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عيـــــادة جامعــــــة احلاضرة

الحاضرة تهتم بطالبها وصحتهم ...

جامعـــة احلاضــــرة

ُتولي جامعة احلاضرة اهتماما كبرياً بطالبها و كادرها التدريسي واإلداري من كافة
اجلوانب وتعمل على توفري كل سبل الرعاية هلم وتقدم خدمات الدعم وكافة
املساعدات اليت من شأنها توفري الراحة والعناية الالزمني لطالبها والعاملني بها .ويف
هذا السياق حققت عيادة اجلامعة تقدماً كبرياً وشهدت إقباالً عظيماًِملا توفره من
خدمات طبية للطالب والكادر التدريسي واإلداريني ورجال األمن اجلامعي.

الحاضرة تقدم الخدمات الصحية لمنتسبيها مجانا...

جامعـــة احلاضــــرة
 يقوم على إدارة العيادة واإلشراف عليها طبيب متخصص وممرضة مساعدةله يقومان بتقديم الرعاية الصحية الالزمة لمن يحتاجها من منتسبي الجامعة.
 العيادة مزودة بجهاز قياس الضغط وجهاز قياس سكر الدم وجهاز الكشف علىاألذن وجهاز قياس الحرارة.

 العيادة مزودة بصيدلية تحتوي على كل أنواع األدوية الالزمة لإلسعاف األوليمن جروح وحروق وتوفر كافة مستلزمات اإلسعافات األولية ومسكنات األلم
واألدوية الضرورية األخرى.
 تحتوي العيادة على جميع أنواع المحاليل الوريدية واإلسعاف واإلنعاش وحقن التغذية والحقن المسكنة لآلالم. تقدم العيادة خدماتها الطبية للمترددين عليها يوميا في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة مدة أسابيع الدراسة وفترة االمتحاناتالنهائية.

 يتردد على العيادة يوميا عددا من الطلبة والطالبات من الفترتين الصباحية والمسائية وبعضأعضاء هيئة التدريس واإلداريين ويوجد ملف طبي خاص بكل متردد على العيادة و يحتوي الملف
الطبي للمريض على كل البيانات الشخصية للمريض للرجوع إليها عند الحاجة وكذلك توصيف للحالة
المرضية له وهذه الملفات مرتبة ومحفوظة بطريقة سرية وآمنة.

تتولى العيادة سنويا اإلشراف على حملة التبرع بالدم السنوية التي تقدمها الجامعة
بالتعاون مع مصرف الدم ويتم الكشف الطبي على المتبرعين قبل وبعد التبرع بالدم.
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 بتوجيه من السادة برئاسة الحاضرة تم إبرام اتفاقية للتعاون بين العيادة الطبية بجامعة الحاضرة و شركة األصابع الذهبية لطبوجراحة الفم واألسنان ومن بنودها خصم بنسبة  % 30لكل طالب وعضو هيئة تدريس عند تلقيه العالج بمركز األصابع الذهبية.

 أشرفت العيادة بالتعاون مع شركة األصابع الذهبية علىتنظيم حملة للكشف على األسنان لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مجانا
على مدى أسبوعين متتاليين.

 تتولى العيادة دوريا اإلشراف على إمداد صناديق اإلسعافات األولية بالجامعة والتي عددها ( )3بجميع اإلسعافات األولية . ت قدم العيادة المساعدات الطبية في الحاالت الطارئة التي تطرأ على الطالب حيث تم إسعاف عددا من الحاالت بل وتشرف أيضا علىالتنسيق لبعض حاالت اإليواء بالمصحات والمستشفيات الخارجية لتسهيل عملية إيواءهم وعالجهم.
 ت قدم العيادة االستشارة الطبية الالزمة ما أمكن ولها ختم خاص بها و يتم وصف األدوية في وصفة طبية خاصة بالعيادة وتعتمد منقبل الطبيب المختص.

 تسعى العيادة لتطوير خدماتها المجانية من أجل طالبها وكادرهاالتدريسي والوظيفي وتتمنى لهم دوام الصحة والعافية.

إن األمل جه ٌد وعمل ...والجهد ال يضيع...
عيادة الجامعة...

