نموذج بطاقة الخدمة
هوية الخدمة
*رمس الخدمت
الحصىل على خدماث الاسعاف والعىارئ

اسم الخدمت
هيكليت الخدمت

 خدمت رئيسيت  خدمت فرعيت

الدشريع الىاظم للخدمت

الفلرة (أ) مً املادة  ,3كاهىن الصحت العامت ركم  47لسىت 2008وحعدًالجه .

شروط جلدًم الخدمت

جميع املواطنين واملقيمين على الاراض ي الاردهية .
الدائرة
وزارة الصحت  /الخدماث
العبيت امللكيت
املركس الصحي

الىثيلت
جأمين صحي
الىثائم املعلىبت للحصىل على
الخدمت

البعاكت البيضاء
هىيت شخصيت او دفتر عائلت
املفىضيت

الاحىال املدهيت
املفىضيت الساميت لالمم
املخحدة لشؤون الالجئين
املركس الامني
سفاراث الدول الخابعين لها

 املليمين

 الحكىمت

والبعاكت الامىيت
جىاز سفر لغير الاردوي
فئت مخللي الخدمت

 املىاظىين

 الاعمال

شكل الىثيلت
بعاكت

بطاقة
صىرة
صىرة

صىرة

مراحل ثقديم الخدمة
إجراءاث رئيسيت جلدًم الخدمت
مراجعت املركس الصحي  /السجل العبي

املدة السمىيت املعياريت
لإلجراءاث الرئيسيت ( مرجبعت
بعدد الاماكً واملىظفين)

 2دكيلت

مراجعت كسم املحاسبت لدفع الرسىم ( لغير املؤمً  ,غير الاردوي )
رسىم الكشفيت
مراجعت كسم الاسعاف والعىارئ
 جلدًم الخدماث الاسعافيت حسب الحالت مً كبل العبيبواملمرض
 جلدًم الخدماث العالجيت حسب الحالت جلدًم خدماث الاحالت عىد اللسوم جىثيم الاجراءاث على السجل وامللف العبيًخىجه املريض الى الصيدليت لدسعير العالج

 2دكيلت

مراجعت كسم املحاسبت لدفع كيمت العالج

 2دكيلت

صرف العالج مً الصيدليت

 2دكيلت

مغادرة املركس الصحي
السمً املعياري املسخغرق
لخلدًم الخدمت
كيمت الرسىم

معدل املدة السمىيت
املسخغركت لكل إجراء

 25دكيلت
مجاها للمؤمً وثمً العالج حسب الدسعيرة

 2دكيلت

1 5دكيلت

 400فلسا  ,ثمً العالجاث حسب الدسعيرة  ,ثمً

آليت الدفع
مخرج الخدمت

غير املؤمً وغير الاردوي رسىم كشفيت
الخدماث الدصخيصيت حسب الدسعيرة .
ً
 هلدا  دفع الكترووي
شكل مخرج الخدمت
هخائج سريريت

مدة صالحيت الىثيلت

شركاء الخدمة
جصييف الخدمت
الخدماث ذاث العالكت
الشريك ودوره في جلدًم
الخدمت
سلسلت الليمت( باكت الخدمت)
مكان جلدًم الخدمت
الفروع امللدمت للخدمت
كىىاث جلدًم الخدمت

 خدمت افليت  خدمت عامىدًت
دور الشريك

الشريك

الوصول للخدمة
 مركسي  ال مركسي
بعض املراكس الفرعيت
 مكخب خدمت الجمهىر  مركس خدمت املىاظً املىكع الالكترووي للدائرة مركس الاجصال
الىظني جعبيم هاجف ذكي  فاكس بريد الكترووي  هاجف

معلىماث الاجصال والخىاصل

ركم هاجف بريد الكترووي فاكس املىكع الالكترووي

اوكاث جلدًم الخدمت

مً السبذ الى الخميس ( مً  8:00إلى )2:00
مؤشرات الاداء
القيمة الحالية للمؤشر
كيد الاجراء
 25دكيلت
كيد الاجراء
%1

اسم املؤشر
معدل وكذ الاهخظار
معدل وكذ جلدًم الخدمت
معدل رضا مخللي الخدمت
وسبت الاخعاء في حسليم
الخدمت
معدل الشكاوي على الخدمت
عدد الىثائم املعلىبت
عدد الجهاث الشريكت
عدد املىظفين
حجم العلب على الخدمت

الوضع املستهدف

%0

%5
%20
املؤمً  ,2غير املؤمً  ,1السىري  ,2غير الاردوي  ,1الحاالث املؤمً  ,2غير املؤمً ,1
العارئت بدون
السىري  ,2غير الاردوي 1

3
عدد املسخفيدًً مً خدماث الاسعاف والعىارئ في محيغ املركس
ً
* ًخم جرميز الخدمت آليا مً خالل الىظام الالكترووي للسجل الىظني للخدماث الحكىميت.
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