دليل المعالجة الفورية
الهدف من هذا الدليل:
تعريــف ضبــاط ارتبــاط المنشــآت وضبــاط ارتبــاط المستشــفيات والمؤمــن عليهــم
بكيفيــة تقديــم طلــب المعالجــة الفوريــة والتمييــز بيــن تقديــم المعالجــة الفوريــة
وتقديــم االشــعار االلكترونــي الصابــة العمــل.

خطوات تقديم طلب المعالجة الفوري:
أوال :دور ضابط ارتباط المنشأة:

-1الدخول على رابط المعالجة الفورية من خالل :
*الدخول على موقع المؤسسة ssc.gov.jo
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 -2الذهاب الى الخدمات االلكترونية

۱

-3اختيار طلب معالجة فورية

تعبئة البيانات المطلوبة في الرابط وهي:
* اختيار اذا كان المؤمن عليه اردني او غير اردني
* رقم تأمين المنشأة
* رقم الوطني او الشخصي للمؤمن عليه (غير اردني)
* تاريخ وقوع الحادث
* تعبئة وصف الحادث
* وضع اشارة بالموافقة على االقرار بصحة البيانات الواردة
 -4يصــل رقــم تحقــق علــى هاتــف ضابــط االرتبــاط المخــزن فــي بيانــات المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي ومــن ثــم يقــوم ضابــط االرتبــاط بتعبئــة رقــم التحقــق فــي
المــكان المخصــص ليتــم بذلــك تأكيــد التبليــغ الفــوري للمعالجــة الفوريــة .

مالحظات:
 -1طلب المعالجة الفورية متوفر فقط لثالثة ايام من تاريخ وقوع الحالدث
 -2عنــد تأكيــد طلــب المعالجــة الفوريــة مــن قبــل ضابــط االرتبــاط  ،يعتبــر هــذا
إقــرار بصحــة البيانــات وفــي حــال ثبــت بعــد ذلــك ان الحــادث ال يشــكل اصابــة
عمــل فــان المنشــأة تتحمــل االثــار الماليــة المترتبــة علــى المعالجــة الفوريــة
للمؤمــن عليــه
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*قائمة المستشفيات المعتمدة حتى تاريخه:
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ثانيا دور ضابط ارتباط المستشفيات :
-1الدخــول علــى الخدمــات االلكترونيــة علــى موقــع المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي وادخــال اســم المســتخدم والرقــم الســري

 -2تظهــر شاشــة يتــم مــن خاللهــا االستفســار عــن وجــود تبليــغ للمؤمــن عليــه
ســواء االردنــي او غيــر االردنــي مــن خــال الرقــم الوطنــي او الرقــم الشــخصي ،
يظهــر فيهــا اســم المصــاب والمنشــأة ودرجــة االقامــة ورقــم الحــادث وتاريــخ الحادث
 ،كمــا هــو موضــح بالشاشــة المرفقــة :
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 -3بعد ادخال الرقم الوطني  /الشخصي للمؤمن عليه واستقباله

• تظهر اربع شاشات جدد وهي:
 .1تحويــل :حيــث يتــم تحويــل المصــاب مــن المستشــفى الــذي تــم اســتقباله
فيــه الــى مستشــفى اخــر فــي حــال عــدم امكانيــة عــاج المصــاب بالتالــي تتمكــن
المستشــفيات االخــرى مــن اســتقبال.
 .2طلــب اســعاف جــوي  :فــي حــال اســتدعت حاجــة المؤمــن عليــه النقــل
بواســطة االســعاف الجــوي.
 .3خــروج ويراجــع  :حيــث يتــم تخريــج المصــاب مــن المستشــفى مــع امكانية
االســتمرار فــي عــاج لنفــس طلــب المعالجــة لمــدة شــهر كحــد اقصــى.
 .4انتهــاء العــاج :حيــث يتــم تخريــج المصــاب دون الحاجــة للمراجعــات
االخــرى
كما هو في الشاشة المرفقة:
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*عنــد اختيــار شاشــة التحويــل  :يتــم تحويــل المؤمــن عليــه الــى اي مستشــفى اخــر
باســتثناء المستشــفى الــذي تــم التحويــل منــه وطلــب التحويــل يكــون فعــال لمــدة

يوميــن مــن تاريــخ التحويــل.
*عند اختيار شاشة االسعاف الجوي يتم السير في االجراءات التالية :
الخطوة األولى :
الضغط على زر ( طلب اسعاف جوي ) في قائمة الخيارات

الخطوة الثانية :
 اختيار المستشفى المراد النقل له -تحميل التقرير الطبي
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الخطوة الثالثة :
االتصال على الرقم األرضي الموضح في المالحظة لتأكيد الطلب

*عنــد اختيــار شاشــة خــروج ويراجــع :فــي حالــة اســتقبال المؤمــن عليــه والحاجــة
الــى اجــراء مراجعــة الحقــة الســتكمال العــاج يتــم اختيــار هــذه الشاشــة والتــي تبقــى
فعالــة لمــدة شــهر مــن تاريــخ االصابــة
*شاشــة انتهــاء العــاج  :يتــم اختيــار هــذه الشاشــة عنــد االنتهــاء مــن عــاج المؤمن
عليــه وبذلــك ال يتمكــن المؤمــن عليــه مــن اجــراء اي مراجعــة طبيــة الحقة

مالحظات هامة حول المعالجة الفورية:
* يجــب علــى المنشــأة تعبئــة االشــعار االلكترونــي مرفــق مــع التقريــر الطبــي
االولــي خــال  14يــوم عمــل مــن تاريــخ وقــوع الحــادث
* فــي حــال تــم العــاج فــي جهــة طبيــة غيــر معتمــدة يتــم التســديد باالليــة
المعمــول بهــا ســابقا
* ال يمكن استخدام هذه الخدمة للمنشآت المشمولة في التخفيض
* خدمة طلب معالجة فوري متاحة للمنشآت التي حدثت بياناتها لدى المؤسسة.

اعداد :الصيدالنية آفاق فرحان الشبيل – مديرة مديرية اصابات العمل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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