبلغ المر

منتسبين للبرنامج التأميني يعتبر المولود إستمرارية.

ت
09 زيارا

صول الوالدة في أي يوم وأي شهر من السنة و هناك 
عند ح

صحي في ذلك العام فإنه يتم 
ضم المولود للتأمين ال

رغبة ب
تسجيل المولود إعتباراً من اليوم األول من شهر الوالدة ودفع 
الرسوم من مطلع ذلك الشهر وإال يعتبر المولود غير مؤمن. 
»رعاية 

صحي في البرنامج 
ت التأمين ال

الحقاً تطبق تعليما
-مزمن«.

الرقم
نسبة التحمل داخل و خارج الشبكة 

نسبة المؤمن 
نسبة تحمل التأمين النقابي

د-1
داخل المستشفى / داخل الشبكة يدفع المستفيد عند خروجه نسبة تحمله فقط.

10%
ب األسعار المعتمدة.

%90 حس
يتحمل الباقي أي 

د-2
ب النقابة بنسبتها.

داخل المستشفى/ خارج الشبكة يدفع المستفيد كامل الفاتورة ويطال
20%

ب األسعار المعتمدة.
%80 حس

يتحمل الباقي أي 

د-3
خارج المستشفى / داخل الشبكة يدفع المستفيد عند خروجه نسبة تحمله فقط.

20%
ب األسعار المعتمدة.

%80 حس
يتحمل الباقي أي 

د-4
ب النقابة بنسبتها.

خارج المستشفى/خارج الشبكة يدفع المستفيد كامل الفاتورة ويطال
30%

ب األسعار المعتمدة.
%70 حس

يتحمل الباقي أي 
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صحي اإلختياري “رعاية - مزمن«

التأمين ال
صيادلة و عائالتهم فقط 

داخل وخارج المستشفى لل

الرقم
نسبة التحمل داخل و خارج الشبكة 

نسبة المؤمن 
نسبة تحمل التأمين النقابي

د-5
األدوية / داخل الشبكة يدفع المستفيد نسبة تحمله فقط.

30%
ب األسعار المعتمدة.

%70 حس
يتحمل الباقي أي 

د-6
ب النقابة بنسبتها.

األدوية / خارج الشبكة يدفع المستفيد كامل الفاتورة ويطال
40%

ب األسعار المعتمدة.
%60 حس

يتحمل الباقي أي 

د-7
صيدلية المختارة( يدفع المستفيد نسبة تحمله.

األدوية المزمنة )داخل الشبكة و ال
30%

ب األسعار المعتمدة.
%70 حس

يتحمل الباقي أي 

الرقم
الرسوم السنوية

القيمة دأ.
ت

مالحظا

هـ-1
صيادلة و عائالتهم ≤ 17 سنة في 01/01/2016.

ال
396 .-

ث و ثالثين »-. 33« دأ. شهرياً.
أي بمعدل ثال

هـ-2
صيادلة > 17 سنة في 01/01/2016. 

أفراد عائلة ال
396 .-

.ً ث و ثالثين »-. 33« دأ. شهريا
أي بمعدل ثال

الرقم
فترات اإلنتظار

وجودها
مالحظات

و-1
ض 

ت الحمل، الوالدة واإلجها
للمستفيدين المستمرين من السنة السابقة بما فيها حاال

و الحمل الهاجر. 
ال يوجد 
إنتظار

صيادلة.
ت ال

ت و زوجا
صيدالنيا

لل

و-2
ض و الحمل الهاجر.

للمستفيدين الجدد بما فيها الحمل و الوالدة بنوعيها واإلجها
يوجد إنتظار

صيادلة.
ت ال

ت  وزوجا
صيدالنيا

لل

و-3
صل بال 

ب المستمر و المتوا
ب ستة »6« أشهر من تاريخ اإلنتسا

فترة اإلنتظار تحس
س من تاريخ ظهور الحالة 

س البرنامج التأميني( و لي
صحي )نف

إنقطاع في التأمين ال
ض و الحمل الهاجر.

ت الحمل والوالدة واإلجها
بما في ذلك حاال

-----------
----

-------------------------------------------------

الرقم
حاالت عامة

---------
----

مالحظات

ز-1
ب، مختبر، مركز أشعة، أدوية 

ف الحالة الواحدة )النموذج( خارج المستشفى )طبي
سق

... إلخ.( للحالة الواحدة بدون موافقة من التأمين.
-. 50 دأ.

ب أخذ موافقة التأمين من قبل مقدم 
ما زاد عن هذا المبلغ يج

س المؤمن.
الخدمة و لي

ز-2
ت العالج الطبيعي خارج المستشفى

جلسا
ت

10 جلسا
صحية. 

ت ال
ب-4« أعاله اإلجراءا

صم قيمتها من البند رقم »
تخ
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صحي اإلختياري “رعاية - مزمن«

التأمين ال
صيادلة و عائالتهم فقط 

داخل وخارج المستشفى لل

الرقم
حاالت عامة

---------
----

مالحظات

ز-3
ت العالج الطبيعي داخل المستشفى.

جلسا
غير محدد

ف الحالة في 
سف

ت داخل المستشفى من قيمة 
ب الجلسا

تحس
ض النظر عن عددها.

المستشفى و بغ

ز-4
ت المستشفى و 

ت الجراحية و خدما
أجور األطباء، اإلقامة في العناية الحثيثة، العمليا

أجور اإلقامة لكل ليلة. 
---------

صحي. 
ت المعتمدة إلدارة التأمين ال

ب أسعار الجها
حس

ز-5
ض و تقرير طبي 

ت القب
صلية و سندا

ت المطالبة خارج الشبكة تبرز الفواتير األ
إن كان

صل أو الفاتورة. تسدد بعد 
صى من تاريخ الو

و ذلك خالل ستين »60« يوماً كحد أق
ب األسعار المعتمدة لدى شركة إدارة التأمين.

تدقيقها وحس
------------

--------------------------------------------------

الرقم
ف

ثمن هويات بطافات التعري
--------

مالحظات

ح-1
صحي النقابي »رعاية-مزمن«.

ب لبرنامج التأمين ال
ثمن بطاقة المعالجة واإلنتسا

-. 01 دأ.
--------------------------------------------------

ح-2
ف لبطاقة المعالجة »رعاية-مزمن« ألول مرة.

صدار بدل فاقد أو تال
ثمن إعادة إ

-. 02  دأ.
--------------------------------------------------

ح-3
ضافية.

ف لبطاقة المعالجة »رعاية-مزمن« مرة إ
صدار بدل فاقد أو تال

ثمن إعادة إ
-. 04 دأ.

--------------------------------------------------

}التأمين الصحي حق لي و لعائلتي في حياة كريمة{
ب المحافظة عليه{

}صندوق التأمين الصحي غير ربحي لذا وج
ض{

ض و جعلني نصيراً لزميلي المري
}الحمدهلل الذي عافقاني من األمرا
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صيادلة 

صحي اإلختياري “بر” داخل المستشفى فقط لوالدي ال
التأمين ال

الرقم
التغطيات

القيمة دأ.
مالحظات

أ
ضية الواحدة داخل المستشفى فقط.

ف تغطية الحالة المر
سق

صى للتغطية مبلغ -.0500 دأ. سواء داخل أو خارج الشبكة بالسنة 
الحد األق

ب ما يلي عند المطالبة من خارج الشبكة:
بشرط جل

صلية.
ض األ

ت القب
* سندا

صدقة.
صلية أو م

صورة عن الفاتورة اإلجمالية األ
 *

صدق.
صلي أو م

ت دخول المستشفى األ
* تقرير طبي عن الحالة التي إستدع

صدق عند الخروج من المستشفى عن الحالة.
صلي أو م

 * تقرير طبي أ

الرقم
الرسوم السنوية

القيمة دأ.
مالحظات

ب
ت الوالد، زوج )أزواج( الوالده، 

الوالد، األم، زوجا
72 .-

ضرورة تقديم دفتر / دفاتر العائلة.
لكل فرد منهم مع 

الرقم
ضوع

المو
القيمة دأ.

مالحظات

ج-2

ت و 
صوال

صلية و الو
ت المطالبة خارج الشبكة تبرز الفواتير األ

إن كان
صل 

صى من تاريخ الو
تقرير طبي و ذلك خالل ستين »60« يوماً كحد أق

ب األسعار المعتمدة لدى شركة إدارة 
أو الفاتورة. تسدد بعد تدقيقها وحس

التأمين.

--------
----------------------------------------------------

ج-3
صى للتغطية ألي من المشتركين.

الحد األق
500 .-

----------------------------------------------------

ج-4
ت اإلنتظار للمؤمنين من السنة السابقة )إستمرارية(. 

فترا
ال يوجد

----------------------------------------------------

ج-5
صحي.

ب للتأمين ال
ب من تاريخ اإلنتسا

فترة اإلنتظار ستة أشهر تحس
--------

----------------------------------------------------
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حاالت فترات اإلنتظار:
التنظير  الجيوب األنفية،  الشق الشرجي،  النواصير و  البواسير و  أو الناميات،  إستئصال اللوزتين 
الهاجر،  والحمل  القانوني  واإلجهاض  الحمل والوالدة  المرارة،  الفتق،  تفتيت الحصى،  بأنواعه و 
جراحة وتنظير الركبة، عمليات الساد وإرتفاع ضغط العين، القيلة واألكياس المائية، أمراض ضغط 
الدم، أمراض السكري، أمراض القلب والشرايين والدهنيات، معالجات العمود الفقري، األورام الليفية 
والبطانية الرحمية الحميدة واستئصال الرحم و دوالي األوردة ودوالي الخصية غير المتعلقة بالخصوبة 

أو أي مرض مزمن.

األدوية المزمنة:
ال تصرف األدوية المزمنة إال من صيدلية معتمدة و بإختيار المستفيد و إعالم النقابة و شركة إدارة 
التأمين بإسمها و ال يجوز شراء األدوية المزمنة نقداً من أي صيدلية معتمدة أو غيرها بإستثناء التي تم 

إعالم النقابة عنها إال في الحاالت الطارئة جداً و اإلستثنائية و بموافقة لجنة التأمين الصحي النقابية.

مالحظات هامة جداً:
أ( بموجب القانون كل الصيادلة يتمتعون بواحد من برامج التأمين الصحي التالي ذكرها.

ب( تقسم برامج التأمين الصحي النقابية إلى:
1- إجبارية “أمان” داخل المستشفى فقط:

يعتبر كل صيدالني مسجال بهذا البرنامج التأميني إذا لم يثبت أن لديه تأمين صحي آخر نافذ المفعول 
قبل الثامن والعشرين من شهر شباط )فبراير( من كل عام و موافق عليه من الجهات المعنية بالنقابة.

2- إجبارية “اإللزامي” داخل المستشفى فقط:
المفعول  نافذ  إذا أثبت أن لديه تأمين صحي آخر  التأميني  البرنامج  بهذا  يعتبر كل صيدالني مسجالً 
قبل الثامن والعشرين من شهر شباط )فبراير( من كل عام و موافق عليه من الجهات المعنية بالنقابة. 
الغاية وتحفظ صورة  لهذه  المعد  النموذج  التأمين الصحي األخرى و حسب  تسجل تفصيالت بطاقة 
التأمين  مفعول  إنتهاء  في حال  التعليمات.  التأمين وحسب  قسم  في  اآلخر  التأمين  واضحة من هوية 
إبالغ  يتوجب  الصيادلة  للحفاظ على مصالح  لم يجدد و  الميالدي و  العام  إنتهاء  قبل  الصحي اآلخر 
النقابة خالل حمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنتهاء هذا التأمين الصحي اآلخر و ذلك إلجراء ما يلزم 

من قبل النقابة. 
3- إختيارية “رعاية” داخل و خارج المستشفى: 

من حق كل صيدالني إختيار هذا البرنامج التأميني و بغض النظر عن وجود تأمين صحي آخر لديه.
األدوية  أثمان  تغطية  في  المساهمة  مع  المستشفى  وخارج  داخل   مزمن”  إختيارية “رعاية –   -4

المزمنة:
من حق كل صيدالني يعاني من أمراض مزمنة إختيار هذا البرنامج التأميني و بغض النظر عن وجود 

تأمين صحي آخر لديه.
5- إختيارية “بر” للوالدين داخل المستشفى فقط:

من حق كل صيدالني تسجيل والديه في هذا البرنامج التأميني و بغض النظر عن عمر أي من الوالدين.
من حق أي صيدالني اإلنتقال من أي برنامج تأميني )سواء إجباري أو إختياري( إلى أي من البرامج 

التأمينية )سواء إجباري أو إختياري( بعد توفر العناصر المطلوبة و حسب التعليمات.
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اإلسـتـثـنـاءات
 

من المفهوم والمتفق عليه أن “النقابة” غير مسؤولة عن دفع أية نفقات ألي عجز أو معالجة أو خدمة 
طبية ناتجة عن: 

أية إصابة أو أي مرض ينجمان بطريقة مباشرة كلياً أو جزئياً عن:   -1
االنتحار أو محاولة اإلنتحار، إيذاء النفس العمد أو محاولة ذلك سواء أكان المستفيد المشمول   -1-1

صحيح العقل أو لم يكن.
الحرب »المعلنة أو غير المعلنة« اإلضرابات، اإلشتراك في الشغب والمشاجرات والثورات   -1-2

الشعبية و التمرد و أعمال العدو األجنبي و الثورة المسلحة.
الرياضات الخطرة، ركوب المنطاد أو البالون أو الطائرة ما لم يكن المستفيد راكباً بأجر في   -1-3

طائرات تجارية مرخصة و على خطوط منتظمة، اإلشتراك في السباقات بجميع أنواعها.
التفاعالت الذرية، التلوث اإلشعاعي، التلوث الكيماوي، النشاطات الكيماوية والبيولوجية وما   -1-4

ينتج عن أخطار الطبيعة.
أدوية ومستحضرات التجميل، التشوهات الجسدية، جراحة التجميل ما لم تكن جراحة التجميل   -2
هو  ما  وكل  الصابون  الكريمات،  الشامبوهات،  بالتأمين.  مشمولة  بحالة  اإلصابة  إستدعتها 
ضريبة  يدفع  مستحضر  وكل  بأنواعه  والكلف  الجلدي  التلون  الشباب،  حب  لعالج  مسجل 

مبيعات بقيمة ستة عشر »16« بالمئة.
العالجات المستخدمة دون وصفة طبية، المواد الغذائية، المقويات و الفيتامينات و فحوصاتها   -3
المخبرية، المهدئات والمواد والمستحضرات غير المسجلة كدواء لدى المؤسسة العامة للغذاء 

والدواء األردنية و كل مستحضر يدفع ضريبة مبيعات بقيمة ستة عشر »16« بالمئة.
الحاالت المرضية السابقة لتاريخ بدء التأمين الصحي، »المستفيدون الجدد« عادة يخضع كل   -4

منهم لفترة إنتظار مدتها مئة وثمانون »180« يوماً. 
الفحوصات العامة الدورية، أية فحوصات أو معالجة غير متعلقة بأعراض محددة )تشخيص   -5
الطبيب المختص( أو العالجات الوقائية، فحوصات النوم، التطهير “الطهور” والتطعيم كذلك 

النقاهة والعناية في المنتجعات وغيرها من أماكن الراحة والحجر الصحي والتطعيم.
معالجة األمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية والبهاق.  -6

األمراض الخلقية ومضاعفاتها، الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية ومعالجة األمراض   -7
التناسلية و الجنسية، مرض نقص المناعة المكتسبه »اإليدز« ما لم يكن متسبباً عن نقل دم 
ملوث بسبب عملية جراحية أثناء سريان التأمين و العجز و األمراض الجنسية. معالجة العقم 
واإلنجاب، إضطرابات الدورة الشهرية، موانع الحمل بكافة أنواعها باإلضافة إلى فحوصات 

إكتشاف الحمل.
طب و جراحة األسنان واللثة ما لم يكن ناتجاً عن أي حالة مشمولة بالتأمين وفي جميع الحاالت   -8

تستثنى قيمة الجسور واألسنان والتيجان المذهبة والكروم والكوبلت وتكاليف تركيبها.
معالجة الحاالت المستعصية الطويلة األمد مثل الفالج، الكساح، الشلل الجزئي أو الكلي، العمى    - 9

... إلخ. الخرف، الرعاش و الزهايمر.
الخلل العقلي أو النفسي، الصرع أو إدمان المخدرات و الكحول و / أية مواد محظورة أو    - 10 
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جرعات األدوية الزائدة وعالج المعوقين و تدريبهم. 
األمراض واألوبئة العامة التي تستوجب العزل والحجر وأية أمراض عامة تكون من مسؤولية    - 11
الكلوي  والفشل  السرطان  مثل  أخرى  هيئة  أية  أو  الدولة  تكفلها  التي  واألمراض  الحكومة 
وغسيل الكلى و إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور ... إلخ )بعد ثبوتها(. كذلك األمراض التي 

يتقاضى عنها المستفيد تعويضاً بموجب قانون إصابات العمل و أمراض المهنة.
مساعد،  طبي  جهاز  اسم  تحت  يندرج  ما  كل  و  المساعدة  الطبية  األجهزة  تركيب  و  تكاليف    - 12

إطارات النظارات، عدسات العيون، آالالت المساعدة على السمع. 
تكاليف النظارات وعدساتها وكذلك العدسات الطبية وأي جراحة أو إجراء طبي من أجل تقويم    - 13

االنكسار البصري.
ال يسمح بإجراء فحص الدهون بأنواعه و السكر التراكمي خارج المستشفى أكثر من ثالث    - 14

مرات بالسنة الواحدة كحد أقصى لكل منها و بطلب من طبيب أخصائي.
ال يسمح بصرف أدوية  Proton Pumb Ihibitors خارج المستشفى إال من قبل طبيب    - 15

أخصائي. 
مرتين  أقصاه  بحد  األخصائي  الطبيب  من  بطلب  إال   »D« فيتامين  فحص  بإجراء  يسمح  ال    - 16
بالعام خارج المستشفى مع تحمل المستفيد خمسين »%50« بالمئة من تكاليف الفحص حسب 
األسعار المعتمدة لدى شركة إدارة التأمين. إذا تطلب األمر صرف الدواء يسمح بصرفه كامالً 

حسب التعليمات.
اإلصابات والعاهات التي تنتج عن حوادث السير.   - 17
أية معالجات تتم خارج المملكة األردنية الهاشمية.  -18

19-  الفيتامينات باستثناء حاالت الحمل، السكري وإلتهابات األعصاب وبطلب من طبيب أخصائي.
أقصاه  بحد  األخصائي  الطبيب  من  بطلب  إال  العظام  هشاشة  وجود  فحص  بإجراء  يسمح  ال   -20
مرتين بالعام خارج المستشفى مع تحمل المستفيد خمسين »%50« بالمئة من تكاليف الفحص 
حسب األسعار المعتمدة لدى شركة إدارة التأمين. إذا تطلب األمر صرف الدواء يسمح بصرفه 

كامالً حسب التعليمات.
مصاريف  وأية  الطبية  غير  المستلزمات  وكافة  والهاتف  الكفتيريا  المرافق، خدمات  تكاليف   -21

غير طبية سواء داخل أو خارج المستشفى.
فحوصات المعادن إال بطلب من أخصائي.  -22

فحوصات الخلع الوركي وكل ما يتعلق بفحوصات وتشوهات خلقية وراثية.   - 23
أية فحوصات مخبرية أو صور شعاعية أو أدوية أو مستحضرات مطلوبة لحاالت مرضية   -24

غير مشمولة بالتأمين الصحي.
الخداج و كافة الفحوصات و األشعة و العالجات المتعلقة بأطفال الخداج والتشوهات الخلقية    - 25

واألمراض الوراثية وعدم إكتمال النمو.
الحاالت القضائية.   - 26

فقدان السمع الكلي و الجزئي.  -27
إصابات العمل المغطاة بتأمين صحي آخر.   - 28
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عند الحاجة الضرورية لإلتصال الطارئ مع “النقابة”

األشخاص المفوضين من »النقابة« بشأن أي أمر يتعلق بالتأمين الصحي، يمكنكم اإلتصال 
مع أي من:

: السيد إبراهيم البدادوه / قسم التأمين الصحي في النقابة. األسم   
065665320 : رقم الهاتف األرضي 

07 / 78 41 11 88 : رقم الهاتف الخلوي 
065604860 : رقم الفاكس  

ibrahimbaddawi@yahoo.com : البريد اإللكتروني 

***************************************************

: الصيدالني مازن محافظه / رئيس لجنة التأمين الصحي.  األسم   
-------------- : رقم الهاتف األرضي 

 07 / 78 41 34 44 : رقم الهاتف الخلوي 
-------------- : رقم الفاكس  

mrpalmtree@yahoo.com : البريد اإللكتروني 

مع صادق تمنياتنا
للزميالت و الزمالء الصيادلة و عائالتهم

لموظفي النققابة و عائالتهم
لموظفي الصيادلة و عائالته

بالتمتع بموفور الصحة، العافية، السعادة و الهناء


