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ردنية  اأر�شل مدير عام م�شت�شفى الجامعة الأ

�شتاذ الدكتور مجلي محيالن برقيًة اإلى جاللة  الأ

الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين المعظم 

ي�شكره فيها على دعمه المو�شول لم�شت�شفى 

ردنية تالياً ن�شها:  الجامعة الأ

اإلى مقام مولي ح�شرة �شاحب الجاللة 

الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين المعظم حفظه اهلل واأعز ملكه.

الديوان الملكي الها�صمي العامر - عمان 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عظيم"  خلق  لعلى  "و�نك 
�صدق اهلل العظيم

دارة م�صت�صفى  ي�صرفني يا �صاحب الجاللة اأن اأرفع اإلى مقامكم ال�صامي با�صمي وبا�صم اأع�صاء اللجنة التنفيذية الإ

اآيات ال�صكر والعرفان  اأ�صمى  اأ�صرة الم�صت�صفى،  ردنية والممثلة للكليات ال�صحية جميعها، وبا�صم  الجامعة االأ

، مثمنين جهودكم الكريمة، وتوجيهاتكم المباركة للحكومة الموقرة الداعمة للقطاع ال�صحي، التي اأثمرت عن 

ردنية.  ت�صديد مبالغ كانت مترتبة على بع�ض الجهات ال�صحية ومنها م�صت�صفى الجامعة االأ

ثر الطيب في ت�صافر جهود دولة رئي�ض حكومتكم الر�صيدة، و معالي وزير  ولقد كان لتوجيهاتكم ال�صامية االأ

ردنية، ومعالي رئي�ض  واأع�صاء مجل�ض اأمناء  الجامعة  التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي رئي�ض الجامعة االأ

نموذج. ردن االأ ردنية، و معالي وزير ال�صحة،  لبناء االأ االأ

بناء وبنات وطننا الغالي. كلل اهلل م�صاعي جاللتكم باليمن والبركات لتحقيق اأف�صل نظم الرعاية ال�صحية الأ

متين  واهلل ن�صاأل يا �صيدي اأن يمتعكم بموفور ال�صحة والعافية، واأن يمّد في عمركم واأن يبقيكم �صندًا وذخرًا لالأ

�صالمية. العربية واالإ

ردنية     مدير عام م�صت�صفى الجامعة االأ

�شتاذ الدكتور مجلي  محيالن  الأ

2010/12/30

برقيات

�
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اإلى مقام مولي ح�شرة �شاحب الجاللة الها�شمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين المعظم 

حفظه اهلل واأدام عّزه

		

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

		

ال�صحّية  ردنية  االأ الجامعة  اأ�صرة م�صت�صفى  با�صمي وبا�صم  ال�صامي  اإلى مقامكم  اأرفع  اأن  يا موالي  ي�صرفني 

دارية والم�صاندة، اأ�صمى اآيات التهنئة والمباركة بمنا�صبة عيد ميالد جاللتكم الميمون.  واالإ

نام اإال عندما تفيئوا ظالل الها�صميين. من وال�صالم، وما كانوا اأّمة بين االأ  وواهلل ما عرف العرب لذة االأ

ن�صاأل العلي القدير اأن ي�صبغ على جاللتكم موفور ال�صحة والعافية، واأن يمد في عمركم ويديمكم ذخرًا و�صندًا 

�صالمية، اإنه �صميع مجيب الدعاء.  متين العربية واالإ لالأ

وكل عام وجاللتكم باألف خير  

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

		

ردنية     مدير عام م�صت�صفى الجامعة االأ

�شتاذ الدكتور مجلي  محيالن  الأ

2011/1/30																																																																																																													

مولي ح�شرة �شاحب الجاللة الها�شمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين المعظم

حفظه اهلل ورعاه واأعز ملكه

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإلى مقامكم ال�صامي  اأرفع  اأن  ي�صّرفني يا موالي  بمنا�صبة عيد اال�صتقالل، العر�ض الوطني لمملكتنا الحبيبة 

ردنية اأجمل اآيات الّتهنئة، واأطيب الّتبريكات، مفعمة  با�صمي و با�صم كافة العاملين في م�صت�صفى الجامعة االأ

واالإخال�ض  والوفاء  الوالء  معاني  باأ�صدق  مقرونة  غلى،  االأ عز  االأ لجاللتكم  والموّدة  المحّبة  م�صاعر  باأعذب 

لعر�صكم الها�صمي المفدى. مبتهلين اإلى رب العّزة والجالل اأن ترفلوا باأثواِب ال�ّصحِة والعافية، واأن يحفَظكم 

اهلل رمزًا لعّزة الوطن ومجِدِه و�صموِخِه. 

اأرواح المواطنين وتقديم  اأجل حماية  وفياء نبذُل ُق�صارى ُجهِدنا من  معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم االأ

عاية الّطبية المتمّيزة لهم، وندعو اهلل اأن يوّفقكم وي�صّدد على طريِق الخيِر خطاُكم ويمدَّ في ُعمِر جاللِتكم  الرِّ

وُيديَمُكم تاَج ِعٍز على هاماِتنا واهلل يرعاكم. 

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خير

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ردنية     مدير عام م�صت�صفى الجامعة االأ

�شتاذ الدكتور مجلي  محيالن  الأ

2011/5/25
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افتتاحية العدد

ردنية روؤى طموحة بدعٍم ها�شمٍي مو�شول م�شت�شفى الجامعة الأ

الزمالء والزميالت في مختلف مواقع العمل ،،،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

دارية  دارية والعملياتية التي يتم اتخاذها بين حين واآخر �صمن الم�صتويات االإ ال�صك اأن حزمة االإجراءات االإ

مرحلة  اإلى  للو�صول  ولى  االأ بالدرجة  تهدف  اإنما  الرائد  الوطني  الطبي  ال�صرح  هذا  في  المختلفة  والطبية 

التمّيز واالحترافية في تقديم الخدمة الطبية الالزمة لمراجعي الم�صت�صفى من اأبناء الوطن العزيز و�صيوفه 

الكرام.

داء اإلى اأف�صل  ف�صاًل عن االهتمام المتوا�صل بمجاالت التعليم ال�صحي واإجراء البحوث الالزمة لالرتقاء باالأ

الم�صتويات وكما يريدها دومًا جاللة مليكنا المفدى عبد اهلل الثاني ابن الح�صين حفظه اهلل.

وفي هذا االإطار البد من رد الف�صل اإلى اأهله فيما حققه الم�صت�صفى من تطوٍر بكافة االخت�صا�صات الطبية، 

النادرة  الجراحية  العمليات  الإجراء  الالزمة  والمعدات  دوات  واالأ جهزة  االأ من  والمتطور  الحديث  وتوفير 

التي يقوم بها وعليها فريق متمّيز ومتفرد ال على الم�صتوى الوطني فح�صب واإنما على الم�صتوى العالمي. 

ردنية ورئي�ض مجل�ض اأمناء الجامعة ووزير التعليم العالي وزارة  ولل�صركاء وعلى راأ�صهم رئي�ض الجامعة االأ

االتجاه  هذا  في  �صند  خير  فهم  وال�صكر،  التقدير  كل  كوادرها  وكافة  العام  واأمينها  بوزيرها  ممثلة  ال�صحة 

واأن  �صم،  االأ الها�صمي  الحمى  لهذا  الحقيقية  الثروة  هو  ردني  االأ ن�صان  االإ اأن  حقيقة  على  القائم  التطويري 

في  يتعاونوا  اأن  الجميع  على  وواجٌب  م�صروع،  حٌق  هي  له  ال�صحية  الرعاية  وتوفير  �صالمته  على  الحفاظ 

تحقيقه وتقديمه بال�صورة التي تليق باأبناء الوطن كافة.

دارة العليا لهذا الم�صت�صفى تقوم على مبداأ التوا�صل الدائم مع كافة �صرائح المجتمع  ولّما كانت �صيا�صة االإ

ال�صيما �صريحة المر�صى والمراجعين، جاء قرار ا�صتحداث "الخط ال�صاخن" للت�صهيل على الجميع التوا�صل 

المبا�صر ودون و�صيط بين طرفي المعادلة في هذا المجال وذلك بهدف اال�صتماع اإلى ال�صكاوى واالقتراحات 

الطبي  ال�صرح  هذا  داخل  القرارات  من  الكثير  �صنع  في  فاعلين  وم�صاهمين  �صركاء  المر�صى  يكون  بحيث 

ن�صانية التي ُتعنى بتوفير �صبل الرعاية واالهتمام ال�صحي باأف�صل �صورة تج�صيدًا  بما يتنا�صب ور�صالته االإ

للتوجيهات الملكية ال�صامية بهذا الخ�صو�ض.

إننا ن�صرع اإلى المولى جّلت قدرته اأن يديم نعمة ال�صحة والعافية على جميع اأبناء الوطن ويجنبهم  وبعد، فا

كل مكروه، واأن يحفظ هذا البلد اآمنًا م�صتقرًا بقيادته الها�صمية المظفرة.

اأ.د مجلي محيالن

ردنية مدير عام م�صت�صفى الجامعة االأ
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ردنية ال�شتاذ الدكتور مجلي  محا�شرة مدير عام م�شت�شفى الجامعة الأ

ردنية الواقع والطموح"  األقيت في  محيالن بعنوان "م�شت�شفى الجامعة الأ

منتدى �شومان الثقافي 20��/4/25

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

” �شـدق  مخرج  واأخرجني  �شدق  مدخـل  اأدخـلني  ربِّ  “ وقل 
نبذة عن  واقع الم�شت�شفى

روؤية الم�شت�شفى :

والبحث  الطبي  والتدريب  التعليم  وتقديم  لتطوير  مرجعيًا  مركزًا  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  يكون  اأن   •
ال�صحية في  الموؤ�ص�صات  المحلي ولتوجيه  المجتمع  العالجية والوقائية لخدمة  الطبية  العلمي والرعاية 

ردن والمنطــقة .  االأ

ر�شالة الم�شت�شفى :

برامج  مع  جنب  اإلى  جنبًا  ومتخ�ص�ض  عام  طابع  وذات  عالية  جودة  ذات  مميزة  طبية  خدمات  تقديم   •
وت�صجيعه  العلمي  بالبحث  والقيام  العليا  الدرا�صات  برامج  ذلك  في  بما  المختلفة  والتدريب  التعليم 

مرا�ض والوقاية منها .  �صهام في برامج ال�صيطرة على االأ واالإ

اأهداف الم�شت�شفى: 

هي" اأهداف وطنية لخدمة االن�صان في ال�صحة والمر�ض"

ال�صحية  الرعاية  تقديم   •
وعالميًا وعربيًا  محليًا   - والتدريب  التعليم   •

وت�صجيعها العلمية  البحوث  اإجراء   •

ردنية موؤ�ش�شة غير ربحية بدايات الم�شت�شفى:	م�شت�شفى الجامعة الأ

	�97� عام  افتتح  وقد  الكبير  عمان  بم�صت�صفى  ي�صمى  الم�صت�صفى  كان   •
�975 عام  االردنية  بالجامعة  اإلحاقه  تم   •

��97 )وكانت �صعته 200 �صريرًا( منذ  ردن  االأ في  تعليمي  جامعي  م�صت�صفى  اأول   •
ويمثل الم�صت�صفى م�صيــرة عطــاء وتميز )ي�صم حاليًا 555 �صريرًا(  

والكليات ال�شحية في الجامعة الردنية ذات ال�شلة بالم�شت�شفى هي :

 .�97� عام  في  اأن�صئت  الطب  كلية   •
	�972 عام  في  اأن�صئت  التمري�ض  كلية   •
	�980 عام  في  اأن�صئت  ال�صيدلة  كلية   •

محـا�ضرات

�
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	�982 عام  في  اأن�صئت  �صنان  االأ طب  كلية   •
�999 عام  في  اأن�صئت  التاأهيل  علوم  كلية   •

اأما الدوائر والتخ�ش�شات الطبية في الم�شت�شفى فهي :

مرا�ض الباطنية وتحتوي على اثني ع�صر تخ�ص�صًا:  دائرة االأ

ال�صكري والغدد ال�صم والوراثة        .�

مرا�ض الع�صبية  االأ  .2

اأمرا�ض الكلى ووحدة الكلية اال�صطناعية   .�

اأمرا�ض القلب   .4

اأمرا�ض الرثوية والمفا�صل   .5

ورام  اأمرا�ض الدم واالأ  .�

مرا�ض النف�صية  االأ  .7

مرا�ض الجلدية والتنا�صلية   االأ  .8

اأمرا�ض الجهاز اله�صمي والكبد    .9

مرا�ض المعدية  �0. االأ

مرا�ض النوم  مرا�ض ال�صدرية والتنف�صية واأمرا�ض النوم ومختبر متطور الأ ��. االأ

�2. اأمرا�ض الح�صا�صية والمناعة 

دائرة الجراحة الخا�شة وتحتوي على خم�شة تخ�ش�شات هي:

جراحة العيون   .�

ع�صاب  جراحة الدماغ واالأ  .2

جراحة العظام والمفا�صل   .�

جراحة الكلى والم�صالك البولية   .4

ذن والحنجرة نف واالأ جراحة االأ  .5

دائرة الجراحة العامة وتحتوي على �شبعة تخ�ش�شات هي :

وعية الدموية  جراحة القلب وال�صدر واالأ  .�

جراحة الغدد ال�صم والراأ�ض والعنق   .2

ورام  جراحة االأ  .�

جراحة الجهاز اله�صمي   .4

جراحة الترميم والتجميل والحروق   .5

طفال  جراحة االأ  .�

جراحة الحوادث   .7

طفال وتحتوي على ت�شعة تخ�ش�شات هي: دائرة طب الأ

مرا�ض المعدية عند االطفال  االأ  .�

7
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الخداج وحديثي الوالدة   .2

اأمرا�ض الكلى  عند االطفال   .�

امرا�ض الجهاز اله�صمي عند االطفال   .4

اأمرا�ض القلب عند االطفال   .5

ع�صاب عند االطفال  اأمرا�ض االأ  .�

اأمرا�ض التنف�صية عند االطفال  .7

الح�صا�صية والمناعة  .8

العيادة العامة لالطفال  .9

دائرة طب الن�شائية وتحتوي على اأربعة تخ�ش�شات هي:-

الن�صائية والتوليد العامة   .�

عالج االورام  .2

�.  وحدة الم�صاعدة على االإخ�صاب

م والجنين  طب االأ  .4

�شنان وتحتوي على ت�شعة تخ�ش�شات هي : دائرة طب الأ

جراحة الفم والفكين   .�

المعالجة التحفظية   .2

اأمرا�ض اللثة   .�

اال�صتعا�صة ال�صنية المتحركة   .4

طفال  طب اأ�صنان االأ  .5

�صنان  �.  تقويم االأ

طب الفم الوقائي    .7

طب الفم   .8

اأمرا�ض الفم   .9

�شعة و الطب النووي وتقدم العديد من الخدمات من اأبرزها : دائرة الأ

الت�صوير الطبقي  .�

الرنين المغناطي�صي  .2

الت�صخي�ض بالنظائر الم�صعة.  .�

غرفة اليود.  .4

دائرة التخدير والنعا�ش هي :

التخدير.  .�

العناية الحثيثة.  .2

لم المزمن وحدة االأ  .�

8
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دائرة المختبرات والطب ال�شرعي :

الفحو�صات المخبرية  .�

الطب ال�صرعي الت�صخي�صي  .2

الطب ال�صرعي التعليمي  .�

دائرة طب التاأهيل :

العالجي  .�

التعليمي بالتعاون مع كلية علوم التاأهيل.   .2

دائرة الحوادث والطوارئ :

خدمات على مدار ال�صاعة  .�

طيلة اأيام العام   .2

والن�شب  العاملين  اأعداد  البياني  الر�شم  يظهر   : ردنية  الأ الجامعة  م�شت�شفى  في  العاملين  اأعداد 

المئوية.

العيادات الخارجية :

اأدخل الم�صت�صفى العديد من 

الخدمات من اأبرزها: 

- الدور االلكتروني للمر�صى.  

		sms  ر�صائل الجوال -  

     للمر�صى والمراجعين 

وتظهر الر�صومات البيانية  التالية

حجم العمل المهني في الم�صت�صفى.

9
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المر�شى المقيمون :

)��290( مري�صًا عام 20�0	 الم�صت�صفى  الى  اأدخل   •
�077 ( والباطنية ) 57�0 ( .  ( الحوامل  رعاية  ادخال  ن�صبة  اأعلى   •

			

				

�0
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وحول قيا�ش ر�شا المر�شى :

فقد كانت ن�صبة من ين�صحون اأقاربهم اأو اأ�صدقاءهم بالمعالجة في الم�صت�صفى )89.5%(

خدمات المر�شى العرب :

وقد بلغت اأعداد المر�صى العرب واالجانب عام 20�0: 

27�4  : العيادات  مراجعو   •
	�5� الم�صت�صفى:  الى  المدخلون  المر�صى   •

��
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التعليم والتدريب : وتبين الر�شومات البيانية التالية دور الم�شت�شفى في هذا المجال.

اأعداد الخريجين :

ردنية ومن جهات اأخرى عام 20�0: المتدربون من الجامعات الأ
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مور من اأبرزها:  ردنية في العديد من الأ ويتميز م�شتـ�شفى الجامعة الأ

الم�صتـ�صفى  عليها  ح�صل  التي  والتميز  الجودة  •  �صهادات 
المتميزة الطبية  االإجراءات   •

عليا منا�صب  تقلدت  الطب  وكلية  الم�صت�صفى  من  رموز   •
الم�صت�صفى عليها  ح�صل  التي  التقديرية  الجوائز   •

الموؤتمرات و  بحاث  االأ  •
ال�صاخن الخط  خدمة   •

المجتمع خدمة   •
ال�صفاء  مجلة   •

�شهادات الجودة والتميز التي ح�شل عليها الم�شت�شفى :

 ) JCIA الدولية  الم�صتركة  اللجنة   ( الدولي  االعتماد  �صهادة   •
HCAC الخدمات  لجودة  ال�صحية  الموؤ�ص�صات  اعتماد  مجل�ض  �صهادة   •

 )NQPSG  ( ال�صحية  الرعاية  و�صالمة  لجودة  الوطنية  هداف  االأ �صهادة   •
 )ISO 900�:2008( الثانية  للمرة  االيزو  للتقييم  الدولية  المنظمة  �صهادة   •

 )HACCP( الغذاء  وجودة  ب�صالمة  والتحكم  المخاطر  تحليل  نظام  �صهادة   •

�شافة اإلى عمليات واإجراءات طبية متمّيزة اأنجزها الم�شت�شفى : بالإ

ال�صمع  فقدان  حاالت  في  ذن  االأ قوقعة  زراعة   •
) رنبية  االأ ال�صفة   ( مثل  طفال  االأ عند  الخلقية  الت�صوهات  جراحة   •

الجراحي بالتداخل  ال�صرع  عالج   •
والبالغين  طفال  لالأ العظمي  النخاع  زراعة  عمليات   •

المنظارية. البولية  الم�صالك  عمليات   •
الذكية. الكب�صولة  بوا�صطة  اله�صمي  الجهاز  تنظير  عمليات   •

معاء. االأ وتحويل  بالمنظار  ال�صمنة  معالجة   •
متطورة. تكنولوجيا  با�صتخدام  الدهون  �صفط  اأجهزة  ا�صتخدام   •

جراءات الطبية المتفردة في الم�شت�شفى : ومن الإ

النوم    ا�صطرابات  معالجة  مختبر   •
الليزر  با�صتخدام  الجلد  معالجة   •

��
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ول يفوتنا ذكر رموز من الم�شت�شفى وكلية الطب تقّلدت منا�شب ُعليا :

المجالي ال�صالم  عبد  اأ.د.  دولة   •
العجلوني كامل  اأ.د.  معالي   •

المعاني وليد  اأ.د.  معالي   •
الب�صير محمد  اأ.د.  معالي   •

الطراونة م�صلح  اأ.د.  معالي   •
مواجدة �صالح  اأ.د.  معالي   •
ال�صياب محمود  اأ.د.  معالي   •

معايطة رويدة  اأ.د.  معالي   •
	

باال�صافة الى تولي الكثير منهم مواقع عمادات الكليات اأو اأمناء عامين اأو نواب اأو اإدارات م�صت�صفيات عامة 

وخا�صة و منا�صب اأخرى .

الجوائز التقديرية والبعثات العلمية والمنح العالمية الّناجزة في الم�شت�شفى :

جائزة عبد الحميد �صومان للعلماء العرب ال�صبان ل�صتة من اأع�صاء هيئة التدري�ض  .�

ف�صل بحث علمي في الجامعة االردنية لعام 2000 جائزة رئا�صة الجامعة االردنية الأ  .2

اأف�صل كتاب يترجم للغة العربية للعام �999 مقدمة من موؤ�ص�صة التقدم العلمي – الكويت   .�

جائزة الدولة التقديرية في حقل الطب العام لعام 2002	  .4

منحة )Fulbright( االمريكية لخم�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ض   .5

بحاث والموؤتمرات  كما يعتني الم�شت�شفى بالأ

عوام  20�0-2005			 بحاث المن�صورة خالل االأ وقد بلغ عدد االأ

	�977 الب�صري  الطب   •
597 �صنان  االأ طب   •

بلغت  التي  العمل  وور�صات  الموؤتمرات  وح�صور  عقد  في  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  م�صاركة  اإلى  باالإ�صافة 

)�42( عام 20�0

خدمة الخط ال�شاخن 

المر�صى  لكافة  ال�صاخن  بالخط  االت�صال  خدمة  اإطالق  تم 

والمراجعين والزوار بهدف اإتاحة الفر�صة لمراجعي الم�صت�صفى 

�صريعة  قنوات  �صكواهم ومقترحاتهم وفق  لنقل  الخدمة  ومتلقي 

ومتاحة على مدار ال�صاعة.

						 	

                                                                                         رقم )���0798880( 
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والر�شم التالي يو�شح عدد المكالمات وال�شكاوى منذ تطبيق الخط ال�شاخن في �شهر 2010/12 . 

الم�صتحدثة  االلتزام باالجراءات  اإيجابي على  الواردة، وهذا موؤ�صر  المكالمات  انخفا�ض عدد  الجدول  يظهر 

ل�صمان عدم تكرار ال�صكاوى.

مثلة على دور الم�شت�شفى في خدمة المجتمع: الم�شت�شفى وخدمة المجتمع : ومن الأ

ح�شان حملة البر والإ

ميرة ب�صمة بنت طالل المعّظمة تتفقد االطفال المر�صى �صمن حملة البر واالإح�صان �صمو االأ
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يام الطبية المجانية في مناطق جيوب الفقر االأ

المحا�صرات التوعوية وال�صحية

��
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عقد دورات متخ�ص�صة مثل دورة اأمن و�صالمة الموؤ�ص�صات ال�صحية

خالء والكوارث بالتعاون مع الدفاع المدني اإجراء تمرينات وهمية لالإ

�7
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طفال المر�صى في العيادات اإقامة حفل لالأ

االحتفال بعيد الجلو�ض الملكي وعيد اال�صتقالل

الن�صاطات الريا�صية

�8
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اإ�صدار مجلة ال�صفاء

التحديات التي تواجه الم�شت�شفى وتتمثل في : 

الموارد الب�صرية  .�

جهزة الطبية وغير الطبية  االأ  .2

الو�صع المالي   .�

الو�شع المالي للم�شت�شفى حالياً

يظهر الر�شم البياني اإجمالي الذمم المدينة : 2�72��97 دينار 

 

�9
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ذمم على الم�شت�شفى مجموعها : ��825055  دينار

 

يظهر الر�صم اأن ) 62.7٪( من هذه الديون هي اأدوية ولوازم وم�صتهلكات طبية.

الح�شاب الختامي لموازنة الم�شت�شفى )الوارد(

عن ال�شنة المالية المنتهية �2/20�0/��

	

20
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الح�شاب الختامي لموازنة الم�شت�شفى )ال�شادر(

عن ال�شنة المالية المنتهية �2/20�0/�� 

		 	 	 	 	

	 	

) 74�00000 دينارًا(. بلغت موازنة الم�شت�شفى لعام ��20: 

جهزة  في موازنة ��20 والمبلغ المطلوب  الر�شم التالي يقارن بين المبلغ المر�شود ل�شراء الأ

للمحافظة على معايير العتماد 

2�
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وبالن�شب المئوية المقارنة بين المبلغ المر�شود والمبلغ المطلوب في موازنة ��20 يت�شح الفارق 

ال�شا�شع 

	

إمكانيات محدودة: ردنية يقدم خدمات متميزة با وخال�صة القول اإن م�صت�صفى الجامعة االأ

22
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الحلول المقترحة للعام ��20 لتح�شين الموارد المالية:

ت�صاعديًا:  الدخل  زيادة  على  القادمة  ال�صتة  ال�صنوات  خالل  العمل   •
ؤّمني الموؤ�ص�صات وال�صركات المتعاقدة.  –  �	% �صنويا لمو

% �صنويا للدفع النقدي من االفراد  	2  –
ال�صحة وزارة  مع  االتفاقية  اأو�صاع  ت�صويب   •

للم�صت�صفى الكتروني  الموقع  تطوير   •
واالإعالن بالت�صويق  للم�صت�صفى  الترويج   •

االخت�صا�صيين عن  االعالن   •
خا�صة  عيادات  ا�صتحداث   •
خا�صة �صيدلية  ا�صتحداث   •

خا�صة مطاعم  ا�صتحداث   •
	Valet service ال�صيارات  �صف  خدمة  تقديم   •

الجامعة لم�صت�صفى  الخيرية  والوقفيات  التبرعات  ت�صجيع   •

ويتلقى الم�شت�شفى تبرعات نقدية وعينية محدودة، والجدول التالي يو�شح ذلك: 

العام المبلغ بالدينار 

 136352005

 1150598 2006

 858123 2007

 116826 2008

 50000 2009

12345072010

المجموع 3423689 

مثلة على موؤ�ش�شات محلية وعربية واأجنبية اعتمدت على التبرعات والوقفيات في ن�شاأتها :  ومن الأ

موؤ�ش�شة �شومان الثقافية 

في  العربي(  )البنك  الخا�ض  القطاع  اإ�صهام  على  االردن  في  مثال  خير  الثقافية  �صومان  ؤ�ص�صة  مو  •
دعم المجتمع المحلي . 

ردن: وهناك اأمثلة على  موؤ�ش�شات ومراكز اعتمدت في ن�شاأتها على التبرعات في الأ

لل�صرطان  الح�صين  مركز   •
مثلة على  موؤ�ش�شات ومراكز اعتمدت على وقفيات في م�شر: ومن الأ

زهر االأ جامع   •

2�
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اأمثلة على  موؤ�ش�شات ومراكز اعتمدت على التبرعات في لبنان:

بيروت   في  مريكية  االأ الجامعة   •

اأمثلة على  موؤ�ش�شات ومراكز �شحية عالمية تعتمد جزئياً على تبرعات خيرية:

MAYO Clinic  مايو كلينيك   •

ردنية بما يلي : إننا نقترح دعم م�شت�شفى الجامعة الأ وقيا�شاً على ما �شبق فا

ردنية االأ الجامعة  م�صت�صفى  وقفية  اإيجاد   •
م�صتمر  ب�صكل  عمليات  غرفة  بتجهيز  التبرع  على  الحث   •

طفال  االأ كق�صم  بالم�صت�صفى  ق�صم  دعم  ا�صتدامة   •
ردنية  االأ الجامعة  لم�صت�صفى  اأ�صدقاء  تجمع  تاأ�صي�ض   •

اأمثلة على  م�شاعدات لم�شت�شفى الجامعة عام ��20 :

العالمية ال�صحة  منظمة  قبل  من  النف�صية  مرا�ض  لالأ وحدة  تنفيذ  دعم   •
)USAID( قبل  من  الوالدة  لحديثي  المركزة  والعناية  الن�صائية  ق�صم  تحديث   •

وفي الختام ي�شعدنا اأن ن�شهر  فريق اأ�شدقاء م�شت�شفى الجامعة الردنية

ليكون يد العون له في اإكمال ر�شالته وتحقيق اأهدافه.

ردنية - الجبيهه - �صارع الملكة رانيا العبداهلل - �ض . ب ) ���04( عمان )��942(   م�صت�صفى الجامعة االأ

ردن - هاتف :����5�5 - فاك�ض :5�5��88 االأ

E- mail: juhosp@ju.edu.jo

Website: http:// hospital.Ju.edu.jo

ن�سان �إال ما �سعى و�أّن �سعيه �سوف يرى”  “ و�أن لي�س للإ

		 	 	 	

�صدق اهلل العظيم 
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الدكتور محيالن  ُيحا�ضر عن "م�ست�سفى الجامعة 

ردنية الواقع والطموح"  وي�سهر فريق اأ�سدقاء  الأ

الم�ست�سفى في منتدى �سومان 

ردنية  الأ الجامعة  م�شت�شفى  عام  مدير  الثقافي  �شومان  الحميد  عبد  منتدى  ا�شت�شاف 

بعنوان  محا�شرة  محيالن  الدكتور  القى  حيث  محيالن،  مجلي  الدكتور  �شتاذ  الأ

"م�شت�شفى الجامعة الواقع والطموح". وتراأ�ش الجل�شة واأدار الحوار معالي الدكتور 
محمد خير مام�شر.

اأبرز  في محا�صرته  الدكتور محيالن  وا�صتعر�ض 

المهام التي يقدمها الم�صت�صفى على �صعيد الخدمة 

الم�صت�صفى  وروؤية  والتعليمية،  والتدريبية  الطبية 

التعليم  وتقديم  لتطوير  مرجعيًا  مركزًا  يكون  باأن 

والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية 

المحلي  المجتمع  لخدمة  والوقائية  العالجية 

ردن  االأ في  ال�صحية  الموؤ�ص�صات  ولتوجيه 

اأبرز  الى  محيالن  الدكتور  وتطّرق  والمنطــقة. 

يت�صدرها  والتي  الم�صت�صفى  في  التّميز  اأوجه 

اأو  الم�صت�صفى  التي عملت في  الرموز  الطبّية والعلمّية والبحثّية، واأبرز  الكفاءة  وجود طاقم طبي على م�صتوى عال من 

التي  الدولية والوطنية  ال�صهادات  اأبرز  اأو خارجه، م�صتعر�صًا  الوطن  قيادية في  ت�صغل منا�صب  اأو  فيه و�صغلت  تدربت 

حازها الم�صت�صفى مما و�صعه على الخارطة ال�صحّية العالمية وارتقى به على الم�صتوى الوطني المحلي. 

واأ�صار الدكتور محيالن اإلى اأبرز اآليات تعزيز ثقافة الجودة في خدمات واإجراءات الم�صت�صفى لغًة وعماًل على كافة ال�صعد 

ال�صحية والطبّية والعالجّية ومنها ا�صتحداث الخط ال�صاخن ليكون و�صيلة ات�صال وتوا�صل بين المدير العام والمري�ض 

والموظف ب�صكل مبا�صر. وا�صتملت المحا�صرة على عدد من المحاور المتعلقة بالخدمات ال�صحّية والتوعوية وبرامج منع 

ردني ب�صكل عام ولمناطق جيوب الفقر على وجه الخ�صو�ض  مرا�ض التي يقدمها الم�صت�صفى للمجتمع االأ االأ

للم�صت�صفى،  المالي  الم�صت�صفى والحلول والو�صع  التي تواجه  اأبرز التحديات وال�صعوبات  الدكتور محيالن  كما تناول 

و�صبل تفعيل ال�صراكات واأبرز االتفاقيات المبرمة والمنوي عقدها مع بع�ض موؤ�ص�صات المجتمع المدني العامة والخا�صة 

ردني ب�صكل عام. بما يخدم الم�صت�صفى والقطاع ال�صحي االأ

وركز الدكتور محيالن على ت�صجيع التعاون بين القطاع العام والخا�ض واأهمية دعمهما للم�صت�صفى من خالل التبرعات 

ناجحة  لنماذج  والعالمي  والعربي  المحلي  الم�صتوى  على  ال�صحي  القطاع  في  مثلة  االأ من  العديد  م�صتعر�صًا  والوقفيات 

قامت وازدهرت بف�صل رعاية ودعم القطاع الخا�ض لها.

الموؤ�ص�صات  جميع  منا�صدًا  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  اأ�صدقاء  فريق  محيالن  الدكتور  اأ�صهر  المحا�صرة  نهاية  وفي   

ردنية لي�صتمر في عطائه وخدماته كاأعرق م�صت�صفى جامعي تعليمي في  فراد القادرين على دعم م�صت�صفى الجامعة االأ واالأ

الوطن . 

ردني  االأ ال�صحي  القطاع  تهم  التي  الق�صايا  من  العديد  الح�صور  فيه  تناول  مو�صع  حوار  دار  المحا�صرة  نهاية  وفي 

والكوادر  الطبية  والم�صتلزمات  جهزة  واالأ دوية  االأ وق�صايا  الم�صت�صفى  عمل  واآليات  ردنية  االأ الجامعة  وم�صت�صفى 

الب�صرية. 

تاريخ الخبر: 2011/4/25
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محا�ضرة 

�سري" الأ "العنف 

حول  محا�شرة  محيالن  مجلي  الدكتور  �شتاذ  الأ الم�شت�شفى  مدير  رعى 

�شرة،  �شري" نظمها الم�شت�شفى بالتعاون مع اإدارة حماية الأ "العنف الأ
وح�شرها جمع من اأطباء وممر�شي وكوادر الم�شت�شفى الم�شاندة.

تاريخ الخبر: 2011/2/2

المجتمعية  للق�صايا  حلول  اإيجاد  في  دوره  اأداء  على  الم�صت�صفى  من  حر�صًا  المحا�صرة  هذه  تنظيم  وياأتي 

�صري. المختلفة ومنها العنف االأ

واأكد الدكتور محيالن في كلمته االفتتاحية التي بداأها بالتهنئة والمباركة ل�صاحب الجاللة الها�صمية الملك 

�صرة في المجتمع الفتّا الى  عبد اهلل الثاني بن الح�صين المعظم بمنا�صبة عيد ميالده الميمون ، على اأهمية االأ

�صري حر�صًا على  تما�صك المجتمع وتحقيق  ردن من الدول ال�صّباقة والحري�صة على مناه�صة العنف االأ اأن االأ

اأمنه ال�صامل.

من  �صرة في المحا�صرة التي قدمتها باأن مبادرة مديرية االأ واأو�صحت المالزم اآن الطوال من اإدارة حماية االأ

لدور  الها�صمية  القيادة  اأولتها  التي  همية  االأ من  نبع  قد  �صرة  االأ بحماية  متخ�ص�صة  اإدارة  ال�صتحداث  العام 

طفال  االأ على  الواقعة  االعتداءات  الملحوظة في عدد حاالت  للزيادة  نظرًا  المجتمع وذلك  المراأة والطفل في 

والن�صاء ، وا�صارت الطوال الى اهداف االدارة واآليات عملها واالخت�صا�صات التي تتعامل معها في مختلف 

الحاالت .
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ور�سة عمل

 "مهارات الّجراحة تحت المجهر"

تاريخ الخبر: 2010/11/4

ردنّية ور�صة العمل  ع�صاب في الم�صت�صفى بالّتعاون مع كلّية الّطب في الّجامعة االأ نّظمت �صعبة جراحة الّدماغ واالأ

ولى بعنوان "مهارات الّجراحة تحت المجهر". االأ

الّجامعة  رئي�ض  نائب  افتتحها  اّلتي  الور�صة  خالل  محافظة  عزمي  الّدكتور  الّجامعة  في  الّطب  كلّية  عميد  واأّكد 

كجراحة  عديدة  اخت�صا�صات  لي�صمل  الّجراحي  المجهر  ا�صتخدام  في  الّتو�صع  اأهمّية  الخوالدة  ر�صا  الّدكتور 

العظام  وجراحة  الّدموّية  وعية  االأ وجراحة  والحنجرة  ذن  واالأ نف  واالأ والّتجميل  والعيون  ع�صاب  واالأ الّدماغ 

حيث  من  اأف�صل  رعاية  وتقديم  الّجراحة  تقّدم  في  �صاهم  الّجراحي  المجهر  ا�صتخدام  اأّن  اإلى  الفتًا  واال�صنان، 

الّت�صخي�ض والعالج للمر�صى.

اأّن  المنّظمة  اّللجنة  الّتميمي رئي�ض  اأحمد  الّدكتور  الم�صت�صفى  ع�صاب في  الّدماغ واالأ وقال رئي�ض �صعبة جراحة 

داء في  طّباء على المهارات اليدوّية ال�صتعمال المجهر الّجراحي وتح�صين وتطوير االأ الور�صة تهدف اإلى تدريب االأ

ولى من نوعها على م�صتوى المنطقة  خدمة المر�صى على الم�صتوى الوطني، الفتًا اإلى اأّن هذه الور�صة تعتبر االأ

ردنيين. طّباء االأ وتاأتي في نطاق تطوير الّجراحة المجهرّية بين االأ

ردنيين �صينعك�ض على نوعّية الّنتائج لهذه  وبّين اأن ا�صتعمال وتوظيف المهارات الّجراحّية من ِقبل الّجّراحين االأ

ع�صاب  العملّيات الّجراحّية اّلتي تعتبر جزءًا من �صيا�صة الّتعليم الّطبي الم�صتمر اّلذي تمار�صه جراحة الّدماغ واالأ

اأهمّية الور�صة تنبع من كونها باتت متطّلبًا للح�صول على �صهادة االخت�صا�ض في  اأّن  اإلى  في كّلية الّطب، الفتًا 

الكثير من الّتخ�ّص�صات الّجراحّية في الّدول المتقّدمة.

في  خ�صو�صًا  الّجراحّية  الّتخ�ّص�صات  مختلف  في  ومقيمين  اخت�صا�صيين  اأطّباء  تدريب  الور�صة  في  وتّم 

الّتخ�ّص�صات اّلتي ُي�صتخدم فيها المجهر الّجراحي.

وقال اأّن كل متدّرب �صمن مجريات الور�صة تمّكن من ا�صتعمال المجهر الّجراحي والمعّدات الخا�ّصة بالّجراحة 

بحيث تم توزيع جهاز لكل متدّرب ل�صمان نوعّية مخرجات الّتدريب.

ردنّية. واأو�صح اأّنه �صُيمنح دبلوم لكل م�صارك في الور�صة يعادل �صاعة ون�صف معتمدة ح�صب نظام الّجامعة االأ

ووزراة  والجامعات  الّطبّية  ؤ�ّص�صات  المو مختلف  من  جّراحًا   20 اأّيام  ثالثة  ا�صتمّرت  اّلتي  الور�صة  في  و�صارك 

ال�ّصحة والخدمات الّطبّية الملكّية والقطاع الخا�ض.
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ور�سة عمل 

لم"  الأ على  "ال�سيطرة 

تاريخ الخبر: 2011/3/15

لم"  نّظمت دائرة التمري�ض ممثلة ب�صعبة التعليم الم�صتمر في الم�صت�صفى ور�صة عمل بعنوان "ال�صيطرة على االأ

وبم�صاركة  ردنية  االأ الجامعة  في  التمري�ض  كلية  في  م�صاعد  اأ�صتاذ  الرحيم  عبد  مي�صون  الدكتورة  إ�صراف  با

اأع�صاء �صعبة التعليم الم�صتمر )عبير الحاج ر�صيد، وفاء القعقاع(، وبح�صور �0 ممّر�صًا وممر�صة.

وياأتي تنظيم هذه الور�صة ا�صتجابة لتوجيهات جاللة الملك عبد اهلل الثاني ال�صامية في اأهمّية تطوير العن�صر 

العلمي  البحث  اأ�ص�ض  وفق  وتاأهيلها  الكوادر  وتدريب  بتطوير  الجامعة  م�صت�صفى  �صيا�صة   و�صمن  الب�صري 

العالمي.

وناق�صت الور�صة عددًا من المحاور كان من اأهمها تطبيق معايير االعتمادية والوطنية، وتطبيق معايير تقييم 

وعالجه،  لم  االأ تقييم  حول  العلمية  المعرفة  وزيادة  عالمية،  �صحية  موؤ�ص�صات  من  المعتمد  ومعالجته  لم  االأ

لم وعالجه وتطبيقها، وتفعيل لغة التوا�صل ما بين المري�ض ومقّدمي  والتعرف على النماذج الخا�صة بتقييم االأ

الخدمة، اإ�صافة اإلى الّتعرف على اأ�ص�ض ال�صالمة العامة بما يخ�ض العالج.

ردنية يو�صف عابد باأن الم�صت�صفى ي�صعى جاهدًا  واأفاد رئي�ض �صعبة التعليم الم�صتمر في م�صت�صفى الجامعة االأ

في تحقيق اأهداف ال�صعبة متما�صيًا مع اأهدافه عن طريق عقد ور�صات العمل، المحا�صرات العلمّية والفنّية في 

بحاث وذلك من اأجل تدريب وتطوير الكوادر الّتمري�صّية. مختلف الّتخ�ّص�صات باالإ�صافة اإلى مواكبة االأ

لم  لم وعالجه، اأ�صبح ُينظر لالأ همية المعرفة العلمية ال�صحيحة حول تقييم االأ ومن الجدير بالّذكر اأنه ونظرًا الأ

التي ح�صل  الدولي والوطني  �صا�صية لالعتماد  االأ المعايير  كاأحد  المري�ض  كاأولوية وحق من حقوق  وعالجه 

الحيوّية  العالمات  من  لم  االأ تقييم  اأن  العالمّية  ال�ّصحة  منظمة  اأقّرت  وقد  ردنية،  االأ الجامعة  م�صت�صفى  عليها 

الرئي�صية، حيث اأ�صبحت 5 عالمات حيوّية بداًل من 4 عالمات وهي درجة حرارة الج�صم،�صغط الّدم، ومعّدل 

لم. التنّف�ض والّنب�ض باالإ�صافة اإلى تقييم االأ
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�سرطان �لثدي

اأ.د.جمال م�شعد

ورام ا�صت�صاري اأّول جراحة االأ

ردنّية اأ�صتاذ في كلّية الّطب في الّجامعة االأ

في  يظهر  ما  وعادة  الثدي،  اأن�صجة  ت�صيب  التي  ال�صرطانية  مرا�ض  االأ اأ�صكال  من  �صكل  الثدي  �صرطان  يعد 

نابيب التي تحمل الحليب اإلى الحلمة( وغدد الحليب. وي�صيب الرجال والن�صاء على ال�صواء، ولكن  قنوات )االأ

االإ�صابة لدى الذكور نادرة الحدوث، فمقابل كل اإ�صابة للرجال يوجد )�00( اإ�صابة للن�صاء.

مرا�ض يجعل الخاليا الم�صابة به تنمو وتتغير، وتت�صاعف ب�صورة خارجة  وال�صرطان ب�صكل عام نوع من االأ

نمو  انتظام  عدم  يعني  الثدي  ف�صرطان  منه،  بداأ  الذي  الجزء  م�صمى  ال�صرطان  ويعطى  ال�صيطرة،  نطاق  عن 

وتت�صاعف  تنق�صم  والتي  الم�صابة  الخاليا  الثدي. ومجموعة  اأن�صجة  في  تن�صاأ  التي  الخاليا  انت�صار  وتكاثر 

ورام اإما اأن  ورام. واالأ ن�صجة االإ�صافية، والكتل الن�صيجية تدعى االأ ب�صرعة يمكن اأن ت�صكل قطعة اأو كتلة من االأ

ورام الخبيثة تتكاثر وتدمر اأن�صجة الج�صم ال�صليمة،  تكون �صرطانية )خبيثة( اأو غير �صرطانية )حميدة(. االأ

ويمكن لبع�ض الخاليا �صمن الورم اأن تنف�صل وتنت�صر بعيدًا اإلى اأجزاء اأخرى من الج�صم.

ن�صجة الغدية تغلف الغدد  اأن�صجة غدية واأن�صجة داعمة. واالأ ن�صجة:  يتاألف الثدي من نوعين رئي�صيين من االأ

ن�صجة الرابطة الليفية  ن�صجة الدهنية واالأ ن�صجة الداعمة تتكون من االأ المنتجة للحليب وقنوات الحليب. بينما االأ

في الثدي. والثدي اأي�صًا يحوي ن�صيج ليمفاوي )اأن�صجة جهاز مناعي تزيل النفايات وال�صوائل الخلوية(.

الواليات  في  الرئة(  �صرطان  )بعد  الن�صاء  لدى  ال�صرطان  لوفيات  رئي�صي  �صبب  ثاني  الثدي  �صرطان  ويعد 

كثر �صيوعًا بين الن�صاء، با�صتثناء �صرطان الجلد. المّتحدة، وهو ال�صرطان االأ

اإن اأي عامل يزيد من فر�ض تطوير مر�ض ما ي�صمى عامل خطورة، وفيما يخ�ض عوامل الخطر ل�صرطان الثدي 

إنها ت�صمل: العمر، والعمر عند بدء الحي�ض، والعمر عند اأول مولود حي، وهناك اأ�صباب عديدة اأخرى. فا

كثر من 4	 ولتقليل فر�ض االإ�صابة ب�صرطان الثدي يجب اتباع عدة اأمور اأهمها: ممار�صة الن�صاط الريا�صي الأ

�صاعات اأ�صبوعيًا، باالإ�صافة اإلى الحمل المبكر والر�صاعة الطبيعية.

ويمكن للن�صاء اإجراء فح�ض ذاتي للثدي مرة كل �صهر في اليوم ال�صاد�ض اأو ال�صابع من الدورة ال�صهرية.

إذا ما تم االكت�صاف المبكر للورم  حيان- بعدة طرق في نف�ض الوقت، فا ويتم عالج �صرطان الثدي –اأغلب االأ

ولكن  الثدي  با�صتئ�صال  الجراحي  بالتدخل  العالج  ي�صتلزم  فال  الّثدي،  لحجم  بالّن�صبة  وكان حجمه �صغيرًا 

�صعة للق�صاء على بقية الخاليا التي قد تكون ن�صطة، وفي اأغلب  يمكن ا�صتئ�صال الورم وعالج باقي الثدي باالأ

حيان ُي�صاف العالج الكيميائي والهرموني اإلى �صياق العالج. االأ

مقالت
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وردة �لعميقـــة   ر �الأ ـُ    تخّثــــــ

اأ.د. عبد اهلل العّبادي

ا�صت�صاري اأول اأمرا�ض الّدم

ردنّية اأ�صتاذ في كلّية الّطب في الّجامعة االأ

من  الوقت  مع  تتاألف  جامدة  كتلة  اأنها  على  عام  ب�شكل  الخثرة  تعّرف 

تجمع لبع�ش مركبات الدم مثل الليف التخثري وكريات الدم الحمراء، 

�شباب مختلفة. ولأ

في  يت�صبب  �صليمة، حيث  تكون  ما  غالبًا  دموية  اأوعية  الوريدية في  الخثرة  تن�صاأ  ال�صريانية  الخثرة  وبعك�ض 

حدوث الخثرة "ك�صل" اأو اختالل في �صريان الدم داخل الوريد مما يوؤدي اإلى تجمع دموي راكد وهذا بدوره 

يوفر البيئة المثالية لت�صكل الجلطة اأو الخثرة الدموية.

وردة العميقة وغالبًا ما يكون في الفخذ اأو بطن ال�صاق،  اإن وجود الخثرة في وريد كبير وعميق ي�صمى بتخثر االأ

حيث توؤدي هذه الخثرات اإلى ح�صر كلي اأو جزئي لتدفق الدم في الوريد وهنا تكمن خطورة المر�ض.

وردة العميقة ما هو متعلق بالمري�ض نف�صه مثل )ال�صن وال�صمنة  اإن من عوامل الخطورة لدى مر�صى تخثر االأ

والتدخين ومالزمة ال�صرير في الم�صت�صفى وعدم القدرة على الحركة ب�صبب مر�ض اأو عجز والحمل والنفا�ض 

وغيرها( ، ومنها ما هو متعلق بالتاريخ المر�صي اأو الجراحي للمري�ض.

وردة  ردنية على مر�صى تخثر االأ وقد خل�صت درا�صة اأجريت على المر�صى البالغين في م�صت�صفى الجامعة االأ

رغم  مختلفة  وريدية  بجلطات  اأ�صيبوا  قد  العينة  هذه  من   )  29%( اأن  اإلى  مري�صًا   )�24( وعددهم  العميقة 

�صابة باأمرا�ض  إن اأكثر من ثلثي مر�صى التخثر هم عر�صة بن�صبة عالية لالإ خ�صوعهم للعالج الوقائي، وبالتالي فا
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الم�صاعدة  العوامل  على  اأكبر  ب�صكل  ال�صوء  ت�صليط  ي�صتدعي  مما  القاتلة؛ وهذا  المختلفة  الوريدية  الجلطات 

)عوامل الخطورة( التي ت�صاهم في حدوث هذه الخثرات وكيفية تفاديها، و مدة العالج ومدى فعاليتها. فعلى 

�صبيل المثال هناك �صرورة لزيادة فترة العالج الوقائي بعد مغادرة الم�صت�صفى وخا�صة للمر�صى الخا�صعين 

لعمليات جراحية اأو للمر�صى محدودي الحركة.

الحوامل  باأن  العلم  مع  مت�صاوية،  والن�صاء  الرجال  بين  المر�ض  بهذا  االإ�صابة  ن�صبة  اأنَّ  المالحظ  ومن 

والّنف�صاوات هن اأكثر عر�صة بخم�ض مرات من غيرهن من الن�صاء لخطر االإ�صابة بالجلطات الوريدية. ويعتبر 

�صابة من غيرهم. كثر عر�صة لالإ كبار ال�صن وقليلي الحركة هم االأ

وردة العميقة اإلى )�00( دينار �صهريًا، وترتفع اإلى )2400(  وقد ت�صل كلفة العالج الوقائي لمر�ض تخثر االأ

دينار �صهريًا اإذا ما تزامن وجود جلطات وريدية اأخرى.

إنه اإذا ما علمنا اأن المر�ض قد يكون �صامتًا في  وبخ�صو�ض التدابير المطلوبة من مقدمي الرعاية ال�صحية فا

حيان )بدون اأعرا�ض تحذيرية( وعلمنا اأن اأكثر من ثلثي المر�صى هم عر�صة الإ�صابة اأخرى، وجب  بع�ض االأ

تفادي  لكيفية  اإر�صادية  وتوعوية  وقائية  فورية عالجية  تدابير  باأخذ  ال�صحية  الرعاية  دور  اإلى  االنتباه  علينا 

عوامل الخطورة.

وفيما يخ�ض عقار )ا�صيتيل �صالي�صيليك اأ�صيد ( فقد وجد باأن هذا العقار يعمل على تثبيط ال�ّصفائح وبالتالي 

يوؤدي اإلى عدم حدوث خثرة الدم التي ينتج عنها جلطة القلب اأو الدماغ، ووجدت هذه الدرا�صة التي اأجريت 

ردنية من كال الجن�صين وجميعهم من الفئة العمرية  على  )282( مري�ض قلب مراجع لم�صت�صفى الجامعة االأ

فوق )�0 (عامًا اإّن ) %�2( من )عينة الدرا�صة( اأج�صامهم مقاومة للعقار المميع الموجود بالدم واأن اأقرا�ض 

في عالج  فائدتها  عدم  اإلى  اإ�صافة  ال�صرايين  تخثر  لمنع  وقائي  تفيد كعالج  ال  اأ�صبحت  )ا�صيتيل.�ض.ا�صيد( 

وردة العميقة، لذلك فهناك  وردة العميقة وال حتى للمعالجة التحفظية لمر�ض تخثر االأ اأو منع الخثرات في االأ

فحو�صات على وظائف ال�صفائح للمر�صى الذين تم اإعطائهم مادة )ا�صيتيل.�ض.اأ�صيد( ولما وجدنا اإن ن�صبة 

.)clopodegril( الربع منهم ال ت�صتجيب لهذا العالج ا�صتبدلنا واأحيانًا اأ�صفنا لهم عقار
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تاأثير �لّتد�وي

ع�ساب و�لّنباتات �لّطبية باالأ

 على �لميكروبات �لُمعدية

اأ.د. عا�شم ال�شهابي

اأ�صتاذ الميكروبات الطبية 

ن�شان منذ مطلع التاريخ اأهمية اأنواع كثيرة من النباتات  عرف الإ

ع�شاب العطرية في عالج اأمرا�شه، وللمحافظة على �شحته،  والأ

ولتقوية ن�شاطه الج�شمّي والعقلي. وا�شتهرت عند العرب قديماً 

مهنة العطار، وانت�شرت اأ�شواق التوابل، واأ�شبح محل العطارة 

اأقرب ما ي�شبه ب�شيدلية اليوم، حيث كان العطار ي�شف للمري�ش 

الذي  الع�شب  اأو  البذور  من  معّينة  بكمية  ع�شاب  الأ من  نوعاً 

معظم  في  يوجد  يزال  وما  مر�شه.  من  لي�شفى  يتناوله  اأن  يجب 

وفا�ش  والقد�ش  ودم�شق  والقاهرة  بغداد  مثل  العربية،  المدن 

وتقدم  الطبية  ع�شاب  والأ التوابل  تبيع  خا�شة  اأ�شواق  وغيرها 

ال�شت�شارات للمر�شى.

مرا�ض جزءًا مهما من منهاج درا�صة الطب وال�صيدلة  ع�صاب الطبية وا�صتعماالتها في عالج االأ واأ�صبح علم االأ

�صناف من منتجات النباتات  في الجامعات الحديثة منذ بداية القرن الخام�ض ع�صر. ويتم حالًيا ت�صنيع مئات االأ
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مرا�ض اأو ت�صاعد على التخفيف من حدتها  الطبية ب�صكل اأدوية وزيوت مفيدة ت�صتعمل بمعالجة الكثير من االأ

�صهاالت  مرا�ض التي تتعلق بالتهابات الجهاز التنف�صي واله�صمي والبولي، وكذلك االإ ن�صان، ومنها االأ عند االإ

من  يقارب  ما  اأن  حاليا  العالمية  ال�صحة  منظمة  وتقدر  الكثير.  وغيرها  الجلد  والتهابات  والمزمنة،  الحادة 

والذي  مرا�ض،  االأ بع�ض  عالج  في  )التقليدي(  ال�صعبي  الطب  اأحيانا  ي�صتعملون  العالم  �صكان  من   )  80% 	(

ع�صاب والنباتات الطبية قيا�صًا على خبرات �صعوب العالم  يعتمد اأ�صا�صا على التداوي بم�صتخل�صات وزيوت االأ

المتراكمة والمختلفة في هذا المجال. 

وت�صتعمل كلمة اأع�صاب طبية للداللة على كل النباتات التي تجف اأزهارها و�صيقانها واأغ�صانها ولها خا�صية 

هذه  من  الكثير  وطبعا  المكت�صبة.  الخبرة  ح�صب  مرا�ض  االأ اأحد  عالج  في  منها  اال�صتفادة  ويمكن  عطرية، 

بحاث  االأ معظم  وتهتم  بالتف�صيل.  والدوائية  الكيميائية  خ�صائ�صها  كافة  معرفة  ن  االآ حتى  يتم  لم  ع�صاب  االأ

بالتركيز على درا�صة تاأثيراتها ال�صارة، ومنها بالذات خا�صية ال�صمّية على الحيوانات في المختبر، اأو تاأثيرها 

على عدد من الميكروبات المعدية في المختبر. 

ع�شاب والتوابل التي توؤثر في الميكروبات اأنواع الأ

تاأثير مبا�صر على منع نمو وتكاثر عدد كبير من  لها  التي  ع�صاب والتوابل  ب�صال واالأ االأ الع�صرات من  هناك 

الميكروبات، ومنها خا�صة بالبكتيريا والفطريات والطفيليات المعدية. 

ب�صال التي تقتل ن�صبة كبيرة من مختلف الميكروبات الثوم والب�صل، كون االثنين يحتويان  ومن اأهم اأنواع االأ

لي�صين التي تقتل اأي�صا اأنواعًا مختلفة من البكتيريا،  على مركبات كبريتية وعطرية، والثوم يحتوي على مادة االأ

بينما الب�صل يحتوي على مركب فيه العديد من �صكريات الفاكهة التي تدعم ن�صاط بكتيريا )البيفيدو( البكتيريا 

معاء. وكل من الثوم والب�صل لهما تاأثير مطهر قوي على بع�ض الطفيليات المعوية، ويوقفان  المفيدة في االأ

�صهاالت الخفيفة وي�صاعدان في عملية اله�صم. تكاثر بع�ض اأنواع الميكروبات الم�صببة لالإ

�صفر، فجميعها  �صود الحار والكركم االأ حمر واالأ اأما التوابل مثل؛ البهار والقرفة والكمون والزعتر والفلفل االأ

كثيرًا  تقل  تاأثيراتها  ولكن  المخبرية،  التجارب  في  مئوية مختلفة  بن�صب  المعدية  الميكروبات  نمو  في  توؤثر 

�صهاالت الميكروبية اأو للق�صاء على الت�صمم  بعد اأن يتم تناولها مع الطعام، ولذلك ال ت�صلح لعالج حاالت االإ

البكتيري. وتتركز اأهمية هذه التوابل في زيادة ن�صاط الدورة الدموية وفتح ال�صهية وزيادة اإفراز الع�صارات 

التي ت�صاعد في عملية اله�صم.  

البول،  التنف�صي وحرقة  الجهاز  التهابات  التخفيف من حدة  البابونج في  ع�صاب مثل �صراب  االأ وتفيد بع�ض 

�صهاالت  وي�صتعمل كغ�صيل لل�صفاء من التهاب العين. في حين ي�صتعمل �صراب البنف�صج ومرّكز النعناع لوقف االإ

�صهاالت ب�صبب  �صود المغلي لعدة دقائق ومن دون اإ�صافة ال�صكر على وقف االإ الخفيفة، كما ي�صاعد ال�صاي االأ

معاء وتمنع تجمع ال�صوائل، ولي�ض له تاأثير مبا�صر على الميكروبات الم�صببة  مادة التنيين التي تثبط حركة االأ

�صهاالت.  لالإ

نترنت تقدم معلومات  ومن المالحظ اأن هناك في�صًا من المقاالت التي تن�صر في ال�صحف والمجالت ومواقع االإ

ع�صاب والتوابل في العالج الطبي، ومنها على �صبيل المثال، ما ن�صر حديثا  غير دقيقة وعلمية عن ا�صتعماالت االأ

اأجريت  درا�صة  اإلى  المقاالت  واأ�صارت  والخنازير،  الب�صر  اإنفلونزا  فيرو�ض  على  اليان�صون  �صراب  تاأثير  عن 

بحاث ال�صينية العام 2009 حول هذا المو�صوع، ولكن تبين بعد البحث في  في ال�صين، ون�صرت في مجلة االأ

نفلونزا، واإنما تبين اأن هناك  م�صادر المعلومات، اأنه ال توجد درا�صة طبية ن�صرت حول اليان�صون وعالقته باالإ
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المعروفة في بالدنا، وهذه  اليان�صون  بذور  ال�صين، وهي غير  تنبت في   Anise star ا�صمها  ع�صبة �صجرية 

الع�صبة ت�صتعمل كال�صاي، كما اأنها ت�صاف اإلى بع�ض اأنواع الطعام لتح�صين مذاقه. وقد اأ�صدرت هيئة الدواء 

طفال ال�صغار؛ كونها ت�صبب اأ�صرارًا ج�صيمة  ميركية FDA تحذيرًا من مخاطر ا�صتعمالها على االأ والغذاء االأ

في الجهاز الع�صبي. 

ع�شاب الطبية التدواي بالأ

منذ اأعوام قليلة فقط عادت تن�صط مهنة ممار�صة الطب البديل وتنت�صر ب�صرعة في اأرجاء العالم، وخ�صو�صا 

بعظمتها وقوتها  ال�صين  مثل  دولة  اأن  اإلى  هنا  ن�صير  اأن  ويكفي  الطبية.  ع�صاب  االأ با�صتعمال  الخا�ض  الجزء 

االقت�صادية الهائلة، وعدد �صكانها القريب من البليون وثالثمائة مليون اإن�صان ما تزال تعتمد غالبا في عالج 

على  بناًء  للمري�ض  تعطى  وهذه  الطبية،  ع�صاب  واالأ النباتات  من  م�صتخل�صة  اأدوية  ا�صتعمال  على  مرا�ض  االأ

العربي  الطب  تاريخ  اأن  واالعتزاز  للفخر  يدعو  ومما  المري�ض.  فح�ض  اأواًل  يتم  اأن  بعد  طباء  االأ من  تو�صية 

بطريقة  وت�صنيفها  القديم،  الطب  معارف  وتدوين  وترجمة  جمع  ا�صتطاع  الذي  ول  االأ باأنه  تميز  �صالمي،  االإ

علمية ي�صهل معرفة فوائدها وم�صارها في الوقت نف�صه، باالإ�صافة اإلى اأن العلماء الذين عا�صوا الفترة الذهبية 

ندل�ض، اأ�صافوا الكثير من  �صالمي الممتد من جنوب و�صرق اآ�صيا اإلى جنوب اأوروبا في االأ للحكم العربي االإ

الطبية ومنتجاتها في  ع�صاب  االأ با�صتعمال  يتعلق  فيما  العلمية وال�صريرية واالكت�صافات، وبخا�صة  التجارب 

ن�صان والحيوان.  عالج اأمرا�ض االإ

واأ�صبحت كتب واأبحاث م�صاهير هوؤالء العلماء من اأمثال الطبري والزهراوي وابن �صيناء وابن الهيثم وابن 

وروبية حتى بداية  �صالمية واالأ النفي�ض من اأهم المراجع التي ا�صتعملت بتدري�ض الطب في جامعات البلدان االإ

ندل�ض كمركز رئي�صي لتدري�ض الطب والعلوم لجميع اأوروبا.  ومن  القرن الثامن ع�صر، وقد تاألقت قرطبة في االأ

ع�صاب والمدونة في مراجع وكتب  المعروف اأن اإ�صهامات العرب والم�صلمين في معارف الطب والتداوي باالأ

�صالمية.  ما تزال متوفرة في بع�ض المكتبات ال�صهيرة في الغرب وبن�صبة اأقل في المكتبات العربية واالإ

التهابات  حاالت  معالجة  في  المهمة  البدائل  اأحد  الم�صتقبل  في  ع�صاب  باالأ التدواي  ي�صبح  اأن  المهم  ومن 

الحلق والجلد والمجاري البولية والجهاز اله�صمي ولو ب�صورة محدودة، فت�صهم بخف�ض كثرة ا�صتعماالت 

علمي  ب�صكل  التطور  هذا  حدث  واإذا  طبية،  و�صفة  على  الح�صول  دون  من  الع�صوائي  الحيوية  الم�صادات 

حاليا  اأ�صبحت  التي  الم�صادات  دوية  الأ المقاومة  الميكروبات  اأنواع  انت�صار  بخف�ض  ي�صهم  ف�صوف  وموثق، 

ه في الوقت ذاته.  ن�صان وي�صرُّ �صالحا ذو حدين، يفيد االإ
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مف�سل �لركبة

																																																						

د. جهاد العجلوني

ورام  ا�صت�صاري جراحة العظام والمفا�صل واالأ

ردنّية  اأ�صتاذ في كلّية الّطب في الّجامعة االأ

 ، الحياة  اأمور  مختلف  لممار�صة  الحركة  �صعوبة  على  والتغلب  لم  االأ وتذليل  الكمال،  نحو  ن�صان  االإ ي�صعى 

بين  جن�صه  للمحافظةعلى  وحديثًا،  قديمًا  ن�صان  االإ بال  ت�صغل  التي  التحديات  اأهم  من  المطلب  هذا  كان  وقد 

نجاز الحقيقي في هذا المجال اإال اأن نور ال�صم�ض ال بد اأن ي�صطع  خرى، وبالرغم من تاأخر االإ المخلوقات االأ

اأن�صجة طرية  �8�0 و�صع  العالم والطبيب فيرنويل عام  التا�صع ع�صر حيث اقترح  القرن  وهذا ما حدث في 

ن�صجة مثانة الحيوانات والكي�ض الن�صيجي  مثلة على هذه االأ عادة هيكلة �صطح المف�صل وقد كان من االأ وحّية الإ

الموجود في مقدمة عظمة الر�صفة )ال�صابونة(.

د. محمد حمدان 
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م�صاعد بحث وتدري�ض

يف ق�صم العظام 
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وفي نهاية القرن التا�صع ع�صر قام الطبيب والعالم جلوك  ب�صناعة اأول ركبة �صناعية من العاج، الذي تم تثبيته 

ثباتية  وعدم  �صديدة  بالتهابات  انتهت  التجربة  هذه  اأن  من  وبالرغم  الجب�ض.  و  ال�صمغ  بوا�صطة  العظم  اإلى 

بالمف�صل اإال اأنَّ جلوك يعتبر بجدارة ابًا لمف�صل الركبة ال�صناعية المعا�صرة.

لهام للطبيب والعالم فيرج�صون  ومع ان النتائج كانت مخيبة اإال اأنها اأ�صعلت نار االإ

الركبة واعتمد على  با�صتئ�صال كامل لعظم مف�صل  اأي�صًا  �8�0 والذي قام هو  عام 

الحركة بين العظام الباقية وبالرغم من ذلك باءت محاولته بالف�صل ولم ت�صتخدم بعد 

ذلك اإال في الحاالت ال�صديدة كالحاالت الم�صابة بال�صل.

ا�شتئ�شال العظم الذي قام به فيرج�شون

ـــــك الــــتــــاريــــخ كـــانـــت الــــمــــحــــاوالت غـــيـــر نــا�ــصــجــة   وعـــلـــى مــــر الــــزمــــن ومـــنـــذ ذل

ــم  ــعــال بــــحــــاث الــــى هــــذا الـــمـــجـــال بــعــد نـــجـــاح ال وغـــيـــر مــكــتــمــلــة حــتــى عـــــادت االأ

ــل مــعــدنــي ــ�ــص 	والـــطـــبـــيـــب كـــامـــبـــل والــــعــــالــــم والـــطـــبـــيـــب �ـــصـــارلـــنـــي بـــو�ـــصـــع مــف

 للورك عام �940 .

Sir John Chanrly

و من نف�ض المعدن و بنف�ض الطريقة تم تطوير مف�صل ركبة �صناعي بوا�صطة م�صت�صفى ما�صا�صو�صت�ض العام 

وقد ن�صرت نتائج هذا البحث الم�صتفي�ض عن المف�صل على يدي العالمين �صبيد وتوت عام �949 ومرة اأخرى 

اأنها كانت ال تزال دون  اإال  اأف�صل من �صابقاتها  النَّتائج كانت  اأنَّ  �952 ومع  على يدي ميلر و فريدمان عام 

الم�صتوى المطلوب بكثير.

وفي عام �958 قام الطبيب ماكلتو�ض بو�صف نوع اآخر من المفا�صل ال�صناعية للركبة يحتوي على قر�ض في 

قرا�ض م�صنوعة من مادة االكريلك ثم تم تحويلها اإلى  المف�صل وي�صتخدم لت�صحيح االنحراف وكانت هذه االأ
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معدن وقد كانت نتائجها اأف�صل وكانت ت�صتخدم فقط في مر�صى الروماتيزم الذين يعانون انحرافا في مف�صل 

الركبة.

مف�صل ماكلتو�ض الم�صنوع من اأقرا�ض

 وكان في هذا االختراع اإلهامًا للطبيب جن�صتون الذي و�صع معدنا على كل من عظم الفخذ والظنبوب )ال�صاق( 

وكان بين المعدنين قر�ض بال�صتيكي من البولي ايثيلين وبالرغم من اأن هذه كانت االنطالقة الحقيقة للمفا�صل 

ال�صناعية في يومنا اإال اأن م�صكلة واجهت جن�صتون في تثبيت القطع المعدنية اإلى العظم وهنا ظهر فري مان 

المف�صل  من  المعدنية  جزاء  االأ لتثبيت  الطبي  �صمنت  االإ ا�صتخدموا  ��97 حيث  وزمالوؤه  وان�صول  زمالوؤه  و 

اإلى العظم كما قاموا بخطوات كبيرة في تعديل ت�صميم المف�صل وتطوير التقنية الجراحية الخا�صة به و قد 

�ص�ض والقواعد العامة الخا�صة بالمفا�صل ال�صناعية والتي بقي جزء كبير منها فاعاًل حتى يومنا  و�صعوا االأ

هذا.

ول                      مف�صل الركبة ال�صناعي الحديث                    مف�صل فري مان وان�صول االأ
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حكولي

د. كميل فرام

ا�صت�صاري الن�صائية والتوليد

ردنية اأ�صتاذ م�صارك في كلية الطب/الجامعة االأ

ؤ�صفا يحتل جزء كبير من  العنوان قد يبدو غريبا وغير ماألوف لمقالة طبية، ولكنه بواقعه وحقيقته يمثل واقعا مو

الطبية وال�صحية بمبداأ الخلط والم�صاواة بين  العالج لم�صكالتنا  نظم �صلوكنا وتفكيرنا وبرامج الحلول بخطط 

العوار�ض ال�صحية والم�صاكل االجتماعية والمادية، حيث يمثل العنوان بمعناه ال�صامل ف�صاء التفكير بخطوات 

التفكير  اأن نقترب من حدود  اأفراد المع�صر الطبي تف�صير �صوره دون  التنفيذ، نحاول قدر ا�صتطاعتنا نحن  قيد 

"حكولي" �صالح �صعبي من تراث الزمن تمتلكه فئة مقدرة من المر�صى التي  اأو االإهمال.  ال�صخ�صية بالتحجيم 

اأنف�صها ب�صدق الم�صورة حيث تعتمد في ثقافتها على ق�ص�ض  تبحث عن كنوز ال�صفاء باأقل جهد وتكلفة، فتقنع 

�صدقاء  واالأ هل  االأ بخبرات  تم�صكهم  اأو  لواقع،  �صهودهم  فقدوا  قد  اأحياء  اأو  ماتوا  قد  اإنا�ض  وتجارب  التاريخ 

اأو  التفكير،  تحظر  التي  الذاتي  اال�صتعمار  �صور  من  �صورة  اأو  االحترام  من  كنوع  محاورها  تت�صابه  لظروف 

الت�صبث بخيط عنكبوتي لقهر الم�صتحيل، كلها �صور تبعث على الحزن للقناعة بمحاورها لظروف الواقع، تلزمنا 

بتهجين ا�صفاقها حتى ال ُيجرح المتبني لن�صر هويتها وت�صويقها باعتبارها ح�صاد تجارب حكماء وقد اأوكلوها 

جيال للتعميم بفوائدها اإ�صافة لوجود ركب ورواد لب�صاعتها البالية. اأمانة لالأ

على  فيقبل  محددة  جزئيات  في  ي�صيب  قد  وقناعة،  بعفوية  الحياة  بمناحي  متداول  ت�صرفي  "حكولي" تعبير 
م�ص�ض لدى جيلنا المتو�صط في هرم التكوين ال�صكاني، ن�صمح بنقا�صه عندما ن�صعر ب�صرورة االعتراف والتوثيق 

لينا�صب  والت�صحيح  التحديث  هم  بداخلنا  نحمل  واإمكانياتهم،  ظروفهم  �صمن  اجتهدوا  اأن  بعد  �صبقوا  لجيل 

لتطبيقه ب�صورة  التقوقع  هل بمجتمعاتنا، ولكن  االأ لخدمة  العلمي  التقدم  بفر�صة توظيف حقائق  الجديد  الزمن 

مطلقة لحجج تالفة تفتقر للدقة بالتنفيذ قد ي�صكل �صلوكا �صلبيا يدل على �صعف االطالع وجراأة المناق�صة التخاذ 

القرار، فااللتزام بظروف واأنظمة وو�صائل عالجية قد غيرها الزمن في واقع المنعطفات العلمية والتكنولوجية 

الفزعة والرحمة  باأ�صلوب  القدماء  التراث ونقل تجارب  الجديد والحفاظ على  الهروب من  لمبداأ  ا�صتنادا  اليوم، 
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والعطف، كلها وغيرها تمثل اأ�صلوبا �صلبيا ال�صتخدام الو�صائل الحديثة، اأو ارتداء معطف عثماني لحمايتنا من 

دراك اأن  مل بدون االإ التمتع بوالدة مخترعات جمة على مدار ال�صاعة، بل �صتوؤدي لترحيل وتاأجيل ف�صول االأ

حدود العمر محدودة، فتوفير فر�ض النجاح والتمتع بال�صحة للغد ال يحمل حكمة، حالها مثال هواية البع�ض 

خرين بدون �صند �صادق. نقا�ض من �صاأن االآ باالإ

ورثنا  بما  الما�صي  �صفحات  وتمحي�ض  اأبدًا،  خالفية  وغير  اأ�صا�صية  نقطة  ي�صكل  الطبية  المنجزات  احترام 

يام يمثل �صكال من اأ�صكال الحكمة، فلي�ض بال�صرورة اأن ناأخذ بما فعلوا كم�صلمات يمنع علينا  عبر حروف االأ

جداد بتوفر البديل، فذلك ال يمثل تمردا اأو اإنكارا  باء واالأ مناق�صتها اأو تعديلها، بل ا�صتيعاب خبرة القدماء واالآ

نغالق التفكيري بفتوى الت�صليم وادخار  لجهد، ولكن ن�صخه لتطبيقه ب�صورة عمياء يمثل �صورة من �صور االإ

ون�صتمتع  نحياها  اأن  �صمان  بدون  القادمة  العمر  بف�صول  توظيفها  اأو  المزيد  ال�صتحداث  الدماغية  الخاليا 

بحفيفها وعليلها.

"حكولي" تمثل ال�صالح المجاني الم�صتخدم بين فئة المر�صى التي تبحث عن ال�صفاء باأق�صر الطرق واأقل  	

تذهب  حيث  اأحيانا،  الثقة  غبار  تعكرها  اأ�ص�صها،  ينظم  لد�صتور  تفتقر  بالمري�ض  الطبيب  فعالقة  التكاليف، 

الجهود الطبية لملف الحفظ بعد اال�صتماع واالطالع بمبرر ي�صتخدمه المر�صى تحت عنوان "حكولي" دون 

�صدقاء  واالأ هل  االأ من  متداخاًل  ح�صورًا  تمثل  ولكنها  بالن�صيحة،  االنجاز  �صاحبة  المق�صودة  الفئة  تحديد 

والمعارف واأ�صحاب التجارب ال�صابقة بدون حجة توثيق ل�صالمة االإجراء والذي قد يمثل �صورة من �صور 

اإبداعية تفر�ض ح�صورها،  جيال واأجيال وجعله �صيمفونية  اأو الحظ ليفجر بركانا تمتد ارتداداته الأ ال�صدفة 

االجتهاد  يلهب �صاحبه، فيجمد حدود  �صم�صي  ثقب  عرج من خالل  االأ الفهم  نظرة  الخارجي  بالمحيط  يغلفه 

الحجري  الفحم  با�صتخدام  حتى  والديمومة  لال�صتمرار  مثالية  ظروفًا  يجد  ال  قد  واقعًا  ويفر�ض  والمحاولة 

لتزويد قطاره بطاقة الدفع والحركة بعد اال�صطراد بزيادة عرباته وركابه تحت بند ال�صراكة بقرار العالج.  

دائرة  وات�صاع  بالعالج  الديمقراطية  ممار�صة  يتطلب  الذهني  الع�صف  باأ�صلوب  "حكولي"  مبداأ  توظيف 

الم�صت�صارين والم�صاهمين، ولكن الديمقراطية العالجية ال تمثل اأ�صلوبًا �صحيحًا للمحافظة على رقائق ال�صحة 

ب�صورها المثالية، فتعدد ال�صركاء بالقرار ي�صعف فر�ض النجاح ويعطي الفر�صة لم�صاعفات مر�صية تحتاج 

فراد ي�صكل ظلمًا حتى بم�صميات الت�صخي�ض الواحد،  لجهد اأكبر للخال�ض، فالمقارنة بين الظروف ال�صحية لالأ

لم مثال يمثل هدفًا واأماًل، لكن  �صباب لنف�ض ال�صكوى فتختلف الحلول بحدود التطبيق، فواأد االأ حيث تتعدد االأ

اأحداثها  وربط  المر�صية  ال�صيرة  تحليل  يوجب  مما  بالنتيجة  ال�صحرية  الع�صا  المتالك  يفتقر  بذلك  النجاح 

ال�صتك�صاف ت�صاري�صها فالت�صخي�ض ال�صليم ي�صمن العالج ال�صافي وو�صع الخطة العالجية يعتبر فنا يجيده 

بعاد حيث اأن الورثة  ع�صاق المهنة بزوايا االإعجاب ويمنع تعميمه، اأمر يحتاج للكرم بال�صرف بدون تحديد االأ

جلهم. لن يفرحوا ويذكروا بالخير من بخل على نف�صه الأ

ب�صورة جزئية،  بمناق�صتها  المقالة  ت�صمح م�صاحة  لن  كبير وربما  لمجلد  العنوان تحتاج  مثلة تحت مظلة  االأ

حقية للعناية، فال غرابة من لجوء �صيدة ما لممار�صة  باعتبار اأن التدخل بالعالج يمثل اجتهادا �صمن مفا�صل االأ
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االجتهاد  بمفهوم  الجراحي  الحل  اأو  ال�صناعي  الطلق  عن  واالبتعاد  الوالدة  مراحل  لت�صهيل  معينة  ريا�صة 

مر، ولم ي�صبح �صلوك البع�ض با�صتخدام كا�صات الهوا وقفل الظهر  الفهلوي اعتمادًا على ن�صيحة خبير باالأ

والعلن  بال�صر  يطبق  ممتدة،  عائلة  بجذور  ع�صوًا  اأ�صبح  اأن  بعد  يتيمًا  تعبيرًا   - بمفعوله  مطلق  يمان  الإ  -

كهروب من ا�صتحقاق العالج الطبي اأو و�صيلة بديلة ُدلفت فوائدها عبر مع�صر المهتمين، كما اأنني قد اأ�صبحت 

معتادا ل�صماع تعبير الجلو�ض ب�صكل معين وتناول غذاء معينا يف�صي بوالدة �صهلة بعيدا عن الم�صاعدة الطبية 

بو�صائلها المنظمة، وفكرة "حكولي" العالجية بمثالية غير قابلة للتعميم يمكن ا�صتخدامها لعالج تاأخر الحمل، 

الوزن  زيادة  االعتقاد(  )ح�صب  لتجنب  الرحمي  النزيف  ب�صبب  الرحم  ا�صتئ�صال  لعملية  كبديل  توظيفها  اأو 

الن�صاء  من  ن�صبة  ال�صمنة، حيث  بحدود  مرورا  والتعرق  وال�صخونة  الهبات  ف�صل موجات  وال�صهية ودخول 

وتوظيف  ا�صتخدام  تقاوم  ب�صطورها  "حكولي"  ال�صريك.  اأو  الذاتي  الخوف  إبداء  با المقننة  الجراأة  تمتلك 

االنجازات الطبية التي تهدف اأ�صا�صًا للمرور بمنعطفات ال�صحة �صمن �صقف يمنع المعاناة ويخت�صر م�صافات 

مل  االأ بجرعات  المحتاج  تقذف  باخت�صار  فهي  بنتائجها،  الت�صليم  يمكن  ال  لبدائل  عفوي  با�صتخدام  الزمن، 

برف�ض  يام،  االأ برد  من  خير  االأ الدفء  ومالذ  والحاجة  والبراءة  وال�صذاجة  العفوية  �صطور  �صمن  ال�صرابية 

مطلق لو�صائل الن�صيحة التي اأ�صبحت متداولة عبر �صفحات االنترنت، فاالإ�صرار على التقوقع واتهام و�صائل 

العالج البدائية لي�ض اأقل من ثقب نازف بجدار ال�صحة ويرف�ض �صاحبه الترميم.

	"حكولي" تمثل �صهمًا قاتاًل لم�صتخدميه، ولدت فكرتها من اأ�صخا�ض لديهم مت�صع من الوقت فاجتهدوا حتى 

اإذا ظفروا ب�صاحب حاجة، قذفوه في دائرة البحث المغلقة على ق�صبان محيطها بعد ارتداء خوذة المقاومة 

لحلول المنطق الطبية التي تعتمد العلم والتفكير باأ�صول ترف�ض الفزعة ت�صبيها بنماذج اأ�صطورية في الزمن 

غبر بوعد مكافاأة لو ا�صتطاع الداخل فيها تحديد نقطة البداية اأو القدرة على الخروج من نفق البحث مرغما  االأ

على اال�صت�صالم للبدء من جديد. اأ�صلوب يمكننا اإجازته ل�صرد اأحداث لم نحياها واأبطال لم ن�صهد اإنجازاتهم 

بتجارب ال نعرف ظروفها، فقد تكون ن�صجا من الخيال اأو رحلة حلم ممتع، لكنها بال�صرورة ال تناف�ض تمحي�ض 

الكف  بقراءة  العقم  عالج  ن�صدق  اأن  لنا  فكيف  ف�صل،  لالأ الوقت  عبر  تتطور  التي  واإنجازاته  العلم  مفردات 

عالمنا  بتحويله  الخلوي  التلفون  �صريحة  اخترع  من  ف�صل  وننكر  العنوان  مبداأ  على  والحجامة  ع�صاب  واالأ

الوا�صع لقرية �صغيرة بالتوا�صل �صمن ا�صتخدام نمار�صه ب�صكل يومي؟

بل  الما�صي  بمنجزات  يمان  واالإ االنتحار  اأ�صكال  من  �صكاًل  يمثل  للتنقل  الخيل  عربة  ركوب  على  االإ�صرار    

مر يحتاج لوقفة جريئة تبعدنا عن الوقوع بحفرة الزمن، فر�صيد �صنوات  واإنكار واقع الحا�صر، واأعتقد اأن االأ

بائن، وال غرابة  الحكواتي تحتاج لطالق  نعا�ض، واالعتماد على ق�ص�ض  االإ اإنتهاء مرحلة  ينفذ قبل  قد  العمر 

الحروف  التعبير عما تعجز  فائقة علي  لغة  يمثل  اأحيانا  "حكولي" ب�صمت فال�صمت  اأفراد عائلة  اأ�صتقبل  اأن 

في  غزاال  يكون  اأن  من  ال�صحيح  الطريق  في  كال�صلحفاة  يكون  اأن  ن�صان  لالإ وخير  تو�صيحه  عن  والكلمات 

الطريق الخطاأ فقامو�ض النجاح ال يحتوي على كلمتي )اإذًا( و)لكن( وللحديث بقية!  

									kamilfram@gmail.com
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�أهميه �سرب �لماء لمنع 

�لجفاف �لخفيف �لمزمن

الغالبيه  باأن  لفوجئنا  يوميًا  الماء  من  ي�صربون  كم  حولنا  من  النا�ض  �صاألنا  لو 

كوبين  من  يتناول  وبع�صهم   ، اثنين  اأو  كوب  �صوى  ي�صربون  ال  منهم  العظمى 

الى اأربعة، وعدد قليل ي�صرب اأكثر من اأربعة اأكواب . معظم النا�ض يعتبرون اأن 

احت�صاء  القهوة، ال�صاي، والم�صروبات الغازية والع�صائر ت�صد احتياجاتهم من 

الماء  مع انها ال تفعل ذلك كما �صنبين الحقًا . وبع�صهم ، خ�صو�صًا عند وجود 

م�صكلة في المثانة ت�صبب كثرة التبول، ويتجنبون �صرب الماء خوفًا من البلل . 

كذلك بع�ض ال�صيدات العامالت  في موؤ�ص�صات عامه ال ي�صربن الماء ل�صبب ب�صيط 

و هو اأن دورات المياه غير نظيفة. وهناك عدد ال باأ�ض به ي�صرب الماء فقط عند 

تناول حبوب الدواء .  

ذلك  وينعك�ض   . مزمن  في حالة جفاف  يعي�صون   النا�ض  معظم  اأخرى،  بعبارة   

على لون البول. عندما ياأخذ الج�صم احتياجاته من الماء يكون لون البول اأ�صفر 

النبات،  مثل  مثله  ن�صان  االإ اإن ّ البني.  اأو  الداكن  �صفر  االأ اللون  البول  يكت�صب  الجفاف  حاالت  وفي  فاتح، 

إنه ي�صعر بالتعب ويعاني من  ن�صان فا خير عند نق�صان الماء، اأما االإ بالرغم من توفر الغذاء في التربة يذبل االأ

ال�صداع.   

ن�صان اأن يبقى فتره طويلة دون طعام، و لكنه ال ي�صتغني عن الماء، فمن المعلوم اأن الماء يدخل  ي�صتطيع االإ

طفال اأعلى من ن�صبتها  في تركيبة معظم اأع�صاء الج�صم بما فيها الدماغ  وتبلغ  ن�صبة الماء في الج�صم عند االأ

الخفيف  المزمن  الجفاف  عالمات  اأما  الطفل،  عند  ملحوظ  ب�صكل  الجفاف   عالمات  تظهر  لذا  البالغين؛  عند 

يتم  ال  قد  اأخرى،  اأ�صباب  اإلى  تعزى  اأعرا�ض  ب�صكل  الج�صم  على  تنعك�ض  و  اقل و�صوحًا  فهي  البالغين،  عند 

رهاق ، ال�صكتات  م�صاك المزمن ، االإ عرا�ض  الح�صيات الكلويه و المرارية ، االإ ت�صخي�صها، ومن  جملة تلك االأ

القلبية و الدماغية، التهابات الم�صالك البولية وغيرها. بالطبع لي�ض الجفاف المزمن وحده هو الم�صوؤول عن 

عرا�ض، ولكن مع وجود ظروف خا�صة �صواءًا كانت من خارج الج�صم اأو من داخله اإذ من الممكن اأن  تلك االأ

ن�صان  �ض االإ مثلة على ذلك يحدث عند ال�صفر الجوي لم�صافات بعيده عبر البحار فقد يتعرَّ مور. ومن االأ تتفاقم االأ

لطات الوريدية حين ي�صع رجاًل فوق رجل كل الوقت، وال يتناول حبة ا�صبرين، وال ي�صرب ماء طيلة فترة  للجَّ

ال�صفر والنتيجة وا�صحة. 

ماذا نفعل لكي نتجنب الجفاف الخفيف المزمن و م�شاعفاته ؟ 

من البديهي اأن اف�صل �صراب هو الماء و لي�ض القهوة، اأوال�صاي، والم�صروبات الغازية. فالكافيين الموجود 

د. كمال عقل 

ا�صت�صاري طب اطفال وكلى

 اأ�صتاذ م�صارك في كلّية الّطب 

ردنّية في الّجامعة االأ
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في القهوة وال�صاي مدر للبول وبالتالي يزيدان من الجفاف. وفي هذه الحالة يظهر لون البول اأ�صفر فاتحًا 

وذلك ب�صبب خ�صارة ماء الج�صم وال يعني اأنه ال يوجد جفاف . 

من  حاجته  ج�صم  لكل  التو�صية.  درجت  كما  الماء  من  اأكواب  ثمانية  الى  �صتة  �صرب  ال�صروري  من  ولي�ض 

الماء،

واأف�صل طريقة لمعرفة الو�صول اإلى الهدف هي اأن يتراوح  لون البول من  اأ�صفر فاتح اإلى لون الماء.

ما تاثير عدم �شرب الماء ؟ 

الق�صور الكلوي و هبوط القلب .

كثر عر�شة للجفاف المزمن ؟ من هم الأ

اأي اإن�صان يعاني من مر�ض مزمن يوؤثر على تركيز البول، اأو يتناول مدرات للبول وجب عليه تعوي�ض الخ�صائر 

لي�ض فقط بتعو�ض الماء و انما االمالح المطروحة بالبول كذلك .

ما هي  اأف�شل اأنواع الماء ؟  

نواع الممتازة من الماء هو المح�ّصر بطريقة التنا�صح  راء حول اأف�صل اأنواع الماء لل�صرب، فمن االأ اختلفت االآ

العك�صي، هذا و تختلف جودة الماء المعّباأ في عبوات ح�صب ن�صبة المعادن الموجودة فيه الباهاء. وح�صب 

منظمة ال�صحة العالمية يجب وجود ن�صبة معينة من اأمالح الكل�ض و الماغنيزيوم في مياه ال�صرب خ�صو�صًا 

مرا�ض  بعد اأن  اأظهرت الدِّرا�صات وجود عالقة بين نق�صان الماغنيزيوم في مياه ال�صرب وارتفاع ن�صبة بع�ض االأ

مثل ال�صكتة القلبية ، �صغط الدم، وداء ال�صكري. 

ما هي ق�شه  باهاء الماء ؟

تلك  وترّوج  مرا�ض،  االأ لمنع  ف�صل  االأ واأنه  القلوي  الماء  منافع  عن  العنكبوتية  ال�صبكة  على  االعالنات  تكثر 

على  ت�صعه  الى  الماء  باهاء  رفع  الى  يوؤدي  موؤين   قلوي  ماء  لتح�صير  خا�صة  كهربائية  جهزة  الأ ال�صركات 

جهزة. فهنالك  االقل  و ذلك بتغيير ن�صبة المعادن الموجودة فيه. لكن يجب توخي الحذر وعدم  �صراء تلك االأ

قل درا�صتان على الفئران التي �صربت الماء القلوي الموؤين مفادها حدوث انحالل و تليف في ع�صلة  على االأ

القلب.

ويعادل �صرر الماء المحتوي على الكثير من المعادن �صرر الماء المقطر الخالي منها، يتراوح باهاء الج�صم ما 

ف�صل.  بين ) 7.�5-7.45 ( ، ولي�ض من ال�صروري �صرب ماء قلوي ل�صحة اأف�صل. ويبقى الماء الطبيعي هو االأ

هذا وتوجد  في منطقه هنزا في جبال الباك�صتان ينابيع  نوعيه مياهها ممتازة وفيها خوا�ض المياة الموجودة 

في الفواكه والخ�صروات.  

و في الختام من االف�صل لالن�صان اأن يحافظ  على توازن باهاء الج�صم بتناول ماء عادي مع الكثير من الخ�صار 

والفواكه والتقليل من ال�صكريات و اللحوم . 

* الباهاء: ن�صبة الحام�ض اأو القلوّيات في البول.

)اأقل من 7.�5 حام�ض، اأكثر من 7.45 قلوي(
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تح�سيـن مهار�ت �الت�سال 

و�لتو��سل

ن�شانية �شيء محتوم وهذا بحد  الإ النظر في العالقات  اإن اختالف وجهات 

ذاته لي�ش م�شكلة ولكن كيفية التعامل مع هذا الختالف هو الذي يوؤدي اإما 

اإلى التقارب اأو ال�شدام.

اأن  الممكن  من  والخالف  الفهم  �شوء  الت�شال،  مهارات  م�شتوى  تدني  اإن 

لل�شداقة  م�شدرًا  اأحياناً  اأو  النا�ش  بين  والتباعد  النزعاج  م�شدر  تكون 

والتقارب بينهم.

عندما تكون طرفاً في جدال تذّكر:

مور ويقلل اإمكانية الحل. ب االأ ن ذلك �صوف ي�صعِّ ركز على الم�صكلة الحالية وال تتذكر الم�صاكل ال�صابقة من نف�ض النوع الأ  .�
ا�صِغ جيدًا: كثيرًا ما يعتقد النا�ض اإنهم ي�صتمعون لما يقال لهم وهم في الواقع يفكرون فيما �صوف يقولون فال ي�صمعون   .2
ما يقال لهم، اإن االت�صال الفعال له طرفان اال�صتماع الجيد والرد المنا�صب.ا�صتمع جيدًا، وال تقاطع وال تكن دفاعيًا في 

كالمك. ا�صتمع لما يقال واأعد ما يقال حيث يعرف محدثك اإنك ا�صتمعت اإليه هكذا �صوف ُتفهم ب�صورة اأف�صل ويكون المقابل 

م�صتعدًا ل�صماعك عن ر�صى.

خرون واأن يتفهموا وجهة نظره. خرين في اأي خالف، الن كل منا يرغب باأن ي�صمعه االآ حاول فهم وجهة نظر االآ  .�
خرين. وهكذا ي�صعر الجميع  خرين بها وهذا يقّلل التركيز على وجهة نظر االآ قناع االآ اإننا نتحدث كثيرًا عن وجهة نظرنا الإ  

اأن ال اأحد يتفهم وجهة نظرهم.

ف�صوف  خرين  لالآ ا�صتمعت  اإذا  ــه  ّن اأ وتذّكر  تتفهمها.  حتى  عنها  ا�صاألة  خــر  االآ نظر  وجهة  تفهم  لم  اإن  جــدًا  المهم  ومن   

ي�صمعوك.

ن االنتقاد �صعب وغالبًا  ا�صتجب للنقد بتفهم، اإذا انتقدك اأحدهم، من ال�صهل اأن تنعته باأنه مخطئ وتبداأ بالدفاع عن نف�صك الأ  .4
خر وت�صع نف�صك مكانه  ما يكون مبالغًا فيه اأو م�صحونًا براأي ال�صخ�ض المنتقد، ومن المهم اأن ت�صتمع اإلى وجهة نظر االآ

واأن تنظر لما هو �صحيح فيما يقول.

ؤولية هو قوة ولي�ض �صعفًا. اإن اأ�صا�ض االت�صال الجيد اأن تعترف بالخطاأ واإذا كان  امتلك ما هو لك فقط، اإن تحّمل الم�صو  .5
خرين وُيظهر ن�صج  ة الّتوّتر ويعطي مثااًل جيِّدًا لالآ إنَّ ذلك يخفِّف من حدَّ الخطاأ م�صترك مع اآخرين فاعترف بح�صتك منه؛ فا

خ�ض. ال�صَّ

ف�صل  حداث وال تهاجم من قام بها، مثاًل: بدل اأن تقول ل�صخ�ض: لقد اأخطاأت كثيرًا بعمل كذا، من االأ عبر عن �صعورك تجاه االأ  .�
خر اأنك لم تهاجمه. اأن تقول: اأنا اأ�صعر اأنَّ ما قمت به لم يكن �صوابًا. هذا ُي�صعر االآ

حاول الو�صول اإلى حلول و�صطى، بداًل من اأن تحاول ك�صب النقا�ض حاول اأن ت�صل اإلى حلول تر�صي الجميع.  .7
اإذا احتّد الجدال ان�صحب حتى تهداأ النفو�ض وعاود النقا�ض.  .8

طراف. ال ت�صت�صلم ب�صهولة اإذا لم تكن مقتنعًا، حاول اال�صتمرار حتى تجد حاًل ير�صي جميع االأ  .9
اطلب الم�صاعدة اإذا احتجت اإليها من الخبراء في مجال النقا�ض.  .�0

د. ر�شوان بني م�شطفى

مرا�ض الّنف�صّية ا�صت�صاري االأ

اأ�صتاذ م�صاعد في كّلية الّطب في 

ردنّية الّجامعة االأ
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ردنية  م�ست�سفى �لجامعة �الأ

البواكي له 

عبد اهلل كنعان

الف من اأبناء هذا الوطن الذين حلوا مر�صى في هذا  �صاءت اإرادة اهلل في حالة طارئة اأن اأكون واحدًا من االآ

ردن يمتاز ب�صروحه الطبية الرائدة على م�صتوى الوطن العربي كله  ردن؛ واالأ ال�صرح الطبي المميز في االأ

بدءًا من اأكبر �صرح طبي في المنطقة وهي مدينة الح�صين الطبية اإلى اأ�صغر �صرح طبي. وكلنا نفتخر ونعتز 

اإدارتها  تتولى  التي  الطبية  المدينة  خا�صة  والداني  القا�صي  له  ي�صهد  والتي  الرائعة  الطبية  وب�صيرتها  بها 

الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها الناجح الطبيب الن�صط اللواء د. عبد اللطيف وريكات.

ا�صتطعت من خاللها  يومًا،  اأكثر من ع�صرين  فيه  ردنية، حيث مكثت  االأ الجامعة  للحديث عن م�صت�صفى  اأعود 

اأن اأ�صاهد واألم�ض بنف�صي مدى الجهد الكبير الذي يبذله طاقم هذا ال�صرح الطبي بقيادة واحٍد من اأبناء هذا 

قدر على  الوطن المخل�صين وهو ابن الم�صت�صفى الذي عا�صر تاريخها ويعرف كل �صغيرة وكبيرة فيها فهو االأ

داريين والممر�صين والم�صتخدمين وكذلك  طباء واالإ اأن يتلم�ض حاجة الم�صت�صفى وطواقمها المختلفة من االأ

الطالب اللذين ينتقلون للدرا�صة العملية فيها، كنت اأعتقد اأن الخدمة الفندقية المميزة والتمري�ض الذي يطبق 

التي  اللحظة  للمري�ض بدءًا من  المعالجة والتغذية وكل ما يتعلق من خدمات  اأ�ص�ض  اأ�ص�ض علمية وكذلك  على 

ولى فقط ولكنني  االأ للدرجة  الّتمّيز هو  باأنَّ هذا  اأعتقد  اأقول كنت  الم�صت�صفى وحتى يخرج منها،  يدخل فيها 

وامر الطبية كي  ده�صت و�صررت كثيرا واأثلج �صدري و�صعرت بالراحة والطماأنينة عندما كنت اأتجّول بحكم االأ

ولى والثانية  اإن كل ما ذكرته مطبقا لكل الدرجات والمر�صى ب�صكل عام ال فرق بين االأ اأبقى في ال�صرير  ال 

اأو الثالثة من حيث العناية الطبية والتمري�ض والمتابعة والتغذية والخدمة الفندقية من النظافة والعناية بكل 
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ولى. اإلى جانب ذلك فقد  �صّرة والخدمات الالزمة التي ال يمكن اأن ت�صاهدها اإال بفنادق الدرجة االأ م�صتلزمات االأ

�صتاذ عن الحالة.  �صاهدت كيف يقوم الطالب مع اأ�صاتذتهم بزيارة المري�ض ودرا�صة حالته وتقديم اإيجاز لالأ

وقد لفت نظري واأعجبني حر�ض المدير العام على متابعة كل �صغيرة وكبيرة و�صماع كل �صكوى اأو مالحظة 

اأو مقترحًا، فقد ُثبتت لوحات اإعالنية تطلب ممن له �صكوى االت�صال فورًا مع مكتب المدير العام على الرقم 

���0798880 وقد ُعلقت بحيث ي�صاهدها كل زائر ومري�ض حال دخوله اأو خروجه من الم�صت�صفى كما هي في 

دارة والعيادات اأي�صًا بحيث ي�صعر كل مراجع لهذا ال�صرح الطبي اأنه في حماية كاملة من اأي تع�صف  مبنى االإ

اأو اإهمال قد يكون �صببه اإن�صانيًا اأو تنظيميًا وعندما �صاألت الدكتور محيالن عن �صبب منع و�صول ال�صيارات 

القادمة للم�صت�صفى قال: معك حق فربما ال ت�صمح الحالة ال�صحية للمري�ض اأو الزائر اأو المراجع بال�صير على 

مور ولم نغفل عن هذه المالحظة فقد طلبنا من  االأ اأغلقت علينا بع�ض  قدام م�صافة طويلة، فكثرة م�صاغلي  االأ

عادة تنظيم الدخول والخروج واالنتظار وقد اأبدت الدائرة م�صكورة ا�صتعدادها لذلك.  دائرة ال�صير اإر�صادنا الإ

وقتًا  يم�صي  الجمعة  �صالة  بعد  فهو  الر�صمية  العطل  اأيام  محيالن  الدكتور  �صاهدت  فقد  ذلك  كل  جانب  اإلى 

طوياًل في الم�صت�صفى ويوم ال�صبت راأيته من ال�صباح واأحيانًا كنت اأ�صاهده بعد ال�صاعة العا�صرة لياًل وكاأنه ال 

يوؤمن بما ي�صمى انتهاء الدوام الر�صمي اإطالقًا. وقد �صاألت اإن كان هذا ال�صرح الطبي الذي يعالج المر�صى 

�ص�ض العلمية التي تدر�ض للطلبة وكما يجب اأن تكون. �صاألت: اإن كان هنالك دعم مالي يتلقاه الم�صت�صفى  وفق االأ

ي عملية تجديد �صواء  �صنويًا؟ فكان الجواب المحزن اأن الم�صت�صفى يغطي نفقاته بذاته وهذه التغطية التكفي الأ

ثاث على مختلف اأ�صكاله واأ�صنافه واأنواعه نظرًا لعدم  جهزة واآخر المخترعات الطبية الالزمة اأو في االأ في االأ

وجود دعم مالي كاف على االإطالق. واأي�صًا في تعيين الكوادر الم�صاندة من الممر�صين والممر�صات اإذ يوجد 

نق�ض ملحوظ في ذلك. 

ففي كل دول العالم المتقدم نرى اأن الم�صت�صفيات غالبًا الجامعية منها تتلقى دعمًا ماديًا من القطاع الخا�ض 

خا�صة ممن يملكون الماليين وهم كثر والحمد هلل في بالدنا ومن البنوك وال�صركات الكبرى التي ال اأظن اأحدًا 

ردنية على االإطالق. منها يخ�ص�ض تبرعا �صنويا لم�صت�صفى الجامعة االأ

عمال ومن ال يقع تحت هذه  ردنية وجمعية رجال االأ وان لغرفة التجارة وال�صناعة وجمعية البنوك االأ فقد اآن االأ

العناوين اأن يبادروا فورًا ودون انتظار لتخ�صي�ض مبلٍغ �صنوي اأو ت�صجيل وقف خا�ض ل�صالح الم�صت�صفى 

يقدم اإلى هذا ال�صرح العلمي الرائد وقد يكون من اأ�صاليب الدعم لهذه الم�صت�صفى هو تخ�صي�ض قر�ض واحد 

فقط ي�صاف اإلى فواتير الكماليات التي ن�صتريها وخم�صة قرو�ض ت�صاف اإلى ترخي�ض ال�صيارة ال�صنوي اأو 

خم�صين قر�صًا ت�صاف اإلى ترخي�ض من يملك �صيارتين ودينار لمن يملك ثالث �صيارات وهكذا ... وقد ي�صاف 

ن�صف قر�ض لكل فاتورة خلوي .. وال اأدري كيف يمكن دعوة من ذكرتهم هوؤالء للتبرع �صنويا كر�صالة وطنية 

اإدارة  على  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  اإلخ..  واأبناِئِه  الوطن  اتجاه  المتبرعون  يوؤديها  واإن�صانية  ودينية 

الذي  العادي  الخير وغير  الجهد  الكرام لالطالع على  اإلى دعوة هوؤالء  تبادر فورًا  اأن  الجامعة والم�صت�صفى 

داريين وكل العاملين  �صاتذة واالإ �صتاذ الدكتور مجلي محيالن وزمالوؤه من االأ يقوم به مدير عام الم�صت�صفى االأ

موال ال�صنوية الالزمة، ليكون هذا ال�صرح الرائد رائدًا فعاًل في كل  كبيرهم و�صغيرهم. تمهيدًا لتخ�صي�ض االأ

ردن، اإلى جانب مدينة الح�صين الطبية التي تعتبر نموذجًا يحتذى به. ما يتعلق بالطب في االأ

ردن بقيادته الها�شمية ليبقى دائمًا واأبدًا موطن  �شائاًل اهلل العلي القدير اأن يحفظ الأ

العتزاز والفخر ب�شروحه العلمية والطبية جميعها.
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م�سادر

�لمعلومات �لدو�ئية

ال�شيدلنّية ايمان م�ّشاد

م�صاعدة مديرة ال�صيدلة

ردنية م�صت�صفى الجامعة االأ

الفريق  ال�صيدالني في تزويد  يقدمه  الذي  الدور  اأهمية  ال�صحية  الرعاية  اأفراد منظومة  بات وا�صحًا لجميع 

دوية مما يفيد ب�صكل كبير في اتخاذ القرارات وحل  الطبي بمعلومات �صحيحة و�صاملة وغير متحيزة عن االأ

الم�صكالت الطبية .

وتحليلها  ب�صكل �صحيح  الدوائية  المعلومات  على  الح�صول  على  قادرًا  يكون  اأن  ال�صيدالني  على  يجب  لهذا 

واإي�صالها للفريق الطبي ب�صكل منا�صب وفاعل. 

ولكن كيف يتم الحكم على المعلومة الدوائية من حيث الدقة والمو�صوعية؟ 

اإليكم نبذة حول الطريقة التي ي�صتخدمها ال�صيدالني في الح�صول على المعلومة الدوائية. 

تنق�صم اأنواع المن�صورات العلمية ب�صكل هرمي من القمة اإلى القاعدة الى : 

�- Journal articles 
2- Abstracting and indexing services 
�- Reference books، data bases and practice guidelines

المو�صوع  لناأخذ خلفية عن  الهرم(  العلمية كالكتب )قاعدة  بالمراجع  نبداأ  الدوائية  المعلومة  عند بحثنا عن 

ن المعلومة الواردة بالمرجع غالبًا ما تكون غير حديثة وذلك لما تحتاجه الكتب والمراجع  مدار البحث وذلك الأ

من وقت للمراجعة والتدقيق ف�صال عن الطباعة.  

بالمواقع  والفهار�ض   )Abstracts( المقاالت  خال�صة  الى  ننتقل  المو�صوع  عن  عامة  فكرة  تكوين  وبعد 

والمجالت العلمية والتي تمكننا من معرفة مكان وجود المعلومة المراد الو�صول اليها. 

واأخيرا نبحث في المقاالت العلمية والردود عليها والدرا�صات ال�صريرية وهنا نجد �صالتنا من معلومات حديثة 

وتف�صيلية ودقيقة ولكن ينبغي اأن تكون على درجة عالية من الجودة والمو�صوعية والدقة واأن تجيب مبا�صرة 
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ؤال الباحث. عن �صو

�صئلة  كاالأ تعمق  الى  يحتاج  ال  ال�صوؤال  كون  حالة  في  ملزمة  لي�صت  المذكورة  الخطوات  اأنَّ  بالذِّكر  يجدر 

التالية: 

دوية وتركيزها.  حد االأ ؤال عن المادة الفّعالة الأ �صو  -

دوية.  التفاعالت الدوائية بين االأ  -

	EMEA اأو  FDA كون الدواء موافق عليه من  -

حيث يكفي الكتاب اأو موقع الـ Internet  لالجابة عليها. 

مور الواجب علينا مراعاتها عند البحث في المقال العلمي بعد الو�شول اإلى قمة  ن نتطرق الى الأ والآ

�شئلة التي تطرح في هذا المجال : الهرم وهذه بع�ش الأ

-  هل تو�صح بداية المقال الغر�ض منه وطبيعة البحث والفر�صيات المبني عليها)passage	Introductory(؟  �

-  هل يتما�صى المقال الرئي�صي مع المقدمة ؟ وهل هناك ت�صل�صل في النقاط الرئي�صة )Organization( ؟   2

-  هل المو�صوع مكتمل اأم مجزء اأم مقتب�ض من مو�صوع اأكبر )Thoroughness( ؟  �

خرى مطروحة )Objectivity( ؟  -  هل هو مو�صوعي و تجد وجهة النظر االأ  4

-  هل يعبر العنوان عن المحتوى )Title(؟   5

ُه تح�صيل حا�صل ومجّرد تكرار كالم �صابق )Up-to-date( ؟ َنَّ -  هل اأ�صاف المقال �صيئًا جديدًا اأم اأ  �

-  هل تم التوثيق ب�صكل منا�صب )Documentation( ؟   7

بدقة  �صلية  االأ لمراجعها  من�صوبة  المذكورة  والمعلومات  وتف�صياًل  جملة  دقيق  المعلومات  توثيق  هل    -  8

)Accuracy( ؟	

-  ما هي مكانة كاتب المقال في هذا المجال وما هي المدة التي ق�صاها فيها )Author( ؟  9

-  اأين ن�صر المقال ، في مجلة معروفة اأو العك�ض )Journal(؟   �0

وفيما يلي ملخ�ض على �صكل )checklist( يمكن ا�صتخدامه لتقييم المقاالت: 

�- Credibility 
2- Bias         
�- Audience 
4- Accuracy 
5- Currency 
�- Relevance 

الطبي  الكادر  لي�صاعد  الجامعة  م�صت�صفى  في  الدوائية  للمعلومات  مركز  افتتاح  يتم  اأن  ناأمل  النهاية،  وفي 

والجمهور في الح�صول على المعلومة الدوائية الدقيقة وال�صحيحة والحديثة. 
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دور �لباحث �الجتماعي 

�لطبي في م�ست�سفى 

ردنية �لجامعة �الأ

ردن ، وبف�صل التقدم  برزت الخدمة االجتماعية الطبية كاأحد مجاالت الممار�صة في الخدمة االجتماعية في االأ

إنها لم تعد  مق�صورة على الم�صاعدات المادية، حيث  الذي حدث في مهنة الخدمة االجتماعية برغم حداثتها فا

ثار االجتماعية والنف�صية، وتدخلت في م�صتوى الخدمات العالجية  تدخلت الخدمة االجتماعية في تعديل االآ

واالجتماعية المقدمة للمري�ض. فهناك العديد من العنا�صر الرئي�صية للخدمة االجتماعية الطبية واأهمها :

ممار�صتها  في  تعتمد  فهي  وبالتالي  االجتماعية  الخدمة  مجاالت  اأحد  هي  الطبية  االجتماعية  الخدمة   -1

قبل  من  طبية  موؤ�ص�صات  في  وتمار�ض  االجتماعية،  الخدمة  ومبادئ  ومهارات  ومعارف  فل�صفة  على 

اخت�صا�صيين اجتماعيين اأعدوا خ�صي�صًا لهذا العمل .

ال تتعامل مع المري�ض فح�صب بل تتعامل مع الموؤ�ص�صة الطبية باأكملها ، اإ�صافة اإلى اأ�صرة المري�ض .  -2

وال�صحية  والج�صمية  والنف�صية  االجــتــمــاعــيــة  جــوانــبــه  لــه  كــامــلــة،  كــوحــدة  الــمــريــ�ــض  مــع  تتعامل   -3

واالقت�صادية.

لل�صفاء من جانب، وكي  يتماثل  الطبي كي  الفريق  اإفادة ق�صوى من جهود  المري�ض  اإفادة  ت�صتهدف    -4

يحقق اأق�صى اأداء اجتماعي له في اأ�صرع وقت ممكن.

يعتبر الباحث االجتماعي اأحد اأع�صاء الفريق العالجي داخل الم�صت�صفى ويقوم بدور وا�صح وفعال في   -5

التعامل مع الجوانب غير الطبية في حياة المري�ض .

م�شكالت المر�شى التي يتعامل معها الباحث الجتماعي

1 . الم�شكالت الجتماعية :

خرين  مور اأكثر تعقيدًا. فالمري�ض هو في اأم�ض الحاجة اإلى االآ    ان اإ�صابة المري�ض بمر�ض مزمن يجعل االأ

الذي  لل�صعف  نظرًا  ت�صعف  بداأت  اأنها  المالحظ  اأن  اإال  الناحية مهمة جدًا  هذه  وتعتبر  وتفاعلهم  وزيارتهم 

اأن معظم المر�صى من كبار ال�صن الذين هم في  اأ�صاب �صبكة العالقات االجتماعية. ومن ناحية اأخرى نجد 

حفاد  قد ال يتوفر لهم ذلك بال�صكل المطلوب في ظل الظروف  بناء واالأ حاجة ما�صة اإلى عناية واهتمام من االأ

الخدمة، وانطالقًا من جميع هذه  يقدم هذه  للعمل والتي تعتبر خير من  المراأة  القائمة وخروج  االجتماعية 

مـنـى محمد العويدي

ردنية الباحثة االجتماعّية / م�صت�صفى الجامعة االأ
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الظروف ن�صتطيع القول اأن هناك م�صاكل اجتماعية كثيرة البد واأن توؤثر في حياة المري�ض وت�صيف عبئًا ثقياًل 

على كاهله باالإ�صافة اإلى مر�صه الع�صوي.

�صدقاء،  �صرة ، الم�صكالت المرتبطة باالأ �صرية التي تن�صاأ بين اأفراد االأ ومن اأهم هذه الم�صاكل، الم�صكالت االأ

قارب  هل واالأ عدم وجود من يقدم الرعاية واالهتمام بالمري�ض، عدم وجود اأقارب للمري�ض، عدم ا�صتعداد االأ

اجتماعية  اأي�صا م�صبب في خلق م�صكلة  �صرة  االأ اأفراد  احد  يكون  الترمل، وقد  الطالق،  المري�ض،  ال�صتقبال 

مثل العنف ، االنتحار ،المخدرات وغيرها الكثير من الم�صاكل التي لها طابع اجتماعي والتي يمكن من خالل 

�صرة واإدارة المخدرات ودور  هذه الم�صاكل يمكن تحويله اإلى الجهات الر�صمية حكومية وخا�صة كحماية االأ

الم�صنين والرعاية المنزلية ....الخ.

2 . الم�شكالت النف�شية :

يرتبط المر�ض دائمًا ب�صيء من التعب النف�صي وكثرة التفكير والقلق من الم�صت�صفى والخوف من المجهول 

اأو الم�صتقبل وغيرها الكثير من النواحي النف�صية التي ال تقل خطورة عن المر�ض الع�صوي . وكثيرًا ما ن�صمع 

عن رف�ض بع�ض المر�صى للم�صت�صفى اأو للطبيب اأو للممر�صة اأو لدواء بعينه اأو الإجراء عملية جراحية وغيرها 

مور التي توؤكد الو�صع النف�صي للمري�ض. ومن الطبيعي اأن نتوقع مثل هذه الم�صاكل ونتعامل معها من  من االأ

هذا المنطلق .

مغادرة  من  الخوف   ، الم�صت�صفى  من  الخوف  الم�صتقبل،  من  الخوف  القلق،  النف�صية،  الم�صاكل  اأهم  ومن 

الم�صت�صفى، عدم التقبل للو�صع ال�صحي والطبي، عدم التاأقلم مع الحالة المر�صية الجديدة، ال�صعور بالنق�ض، 

االإحباط وعدم االتزان االنفعالي .

�صرة،  وياأتي دور العالج النف�صي الجماعي)Group Therapy ( للمر�صى المزمنين ومر�صى ال�صرطان واالأ

النا�ض،  من  فئة  فهناك   . ما  م�صكلة  في  معًا  النا�ض ممن  ي�صتركون  من  بمعاونة مجموعة  المعالج  يقوم  حيث 

المجموعات تقدم  اأن  الفردي حيث  العالج  القلق واأكثر فعالية من  ت�صببًا في  اأقل  لها  الجماعي  العالج  يكون 

نه يبين  منظومة موؤازرة.  قد ي�صاعد العالج الجماعي اأي�صًا  على تخفيف االإح�صا�ض بالعزلة واالن�صغال بالذات الأ

خرين ي�صتركون معنا في نف�ض التحديات والم�صاكل. فباقي اأفراد المجموعة قد يعبرون عن م�صاعرهم  اأن االآ

وتجاربهم التي قد تعطي روؤية اأكثر و�صوحًا للما�صي والحا�صر والعالقات .  اإن وجود المعالج ي�صمن اأمان 

الجماعي.   العالج  الدور داخل جل�صات  ال�صلوكي والمعرفي وتعديل  العالج  ت�صتعمل  المجموعة ودعمها،وقد 

مرا�ض المزمنة  طفال وتوزيع الهدايا عليهم وخا�صة االأ وياأتي اأي�صا دور الباحث االجتماعي في عمل حفالت لالأ

طفال الذين يرقدون في الم�صت�صفى لفترة طويلة . اأو االأ

ثر الكبير في نف�ض المري�ض اأو ذويه - في حالة االحت�صار  وال نن�صى الدعم الديني والروحاني الذي يكون له االأ

يمان بال�صالة واال�صتغفار والدعاء وقراءة القراآن.... اإلخ . اأو الوفاة - من خالل تعزيز تقوية االإ
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3 . الم�شكالت القت�شادية

مر الذي  �صرة بالمر�ض ربما توؤثر على دخله االقت�صادي اأو عدم ا�صتطاعته القيام بعمله االأ اإن اإ�صابة رب االأ

يقود اإلى �صعف الحالة االقت�صادية للمري�ض واأ�صرته في وقت يكون في اأم�ض الحاجة اإلى المزيد من الدخل 

ؤ�ّص�صات  ومن هنا ياأتي دور الباحث االجتماعي بتعريفهم لموؤ�ص�صات المجتمع المحلي المختلفة من وزارات ومو

اجتماعية وجمعّيات خيرّية من خالل تحديد راتب �صهري لهم اأو اإمكانية اال�صتفادة من عمل م�صروع �صغير 

يدر عليهم بالدخل . 

 4 . م�شكالت مع المري�ش نف�شه :

فالمري�ض يحاول جاهدا تلبية رغباته الذاتية اأثناء اإقامته في الم�صت�صفى والتي تعتبر بع�صها من المخالفات، 

ومن هنا ياأتي دور الباحث االجتماعي بتعريفه بحقوق وواجبات المري�ض وعائلته حول ما له وما عليه مثل 

طعمة...الخ. التدخين واإدخال االأ

وال تقت�صر مهام الباحث االجتماعي على الم�صكالت ال�صابقة بل لديه مهام كثيرة يقوم بها من خالل درا�صة 

الحالة االجتماعية )Study Case( بتحويل من الطبيب ومنها : 

تاأهيل طبي وتثقيف �صحي واجتماعي، توعية المري�ض واأ�صرته ، معرفة �صبب الدخول المتكرر لنف�ض المر�ض، 

قلة النظافة ال�صخ�صية، رف�ض )الخروج-العالج –التدخل الطبي(  .

كما ويتم اإجراء درا�صات من ناحية طبية اجتماعية، عقد محا�صرات توعية للموظفين بهدف خدمة الموظفين 

المختلفة  ق�صام  االأ على  القيام بجوالت  و�صعر..اإلخ،  مقاالت  من  ال�صفاء  بمجلة  المر�صى  اإ�صراك  والمر�صى، 

تدريب  على  �صراف  االإ المخت�صين،  اإلى  ونقلها  وم�صاكلهم  مالحظاتهم  على  والتعرف  والم�صت�صفى  للعيادات 

طالب معهد العمل االجتماعي وعلم النف�ض، توثيق الن�صاطات واالنجازات المتعلقة بالعمل مكتبيا وحا�صوبيا ، 

والم�صاركة في الندوات والمحا�صرات وور�صات العمل وغيرها من المهام(. 
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كبير اأمناء جاللة الملك

مير رعد بن زيد المعّظم  �سمو الأ

يزور مدير الم�ست�سفى 

تاريخ الخبر 2011/1/24

�صتاذ  االأ ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  مدير  اإلى  بزيارة  الملك  اأمناء جاللة  كبير  زيد  بن  رعد  مير  االأ �صمو  قام 

لم�صت�صفى  عامًا  مديرًا  تكليفه  بمنا�صبة  محيالن  للدكتور  التهنئة  �صموه  قّدم  حيث  محيالن.  مجلي  الدكتور 

ردنية وتمنى له التوفيق لخدمة هذا ال�صرح الطبي العريق في ظل راعي م�صيرة الوطن جاللة الملك  الجامعة االأ

عبد اهلل الثاني ابن الح�صين المعّظم.

واأطلع الدكتور محيالن �صمو االمير رعد بن زيد المعّظم على اأو�صاع الم�صت�صفى وم�صيرته ، موؤكدًا على رعاية 

اأن  بالغريب حيث  لي�ض  وهذا  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  ومنها  عام  ب�صكل  االردنّية  للموؤ�ص�صات  الها�صميين 

دارية والتاريخية في القيادة. الها�صميين لهم ال�صرعية الدينية واالإ

كما واأكد الدكتور محيالن على مكرمة جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�صين المعظم في دعم القطاع ال�صحي 

العام بمبلغ )�0( مليون دينارًا وذلك قبل فترة وجيزة ومن خاللها ا�صتطاع م�صت�صفى الجامعة االردنية اأن 

ؤّمن اأدوية وم�صتهلكات فاعلة وكانت هذه المبادرة بمثابة خط الحياة للم�صت�صفى. يو

والموؤ�ص�صات  والفعاليات  ن�صطة  االأ من  لكثير  الخيرية  رعايته  على  رعد  االمير  �صمو  محيالن  الدكتور  و�صكر 

ومن �صمنها م�صت�صفى الجامعة االردنية وبنك العيون االردني . وا�صتمع الدكتور محيالن لتوجيهات �صموه 

المتعلقة بالتخطيط الم�صتقبلي ال�صفاف والوا�صح وذلك لو�صع م�صت�صفى الجامعة االردنية في موقعه الذي 

ول.  يجب ان يكون عليه دائمًا موؤ�ص�صة تعليمية وخدماتية وبحثّية من الطراز االأ

اأخبارنا

5�



5252

تحت رعاية �ساحبة ال�سمّو الملكي
الميرة منى الح�سين المعظمة

الم�ست�سفى ي�سارك في حفل اطالق الهداف الوطنية لجودة

و�سالمة الرعاية ال�سحية للعام ��20

تاريخ الخبر 2011/1/17

	20�� للعام  ال�صحية  الرعاية  و�صالمة  لجودة  الوطنية  هداف  االأ اإطالق  حفل  في  الّجامعة  م�صت�صفى  �صارك 

�صبق الدكتور محمود  والذي اقيم  برعاية مندوب �صمو االميرة منى الح�صين المعظمة  معالي وزير ال�ّصحة االأ

ال�صّياب .

هداف الوطنية لجودة و�صالمة  وا�صتمل  برنامج االحتفال على  تكريم الم�صت�صفيات الحا�صلة على اعتماد االأ

�صتاذ  االأ الم�صت�صفى  مدير  ت�صّلم   اإذ  ردنية،  االأ الجامعة  م�صت�صفى  بينها  ومن   ،20�0 للعام  ال�صحية  الرعاية 

الدكتور مجلي محيالن ال�صهادة  .

هداف الوطنية لجودة و�صالمة الرعاية ال�صحّية   وقال الدكتور محيالن بهذه المنا�صبة : لقد حقق م�صت�صفانا االأ

للعام 20�0 بكل اإ�صرار ومتابعة بهدف االرتقاء الدائم  بخدماته المقدمة للمر�صى اإذ اأّن الّجودة في تقديم 

خدمات رعاية �صحّية وطنية اآمنة تقع �صمن �صلم اأولويات الم�ص�صت�صفى.

واأاإ�صاف بانه يحاول وبالتعاون مع جميع الكوادر العاملة في الم�صت�صفى اإخال ثقافة الجودة ال�صاملة في كل 

رح الطبّي المّميز. مكّوٍن من مكونات هذا ال�صِّ

ردنية  نجاز ابتداًء من اإدارة الجامعة االأ وختم الدكتور محيالن ب�صكره الجزيل لكل من �صاهم في تحقيق هذا االإ

�صتاذ  العليا برئا�صة معالي الدكتور عادل الطوي�صي، وخ�ض بالذكر كل من اال�صتاذ الدكتور عبداهلل العبادي واالأ

الدكتور عبدالكريم الق�صاة وجميع الكوادر العاملة في الم�صت�صفى من طبّية واإدارّية وم�صاندة.
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الدكتور الطوي�ضي :

بداعي الخاّلق لدى الطلبة  يوؤكد اأهمية تنمية الفكر الإ

الموؤقت  الموقع  على  ويّطلع  الم�ست�سفى  في  المتدربين 

لمكتب ارتباط الجامعة

تاريخ الخبر : 2011/5/19

بداعي الخاّلق لدى الطلبة  ردنية اأهمية تنمية الفكر االإ �صتاذ الدكتور عادل الطوي�صي رئي�ض الجامعة االأ اأكّد معالي االأ

في  المتواجدة  العلمية  والكفاءات  الب�صرية  الموارد  في  مثل  االأ باال�صتثمار  وذلك  ردنية،  االأ الجامعة  م�صت�صفى  في 

ردنية التي تمثل نخبة النخبة على الم�صتوى الوطني في المجال الطبي، جاء ذلك خالل لقاء  م�صت�صفى الجامعة االأ

وجرى  الم�صت�صفى،  في  والتمري�صي  داري  واالإ الطبي  الجهاز  ومدراء  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  بمدير  جمعه 

خالل اللقاء حوار مو�صع ا�صتمع خالله الدكتور الطوي�صي اإلى اأبرز الق�صايا التي تهّم م�صيرة الم�صت�صفى واالق�صام 

الطبية و�صوؤون تعليم الطلبة وتدريبهم، ورفد الم�صت�صفى بالم�صتلزمات، و�صبل تذليل العراقيل التي تعيق م�صيرة 

داري . العمل الطبي اأو االإ

واأ�صار الدكتور الطوي�صي اإلى اأهمية ترجمة كافة الروؤى والخطط التي ينتهجها الم�صت�صفى على اأر�ض الواقع من 

والخدمية  الطبية  الم�صاريع  من  العديد  تفعيل  و�صبل  للمر�صى  المقدمة  والعالجية  الطبية  بالخدمة  االرتقاء  خالل 

والفندقية ورفد الم�صت�صفى بالتجهيزات الطبية التي تواكب اأحدث العلوم والم�صتجدات في مختلف حقول الطب.

واأ�صاد الدكتور الطوي�صي بالثقة التي اكت�صبها م�صت�صفى الجامعة االردنية من قبل المر�صى والمراجعين والزوار، 

العلمي  البحث  الى تفعيل  اأربعين عاما منذ ن�صاأته، وباعتباره اعرق م�صت�صفى جامعي في الوطن، داعيًا  على مدى 

واالرتقاء بم�صتوى تعليم وتدريب وتاأهيل طلبة الكليات الطبية وال�صحية الذين يتدربون في الم�صت�صفى ، وتوفير 

بداعي الخاّلق لخدمة الم�صت�صفى. البيئة المنا�صبة ل�صقل مهاراتهم ومعارفهم للو�صول الى مرحلة من التفكير االإ

وقام الدكتور الطوي�صي بجولة ميدانية وزيارة تفقدية �صملت بع�ض غرف المر�صى واأق�صام الم�صت�صفى، والعمليات 

�صعة  �صرة واالأ �صنان وق�صم القلب والعالج الطبيعي وطب االأ والطوارئ ومبنى العيادات الخارجية، ودائرة طب االأ

وعددا من طوابق الم�صت�صفى ومرافقه.

ردنية في الم�صت�صفى الذي يقع في �صالة  كما اطلع الدكتور الطوي�صي على المقر الموؤقت لمكتب ارتباط الجامعة االأ

العيادات الخارجية، حيث ا�صتمع من مدير الم�صت�صفى الدكتور مجلي محيالن اإلى �صرح عن فكرة اإن�صاء هذا المقر 

ردنية بهدف تح�صين الخدمات المقدمة لهم واالرتقاء بما  الذي ُيعنى بت�صهيل معامالت و�صوؤون موؤمني الجامعة االأ

هو موجود وتح�صينه متزامنًا ذلك مع تقديم خدمات تخ�ص�صية ونوعية لكافة الموؤمنين ومن مختلف القطاعات. 

�صتاذ الدكتور محيالن اإلى اأن الم�صت�صفى يعمل وبخطى حثيثة على تح�صين  من جانبه اأ�صار مدير عام الم�صت�صفى االأ

بيئة العمل على جميع ال�صعد، وا�صتثمار الموارد الب�صرية وتنويع م�صارد الدخل ، واالرتقاء بالخدمات الفندقية 

في �صبيل تطوير الم�صت�صفى وتحديث اأق�صامه وتتبع ر�صى المر�صى ب�صكل دوري.
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الّدكتور الخاروف

يتبّرع بمبلغ مالي لدعم الم�ست�سفى

تاريخ الخبر: 2011/1/9

بعد التخرج من الجامعة ال تعود لك �صلة بجامعتك اإال من ذكريات قد تغزو الراأ�ض وتزول ب�صرعة، ونادرًا ما 

كاديمّية. ؤ�ّص�صته االأ نرى من يعود اإلى جامعته محّماًل باأحالم الواثق اأّنها ال تتحّقق اإال من خالل مو

ردنية كانت على موعٍد مع اأحد اأبنائها الذين انقطعت �صلتهم بجامعتهم قبل �4 عامًا لكنه قرر اأن  الجامعة االأ

يعود اإلى ح�صنها الّدافيء ويرد لها جزءًا من "الّجميل".

ردنّية في كلّية  ت�صّلمت الّجامعة مبلغًا من المال كتبّرع تقّدم به الّدكتور فاروق الخاروف الذي كان طالبًا في االأ

م  اأروقة جامعته االأ اإلى  اليوم  �970. لكّنه عاد  االقت�صاد والّتجارة )كانت ت�صمى حينها(، وتخّرج منها عام 

يجول في �صوارعها وكّلياتها محّماًل بذكريات الّزمن الّجميل ومتحّفزًا بطموح الّتغيير الذي تقوده الّجامعات 

ردنّية. وعلى راأ�صها االأ

ي�صيف  واالإ�صالح"،  الّتغيير  في  م�صروعنا  لتحقيق  �صروري  كاديمّية  االأ ؤ�ّص�صاتنا  مو دعم  اأّن  اأعتقد  "لذلك 
الخاروف الّذي يتوّلى اإدارة �صركة متخ�ّص�صة في و�صع اال�صتراتيجّيات العالمّية والحكومّية، موّجهًا الّدعوة 

لخّريجي الّجامعات اإلى العودة اإلى جامعاتهم والم�صاهمة في دعمها حتى تتطّور اإلى جامعات قادرة على قيادة 

م�صروع الّتغيير المن�صود.

وت�صّلم رئي�ض الّجامعة الّدكتور عادل الطوي�صي �صيكًا من المتبّرع الّدكتور الخاروف بمبلغ ع�صرة اآالف دينار، 

ردنّية الّدكتور مجّلي محيالن، و�صّدد الّدكتور الطوي�صي خالل اّللقاء على  بح�صور مدير م�صت�صفى الّجامعة االأ

ؤّكدًا اأّن  �صرورة تحفيز اأبناء الّجامعة من خّريجيها على العودة اإلى جامعتهم والم�صاهمة في تنمية قدراتها، مو

الّجامعة توا�صب على الّتوا�صل مع خّريجيها م�صيرًا اإلى �صرورة تعميم ثقافة الّتطّوع والّتبّرع كون الّجامعات 

رائدة الّتغيير في المجتمع.
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مريكية للتنمية الدولية الوكالة الأ
تتبرع بتحديث ق�سم الولدة في الم�ست�سفى 

تاريخ الخبر: 2011/4/24

لحديثي  المرّكزة  والعناية  الوالدة  ق�صمي  تحديث  م�صروع  بتنفيذ  الدولية  للتنمية  مريكية  االأ الوكالة  تبرعت 

ردنية، الممول من الوكالة والذي يعمل على ماأ�ص�صة اأنظمة )HSS( ويندرج  الوالدة في م�صت�صفى الجامعة االأ

هذا الم�صروع في اإطار م�صاريع دعم نظم الرعاية ال�صحية ويهدف اإلى زيادة فعالية وكفاءة خدماتها وتح�صين 

ردنية. م�صتوى الو�صول اإليها في عدد من الم�صت�صفيات االأ

لتنفيذ  تفاهم  مذكرة  على  حمزة  �صبري  الم�صروع  ومدير  الطوي�صي  عادل  الدكتور  الجامعة  رئي�ض  ووقع 

ردنية الدكتورة لمي�ض دروي�ض ومدير الم�صت�صفى الدكتور مجلي  الم�صروع بح�صور نائب رئي�ض الجامعة االأ

محيالن وعدد من كبار الم�صوؤولين في الوكالة.

م�صتويات  تحقيق  ل�صمان  واحتياجاته  ال�صحي  النظام  وماأ�ص�صة  بتطوير  الجامعة  اهتمام  المذكرة  وتعك�ض 

نجابية. �صرة وال�صحة االإ منة وتنظيم االأ مومة والطفولة االآ جودة عالية لخدمات االأ

طفال في  مهات واالأ واأ�صار الطوي�صي اإلى اأهمية هذا التبرع لالرتقاء بالخدمات ال�صحية والطبية المقدمة لالأ

بتح�صين  الوكالة  اهتمام  يعك�ض  الذي  التبرع  هذا  على  للوكالة  الجامعة  تقدير  عن  معربًا  الجامعة  م�صت�صفى 

ردن. الخدمات ال�صحية في االأ

بدورة اأكد حمزة حر�ض الوكالة على م�صاندة الخدمات ال�صحية التي يقدمها م�صت�صفى الجامعة الذي يلعب 

دورًا بارزًا في ميادين التعليم الطبي وتقديم الخدمة الطبية وال�صحية للمواطنين من كافة اأنحاء المملكة.

ويت�صمن م�صروع تحديث ق�صمي الوالدة والعناية المركز لحديثي الوالدة والذي ي�صتمر )�5( �صهرًا التبرع 

قدرات  بناء  جانب  اإلى  للمباني  التحتية  البنية  تاأهيل  واإعادة  عالمية  معايير  وفق  متطورة  ومعدات  باأجهزة 

مقدمي الرعاية ال�صحية لتوفير خدمات عالية الجودة.

الوالدة  حديثي  طفال  واالأ مهات  االأ وفيات  ن�صبة  لتخفي�ض  يطمح  ال�صحية  النظم  دعم  م�صروع  اأن  اإلى  ي�صار 

ردن.  �صرة لل�صيدات في االأ اإ�صافة اإلى تقديم الرعاية المتكاملة لحديثي الوالدة وخدمات النفا�ض وتنظيم االأ
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مدير الم�ست�سفى 
يلتقي اآمر اأكاديمية ال�سرطة الملكية

تاريخ الخبر 2011/4/3

العقيد  الملكية  رطة  ال�صُّ اأكاديمّية  اآمر  الدكتور مجلي محيالن في مكتبه  �صتاذ  االأ الم�صت�صفى  التقى مدير عام 

كاديمّية  االأ اآمر  زيارة  وتاأتي  الم�صت�صفى،  وم�صوؤولي  مدراء  من  مجموعة  بح�صور  الطراونة  محمد  الدكتور 

كاديمّية لموظفي اأمن  ؤ�ّص�صات ال�صحية التي تنظّمها االأ بهدف افتتاح الدورة المتخ�ّص�صة في اأمن و�صالمة المو

وحماية الم�صت�صفى .

واأكد الدكتور محيالن في بداية حديثه اأهمية تنفيذ مثل هذه الدورات في مجال تبادل الخبرات وال�صراكة بين 

لتقديم خدمات  بم�صوؤولية م�صتركة  الجامعة  نعمل في م�صت�صفى  باأننا  اإيماننا  اإلى  اإ�صافة  الوطن،  موؤ�ص�صات 

ؤ�ّص�صة العريقة  اأبناء هذه المو اإلى ما يتمتع به  اأبناء الوطن. ونّوه الدكتور محيالن  اآمنة لكافة  طبية وعالجية 

من ح�ضٍّ اأمنيٍّ ووطنيٍّ عاٍل، وبما تطمح اإليه اإدارة الم�صت�صفى من ارتقاء بهذه الجهود والثقافة والخبرة لدى 

خرين، وبما ينعك�ض على اأداء الموظفين جميعًا وموظفي  موظفيها باال�صتفادة من مهارات وخبرات وتجارب االآ

من والحماية على وجه الخ�صو�ض. االأ

كاديمية المو�صول لتقديم  رطة العقيد الدكتور محمد الطراونة ا�صتعداد االأ من جانبه اأبدى اآمر اأكاديمّية ال�صُّ

الموؤ�ص�صة  الجمهور في هذه  المتعاملين مع  اأداء ومهنية  التي ترفع من  الخبرات والبرامج والدورات  كافة 

ال�صحية، موؤكدًا باأن هذه الدورة �صتك�صب الم�صاركين فيها العديد من المعارف القانونية، والمهارات الالزمة 

التي تخ�صع لها الجامعة االردنية وم�صت�صفاها. كما �صتعّرف  الداخلية  التعليمات  للقيام بواجباتهم بموجب 

لمام بالعمل  �صول التي تحكم اأعمالهم ف�صاًل عن اك�صابهم مهارات التعامل مع الجمهور واالإ الم�صاركين باالأ

في المن�صاآت الحكومية.

ن�صاني.  وا�صتملت الّدورة على موا�صيع متنوعة مثل قانون العقوبات، واأمن المن�صاآت ومهارات االت�صال االإ

التدريب في  ق�صم  الر�صدان من  ماأمون  النقيب  عليها  واأ�صرف  كاديمية،  االأ تنفيذها عدد من �صباط  وقام على 

كاديمية. االأ
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تاريخ الخبر: 2011/5/5

في  محا�صراته  اأعمال  والتنا�صلية  البولية  والم�صالك  الكلى  لجراحة  الثاني  ردني  االأ لماني  االأ الدولي  الموؤتمر  ا�صتكمل 

الجامعي  اهلل  عبد  الموؤ�ص�ض  الملك  م�صت�صفى  بداأت في  قد  الدولي  الموؤتمر  فعاليات  ، وكانت  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى 

غارد  �صتوت  في  للكلى  لمانية  االأ الجمعية  مع  بالتعاون  المملكة  في  البولية  والم�صالك  الكلى  جراحي  جمعية  من  بتنظيم 

ردنيين. طباء االأ ونقابة االأ

من جهته قال مدير عام الم�صت�صفى اال�صتاذ الدكتور مجلي محيالن في كلمة ترحيبة توجه بها للم�صاركين  باأن الم�صت�صفى 

نجاح  اإمكانّياته الإ باأنَّ م�صت�صفى الجامعة ي�صع كافة  يرحب با�صت�صافة هذا الموؤتمر الدولي الهادف في رحابه ، موؤكدًا 

مختلف الن�صاطات العلمية والبحثية الهادفة واإدامة  التطوير الم�صتمر للكوادر الطبية والفنية والتمري�صية العاملة ودعم 

برامج التعليم الم�صتمر والبحث العلمي.

الغنية  والتجارب  بالخبرات   المملكة  في  البولية  والم�صالك  الكلى  تخ�ص�ض  لرفد  وللم�صاركين  للموؤتمر  النجاح  متمنيًا 

واإثراء هذا الحقل بالعلوم النافعة والقّيمة بما ينعك�ض على المر�صى.

لماني الم�صارك في الموؤتمر رئي�ض الجمعية االلمانية في �صتوت غارد البرف�صور ليدلي اإلى اأهمية  واأ�صار رئي�ض الوفد االأ

مجال  في  والعلمية  الطبية  بحاث  االأ دور  وتعزيز  الخبرات  تبادل  في  ت�صاهم  التي  الدولية  الموؤتمرات  هذه  مثل  انعقاد 

ردني. لماني واالأ الم�صالك البولية والكلى اإ�صافة اإلى تعظيم االنجازات الطبية في كافة المجاالت بين الجانبين االأ

ردنية و�صعيها الدوؤوب من خالل  ن رئي�ض الجمعية االلمانية دور جمعية جراحة الكلى والم�صالك البولية والتنا�صلية االأ وثمَّ

ؤتمر الثاني في االردن بم�صاركة نخبة من الباحثين والخبراء من كال الجانبين ما ينعك�ض على اإثراء  الم�صاركة في عقد المو

وتطوير الجوانب المختلفة في اأمرا�ض وجراحة الكلى.

ردنية رئي�ض الموؤتمر الدكتور اإبراهيم بني هاني اإلى  واأ�صار رئي�ض جمعية جراحة الكلى والم�صالك البولية والتنا�صلية االأ

لماني لتطوير  ردني واالأ االأ ال�صعبيين  الخا�صة بين  للعالقة  ياأتي تج�صيدًا  ّول مّرة  ُيعقد الأ الذي  التَّعليمي  الموؤتمر  اأنَّ هذا 

العالقات العلمية والبحثية بين الطرفين.

العلمية  اللجنة  رئي�ض  الجامعة  م�صت�صفى  في  والكلى  البولية  الم�صالك  اأخ�صائي  العدوان  غازي  الدكتور  ثّمن  جانبه  من 

للموؤتمر م�صاركة هذه النخبة من العلماء واالطباء في فعاليات الموؤتمر في م�صت�صفى الجامعة داعيًا الى ا�صتمرارية تنفيذ 

مثل هذه الموؤتمرات والن�صاطات الهادفة والتي تعزز دور تخ�ص�ض الكلى والم�صالك وتعود بالنفع والفائدة على البحث 

العلمي وتطويره في الوطن وت�صهم في التبادل المعرفي بين االطباء الم�صاركين والعلماء ال�صيوف من الخارج.

درع  هاني  بني  الدكتور  االردنية  البولية  والم�صالك  الكلى  جمعية  رئي�ض  من  محيالن  الدكتور  ت�صّلم  الفعالية  نهاية  وفي 

الجمعية تقديرًا وامتنانًا لجهوده في دعم الموؤتمر وا�صت�صافة الم�صت�صفى لهذه الفعالية الدولية الهاّمة.

ردني  لماني الأ الموؤتمر الأ

الثاني لجراحة الكلى 

والم�سالك البولية 

والتنا�سلية

ي�ستكمل فعالياته في 

م�ست�سفى الجامعة
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ردنية  م�ست�سفى الجامعة الأ

يح�سل على

�سهادة �لتمّيز

في 

ال�سالمة وال�سحة المهنية

تاريخ الخبر: 2011/5/4

ردنية على جائزة التمّيز الت�صجيعية في ال�صالمة وال�صحة المهنية للمن�صاآت لعام  ح�صل م�صت�صفى الجامعة االأ

20�0 وياأتي ح�صول الم�صت�صفى على هذه الجائزة تقديرًا للجهود التي بذلها الم�صت�صفى في توفير بيئة عمل 

اآمنة و�صليمة �صاهمت في الحفاظ على �صالمة العاملين ومتلقي الخدمة. 

من  التمّيز  ودرع  الت�صجيعية  ال�صهادة  محيالن  مجلي  الدكتور  �صتاذ  االأ الجامعة  م�صت�صفى  عام  مدير  وت�صّلم 

مندوب معالي وزير العمل الدكتور معن الن�صور مدير عام الموؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي  راعي حفل 

التكريم الذي اأقيم في مبنى الموؤ�ص�صة تكريمًا للموؤ�ص�صات والجهات الفائزة .

على  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى  بح�صول  واعتزازه  فخره  عن  ق�صيرة  كلمة  في  محيالن  الدكتور  عّبر  وقد 

والمر�صى  العاملين  �صالمة  على  م�صيرته،  ،عبر  الم�صت�صفى  حر�ض  خالل  من  جاءت  التي  ال�صهادة،  هذه 

من البيئي. والمراجعين، وذلك بتطبيق اأدق اأ�ص�ض ال�صالمة واالأ

م�صيفًا بان الم�صت�صفى قد ا�صتحدث مكتبًا خا�صًا بال�صالمة العامة والبيئة اهتم ب�صكل مبا�صر بتطبيق معايير 

بها محليًا وعالميًا  المعمول  �ص�ض والمعايير  االأ الم�صت�صفى �صمن  العمل في  العامة في كافة مواقع  ال�صالمة 

وتقييم المخاطر المحتملة لبيئة العمل واإيجاد الحلول المنا�صبة لها ومنع تكرارها، واإعداد خطط الطوارئ 

واالإخالء الالزمة للحفاظ على الم�صت�صفى وحمايتها.

كافة  في  والتميز  الجودة  ثقافة  تعزيز  على  حثيثة  وبخطى  يعمل  الجامعة  م�صت�صفى  اأّن  اإلى  اال�صارة  تجدر 

اإجراءاته وخدماته لتجذيرها في كل مكّوٍن من مكونات هذا ال�صرح الطبّي المتّميز ثقافة وعماًل.



5959

مدير عام الم�ست�سفى

 ي�سّكل لجنة

"مبدعون"
تاريخ الخبر: 2011/3/30

ا�صتثمارًا لمواهب موظفي الم�صت�صفى من مختلف ال�صرائح والفئات العاملة 

�صتاذ الدكتور مجلي محيالن لجنة "مبدعون"،  �صكل مدير عام الم�صت�صفى االأ

اإدارة الم�صت�صفى بت�صجيع  وياأتي قرار ت�صكيل هذه اللجنة في �صوء اهتمام 

المواهب لدى الموظفين واإبرازها واال�صتفادة منها وتنميتها.

وال�صيانة  الهند�صة  دائرة  من  الح�صنات  نبيل  الموظف  العام  المدير  وكلف 

بداعات  والت�صغيل با�صتقطاب اأع�صاء هذه اللجنة ممن يمتلكون المواهب واالإ

المبادرة  بروح  ويتميز  بدافعية  يتمتع  عمل  فريق  لت�صكيل  الم�صت�صفى  في 

لتقديم اأف�صل القدرات لتحقيق التفوق الذي يرتقي بالم�صت�صفى وي�صتثمر في 

العن�صر الب�صري. 
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ردنية يطلق خدمة الخط  م�ست�سفى  الجامعة الأ

ال�ساخن للمر�سى

تاريخ الخبر :2010/12/6

الفر�صة  اإتاحة  المر�صى والمراجعين والزوار وذلك بهدف  لكافة  ال�صاخن  اإطالق خدمة االت�صال بالخط  الم�صت�صفى عن  اأعلن 

�صكواهم ومقترحاتهم  لنقل  الم�صت�صفى  في  الخدمة  الداخلين ومتلقي  والمر�صى  المخت�صة  العيادات  لمراجعي  الالزم  والدعم 

وفق قنوات �صريعة ومتاحة على مدار ال�صاعة.

الجامعة  م�صت�صفى  في  ا�صتراتيجيتنا  من  جزء  هي  ال�صاخن  الخط  فكرة  باأّن  محيالن  مجّلي  الدكتور  الم�صت�صفى  مدير  وقال 

ردنية الذي ي�صعى بكل ما اأوتي من جهود لتنفيذ  توجيهات �صاحب الجاللة الها�صمية الملك عبداهلل الثاني ابن الح�صين المعظم  االأ

ؤولّيات الحكومة، حيث دعا جاللته في اأكثر من ر�صالة ولقاء الى  في الحر�ض على �صحة المواطن ورعايته واعتبارها من اأهم م�صو

تنفيذ حزمة من االإجراءات الفورية الهادفة اإلى رفع �صوّية الخدمات ال�صحية المقدمة للمواطنين، واال�صتمرار في تطوير نوعّية 

ردني . وكمية خدمات الرعاية ال�صحية، واال�صتجابة ال�ّصريعة لالحتياجات والمتطّلبات ال�ّصحّية لجميع اأفراد المجتمع االأ

تطوير  ت�صتوجب  للمر�صى  منة  االآ ال�صحية  الرعاية  تقديم  في  ودة  الجُّ ومتطلبات  معايير  معظم  باأّن  محيالن  الّدكتور  واأ�صاف 

ردنّية التي  وتعميق العالقات بالمر�صى والمراجعين، وقد اطلقت هذه الخدمة اإدراكًا من اإدارة الم�صت�صفى ور�صالة الّجامعة االأ

ومالحظات  �صكاوى  اإيالء  اأهمية  توجيهاته  في  ؤّكد  يو والذي  ردنّية  االأ الجامعة  رئي�ض  الطوي�صي  عادل  الدكتور  �صتاذ  االأ يقودها 

المر�صى والمراجعين كافة االهتمام الالزم .

وبّين الدكتور محيالن باأن خدمة الخط ال�صاخن هي واجب اأخالقي 

انطباعاتهم  على  التعرف  بهدف  والمر�صى  المراجعين  تجاه 

يتم   بانه  م�صيفًا  لهم  الالزم  الدعم  وتقديم  ومالحظاتهم  و�صكواهم 

ومن  ومكتبه  العام   المدير  قبل  من  مبا�صر  ب�صكل  ال�صكاوي  تلقي 

ب�صكل فوري  بفرزها ومعالجتها  تقوم  لجنة مخت�صة  اإلى  ُتحال  ثم 

وعاجل .

والزوار  للمر�صى  الفر�صة  �صيتيح  اخن  ال�صَّ الخط  اأنَّ  اإلى  الفتًا   

التي  الخدمات  حول  و�صكواهم  مقترحاتهم  لتقديم  والمراجعين  

يقدمها الم�صت�صفى واية تق�صير فيها وذلك لمعالجة الخلل ان وجد 

او تطوير الخدمة المقدمة للمر�صى مما ي�صكل دعمًا نف�صيًا للمت�صلين .

وي�صعره  به  يهتم  من  بوجود  اإح�صا�صًا  المّت�صل  يعطي  انه  والمبا�صر  اخن  ال�صَّ الخط  هذا  مميِّزات  اأنَّ  محيالن  الدكتور  وبّين 

ب�صرد  له  وي�صمح  المري�ض،  تجاه  ال�صلبية  الو�صمة  من  بالخوف  الم�صتكي  اأو  المّت�صل  �صعور  خا�ّصة  مان  واالأ بالخ�صو�صّية 

من خارجه  او  الم�صت�صفى  داخل  من  �صواء  بالتكلم  بالراحة  و�صعوره  ال�صخ�صية  المقابلة  في  من طرحها  يخجل  قد  موا�صيع 

موؤكدًا باأّنه يتم تلّقي تلك ال�ّصكاوى والمقترحات بكل �صرّية وخ�صو�صّية من قبل المخت�صين ويتم الّتعامل معها ب�صكل فوري 

وُي�صار اإلى حلِّها اأّواًل باأّول .

ردنّية هو : ورقم الخط ال�ّشاخن في م�شت�شفى الّجامعة الأ
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افتتاح عيادة تعليمية

في الم�ست�سفى 

تاريخ الخبر: 2010/12/18

�صتاذ الدكتور مجلي محيالن يرافقه المدير التنفيذي ل�صل�صلة �صيدليات فارم�صي  افتتح مدير الم�صت�صفى االأ

�صرة في الم�صت�صفى  ون الدكتور اأمجد العريان العيادة التعليمية وغرفة المحا�صرات التابعتين لق�صم طب االأ

ال�صراكة  �صبيل  على  الالزمة  والمعدات  نظمة  باالأ ون" بتزويدهما  "فارم�صي  �صيدليات  �صركة  قامت  التي  و 

والمبادرة في دعم م�صيرة الم�صت�صفى التعليمية .

واأكد الدكتور محيالن اأن اإدارة الم�صت�صفى ترحب بالتعاون وال�صراكة مع القطاع الخا�ض ومد ج�صور التعاون 

واالرتقاء  داء  االأ م�صتوى  رفع  �صاأنها  من  التي  ال�صراكات  من  النوع  هذا  تعزيز  اآماًل  المختلفة  القطاعات  مع 

بتفاعل  الها�صمية  القيادة  توجيهات  وح�صب  الم�صت�صفى  يقدمها  التي  والمهنية  التعليمية  الخدمات  بنوعية 

القطاع العام والخا�ض.

لجهودها  الم�صت�صفى  دارة  الإ �صكره  عن  العريان  الدكتور  ون  فارم�صي  ل�صل�صلة  التنفيذي  المدير  واأعرب   

ح�صا�ض العميق  ردني، معتبرًا اأّن هذا التبرع قد جاء نتيجة لالإ الطبية والتعليمية المتوا�صلة تجاه المجتمع االأ

يمان باأهّمية العملّية الّتعليمّية في القطاع الّطبي . بالم�صوؤولية تجاه المجتمع، واالإ

طّباء  ح�صر االفتتاح من الم�صت�صفى كل من رئي�صة �صعبة طب اال�صرة الدكتوره فريهان البرغوثي وح�صد من االأ

والمدراء والممر�صين واالداريين وعن �صركة فارم�صي الرئي�ض التنفيذي للعمليات الدكتور يو�صف فانو�ض و 

المدير التنفيذي لل�صوؤون اال�صتراتيجية  الدكتورة اأماني اأبو هالل.

��
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مكتب ال�سيطرة على العدوى في الم�ست�سفى 

يدي يحتفل باليوم العالمي لغ�سل الأ

تاريخ الخبر: 2011/5/5

ردنية بتنظيم حملة بمنا�صبة اليوم العالمي لغ�صل  قام مكتب ال�صيطرة على العدوى في م�صت�صفى الجامعة االأ

يدي في الم�صت�صفيات. االأ

وياأتي تنظيم هذا اليوم بمبادرة من منظمة ال�صحة العالمية للتوعية ال�صحية باأهمية هذه الممار�صة الب�صيطة 

وتر�صيخها لدى كوادر الم�صت�صفى.

يدي وتوزيع من�صورات متعلقة  وت�صّمنت الحملة تدريب الكوادر على ا�صتخدام ال�صائل الكحولي في غ�صل االأ

بذلك.

يدي لدى كوادر الم�صت�صفيات من اأهم طرق منع العدوى واأقلها تكلفة، ويتم هذا االإجراء اإما  ويعتبر غ�صل االأ

لمدة  وال�صابون  بالماء  اأو  ثانية،   20 لمدة  المر�صى  غرف  خارج  المتواجد  الحكولي  بال�صائل  يدي  االأ بفرك 

دقيقة وذلك بعد مالم�صة المري�ض.

ردنية في العام 2005م،  �صارة اإلى اأّن مكتب ال�صيطرة على العدوى قد تاأ�ص�ض في م�صت�صفى الجامعة االأ تجدر االإ

اإنتانات  ويقوم بدور فّعال ومهم من خالل اقتراح ال�ّصيا�صات والو�صائل التي تهدف للوقاية وال�ّصيطرة على 

الم�صت�صفى، ور�صد اإنتانات الم�صت�صفى ب�صكل عام لدى المر�صى المنّومين من خالل التقارير اليومية لنتائج 

طباء المعالجين، ور�صد اإنتانات الم�صت�صفى في جميع وحدات العناية الحثيثة  الفح�ض المخبري وتقارير االأ

جراثيم  ح�صا�صّية  يبّين  �صنوي  تقرير  واإ�صدار  الوحدات،  هذه  في  منّوم  مري�ض  كل  ملف  بمراجعة  وذلك 

ور�صد  ومتابعتها،  الحادة  دوات  باالأ واالذيات  بر  االإ وخز  حاالت  ور�صد  الحيوّية،  للم�صاّدات  الم�صت�صفى 

ال�صّحة  وزارة  في  المخت�صة  الجهة  وتبليغ  القانون  ن�ض  ح�صب  عنها  التبليغ  الواجب  ال�ّصارية  مرا�ض  االأ

وبئة في الم�صت�صفى واتخاذ االإجراءات المنا�صبة. بالطريق المنا�صبة ح�صب التعليمات، وا�صتق�صاء االأ
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تعاون بين 

الم�ست�سفى ومنظمة ال�سحة العالمية فرع الردن 

لتنفيذ وحدة لالمرا�ض النف�سية 

التقى اال�صتاذ الدكتور مجلي محيالن مدير الم�صت�صفى في مكتبه الممثل المقيم لمنظمة ال�صحة العالمية ورئي�ض 

ردن الدكتور ها�صم الزين والوفد المرافق له. البعثة في االأ

مرا�ض الّنف�صّية في  وجاءت الزيارة في اإطار بحث �صبل التن�صيق والتعاون بين الطرفين لدعم اإن�صاء وحدة لالأ

الم�صت�صفى واآلّيات دعم منّظمة ال�ّصحة العالمّية للم�صت�صفى وبلورة هذا الّتعاون على اأر�ض الواقع خا�ّصًة في 

م الخدمات في هذه الوحدة  . مجاالت الّدعم الفنِّي وبناء قدرات الكوادر التي �صتقدِّ

ال�صحة  خدمات  واقع  لتطوير  ومدرو�صة  ثابتة  بخطوات  ي�صير  ردن  االأ بان  محيالن  الدكتور  اّكد  جانبه  من 

النف�صية وتح�صينها، واأّن توجيهات القيادة الها�صمية الحكيمة تن�صب على ايالء �صحة واأمن المواطن العناية 

حقوقه  من  حق  وهي  له،  ال�ّصحّية  بالرعاية  واالهتمام  المواطن  حياة  م�صتوى  تح�صين  حيث  من  الكبرى 

 . واالنتاج  العمل  على  القادر  ن�صان  االإ هو  واأ�صرته  اأبنائه  و�صحة  �صحته  على  المطمئن  ال�صليم  	فاالن�صان 

الطوي�صي كان وفي خطوة  الدكتور عادل  �صتاذ  االأ برئا�صة  ردنية  االأ الجامعة  اأنَّ مجل�ض م�صت�صفى  اإلى   الفتًا 

ولى على م�صتوى الم�صت�صفيات العامة قد اتخذ قرارًا بالموافقة على البدء بان�صاء هذه  رائدة  تكاد تكون االأ

الوحدة التي �صت�صمل على عيادات وغرف للمر�صى المدخلين و�صيدلية واإجراءات خدمّية م�صاندة .

الم�صت�صفى  من  عمل  فريق  ت�صكيل  تم  باأن  ل�صة  الجَّ هذه  به  خرجت  الذي  الحوار  خال�صة  باأنَّ  اأي�صًا  واأفاد 

والمنظمة لمتابعة تنفيذ وتهيئة المكان والكوادر المنا�صبة والموؤهلة لتنفيذ الم�صروع على كافة ال�صعد الطبّية 

دارّية والفنّية . واالإ

مة ال�ّصّحة  ردن الدكتور ها�صم الزين قال اإنَّ منظَّ الممثِّل المقيم لمنظمة ال�صحة العالمية ورئي�ض البعثة في االأ

ردن �صتعمل على دعم ال�ّصراكة مع الم�صت�صفى لتنفيذ هذه المبادره ال�صحية المجتمعية والتي  العالمّية في االأ

�صيكون لها نفعها ومردودها على �صحة و�صالمة الفئات المعنية .

النور  �صة  المتخ�صِّ الوحدة  هذه  لترى  للم�ص�صتفى  �صناد  واالإ عم  الدَّ تقديم  على  �صتعمل  مة  المنظَّ باأنَّ  م�صيفًا 

و�صتعمل المنظمة على توفير الدعم الفني وتاأهيل وبناء قدرات الموارد الب�صرية العاملة في هذا المجال .

وفـــود

تاريخ الخبر: 2010/12/12
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مريكي مريكيوفد من بنك العيـون الأ وفد من بنك العيـون الأ

مريكي �صم مدير البنك كيفن  التقى مدير الم�صت�صفى اال�صتاذ الدكتور مجلي محيالن في مكتبه وفدًا من بنك العيون االأ

رو�ض وم�صوؤولة التدريب كر�صتين ميكوي بح�صور مدير بنك العيون االردني اال�صتاذ الدكتور معاوية البدور. 

ردني الذي يتخذ من م�صت�صفى الجامعة  وتاأتي زيارة الوفد للم�صت�صفى بهدف بحث اأفق التعاون مع بنك العيون االأ

ردنية مقرًا له . االأ

ردني منذ تاأ�صي�صه في العام �979	 ردنية يحت�صن بنك العيون االأ واأ�صار مدير الم�صت�صفى الى اأن م�صت�صفى الجامعة االأ

الدكتور  واأكد   ، العربية  والمنطقة  الوطن  م�صلحة  فيه  لما  االردني  العيون  بنك  بدعم  باال�صتمرار  رغبته  عن  معربًا 

مناء رئي�ض جمعية اأ�صدقاء بنك العيون على جهوده المتوا�صلة في  مير رعد بن زيد كبير االأ محيالن �صكره ل�صمو االأ

ردني  .  مجال دعم البنك وتعزيز فكرة وثقافة التبرع بالقرنيات بين اأبناء ال�صعب االأ

ردني ، حيث اأ�صار الوفد اإلى اأن  واأعرب الوفد الزائر عن �صعادته بالم�صتوى المتقدم الذي و�صل اليه بنك العيون االأ

و�صط واأبدى الوفد رغبته بدعم البنك فنيًا.  هذا البنك يعتبر نموذجًا متميزًا في ال�صرق االأ

وقد عقدت على هام�ض الزيارة ور�صة تدريبية على جهاز فح�ض القرنيات المتبرع به محليًا .

تاريخ الخبر: 2011/2/22

�4



�5

�صتاذ الدكتور مجّلي محيالن وفدًا  ا�صتقبل مدير عام الم�صت�صفى االأ

من وزارة ال�صحة العراقية برئا�صة الدكتور اأحمد �صباح اأخ�صائي 

اإ�صراق  الدكتورة �صعاد �صالح والدكتورة  اأورام وع�صوية كل من 

جواد ، وتاأتي زيارة الوفد لمناق�صة �صبل اإر�صال مر�صى عراقيين 

ردن وت�صهيل �صوؤون ا�صتقبالهم  م�صابين بمر�ض ال�صرطان اإلى االأ

ردنية . مثل في م�صت�صفى الجامعة االأ وح�صولهم على العالج االأ

عن  �صاملة  نبذة  الّزائر  للوفد  قّدم  قد  محيالن  الّدكتور  وكان 

في  تعليمي  جامعي  م�صت�صفى  كاأّول  ردنية  االأ الجامعة  م�صت�صفى 

ردن وما يمتلكه من كفاءات طبّية واإدارّية وما حققه من تمّيز على  االأ

مجاالت  في  به  يتمّيز  لما  اإ�صافة  والعالجية،  الطبّية  ال�صعد  كافة 

وق�صم  واال�صعاعي  الكيماوي،  والعالج  بالّجراحة  ورام  االأ عالج 

امرا�ض الدم.

المو�صولة  الم�صت�صفى  م�صاعي  اإلى  محيالن  الّدكتور  اأ�صار  كما 

مختلف  مع  والّتدريبي  والبحثي  كاديمي  االأ الّتعاون  ُعرى  لتوثيق 

للو�صول  والعالمّية  العربّية  والم�صت�صفيات  التعليمية  ؤ�ّص�صات  المو

المتمّيزة وخدمة  ال�صحّية والعالجّية  الخدمة  اأعلى م�صتويات  اإلى 

المجتمع الخارجي والداخلي انطالقًا من روؤية ور�صالة م�صت�صفى 

ردنية  االأ ال�صّحية  المنظومة  اإلى ما قّدمته  الجامعة االردنية، الفتًا 

من خدمات نوعّية للمر�صى وما حظيت به من �صمعة مرموقة على 

قليمي.  الم�صتوى العربي واالإ

من جانبه عّبر الوفد عن اإعجابه بالم�صتوى الذي حققه م�صت�صفى 

تخ�ص�صات  من  يحتويه  وما  الطبي  المجال  في  ردنية  االأ الجامعة 

ق�صام  االأ بع�ض  على  الوفد  اطلع  كما  عالية  وكفاءات  دقيقة 

وتجهيزاتها .

وفد من 

وزارة 

ال�سحة 

العراقية 

تاريخ الخبر: 2011/5/5
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مدير الم�ست�سفى

يلتقي ممثلي

جمعية مالكي م�ستودعات الدوية

من  عددًا  محيالن  مجلي  الدكتور  �صتاذ  االأ الم�صت�صفى  مدير  التقى 

دوية، وجاء اللقاء بهدف الو�صول  ممثلي جمعية مالكي م�صتودعات االأ

عن  اللقاء  وح�صر  الطرفين،  بين  العالقة  تنظم  جذرية  حلول  الى 

اإبراهيم  ال�صيد  من  وكل  المعاني  �صبحية  ال�صيدة  رئي�صتها  الجمعية 

دارة، وال�صيد محمود ال�صباغ ع�صو الهيئة  البيروتي ع�صو مجل�ض االإ

االدارية  الهيئة  ع�صو  العودات  خالد  وال�صيد  الجمعية  في  العامة 

مين العام للجمعية ال�صيد تامر عبيدات . واالأ

ثابتة  اآلية  لو�صع  والتوا�صل  التعاون  تعزيز  �صبل  اللقاء  وتناول 

ومدرو�صة �صمن جدول زمني وا�صح لت�صديد م�صتحقات هذه ال�صركات 

والم�صتودعات على الم�صت�صفى، كذلك و�صع اطار يدعم االتفاق  بين 

مالية  ن�صب  لت�صديد  والم�صتودعات  وال�صركات  الجامعة  م�صت�صفى 

وا�صحة من قبل الم�صت�صفى في المرحلة المقبلة . 

قبل  من  وا�صحًا  تعاونًا  لم�صنا  لقد  محيالن  الدكتور  �صتاذ  االأ وقال   

انتماء  اإلى  ي�صير  مما  الدوائية  الم�صتودعات  مالكي  جمعية  ممثلي 

وطني عال يدعم موؤ�ص�صة طبية �صخمة مثل م�صت�صفى الجامعة م�صيرًا 

اإلى توجيهات �صيد البالد ومكرمتة الملكية الكريمة بتوجيه الحكومة 

التاأمين ال�صحي  المبالغ المترتبة على �صندوق  اإلى ت�صديد  الر�صيدة 

ومر�صى وحدة الديوان الملكي الها�صمي العامر معتبرًا باأنها خطوة 

ردني في المملكة اإذ �صتمّكن  رائدة في مجال دعم القطاع ال�صحي االأ

هذه المكرمة الملكية الم�صت�صفى من ت�صديد بع�ض ما ترتب عليه من 

التزامات مالية للجهات ذات العالقة .

تاريخ الخبر: 2010/12/18
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وفد اأكاديمي تايلندي 

تخ�ص�ض  في  العليا  الدرا�صات  طلبة  و  المحا�صرين  من  عددًا  و�صم  الم�صت�صفى  تايلندي  اأكاديمي  وفد  زار 

التمري�ض في جامعة " كون كين".

ال�صراكة  فر�ض  وتعزيز  الم�صتركة  التعاون  اأفق  فتح  بهدف  والم�صت�صفى  للجامعة  الوفد  زيارة  وجاءت   

الم�صتقبلية مع جامعة " كون كين " التايلندية ال �صيما في مجاالت اإجراء بحوث علمية م�صتركة متخ�ص�صة تهم 

الطرفين  كما اطلع الوفد على تجربة الم�صت�صفى الطبّية والتمري�صية وعلى طبيعة الرعاية ال�صحية واأنواعها 

وم�صتواها وكذلك الخدمات التي تقدم للمر�صى.

الدور  للوفد عر�صًا مف�صاًل عن  قد قدمت  الهياجنة  فريال  الدكتورة  الم�صت�صفى  التمري�ض في  وكانت مديرة 

الذي تقوم به دائرة التمري�ض في تقديم الرعاية والعناية للمر�صى ، حيث اأ�صارت اإلى اأن دور دائرة التمري�ض 

يتمثل في المحافظة على ر�صى المر�صى عن الخدمة التمري�صية المقدمة لهم وتطوير الكادر التمري�صي من 

بحاث العلمية في المو�صوعات العلمّية والتي تنعك�ض اإيجابًا  خالل التعليم والتدريب الم�صتمرين، واإجراء االأ

على �صحة المر�صى، وتوفير البيئة التعليمية لطلبة التمري�ض محليًا وعربيًا وعالميًا، واال�صتمرار في تطبيق 

والنف�صية  الج�صمية  المر�صى  احتياجات  تلبية  اأن  االعتبار  بعين  اآخذين    JCIA الدولية  االعتمادية  معايير 

واالجتماعية هي محور ر�صالتنا التمري�صية موؤكدين اأن يكون توثيق االإجراءات والخدمات المقدمة للمر�صى 

هو د�صتورًا  ومرجعًا يلتزم به الكادر التمري�صي في كافة اأق�صام الم�صت�صفى.

الن�صائية  وق�صم  الحثيثة  العناية  ووحدات  الطوارئ  ق�صم  �صملت  بجولة  الزيارة  هام�ض  على  الوفد  قام  كما 

والوالدة حيث اطلع من خاللها على العمل التمري�صي في الم�صت�صفى عن كثب .

وعّبر الوفد عن اإعجابه بما حققه الم�صت�صفى من خطوات في مجال رعاية المر�صى وما و�صل اليه من م�صتوى 

مرموق في مجال الرعاية ال�صحية .

تاريخ الخبر: 2010/10/3
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المدير العام 

طفال المر�سى ع الهدايا على الأ يوزِّ

في حفل بهيج اأقامه مكتب الخدمة االجتماعية في الم�صت�صفى بالتعاون مع معهد العمل االجتماعي في الجامعة 

طفال المر�صى والذي  االردنية رعى مدير عام الم�صت�صفى اال�صتاذ الدكتور مجلي محيالن الحفل الذي اقيم لالأ

ُبِدَئ بم�صرحيات طفولية هادفة واأغاٍن قّدمها االطفال المر�صى على اأ�صّرة ال�صفاء.

وعّبر الدكتور محيالن عن �صعادته باأن يكون اأول حفل يرعاه بعد ت�صلمه مهامه الجديدة مديرًا عامًا لم�صت�صفى 

طفال المر�صى مما يدخل البهجة وال�صعادة على قلوبهم متعهدًا باأن يبذل  ردنّية هو حفل خا�ض باالأ الّجامعة االأ

الها�صمية  الجاللة  �صاحب  توجيهات  م�صتلهمًا  ال�صامخ  الطبي  ال�صرح  هذا  ورفعة  لنه�صة  الجهود  ق�صارى 

ردني على الدوام وتاأمين  الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�صين المعظم في توفير رعاية �صحية متميزة للمواطن االأ

الرعاية الطبّية ال�صاملة والكافية والمتخ�ص�صة  للمر�صى.

طبيًا  واالهتمام  الرعاية  جّل  الّدوام  وعلى  المر�صى  كاّفة  يولي  الم�صت�صفى  باأن  محيالن  الدكتور  واأ�صاف 

ردنية  وم�صت�صفاها وبدعم حثيث  طفال منهم وبما ين�صجم مع ر�صالة الجامعة االأ ونف�صيًا واجتماعيًا ال �صيّما االأ

�صتاذ  الدكتور عادل الطوي�صي. من معالي رئي�صها االأ

طفال المر�صى في الم�صت�صفى. وفي نهاية الحفل وّزع الدكتور محيالن الهدايا على االأ

�صارة اإلى اأّن مكتب العمل االجتماعي في الم�صت�صفى يتعاون على الدوام مع معهد الخدمة االجتماعية  تجدر االإ

ردنّية للّتوا�صل مع كافة المر�صى وم�صاعدتهم نف�صيًا وتاأهيلهم في كافة النواحي االجتماعية  في الّجامعة االأ

والنف�صية كما يتم اإجراء درا�صات حالة وا�صتبيانات علمّية لم�صاعدة المر�صى على تجاوز العديد من الم�صكالت 

اأو النف�صية ون�صر الثقافة التوعوية والوقائية بين المر�صى التي يحتاجونها كذلك ي�صهم  �صواء االجتماعية 

طفال المر�صى. بتنفيذ عدد من الحفالت الهادفة لالأ

احتفالت

تاريخ الخبر: 2010/11/14
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حفل تخريج ممر�سين متدربين من �سلطنة عمان

الدكتور  �شتاذ  الأ الم�شت�شفى  مدير  رعى 

الدفعة  تخريج  حفل  محيالن  مجلي 

المتدربين  التمري�ش  طلبة  من  ال�شاد�شة 

تدريبهم  تلقوا  والذين  عمان  �شلطنة  من 

اأق�شام  من  عدد  في  الالزم  التمري�شي 

�شمن  وذلك  الم�شت�شفى  ووحدات 

تمري�ش  كلية  في  تخرجهم  متطلبات 

في  �شعيد  بن  قابو�ش  ال�شلطان  جامعة 

�شلطنة عمان ال�شقيق.

الحكمة من  " يوؤتي  الحكيم بقوله تعالى  الذكر  باآيات مباركة من  بداأها  للطلبة  الدكتور محيالن في كلمة توجيهية  وقال 

عالقات  هي  عمان  و�صلطنة  الها�صمية  االردنية  المملكة  بين  ما  العالقة  ي�صاء ومن يوؤت الحكمة فقد اأوتي خيرًا كثيرا" اإن 

تاريخية ومميزة تعّمقت جذورها بجهود الملك الراحل الح�صين بن طالل طيب اهلل ثراه وقد اأكمل الم�صيرة جاللة الملك 

بالنه�صة  ذلك  تمّثل  وقد  البلدين  بين  خّوة  االأ اأوا�صر  توطيد  في  بدوره  �صاهم  الذي  المعظم  الح�صين  ابن  الثاني  عبداهلل 

التعليمية ووجود كفاءات متميزة في مجال التعليم العالي في جامعات �صلطنة عمان وكوادر اأردنية. 

ردن ولم�صت�صفى الجامعة في ال�صلطنة وخا�صة في المجال  وطالب الدكتور محيالن الطلبة العمانيين اأن يكونوا �صفراء لالأ

التعامل مع  الفائدة مو�صيًا ب�صرورة مراعاة تقوى اهلل في  لتعميم  اإيجابية  تعلموه ب�صورة  ما  يعك�صوا  واأن  التمري�صي 

المري�ض واأ�صراره الطبّية اآخذين بعين االعتبار خ�صو�صية العالقة بين الممر�ض والمري�ض.

الم�صت�صفى  بين  ما  التدريبي  التعاون  باأن  الهياجنة  فريال  الدكتورة  الم�صت�صفى  في  التمري�ض  مديرة  قالت  جانبها  من 

اأ�صا�صي من ر�صالة الم�صت�صفى ال�صّيما التدريب التمري�صي  والدول العربية ال�صقيقة وعلى راأ�صها �صلطنة ُعمان هو جزء 

اإلى حر�ض الدائرة على عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخ�ص�صة والتي تقدم خال�صة الخبرات التمري�صية  م�صيرة 

وجراحة  الخا�صة  والجراحة  والجراحة  الباطنية  التخ�ص�صات  في  الم�صت�صفى  في  الحثيثة  العناية  وحدات  مختلف  في 

وم�صت�صفاها  ردنية  االأ الجامعة  مع  ترتبط  التي  ال�صقيقة  العربية  الدول  من  للطلبة  القلبية  التاجّية  والعناية  ع�صاب  االأ

باتفاقيات تعاون وتبادل علمي وطبي وتمري�صي.

ومعرفة  التمري�صية  والرعاية  العالجية  المداخالت  واقع  على  االطالع  من  الدورة  هذه  في  الطلبة  تمّكن  لقد  واأ�صافت 

المعايير والبروتوكوالت العالمية الحديثة المتبعة في الوقاية والرعاية الطبية والتمري�صية باالإ�صافة اإلى ح�صور عدد من 

الدورات التمري�صية التخ�ص�صية المتميزة.

والممر�صين  التمري�ض  دائرة  لجهود  ال�صكر  خاللها  من  م  قدَّ العمانيين  الطلبة  با�صم  كلمة  اهلل  عبد  ح�صن  الطالب  واألقى 

تطوير  في  ثر  االأ كبير  لها  كان  التي  والدورات  المحا�صرات  من  بالعديد  حِفل  الذي  التدريبي  البرنامج  على  القائمين 

مهاراتهم التمري�صية .

ع مدير الم�ص�صتفى ال�صهادات التقديرية والهدايا التذكارية على الطلبة الم�صاركين في الدورة.  وفي نهاية الحفل وزَّ

وتلقى الطلبة تدريبهم من خالل دائرة التمري�ض في الم�صت�صفى/�صعبة التعليم الم�صتمر في وحدات العناية  الحثيثة لمدة 

نعا�ض الرئوي المتقدم، ومهارات التوا�صل  �صهرين وركزت محا�صرات الدورة على موا�صيع تعلقت بتخطيط القلب، واالإ

مع الجمهور.

تاريخ الخبر: 2010/11/14
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وتاأتي  بالليزر  العالج  تقنية  الم�صت�صفى  الجلدية في  االمرا�ض  اأدخل ق�صم 

�صهادة  على  الق�صم  اأطباء  من  عدد  ح�صول  مع  متزامنة  الخطوة  هذه 

ليث  الدكتور  من  كل  ح�صل  حيث  الليزر  جراحة  في  االمريكي  البورد 

مرا�ض  مرا�ض الجلدية وجراحة الجلد، رئي�ض �صعبة االأ عكا�ض )ا�صت�صاري االأ

مرا�ض  الجلدية في م�صت�صفى الجامعة والدكتورة دانا بدران اأخ�صائية االأ

مريكي في جراحة الليزر.  الجلدية والتنا�صلية على البورد االأ

التجميلية  العالجات  في  يخت�ض  البورد  هذا  باأن  عكا�ض  الدكتور  وقال 

والجراحية با�صتخدام الليزر. وي�صتفاد من اإدخال هذه التقنية في معالجة 

مرا�ض الجلدية المختلفة، كما اأن هذا البورد يوؤهل حامله للعمل  عدد من االأ

يتنا�صب  وبما  متفردة  وتخ�ص�صية  عالية  بمهنية  الليزر  اأجهزة  مجال  في 

جهزة ،  ويتفق مع �صروط ال�صالمة الواجب تّوفرها عند م�صتخدمي هذه االأ

طباء  جهزة الطبية من قبل غير االأ خا�صة في ظل انت�صار ا�صتعمال هذه االأ

وغير المخت�صين في هذا المجال.

مرا�ض الجلدية في م�صت�صفى الجامعة قد با�صرت العمل  يذكر باأن �صعبة االأ

جهزة التي تمثل اأحدث التقنيات العلمية  منذ �صهر ني�صان 20�0 بعدد من االأ

وتجميل  المختلفة  الجلدية  مرا�ض  االأ من  عدد  بعالج  تعنى  والتي  والطبية 

جهزة  الجلد. كما تنوي ال�صعبة في الم�صتقبل القريب اإدخال المزيد من االأ

الحديثة والمتطورة ليت�صنى لها خدمة اكبر عدد من المر�صى بجودة عالية 

و�صمولية كاملة في العالج.

 )450( يزن  خديج  لمولود  نادرة  والدة  حالة  الم�صت�صفى  في  �ُصّجلت 

في  دد  الجُّ المواليد  طب  اأخ�صائّية  الّلواما  منار  الدكتورة  قالت  حيث  غم، 

الم�صت�صفى اأن مثل هذه الحاالت غالبًا ما ينتج عنها وفاة المولود وبخا�صة 

اإذا كان وزنه اأقل من )500( غم، اإال اأّن م�صيئة اهلل والرعاية الطبية المتمّيزة 

التي تم تقديمها للمولود من ِقبل ق�صم رعاية المواليد الجدد في الم�صت�صفى 

ثر الفاعل في تجاوز مرحلة الخطر ومغادرة المولود الم�صت�صفى  كان له االأ

ب�صّحٍة جّيدة برفقة والدته اّلتي تعاني من مر�ٍض ُع�صال.

واأ�صافت الدكتورة اللواما اأّن مواليد مثل هذه الحاالت غالبًا ما يتعّر�صون 

الحقًا العتالالت مزمنة وخطيرة في معظم اأجهزة الّج�صم.

خدمات متمّيزة

ق�ضم 

مرا�ض  الأ

الجلدية

في 

الم�ست�سفى 

يدخل 

تقنية 

العالج 

بالليزر

تاريخ الخبر: 2010/9/20

ت�سجيل 

حالة

 ولدة 

لمولود 

خديج 

يزن 

 )450(

غم
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عملية

متمّيزة 

ل�سبكّية 

العين في 

الم�ست�سفى  

تاريخ الخبر: 2011/6/23

لياف من  اأُجريت في الم�صت�صفى عملية لق�ض ال�صائل الزجاجي واإزالة االأ

ا�صتخدام  باالعتماد على  تقنية جديدة  العين بوا�صطة  �صبكية  على �صطح 

العين  ملتحمة  خالل  من  مبا�صرة  وذلك  جدًا  دقيقة  جراحّية  اأدوات 

بوا�صطة ثالثة جروح في �صلبة العين ال يزيد قطر الواحد منها عن �.0	

ملم وبدون ا�صتخدام الغرز الجراحية.

واأكد الدكتور محمد اأبو عميرة ا�صت�صاري طب وجراحة العيون وجراحة 

ال�صائل الزجاجي وال�صبكية في الم�صت�صفى باأن العملية التقليدية ُتجرى 

بعد فتح ملتحمة العين من خالل ثالثة جروح قطر الواحد منها حوالي 

�صعف قطر الجرح الم�صتخدم في التقنية الجديدة وتحتاج اإلى ا�صتخدام 

الغرز من اأجل اإغالق الجروح الثالثة في �صلبة العين و الملتحمة.

واأ�صاف الدكتور اأبو عميرة باأن هذه التقنية الجديدة التي تتوافر فقط 

في المراكز العالمية المتقدمة منذ حوالي ب�صع �صنوات ُتقلِّ�ض من وقت 

قد  الذي  عرا�ض  واالأ لم  االأ من  تخّفف  كما  ملحوظ  ب�صكل  العملّية  اإجراء 

ُيعاني منها المري�ض بعد اإجراء عملّيات �صبكّية العين.

القطاع  في  نوعها  من  ولى  االأ تعد  العملية  هذه  اأن  اإلى  �صارة  االإ وتجدر 

ال�صحي العام في المملكة 
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ردنّية يرعى بازاراً خيرّيًا  مدير م�ست�سفى الّجامعة الأ

طفال المر�سى  لدعم الأ
تاريخ الخبر: 2011/5/10

الّدكتور مجلي محيالن مدير عام  �صتاذ  االأ افتتح 

ردنّية بازارًا خيرّيًا خ�ّص�ض  م�صت�صفى الّجامعة االأ

الم�صت�صفى،  في  المر�صى  طفال  االأ ل�صالح  ريعه 

الخارجّية  العيادات  �صالة  في  البازار  واأُقيم 

دارّية  بح�صور عدد من مدراء الّدوائر الطبّية واالإ

في الم�صت�صفى وح�صد من المر�صى والمراجعين 

والزّوار.

البازار  اأجنحة  في  محيالن  الّدكتور  وتجّول 

الخيرّية  الّجهات  من  العديد  فيه  �صاركت  الذي 

التي  الّجهات  ال�ّصغيرة وبع�ض  نتاجّية  االإ الم�صاريع  العامالت في  البيوت  والّتطوعّية من المجتمع المحّلي وعدد من رّبات 

ُتعنى بذوي االحتياجات الخا�ّصة.

وم�صتلزمات  والّتموينّية  الغذائّية  والمواد  اليدوّية  �صغال  االأ بين  ما  تنّوعت  المعرو�صات  من  العديد  على  البازار  وا�صتمل 

جهزة الكهربائّية والمنزلّية. �صرة واالأ االأ

ؤ�ّص�صاته وجمعّياته م�صيرًا  واأّكد الّدكتور محيالن اأهمّية تعزيز �ّصبل الّتعاون بين الم�صت�صفى وقطاعات المجتمع المحّلي ومو

اأّن الم�صت�صفى يدعم هذه المعار�ض والبازارات ت�صهياًل على العاملين والمر�صى والزّوار والمراجعين الذين يرتادون  اإلى 

هذه البازارات، وتي�صيرًا لهم في مجال الت�صّوق وتلبية احتياجات المر�صى والموّظفين كذلك دعما لبع�ض �صرائح المجتمع 

ردني من ذوي االحتياجات الخا�ّصة، والّن�صاء العامالت في الم�صاريع المنزلّية والم�صاريع المهنّية واليدوّية. االأ

طباء بال حدود في الم�ست�سفى  معر�ض لأ
تاريخ الخبر: 2010/5/10

اقامت منظمة اأطباء بال حدود وبالتعاون مع الم�صت�صفى معر�صًا اإقليميًا ا�صتمر يومين وحمل عنوان "قافلة اأطباء بال حدود" 

ن�صانية للمنظمة والتي تنفذ من خالل متطوعيها من جميع  وقد �صلط المعر�ض ال�صوء على طبيعة عمل البعثات الطبية واالإ

اأنحاء العالم.  وا�صتمل على خّيم طبية جراحية واأخرى لمكافحة المجاعات و�صوء التغذية.  

ن�صطة  واالأ البرامج  ج�صدت  الجن�صيات  مختلف  من  لم�صورين  الفوتوغرافية  ال�صور  من  مجموعة  على  المعر�ض  واحتوى 

طباء بال حدود في المملكة وت�صاد وغزة واإيران وال�صودان واليمن والعراق وكمبوديا وغيرها. الطبية الأ

الحروب  حاالت  في  الم�صتخدمة  الجراحية  الخيم  في  للمنظمة  التابعين  الجراحين  عمل  تو�صح  طبية  خيمًا  عر�صت  كما   

والكوارث الطبيعية باالإ�صافة اإلى تلك الم�صتخدمة في حاالت مكافحة المجاعات وانت�صار �صوء التغذية. 

وج�ّصد المعر�ض الدعم النف�صي الذي يقدم ل�صحايا النزاعات الم�صلحة والكوارث الطبيعية باالإ�صافة اإلى حمالت التطعيم �صد 

مومة والطفولة. وتعتمد المنظمة في عملها على مجموعة من المتطوعين يقدر  مرا�ض ال�صارية والمعدية وبرامج رعاية االأ االأ

عددهم بحوالي )27 ( األف متطوع موزعين على اأكثر من )�0( دولة حول العالم. 

معــار�ض

72



7�

الم�ست�سفـى ي�سـارك في 

المعر�ض الطبي الدولي ال�سامل 

تاريخ الخبر: 2010/10/21

�صارك الم�صت�صفى في فعالّيات المعر�ض الطبي الدولي ال�صامل )الثالث20�0(، ويعتبر المعر�ض الذي نظمته �صركة بوابة 

ردن حيث  و�صع في االأ و�صط للمعار�ض وحظي بدعم من وزارة ال�صحة والخدمات الطبّية الملكّية التجمع الطبي االأ ال�صرق االأ

دوية،  كان غنيًا بم�صاركة وا�صعة من القطاعين العام والخا�ض، والم�صت�صفيات الجامعية، و�صركات الم�صتلزمات الطبية واالأ

�صعاف. وا�صتمل المعر�ض على عر�ض اأحدث المعدات والم�صتلزمات الطبّية الحديثة والمتطورة خا�صة �صناعة �صيارات االإ

ردن  االأ في  العالجية  ال�صياحة  ت�صجيع  اأهمية  من  اإيمانًا  ال�صاملة  الطبية  التظاهرة  هذه  في  الم�صت�صفى   م�صاركة  وجاءت 

ردني  الذي يعتبر مق�صدًا على م�صتوى المنطقة في مختلف النواحي الطبية والعالجية بف�صل ما حققه القطاع ال�صحي االأ

اأتاح المعر�ض للم�صاركين فر�صًا كبيرة لاللتقاء  من �صمعة وكفاءة عالية في مجاالت الطب واخت�صا�صاته المتنوعة، وقد 

ردن اأو خارجه بما ينه�ض باأفق التعاون وتبادل الخبرات  ؤ�ص�صات ال�صحّية والتعريف بها �صواّء من االأ بالقائمين على المو

والوقوف على كل ما هو جديد ومتميز في مجال الخدمات الطبية .

واحتوى جناح الم�صت�صفى على عر�ض  للمطبوعات ال�صحّية والتثقيفية والتوعوية باالإ�صافة اإلى المجالت والتقارير التي 

ي�صدرها الم�صت�صفى والتي تركز على اأبرز الخدمات الطبية والعالجية كما ُعِر�َض على هام�ض المعر�ض فيلم عن الم�صت�صفى 

واأبرز انجازاته والعمليات الجراحية والتخ�ص�صات الطبية والخدمات التي يقدمها.
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يوم طّبي في لواء 

الها�سمّية في الّزرقاء

تاريخ الخبر: 2011/2/12

اأقام الم�صت�صفى بالتعاون مع مديرية التنمية االجتماعية في لواء الها�صمية وجمعية اأبناء الها�صمية الخيرية يومًا 

طبيًا تطوعيًا افتتح فعالياته مت�صرف لواء الها�صمية �صامي الهبارنه بح�صور عدد من الفعاليات ال�صعبية في اللواء 

طباء وال�صيادلة والممر�صين من الم�صت�صفى. وبم�صاركة فريق متكامل من االأ

الطيبة  الم�صاركة  هذه  على  المتطوع  وللفريق  الجامعة  م�صت�صفى  دارة  الإ واالمتنان  كر  ال�صُّ اّللواء  مت�صّرف  وقّدم 

التي جاءت بمنا�صبة االحتفاالت بعيد ميالد  قائد الوطن جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�صين المعظم ، من خالل 

تقديم الخدمات الطبية لعدد كبير من المواطنين خا�صة من  كبار ال�صن واالطفال والن�صاء ، داعيًا جميع القطاعات 

المحلي  المجتمع  تخدم  التي  والفعاليات  الن�صاطات  مختلف  لتنفيذ  الوطن  في  والم�صت�صفيات  والموؤ�ص�صات 

والمناطق ذات االحتياجات الخا�صة .

من جهتهم ثمن مواطنو المنطقة جهود كوادر الم�صت�صفى على اإقامة هذا اليوم الذي قدمت فيه الخدمات لعدد كبير 

من التجمعات ال�صكانية في مناطق الها�صمية وال�صخنة وغري�صا واأم ال�صليح وقرى بني ها�صم .

وا�صتملت الخدمات التي تم تقديمها على اإجراء العديد من الفحو�صات وتقديم العالجات المجانية المتبرع بها من 

طفال  الم�صت�صفى والخدمات ال�صحية واال�صت�صارات الغذائية  و�صملت التخ�ص�صات الم�صاركة، تخ�ص�صات طب االأ

ذن والحنجرة والعيون، وتم  نف واالأ والن�صائية والتوليد والباطنية والم�صالك البولية وطب الطوارئ والعظام واالأ

تاأمين المر�صى بالعالجات الالزمة و�صاند في اأعمال اليوم الطبي مجموعة من  الكوادر التمري�صية وال�صيدالنية 

الم�صورة  لهم  وقدمت  مري�ض   )�00( من  اأكثر  ومعاينة  معالجة  تمت  الم�صت�صفى حيث  من  المتطوعين  من  وعدد 

مرا�ض. والن�صائح الطبية وتم  تزويدهم  بالن�صرات الطبية والتثقيفية حول بع�ض االأ

اأّيـام طبّية
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يوم طبي في مدر�سة

 العري�ض بمادبا

تاريخ الخبر: 2011/4/2

العري�ض  المحّلي يومًا طبّيًا تطوعّيًا في مدر�صة  المجتمع  التطوعي وخدمة  العمل  الم�صت�صفى �صمن �صيا�صة  نّظم 

الثانوية في محافظة مادبا  بح�صور النائب محمد ال�ّصوابكة ومدير التربية والتعليم الدكتور عمر الم�صاعفة ومدير 

بلدّية غرناطة والعري�ض جهاد ال�ّصوابكة وعدد من وجهاء  وممّثلي المنطقة، وبم�صاركة )��( متطّوعًا من اأطّباء 

وممّر�صين و�صيادلة واإداريّين من مختلف دوائر واأق�صام الم�صت�صفى.

دوية  واالأ ر�صادّية   واالإ العالجّية  الخدمات  من  جملة  التطّوعي  الّطبي  اليوم  فعالّيات  �صمن  الم�صت�صفى  قّدم  وقد 

نف  طفال والّن�صائّية والّتوليد والباطنّية والّجراحة العاّمة واالأ للمر�صى، وكانت الّتخ�ّص�صات الم�صاركة هي طب االأ

ذن والحنجرة والعيون وطب الّطوارئ، وقد تّمت معالجة ومعاينة ما يزيد على )400( مري�صًا، باالإ�صافة اإلى  واالأ

المبّكر عن  ال�ّصارية والمعدية والك�صف  مرا�ض  االأ المنطقة حول  هالي  الأ الالزم  ال�ّصحي  الّتوعوي  الّتثقيف  تقديم 

مرا�ض من خالل الّن�صرات الّتثقيفّية والمجالت التي ت�صدر عن  �صرطان الّثدي و�صبل الوقاية والعالج من بع�ض االأ

الم�صت�صفى.

اأهالي منطقة العري�ض لم�صت�صفى الجامعة على هذه الم�صاركة الطبّية  الّنائب محمد ال�ّصوابكة ال�ّصكر با�صم  وقّدم 

تخدم  التي  والفعالّيات  الّن�صاطات  كاّفة  لتنفيذ  الوطن  في  والم�صت�صفيات  ؤ�ّص�صات  والمو القطاعات  جميع  داعيًا 

ردنّية  االأ �صرة  االأ بين  والّت�صامن  الّتكافل  مبادئ  لتعزيز  الخا�ّصة  االحتياجات  ذات  والمناطق  المحّلي  المجتمع 

والواحدة.

الكرامة  ذكرى  بمنا�صبة  جاء  الّطبي  اليوم  تنظيم  اأّن  الم�صاندة  �صارة  العري�ض  مدر�صة  مديرة  قالت  جانبها  من 

ردنّيين جميعًا مثّمنًة دور م�صت�صفى الجامعة في دعم العمل الّتطّوعي والمجتمعي. العزيزة على قلوب االأ

�صارة اإلى اأن اليوم الطبي التطوعي �صِمل كاًل من ُقرى العري�ض وغرناطة وجرينه والو�صّية. وتجدر االإ
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ع�ساب  �سعبة جراحة الدماغ والأ

تمّيز وارتقاء

الجامعة  م�شت�شفى  في  ع�شاب  والأ الدماغ  جراحة  �شعبة  تاأ�ش�شت 

�979، وتعد من اأوائل ال�شعب المتخ�ش�شة والرائدة في  ردنية عام  الأ

ردن، حيث قامت منذ بداية تاأ�شي�شها  ع�شاب في الأ جراحة الدماغ والأ

التخ�ش�ش  لهذا  ممار�شاً  اأخ�شائياً  بتدريب وتخريج )25(  اليوم  وحتى 

ردنية، اإ�شافة  كاأخ�شائيين معروفين في مختلف الموؤ�ش�شات الطبّية الأ

اإلى الدول العربية ال�شقيقة كدول الخليج العربي والعراق ، اإ�شافة اإلى 

بع�ش الخريجين المزاولين في الغرب كاأ�شتراليا وكندا.

مع  اللقاء  هذا  ال�صفاء  لمجلة  كان  وخدماتها  ون�صاطاتها  ال�صعبة  هذه  على  ال�صوء  من  المزيد  لقاء  والإ

ع�صاب ورئي�ض �صعبة جراحة الّدماغ  �صتاذ الدكتور اأحمد التميمي ا�صت�صاري اأول جراحة الدماغ واالأ االأ

ال�صعبة تقوم بتدري�ض وتدريب  اأن  اأكد خالله على  ردنية، والذي  ع�صاب في م�صت�صفى الجامعة االأ واالأ

ردنية والجامعة الها�صمية. طلبة كلية الطب في الجامعة االأ

واأكد الدكتور التميمي فيما يخ�ض اإتاحة الفر�صة لتدريب اأطباء ال�صعبة باأنه يتم تدريب اخت�صا�صيين 

لي�ض فقط على م�صتوى الوطن واإنما اأي�صًا لتكوين جّراحي اأع�صاب للدول ال�صقيقة، اإ�صافة اإلى تدريب 

اأطباء من الدول ال�صقيقة مثل اليمن والعراق و�صوريا وفل�صطين.

وحول عدد اأطباء ال�صعبة قال الدكتور التميمي باأنها تحتوي حاليًا على ) 4 ( اأطباء اخت�صا�صيين و)5( 

في  المتميزة  العلمية  بحاث  االأ ن�صر  في  تتمثل  وعلمية  بحثية  ن�صاطات  هناك  اأّن  مبّينًا  مقيمين،  اأطباء 

قليمية والمحلية. المجالت العلمية العالمية واالإ

مهام  بعدة  تقوم  الم�صت�صفى  في  ع�صاب  واالأ الدماغ  جراحة  �صعبة  اأن  اإلى  التميمي  الدكتور  واأ�صار 

في  الوحيد  يعّد  ومتمّيز  متخ�ص�ض  برنامج  وفق  ال�صرع  مر�صى  بمعالجة  تتمثل  للمر�صى  خدماتية 

ول من نوعه في المنطقة حيث تتوفر لديها الكوادر الطبية الموؤهلة والبنية التحتية الالزمة  ردن، واالأ االأ

وعية الدموية للدماغ والتي تمثل مّيزة اأخرى للوطن في هذا النوع من  لذلك، اإ�صافة اإلى عالج جراحة االأ

الجراحة، حيث يتم تحويل هذه الحاالت التي تحتاج لهذا النوع من الجراحة اإلى �صعبة جراحة الدماغ 

ردنية. ع�صاب في م�صت�صفى الجامعة االأ واالأ

تقارير
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قاع  اأورام  فيها  بما  المعقدة  الدماغية  ورام  االأ بعالج  تقوم  ال�صعبة  باأن  التميمي  الدكتور  واأ�صاف 

الجمجمة، اإ�صافة اإلى عالج اأمرا�ض العمود الفقري با�صتعمال مختلف االإجراءات الجراحية الحديثة.

التكنولوجية  جهزة  االأ باأحدث  ع�صاب مزودة  واالأ الدماغ  �صعبة جراحة  اأن  التميمي  الدكتور  واأو�صح 

وا�صتعمال  بالمنظار  الدماغية  الجراحة  ا�صتعمال  مثل  عالمية  م�صتويات  على  بمهامها  للقيام  الحديثة 

بحار الدماغي وا�صتعمال اأجهزة لم�صح وظائف الدماغ خالل العمليات الجراحية، اإ�صافة اإلى  جهاز االإ

اإجراء بع�ض العمليات الجراحية منذ عّدة �صنوات لبع�ض الحاالت في الدماغ تحت البنج المو�صعي.

واأكد الدكتور التميمي باأن ال�صعبة تقوم ب�صكل م�صتمر بالم�صاركة في الموؤتمرات العالمية المتخ�ص�صة 

تقديم  الموؤتمرات  هذه  خالل  يتم  حيث  و�صط،  االأ وال�صرق  اأوروبا،اآ�صيا  المتحدة،  الواليات  في  �صواء 

لرحلة  ردنية  االأ الجامعة  باأنه وفي ظل خو�ض م�صت�صفى  حيان. مو�صحًا  االأ اأغلب  العلمية في  وراق  االأ

العمل  �صنوات في طريقة  عّدة  منذ  الجودة  معايير  تتبع  ع�صاب  واالأ الدماغ  �صعبة جراحة  إن  فا التمّيز 

�صواًء اأكان العمل مهنيًا اأو 

كان  مما  الكوادر،  تدريب 

ثر على م�صتوى  االأ له كبير 

الم�صت�صفى ب�صكٍل عام وعلى 

على  ردن  االأ في  التخ�ص�ض 

وجه الخ�صو�ض.

وبّين الدكتور التميمي باأن 

الــ�ــصــعــبــة قــامــت فــي الــعــام 

الما�صي بتنظيم اأول ور�صة 

المنطقة  م�صتوى  على  عمل 

للتدرب على مهارات ا�صتعمال المجهر الجراحي في العمليات الجراحية، حيث تم خاللها تدريب )20( 

ردنية زمالء من دول  طبيبًا من مختلف الموؤ�ص�صات الوطنية �صارك في تدريبهم اإ�صافة اإلى الكوادر االأ

�صديقة وهي األمانيا واإ�صبانيا.

ولى �صيتم هذا  اأنه وبناًء على تو�صية المدربين والمتدربين في الور�صة االأ واأ�صاف الدكتور التميمي 

العام عقد ور�صة ثانية خالل الفترة ما بين 22-20 ت�صرين اأول، حيث �صيتم بهذه المنا�صبة فتح مجال 

ردنيين، و�صي�صارك  طباء االأ و�صط لتدريبهم، اإ�صافة لالأ طباء من منطقة ال�صرق االأ التدريب لم�صاركة االأ

ردنية مدربين من جامعات األمانية ونم�صاوية واإ�صبانية. في العملية التدريبية اإ�صافة اإلى الكوادر االأ

ن�صاء مركٍز وطنٍي متخ�ص�ض في  وفي نهاية اللقاء اأكد الدكتور التميمي باأن الطموح يحدونا م�صتقبليًا الإ

ردنية، نظرًا لتوفر الكوادر الب�صرية الموؤهلة لذلك،  ع�صاب في م�صت�صفى الجامعة االأ جراحة الدماغ واالأ

وبعد اأن تتم درا�صة توفير البنية التحتية المنا�صبة لهذا الغر�ض ولكي تتكلل هذه االفكار والطموحات 

بالنجاح واالزدهار بعون اهلل.
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ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة 

العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة  

ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة 

العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة  

ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة 

العامة   ال�ّسالمة  العامة   ال�ّسالمة  العامة  

ال�ّسالمـــــة العامــــــــة

العليم  اأنت  انك  علمتنا  ما  اإل  لنا  علم  ل  اللهم  العالمين  رب  هلل  الحمد 

المخلوقات  باقي  عن  ومّيزة  ن�شان  الإ –تعالى-  اهلل  كرم  لقد  الحكيم 

هي  مانة  الأ هذه  مظاهر  اأهم  ومن  ر�ش  الأ هذه  على  مين  الأ وجعله 

ر�ش التي يعي�ش عليها والمحافظة على  المحافظة على �شالمة وبيئة الأ

التهلكة(  اإلى  باأيديكم  تلقوا  )ول  –تعالى-  لقوله  التهلكة  من  ن�شان  الإ

�شورة البقرة اآية �94 .

ه  لقد بين لنا القران الكريم ال�صالمة العامة والمحافظة على البيئة منذ اأكثر من اأربعة ع�صر قرنًا وبّين لنا اأنَّ

ن�صان  ن�صان ومّيزة عن باقي المخلوقات بموهبة فريدة هي العقل حيث اأن اهلل خاطب االإ ومنذ اأن خلق اهلل االإ

)في القراآن( عن طريق العقل ليعرف عاقبة اأمره ولكي يميز �صلوكه عن باقي المخلوقات التي التدرك عاقبة 

ن�صان نف�صه منها كقوله تعالى ) ومن يرد  ن�صان وكيف يقي ويحمي االإ اأمرها وبين لنا المخاطر المحيطة باالإ

ية االختالف  نعام اأية �25، فتبين لنا االآ اهلل اأن ي�صله يجعل �صدره �صيقا حرجا كاأنما ي�صعد في ال�صماء ( االأ

التنف�ض.  �صيق  ب�صبب  على  االأ اإلى  �صعد  كلما  وك�صجين  واالأ الهواء  من  ن�صان  االإ وحاجة  الجوي  ال�صغط  في 

وكقوله –تعالى- ) اهلل يدعو اإلى دار ال�صالم ( يون�ض اآية 25، وهي دعوة النا�ض اإلى االبتعاد عن اأن ي�صيبهم 

مان وال�صالمة في الع�صور  مكروه والعمل بدون مخاطر وال نن�صى اأن القران الكريم قد بين لنا اإجراءات االأ

�صالم كما في ق�صة �صيدنا يو�صف علية ال�صالم لقوله تعالى ) قال تزرعون �صبع �صنين داأبًا فما  التي �صبقت االإ

من  ية التخزين ال�صليم واالآ ح�صدتم فذروه في �صنبلة اإال قليال مما تاأكلون ( يو�صف اآية 47 حيث تبين لنا االآ

للمواد .

�صبق في تاأ�صي�ض علم ال�صالمة العامة والمحافظة على البيئة وعدم تعري�ض  �صالم كان االأ مما �صبق نجد اأن االإ

ر�ض اإلى المخاطر والهالك. ن�صان واالأ االإ

ومع التطور التقني الهائل الذي ح�صل اأثناء الثورة ال�صناعية وما بعدها وازدياد اأعداد الحوادث واالإ�صابات 

ن�صان  والمخاطر الناتجة عن ذلك كان البد من وجود القوانين والت�صريعات الدولية للمحافظة على �صالمة االإ

ر�ض  ن�صان هو ال�صبب الرئي�صي لهذه التغيرات التي حدثت على االأ ر�ض نف�صها من الزوال وبما اأن االإ والبيئة واالأ
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�صخا�ض في  وبما اأن اأكثر من %90 من الحوادث تح�صل نتيجة الت�صرفات وال�صلوكيات الخاطئة من قبل االأ

من لدى الموظفين من خالل معرفتهم بالمخاطر  بيئة العمل المختلفة كان البد من تجذير مفهوم ال�صالمة واالأ

العمل بما يتنا�صب مع  الم�صتمر وتطوير بيئة  التعليم والتدريب  المحيطة بهم وتجنب الوقوع بها من خالل 

مان وبما يتطابق مع القوانين والت�صريعات المحلية والدولية وبما يتطابق مع �صريعتنا  متطلبات ال�صالمة واالأ

والمواد  والمعدات  ن�صان  االإ وهي  �صا�صية  االأ نتاجية  االإ العنا�صر  على  المحافظة  اجل  من  وذلك  ال�صمحاء 

والبيئة.

دارة مبا�صرة  ولى م�صوؤولية االإ نتاجية والخدمية هي بالدرجة االأ اإن م�صوؤولية منع الحوادث في الموؤ�ص�صات االإ

من خالل توفير بيئة عمل اآمنة وخالية من المخاطر وتوفير الراحة النف�صية  للموظفين �صواء كانت مادية اأو 

ول عن ال�صالمة العامة في منطقة العمل هو الموظف نف�صه من خالل اتباع ال�صلوك  معنوية ولكن الم�صوؤول االأ

مثل في تقديم الخدمة المطلوبة منه اأثناء القيام بواجباته . �صلوب االأ واالأ

نتاجية حيث كان ال�صّباق دومًا من خالل  ردنية جزء من هذه الموؤ�ص�صات الخدمية واالإ اإن م�صت�صفى الجامعة االأ

الق�صوى  همية  االأ ب�صبب  وذلك  لديه  والعاملين  المر�صى  �صالمة  على  المحافظة  على  للعمل  الحكيمة  اإدارته 

داء والخدمات المقدمة  لل�صالمة العامة في الم�صت�صفى فقد ان�صاأ عدة مكاتب تعنى بهذا ال�صاأن وذلك لتح�صين االأ

للمر�صى والمراجعين بق�صد ال�صفاء  مما ي�صحب ذلك من انخفا�ض الحوادث ومعدالت االإ�صابة بالعدوى وقلة 

خطاء الطبية . االأ

ومن �صمن هذه المكاتب مكتب ال�صالمة العامة والبيئة الذي يعنى ب�صكل مبا�صر بال�صالمة العامة والبيئة في 

�ص�ض والمعايير  االأ الم�صت�صفى �صمن  العمل في  العامة في كافة موقع  ال�صالمة  الم�صت�صفى من خالل تطبيق 

المعمول بها محليًا وعالميًا وتقييم المخاطر المحتملة لبيئة العمل واإيجاد الحلول المنا�صبة لها ومنع تكرارها 

العامة  ال�صالمة  لجنة  اأهمها  ومن  المختلفة  ال�صالمة  لجان  ت�صكيل  والبيئة  العامة  ال�صالمة  مكتب  مهام  ومن 

�صتاذ الدكتور المدير العام والتي تم اعتمادها من  والتي ت�صم عددًا من المدراء والعاملين والتي يرئ�صها االأ

قبل وزارة العمل ومن مهام المكتب اإعداد خطط الطوارئ واالإخالء المختلفة واإجراء التمارين بالتعاون مع 

الجهات والفعاليات المختلفة مثل اال�صتراك مع مديرية الدفاع المدني في تمارين االإخالء والطوارئ وتدريب 

العاملين على اأمور ال�صالمة العامة والوقاية من الحرائق ويتطلع المكتب لال�صتراك في  الم�صابقات المحلية 

والدولية  للح�صول مراكز متقدمة .

والبيئة  والمواد  والمعدات  ن�شان  الإ يحمي  علم  العامة  ال�شالمة  اإن 

الموؤ�ش�شة  موال  لأ حماية  هي  ال�شالمة  متطلبات  تطبيق  اإن  وبالتالي 

اأمنياتنا  مع  القادمة  جيال  لالأ علية  والمحافظة  الوطن  موال  لأ وحماية 

بال�شالمة للجميع.
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اإ�ساءات على 

جانب مكتب خدمات المر�سى العرب والأ

في  والت�صريعات  نظمة  االأ وتطوير  تحديث  مجال  وفي  االقت�صادي  المجال  في  كبيرة  قفزات  ردن  االأ �صهد 

مختلف الميادين من خالل تبني القيادة الها�صمية الحكمية لبرامج االإ�صالح والتحديث في مختلف المجاالت 

ال�صيما المجال ال�صحي الذي �صهد تناف�صية وا�صحة ، وقد حظي هذا القطاع تحديدًا باهتمام �صاحب الجاللة 

الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�صين المعظم حيث ان�صبت روؤية جاللة الملك على رفع �صوية الخدمات ال�صحية 

ال�صحي  القطاع  وتنظيم  والنوعية،  الجودة  على  للحفاظ  الالزمة  وال�صيا�صات  الت�صريعات  واعتماد  والطبية 

المقدمة  الخدمات  نوعية  وتح�صين  والتاأهيل  التدريب  م�صتوى  ورفع  القدرات  وبناء   ، الرقابة  وموؤ�ص�صة 

للمواطنين وتعزيز دور وم�صاهمة الرعاية ال�صحية في االقت�صاد الوطني . 

ال�شياحة العالجية ودور الم�شت�شفى في هذا المجال : 

ردن ب�صكل عام يحتل مركزًا جاذبًا لل�صياحة العالجية واأ�صبح لهذا المجال دوره في دعم االقت�صاد  اأ�صبح االأ

الوطني والدخل ال�صنوي للوطن وال يخفى على اأحد ما تفتحه ال�صياحة العالجية من اأبواب لتن�صيط الخدمات 

ردني بات ياأخذ ثقة  الم�صاندة كخطوط الطيران والموا�صالت والفنادق وال�صقق والمطاعم حيث اأن الطب االأ

ردنية  االأ الجامعة  العالية، وم�صت�صفى  التكنولوجيا  وا�صتخدام  عليه  القائمة  العالية  الكفاءات  عالية من خالل 

ي�صعى جاهدًا ال�صتقطاب المر�صى العرب، وقد قام بفتح مكتب متخ�ص�ض بهذا ال�صاأن لت�صجيع عقد االتفاقيات 

الثنائية مع الدول العربية ال�صقيقة ورفع م�صتوى الخدمة المقدمة وا�صتقطاب المر�صى من الدول ال�صقيقة ، 

وم�صت�صفى الجامعة بات مق�صدًا عالجيًا لما يتمتع به من �صمعة عالية في مجال الخدمات الطبية والكفاءات 

وم�صتوى الخدمات المقدمة.

عدد  قبال  الإ نظرًا  واالجانب  العرب  المر�صى  مكتب خدمات  الم�صت�صفى  افتتح  فقد  الروؤى  هذه  من  وانطالقًا 

تاأ�صي�ض مكتب متخ�ص�ض  دارة  االإ ارتاأت  به حيث   العالية   وثقتهم  الم�صت�صفى  على  العرب  �صقاء   االأ كبيرمن 

لتحقيق االهداف التالية :     

لكتروني باالعتماد على التقارير  �صت�صارات الطبية المجانية عبر الفاك�ض اأو من خالل البريد االإ تقديم االإ   - �
الطبية والفحو�صات ال�صريرية قبل قدوم المري�ض  بحيث يتم عر�صها على اأطباء االإخت�صا�ض المعنيين 

مت�صمنة  الراأي الطبي اإ�صافة الى التكاليف المالية التقريبية لكلفة العالج. 

لكتروني.  2 -  ا�صتقبال المر�صى من المطار وذلك �صمن تن�صيق م�صبق عبر الفاك�ض اأو الهاتف اأو البريد االإ
زيارته  خالل  المري�ض  ومرافقة  ممكنة  �صرعة  وباأق�صى  االإخت�صا�ض  طبيب  مع  للمري�ض  موعد  حجز     -�

�صعة  وكل مايحتاجه المري�ض حتى مغادرته حرم الم�صت�صفى . للطبيب واإجراء التحاليل و�صور االأ

	4 -  متابعة وت�صهيل اإجراءات اإدخال المري�ض ومرافقته حتى و�صوله الى الطابق .

قامة . 	5-   مخاطبة الجهات الر�صمية لت�صهيل ت�صاريح االإ

	� -  تاأمين الحجوزات الفندقية  لمرافقي المر�صى حال  الطلب .

	7 -  زيارة المر�صى في غرفهم والعمل على  متابعة �صوؤونهم.  

8-   متابعة  خروج المري�ض  واأي�صا متابعة التقرير الطبي  الخا�ض به. 
9 -  متابعة نتائج الفحو�صات الطبية بعد خروج المري�ض .

خوة  االأ وم�صاعدة  للت�صهيل  ردنية  االأ الجامعة  داخل حرم  واأي�صًا  الم�صت�صفى  داخل  بنكي  فرع  	�0- تواجد  

خرى . العرب في تح�صيل حواالتم المالية من البنوك والم�صارف االأ

	�� - تاأمين المكالمات الدولية والوطنية عبر مق�صم الم�صت�صفى.

�2 -  طباعة نتائج الفحو�صات الطبية. 
لكتروني مجانًا . نترنت والمرا�صالت عبر البريد االإ �� - تقديم خدمة االإ
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�سيفة على م�ست�سفى الجامعة

هيام البارودي

اإذ  علي  انعم  الحمد  له  اهلل  اإال  يعلمه  ال  الذي  العمر  من  ت�صعًا م�صت  وازدادوا  عامًا  خم�صون 

مر�صت بتاأمين �صحي �صملني من ولدي احمد و�صرحًا طبيًا �صاأكتب عن زيارتي له ، ونطا�صيًا 

يتمتع ب�صمعه طبية طيبه واإن�صانية هو اأهل لها اأ.د. ن�صال يون�ض. 

 ، الكادر  من  االهتمام  جراء  تتناق�ض  الرهبة  عوامل  وبداأ  الطوارئ  ق�صم  اإلى  زيارتي  بداأت 

مر في غرفة اأردت اأن يكون فيها رفقة انعم اهلل  دخال اإلى اأن ا�صتقر االأ وتتابعت اإجراءات االإ

مل في نعمة ال�صفاء ، وكم هو جميل اأن تجد من يعتني بك  عليهم بال�صبر على المر�ض وتحمل االأ

ن�صانية  ويهتم باأمرك ، ولي�ض الدواء والجراحة ما يحتاجه �صيوف الطوابق ، لكن المعاملة االإ

�صرة الكبيرة له حق الرعاية الطبية واالجتماعية .  ك�صيف مرحب به وان �صئت كفرد من االأ

التمري�ض  وكلية  الطب  كلية  طالبات  من  االمتياز  وطالبات  طباء  االأ تردد  من  كثيرًا  و�صعدت 

اأبناءها   لتعدد زيارات  ، ربما يمل احد من ذلك ولكن نظرت  وتعدد زياراتهم وا�صتف�صاراتهم 

يدي الرحيمة.  لالطمئنان وليزدادوا علمًا وخبرة ويرفدوا ال�صروح الطبية بالعقول واالأ

نه جامعة طب  الأ اإنما  الجامعة  اإلى  انت�صابًا  لي�ض فقط   ، الجامعة  الم�صت�صفى  يكون  اأن  وددت 

ا�صاتذه ودكاترة وطالب وطالبات باقات واإر�صادا اجتماعي واإ�صراف واإدارة وامن يزين ذلك 

ل�صن فت�صخم  كله ح�صن المعاملة وال نلتفت اإلى فرد يغرد خارج �صرب الرحمة ، وتتناول لك االأ

مر يخيف بع�ض المر�صى من م�صمى م�صت�صفى قطاع عام.  االأ

ا�صت�صافني الم�صت�صفى اأياما ع�صر حظيت فيها برفقة ممر�صات كنت الخالة لهن والكثير منهم 

بعمر ابنتي ال�صغيرة مرافقتي وكثير منهم بعمر اأبنائي 

يكتمل  ال  واآخرين  البي�صاء  المعاطف  ترتدي  باأ�صرة  اأمنا وحظيت  تخوفي  تبدل  اهلل  وبف�صل 

رعاية  وتكللها  بكفاءة مختارة  اإال  يدار  ال  عريق  ف�صرح �صخم  اأدوارهم  ب�صتى  بهم  اإال  مر  االأ

واهتمام ها�صمي يظلل اأرجاء الوطن .
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الطمئنان النف�سي وال�سفاء 

من القراآن

بقلم: اإبراهيم طه الداية

مدر�ش

من المعلوم اأن ال�شخ�ش المري�ش بل وال�شحيح اإذا كانت حالته النف�شية 

متوازياً  عملها  يكون  واأع�شاءه  ج�شمه  اأجهزة  إن  فا وم�شتقرة  مطمئنة 

على  الج�شم  ي�شاعد  ،مما  و�شع  اأكمل  على  عنده  المناعة  جهاز  ويكون 

دوية التي ي�شفها له الطبيب المعالج وهذا باإذن  ا�شتفادة المري�ش من الأ

اهلل يوؤدي اإلى ال�شفاء. واأما اإذا كان ال�شخ�ش متوترًا وثائرًا فان ج�شمه 

تزيد اإفرازاته وتكون غير لزمة ول يفيده الدواء .

)تجربتي(

ومن تجربتي المتوا�صعة مع القراآن وجدت اأن اآيات ال�صفاء واالطمئنان النف�صي توؤدي اإلى الهدوء واال�صترخاء 

والطماأنينة مما يعين على ال�صفاء عند اأخذ الدواء العلمي المو�صوف من الطبيب والطريقة اأن يقراأ ال�صخ�ض 

إَالَّ َخ�َصاًرا( ثم  اِلِميَن ا ِمِنيَن َواَل َيِزيُد الظَّ ؤْ ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِصَفاء َوَرْحَمٌة لِّلُْمو اآيات ال�صفاء وخا�صة  اآية )َوُنَنزِّ

لم وقت  اآية الكر�صي وهي وتلك من عظائم القراآن مع تدليك مكان االأ لم ويقراأ الفاتحة ثم  ي�صع يده مكان االأ

إذن اهلل . القراءة فيزول ذلك با

)اآيات ال�شفاء في القراآن (

وهي �صتة موا�صع

ية �4 ِمِنيَن( �صورة التوبة : االآ ؤْ و ) َوَي�ْصِف �ُصُدوَر َقْوٍم مُّ

ية 57	 ُدوِر ( �صورة يون�ض : االآ )َو�ِصَفاء لَِّما ِفي ال�صُّ

ية �9 ْخَتِلٌف اأَْلَواُنُه ِفيِه �ِصَفاء ِللنَّا�ِض ( �صورة النحل :االآ ) َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها �َصَراٌب مُّ

ية 82 �صراء: االآ ِمِنيَن (  �صورة االإ ؤْ ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِصَفاء َوَرْحَمٌة لِّلُْمو )َوُنَنزِّ

ية 80 َذا َمِر�ْصُت َفُهَو َي�ْصِفيِن(  �صورة ال�صعراء : االآ إِ )َوا

ية 44 ) ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن اآَمُنوا ُهًدى َو�ِصَفاء( �صورة ف�صلت : االآ
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مام  اآيات االطمئنان والراحة النف�صية فهي تحوي ذكر اهلل )اأال بذكر اهلل تطمئن القلوب (وقد رواها االإ واأما 

جعفر ال�صادق – ر�صى اهلل عنه - وهي :

مام جعفر ال�صادق – ر�صي اهلل عنه -:  قال االإ

ية  االآ عمران:  اآل  �صورة   ) اْلَوِكيُل  َوِنْعَم  اهلّلُ  َح�ْصُبَنا   ( تعالى:  قوله  اإلى  يفزع  ولم  خاف  لمن  عجبت   ·
.�7�

.�7� ية  االآ عمران:  اآل  �صورة   ) َوَف�ْصٍل  اهلّلِ  َن  مِّ ِبِنْعَمٍة  )َفانَقَلُبوْا  تعالى:  قوله  بعدها  راأيت  إني  فا  ·
ِمَن  ُكنُت  نِّي  إِ ا �ُصْبَحاَنَك  اأَنَت  إِالَّ  ا َلَه  إِ ا )اّل   : تعالى  قوله  اإلى  يفزع  ولم  الحزن(  )اأ�صابه  اغتم  لمن  عجبت   ·

ية 87 . نبياء:االآ اِلِميَن( �صورة االأ الظَّ

نبياء: ِمِنيَن( �صورة االأ ؤْ إني راأيت قوله تعالى بعدها: )َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه ونجيناه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمو فا  ·
ية 88. االآ

إَِلى  ا اأَْمِري  �ُض  َُفوِّ )َواأ تعالى  لقوله  يفزع  ولم  المخادعين  وخداع  الماكرين،  لمكر  تعر�ض  لمن  عجبت   ·
ية 44 . َ َب�ِصيٌر ِباْلِعَباِد( �صورة غافر:االآ إِنَّ اهللَّ ِ ا اهللَّ

�صورة  اْلَعَذاِب(  �ُصوُء  ِفْرَعْوَن  ِباآِل  َوَحاَق  َمَكُروا  َما  �َصيَِّئاِت   ُ اهللَّ )َفَوَقاُه  بعدها:  تعالى  قوله  راأيت  إني  فا  ·
ية:45. غافر االآ

�سباب ومن ثم التوكل على الله . كل هذا نعمل به بعد الأخذ بالأ

اإن الله يحب التوابين ويحب المتوكلين.

 

والحمد لله
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ة ق�سيرة ق�سّ

الّطفلة عائ�شة الّناطور
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ردنّية الموّظفون المتمّيزون في م�ست�سفى الّجامعة الأ

 عن العام 20�0 من مختلف الّدوائر في الم�ست�سفى

- الدوائر الطبية:

																			

د. زينب جواد

مرا�ض الباطنّية دائرة االأ

د. محمود العار�صة

دائرة الّجراحة العامة

ال�صّيدة دينا اأبو هزيم

دائرة الّجراحة الخا�ّصة

د. ب�صمة �صتيوي

دائرة طب االطفال

د. محمد الّرما�صنة

دائرة الّن�صائّية والّتوليد

د. اأكرم ال�ّصخارنة

دائرة طب الّطوارئ

د. مالك �صالم

دائرة المختبرات الطبّية 

والّطب ال�ّصرعي

ن�صة لمى العابودي االآ

دائرة المختبرات الطبّية 

والّطب ال�ّصرعي

ال�صّيد نا�صر عودات

�صّعة والّطب الّنووي دائرة االأ

محمود فحجان

دائرة طب الّتاأهيل

د. اإح�صان را�صد

نعا�ض دائرة الّتخدير واالإ

ال�صّيد محمد رباح

دائرة الخدمات الطبّية 

الم�صاندة
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- دائرة الّتمري�ش:

									

دارّية: - الدوائر الإ

طاهر يو�صف بّطاح

ممّر�ض قانوني

�صحر محمود القراعين

ممّر�صة قانونّية

رغدة خليل الباز

ممّر�صة م�صاعدة

�صيف اهلل ذيب المنا�صير

ممّر�ض م�صاعد

ال�صّيد ح�صام الّدين الّزغل

الّدائرة المالّية

ال�صّيد عماد جميل

مكتب الّجودة ومراقبة 

الّنوعّية

ال�صّيدة زاهرة دندي�ض

دائرة �صوؤون المر�صى

ال�صّيد محمود حّجاج

دائرة �صوؤون المر�صى

ال�صّيد �صامي اأبو ا�صبع

دائرة الخدمات الفندقّية

ال�صّيد محمد �صمرين

دائرة الهند�صة وال�صيانة 

والت�صغيل

ال�صّيد فرا�ض مزاهرة

دائرة العطاءات والّتزويد

ال�صّيد علي الّجمرة

دائرة الموارد الب�صرّية
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يدلة: - دائرة ال�شّ

																			

ال�صيد بالل ال�صمادي

دائرة الموارد الب�صرّية

المرحوم منذر ال�صّياب

دائرة الخدمات الم�صاندة

ن�صة رماح العّموري االآ

مكتب المعلومات والحا�صوب

ال�ّصيدالني غيث الحديدي
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قامات طبّية الى رحمة اهلل

�صى ينعى المدير العام للم�صت�صفى  بمزيد من م�صاعر الحزن واالأ

دارية  �صرة الطبّية واالإ واالأ

إذن اهلل تعالى زميلهم المرحوم با

 اأ.د. ح�شام الدين المحت�شب

ردنية  ردنية �صابقًا واأ�صتاذ الجراحة العامة في كلية الطب في الجامعة االأ  مدير عام م�صت�صفى الجامعة االأ

   ويتقدمون من ذوي الفقيد الكرام باأحّر واأ�صدق م�صاعر العزاء والموا�صاة �صائلين المولى عزوجل اأن 

يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�صبر وح�صن العزاء.

اإنا هلل وانا اإليه راجعون

2�/��/20�0

�صى ينعى المدير العام للم�صت�صفى بمزيد من م�صاعر الحزن واالأ

�صرة الطبية واالدارية واالأ

إذن اهلل زميلهم المرحوم با

اأ.د.اكرم عودة اهلل ال�شناق

اخ�صائي جراحة العظام والمفا�صل وجراحة العمود الفقري 

   ويتقدمون من ذوي الفقيد الكرام باأحّر واأ�صدق م�صاعر العزاء والموا�صاة �صائلين المولى عزوجل اأن 

يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�صبر وح�صن العزاء .

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

8/�/20��

�صى ينعى المدير العام للم�صت�صفى  بمزيد من م�صاعر الحزن واالأ

�صرة الطبية واالدارية واالأ

إذن اهلل زميلهم المرحوم با

اأ.د.عزمي هارون

مدير دائرة اال�صعة والطب النووي

ويتقدمون من ذوي الفقيد الكرام باأحّر واأ�صدق م�صاعر العزاء والموا�صاة �صائلين المولى عزوجل اأن 

يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�صبر وح�صن العزاء .

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

2�/�/20��
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JUH Conducts Voluntary Medical Days 
across the Country

The Date of 1st day: 12/2/2011
The Date of 2nd day: 2/4/2011

Pursuing the fixed steps of its mission of paying more concern to serve the Jordanian 
community and people who find difficulty in getting access to health care services 

or to areas of misfortune, JUH has conducted several voluntary medical days in various 
areas in Jordan during this year in cooperation with community service associations and 
many drug stores and companies such as the Jordanian Food and Drug Association and 
Dar Aldawaa. 

The hospital's approximately 30-volunteer staff of doctors, nurses, pharmacists and 
administrators provided health care services to a great number of people in each area 

they visited during every year. These services included diagnosis, primary treatment, 
medical consultation and prescribing medications. The medical clinics contained the 
major medical specializations like pediatrics, gynecology, internal medicine, ophthal--
mology, orthopedic, family medicine, urology, general surgery, physiotherapy and ENT. 
So far, JUH held two Voluntary Medical Days. one in the Alzarqa, Hashemeyeh includ--
ing different areas such as Sokhna, Grissa, OmSaleah and Qura Bani Hashim handling 
more than 300 patients .  The other one was held in Madabah, also including different 
areas as Al-areesh, Grnadah, Grenah and Alwaseeya where more than 400 patients were 
provided with health care they needed. For their part, citizens of these areas showed 
appreciation to the University Hospital’s effort to establish such days. 

In fact, such patronage for these voluntary medical days works as a role model for all 
the hospital's staff whether doctors, nurses or administrative staff to be encouraged 

and to participate in serving their community for these medical days do not only include 
mere treatment, but also concentrate on educating people of the targeted areas about 
personal health care, prevention of dangerous infections and the early treatment of some 
diseases especially breast cancer and infants diseases.

Voluntary Medical Days

92



9�

JUH participates in the International 
Comprehensive Medical exhibition 

The Date: 21/10/2010

JUH participated in the activities of the Third International Medical Exhibition 
(2010) that was launched by the Minister of Health Dr. Nayef AlFayez.  

This exhibition, organized by the Middle East Gateway  for Exhibitions, which had 
the support of the Ministry of Health and the Royal Medical Services, was consid--

ered to be the broadest Medical Association in Jordan as it enjoyed  a broad participation 
from the public and the private sectors, including  universities, and private hospitals, and 
drug companies. The four-day exhibition displayed the latest medical equipments and 
supplies, especially ambulance manufacturing.

The participation of the JUH in this event was to promote the therapeutical tourism 
in Jordan, which is considered to be a key destination in this aspects for which the 

Jordanian hospitals and the health care centers have a high reputation, in addition to 
being well-known for having  a degree of  high efficiency in all areas of medicine. 

Our Hospital through this exhibition presented an educational and medical publica--
tion in addition to journals and reports issued by the hospital, which focuses on 

the most prominent medical and therapeutic services. On the sidelines of the exhibition 
there was a film about the hospital which highlighted the achievements, surgical opera--
tions, and medical specialties and services. 

9�
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Médecins Sans Frontières Launches an 
Exhibition at the JUH

The Date: 10/5/2010

Médecins sans Frontières (MSF), in collaboration with the JUH, launched a 
two-day regional exhibition entitled "Caravan of Doctors without Borders." 

The caravan shed light on the nature of the work of medical and humanitarian mis--
sions of the organization which are normally carried out by volunteers from all over 
the world. The exhibition includes a surgical tent, famine-relief and malnutrition. 

The exhibition is touring the Kingdom under the patronage of Her Majesty to stop at 
its fourth station which is the JUH on the tenth and the eleventh of May 2010. The 

exhibition contains of photographed by photographers of different nationalities to show 
the programs and the medical activities of MSF in the Kingdom of Jordan, Chad, Gaza, 
Iran, Sudan, Yemen, Iraq, Cambodia and others. 

In surgical tent showed the work of msf's surgeons that used in case of war and natural 
disasters as well as those used in combating hunger and malnutrition also the exhibi--

tion showed how MSF provides psychological support to vichims of armed conflicts and 
natural disasters as well as vaccination campaigns against communicable diseases, and 
programs of maternal and child care.

The organizational work based on a group of volunteers distributed to more than 60 
countries around the world.
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The General Director of JUH Sponsors a 
Charity Bazaar to Support ill Children in the 

Hospital 

The Date: 10/5/2011

Prof. Dr. Mujalli Mhailan, the Director General of JUH, opened a charity bazaar to 
support ill children in the hospital. The bazaar was held in the outpatient clinics hall 

in the presence of a number of medical and administrative directors of the hospital and 
a crowd of patients and visitors and reviewers.

Dr. Mhailan toured the bazaar that was made by charities from the local community 
and a number of housewives presenting small productive projects and some parties 

representing people presenting special needs.

The bazaar included various exhibits of crafts, food and family rations and supplies, 
electrical appliances and household items.

Dr. Mhailan focused on the importance of strengthening cooperation between the 
hospital and the community sectors of various institutions. He pointed out that the 

hospital supports these exhibitions and bazaars which facilitate shopping areas for the 
staff, patients and visitors who attend these bazaars and meet their needs, as well as 
support some categories and segments of the Jordanian society, including people with 
special needs and women in home-based businesses and manual projects.

Activities
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A Lecture on Domestic Violence 
in JUH

The Date: 2/2/2011

The General Director of JUH, Dr. Mujalli Mhailan, sponsored a lecture on "Domestic 
Violence" organized by the JUH in collaboration with the Department of "family 

Protection (FPD)". The lecture was attended by a number of doctors, nurses and other 
hospital staff.

This lecture was organized in order to fulfill the hospital’s role in finding solutions to 
various community issues, including domestic violence.

Dr. Mhailan, in his opening statement, congratulated His Majesty King Abdullah II 
on His Birthday, and continued focusing on the importance of family in society. He 

pointed out that Jordan is a leading country among others in preventing the domestic 
violence to create a social cohesion and security.

Lieutenant Anne Al-twal from the Family Protection Department explained in the lec--
ture that the initiative of the Directorate of General Security to develop a specialized 

department to protect the family has stemmed from the Hashemite leadership's emphasis 
on to the role of women and children in society and also from the marked increase in the 
number of attacks on children and women. 

Al-twal focused on the FPD objectives, mechanisms of action and the cases it deals 
with in different situations.

9�
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Dr. Mhailan Gives a Lecture Titled “The 
University of Jordan Hospital between 

Reality and Ambition" in the Schumann 
Cultural Forum 

Abdul Hameed Shoman Cultural 
Forum hosted the General 

Director of JUH, Dr. Mujalli 
Mhailan, where he gave a lec--
ture entitled "University Hospital, 
Reality and Ambition." The meeting 
was chaired by HE Dr. Mohamed 
Khair Mamsr.

In his lecture, Dr. Mhailan  high--
lighted the tasks provided by 

the hospital at the level of medi--
cal service, training and  educa--
tion, the vision of the hospital to 

be a resource center to develop and deliver medical education and training, scientific 
research and medical care, treatment and prevention programs to serve the  community 
and to guide health institutions in Jordan and the region .Dr. Mhailan also mentioned  
the most significant merits in the hospital; headed by a medical team with  a high level 
of medical and scientific efficiency,  presented the most prominent international and 
national certification acquired by the hospital, which elevated  the hospital to the global 
health level.

Dr. Mhailan pointed out the most prominent procedures used for strengthening qual--
ity aspects at all levels of health, therapeutic and medical services offered by the 

hospital, Such as launching the hotline service, as a means of a direct communication 
between the General Director, the patient and the employee. The lecture included a 
number of topics related to health services, awareness and disease prevention programs 
offered by the hospital to the Jordanian society in general and the poor areas in particu--
lar.

Dr. Mhailan also addressed the main challenges and difficulties faced by the hospital, the 
solutions, the financial situation of the hospital, ways of strengthening partnerships, 

and the most significant agreements made with some of the public and private institutions 
of the civil society and  intended to serve the hospital and the health sector in general. 
Dr. Mhailan focused on encouraging the cooperation between the public and the private 
sector and the importance of their support for the hospital through donations. He also 
presented many examples of successful models in the health sector at the local and the 
regional level developed by the support of the private sector.

Dr. Mhailan ended his speech mentioning especially a Group of Friends of the JUH 
and bringing in focus the importance of support given by all institutions and indi--

viduals who have generously donated the JUH as one of the oldest educational medical 
institution hospital in the region.

At the end of the, lecture there was an open discussion in which the audience dis--
cussed many of the issues that concern the health sector of JUH and the country at 

large.

Seminars and Workshops

The Date: 25/4/2011
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A Delegation from the American Midwest 
Eye Bank Visits the General Director of the 

JUH

The Date: 22/2/2011

The General Director of the JUH, Prof. Mujalli Mhailan, received in his office a 
delegation from the American Midwest Eye Bank consisting of the Midwest Eye-

Banks’ President and Chief Executive Officer, Kevin W. Ross, and the training Officer 
Christine Mikoi, in addition to the Director of the Jordan Eye Bank, Prof. Muawyah Al 
Bdour.

The visit aimed at discussing cooperation with the Jordan Eye Bank, which is based 
at the JUH.

Prof. Mhailan said that the Hospital has embraced the Eye Bank of Jordan since its 
establishment in 1979; he further expressed his continuous support for the Jordan 

Eye Bank, which serves our country and the Arab region. Prof. Mhailan thanked HRH 
Prince Raad Bin Zeid, Chief Secretary Chairman of Friends Society of the Jordan Eye 
Bank for his ongoing support to the Bank and promotion of the idea of corneal donation 
among the Jordanian people.

The visiting delegation showed admiration for the advanced level reached by the 
Jordan Eye Bank, noting that this bank is considered as ‘a role model’ in the Middle 

East and the expressing its technical to support the bank.

On the sidelines of the visit, a training workshop was held on the examination of 
corneas donated locally.

Guest &Delegations
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Opening an Educational Clinic at 
the JUH

The Date: 18/12/2010

The General Director of JUH Prof. Dr. Mujalli Mhailan, accompanied by the 
Executive Director of the "Pharmacy One" chain,  Dr. Amjad Aryan, opened an  

educational clinic and a lecture hall in the Department of Family Medicine at the hos--
pital.  "Pharmacy One" provided these rooms with the necessary equipments to support 
the educational process of the hospital.

Dr. Mhailan welcomed this cooperation and partnership with the private sector and any 
bridges of cooperation with the various sectors, hoping that strengthening this type of 

partnership would raise the level of performance and improve the quality of educational and 
provisional services provided by the hospital. This endeavor is also in line with direction by 
the Hashemite leadership to encourage interaction between the public and the private sectors. 
 

The Executive Director of "Pharmacy One" chain, Dr. Al-Aryan, thanked the admin--
istration of the hospital for its medical and educational efforts to help the Jordanian 

society, expressing  that his company’s donation was the result of a deep sense of 
responsibility towards the community, especially with regard to the educational process 
in the medical sector.

The opening of this clinic was attended by a crowd of doctors, nurses, managers 
and administrators and was chaired by Dr. Farihan Al-Barghothi. On behalf of the 

Pharmacy, Chief Operations Officer, Dr. Joseph Fanoos the Executive Director for 
Strategic Affairs and Dr. Amani Abu Hilal also attend the event.
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Jordan University Hospital Launches the
Hotline Service

The Date: 6/12/2010

JUH has announced the launch of the hotline service at the hospital for all patients 
and visitors to express their complaints and suggestions through quick and accessible 

channels.

The General Director of the JUH, Prof. Dr. Mujalli Mhailan, said that the idea of the 
hotline is a part of the hospital’s strategy which seeks in all its efforts to implement 

the directions of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein in ensuring the health 
and nurturing for all citizens as a top responsibility of government. He also explained 
that King Abdullah called for implementing a package of immediate measures aimed at 
raising the level of health services provided to citizens, and to continue improving the 
quality and quantity of health care services and the rapid response to health needs and 
requirements for all members of Jordanian society.

Dr. Mhailan said that most of the standards and quality-requirements in providing a 
safe healthcare to the patients require developing and deepening the relations with 

the patients and the visitors. This service has been launched under the directions of the 
hospital administration and the University of Jordan, led by Prof. Dr. Adel Tweissi, 
President of the University of Jordan, who reaffirms the importance of giving the com--
plaints and the observations by patients and reviewers all the necessary attention.

The General Director added that he is receiving the complaints directly by himself or 
his office and then forwarding them to a specialized committee to sort and address 

these complaints in an immediate and urgent way.

Prof. Dr. Mhailan elaborated that the advantages of this direct hotline are to: it gives 
the caller a sense that there is someone who cares. It also gives him the privacy and 

security he needs especially since the caller or the complainer may have fear of nega--
tive attitudes shown towards the patient. furthermore it allows him to list the personal 
topics and raise and feel more comfortable to express them through the phone, whether 
from inside or outside the hospital. Those complaints and suggestions will be received 
confidentially by specialists and they will be dealt with immediately and will then be 
directly resolved.

The hotline number in the JUH is the following: 

0798880666

�00



�0��0�

JUH Receives a Certificate of Excellence in 
Safety and Health

 

The Date: 4/5/2011

JUH received an Incentive Award of Excellence in Safety and Health for firms 2010. The 
hospital has received this award in recognition of the hospital efforts to provide a safe work--

ing environment and its contributing to maintain the workers’ and service recipients’ safety. 

The General Director of the University Hospital Prof. Dr. Mujalli Mhailan received 
the Promotional Certificate and the Shield of Excellence from the representative of 

the Minister of Labor, Dr. Maen Al-Nsor, the General Director of the Social Insurance 
Organization and sponsor of the ceremony that was held to honor the winning institutions. 

Dr. Mhailan, in a brief speech, explained how proud he was of the JUH obtaining this 
certificate, which came to prove the keenness of the hospital on the safety of workers, 

patients and visitors through applying the precise rules of safety and environmental security. 

He also said that the hospital has developed a special office of public safety and 
environmental care to apply the standards of public safety in all workplaces in the 

hospital in accordance with local and global criteria. The hospital also assesses potential 
risks to the work environment and finds the appropriate solutions to prevent their recur--
rence, in addition to preparing plans for emergency and evacuation.

It should be noted that University Hospital is working and making progress in promot--
ing quality and excellence in all its procedures and services to entrench this unique 

medical institution.
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The General Director of JUH Meets 
the Commander of the Royal Police 

Academy

The Date: 3/4/2011

The General Director of JUH Dr. Mujalli Mhailan met in his office the commander 
of the Royal Police Academy Colonel Dr. Mohammad Al-Tarawneh, along with a 

group of managers and officials of the hospital; the visit was meant to hold a session 
specialized in security and health safety issues which was organized by the Academy for 
the security Staff of the hospital. 

Dr. Mhailan at the beginning of his speech pointed out to the importance of imple--
menting such courses that exchange expertise and partnership between the institu--

tions of the country. He also noted that the staff of this great institution enjoys a high 
sense of security and that the hospital's management aspires to enrich the efforts and 
experience of its staff and to benefit from the skills and experiences of others. 

For his part, Colonel Dr Mohammed Al-Tarawneh expressed that the Academy is 
ready to provide all the expertise, programs and courses which can improve the 

performance of those who interact with the public in the health institution, stressing 
that this session will give its participants the legal knowledge and the skills necessary to 
carry out their duties under the internal regulations governing the University of Jordan 
and its hospital. The session was given by a number of academic officers, supervised by 
Captain Ma'amon AL-Rashdan from the Training Department at the Academy.
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The President of the University of 
Jordan, Prof. Dr. Adel Tweissi, Stressed 

the Importance of Developing “Creative 
Thinking” as A Pedagogical Goal of JUH

The President of the University 
of Jordan, Prof. Dr. Adel 

Tweissi, stressed the importance 
of developing “creative thinking” 
as a pedagogical goal of JUH, and 
that’s through utilizing the human 
resources and scientific talents 
found in the Hospital, which is 
the elite medical institution at the 
national level. in through a meet--
ing with the General Director of 
Jordan University Hospital and 
directors of the medical staff, 
administrative and nursing in the 

hospital,  Dr. Tweissi engaged in a broad dialogue  which, included the most prominent 
issues concerning  the future of the hospital, the medical departments,  students educa--
tion and training affairs, and ways to overcome obstacles that hinder the march of the 
medical and the administrative parts.

Dr. Tweissi pointed out to the importance of making all the visions and plans of the 
hospital come to life, through upgrading the medical services provided to patients, 

activating many medical and service projects and supplying the hospital with the latest 
medical equipment. 

In addition that he showed confidence that the JUH has gained since its creation, over 
forty years ago. He called for activating the scientific research and upgrading the edu--

cation and training of medical and health students by providing them with opportunity 
to hone their skills and knowledge to get to the stage of the creative thinking to serve 
the hospital.

Dr. Tweissi has also toured the hospital visiting some patient rooms, hospital wards, 
operation rooms, emergency and outpatient building and a number of floors of the 

hospital and its facilities. 

Dr. Tweissi also went to the provisional headquarters of the Liaison Office of the 
University of Jordan which is located in the hall of outpatient clinics, where he 

heard from the Hospital Director, Dr. Mujalli Mhailan about the purpose of   creating 
such an office, which is to facilitate the transactions and affairs of University insurers 
and provide them with quality services. 

For his part, the General Director of the hospital, Prof. Mujalli Mhailan pointed out 
that the hospital is working and making progress in improving the working environ--

ment at all levels. It’s developing the human resource and income sources, improving 
the hotel service, updating the sections and keeping track of patient satisfaction on a 
regular basis.

The Date: 19/5/2011
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Under the Patronage of Her Royal Highness 
Princess Muna Al Hussein, JUH Participates 
in the Launch of the National Health Care 

Quality and Safety Goals for 2011

The Date: 17/1/2011

The JUH participated in the launch of the national health care quality and safety goals 
for 2011, which was held under the auspices of the representative of Her Royal 

Highness Princess Muna Al Hussein, the Minister of Health, Dr. Mahmoud Al-shiab.

The purpose of the celebration was to honor hospitals which have achieved the 
national goals for quality and safety of health care for 2010, including the JUH. The 

hospital General Director Prof. Dr. Mujalli Mhailan received the certificate.

Dr. Mhailan said on this occasion: “our hospital has achieved the national health care 
goals for quality and safety for the year 2010. He also expressed the administra--

tion’s determination to continuously enhance services provided to patients, as the qual--
ity in providing safe health care services is one of the top priorities for our hospital.”

In conclusion, Dr. Mhailan warmly thanked all those who contributed to this achieve--
ment. He especially thanked the higher administration of the University of Jordan 

chaired by His Excellency Prof. Adel Tweissi and Professors Dr. Abdullah Al-Abbadi 
and Dr. Abdul Karim Al-gdaah as well as all the staff working at the JUH.
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His Highness Prince Raad Bin Zeid the 
Chair of the King's Trustees Visited the 

General Director of JUH

The Date: 24/1/2011

His Highness Prince Raad Bin Zeid of the King's Trustees visited the General 
Director of JUH, Dr. Mujalli Mhailan. He presented his congratulations on the 

occasion of Dr. Mhailan’s assignment as the General Director of and JUH wished him 
success while serving at this highly regarded medical institution under the patronage of 
His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein.

Dr. Mhailan presented to Prince Raad Bin Zeid the statues que of the hospital, 
emphasizing the king’s ongoing patronage and support for the Jordanian institu--

tions in general, including the JUH where he emphasized that this is not surprising since 
the Hashemite Royal family has the religious legitimacy and historic leadership.

Dr. Mhailan emphasized His Majesty King Abdullah's support of the public health 
sector with (60)$ million dollars; an amount of money that enabled the Jordan 

University Hospital was able to provide medicine and medical equipment; as this initia--
tive was a key support to the hospital.

Dr. Mhailan thanked his Highness Prince Raad for the sponsorship of many charita--
ble activities, events plus institutions including the University of Jordan Hospital 

and the Eye Bank of Jordan. Dr. Mhailan took into consideration his highness’ guidance 
for the planning future, so as to develop the JUH as a leading institution in education, 
research, and service. 

Our News
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The objectives of the hospital are to better meet the new health care options, improve 
patient care by employing the state of the art expertise and technology, make avail--

able study and specialized training opportunities for students of medicine and other 
professions in addition to the support medical professions, conduct and encourage sci--
entific and medical research and, finally, by moving beyond the hospital walls to our 
local community and the world.

The Hospital's Mission

The JUH mission as an educational hospital is to provide the highest quality of medi--
cal services of general & highly specialized nature; as well as providing different 

teaching and training programs including postgraduate educational programs, develop--
ing and promoting scientific research and contribute to the prevention of diseases.

The Hospital's Vision

The JUH will be a reference center for developing and providing medical and pre--
ventive health care services for the local community, leading other health care 

institutions in Jordan and the region.  

Medical Services & treatment 

It is a cooperative process in which the services of all staff combine starting from 
receiving the patient to the various medical service stages such as diagnosis, treat--

ment, nursing, technical and administrative support services. Patients may get their 
services at various locations; inpatients building, outpatient clinics, and emergency 
building. 

To provide medical services around the clock, the hospital hosts about (12) medical 
departments and about (26) highly specialized and comprehensive units in order 

to guarantee providing special service for critically ill patients. These departments 
and units contain all known medical specializations and acute medical specializations 
including (13) in the Internal medicine, (5) in the Special Surgery, (7) in the General 
Surgery, (9) in Pediatrics, (4) in Obstetrics & Gynecology, (3) in Forensic Medicine, (9) 
in Dentistry and a special section for family medicine.
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Jordan University Hospital

Jordan University Hospital continues his progress and givii
ing as referral hospital with a capacity of (555) beds.

The hospital team consists of about (2500) employee; (124) of them is consultant 
doctors and members of the teaching staff in the Faculty of Medicine. The hospital 

embraces about (43) consultants members of the teaching staff in the Faculty of Dental 
Medicine. All are assisted by assistant physicians and dentists, resident doctors, intern 
doctors, nurses and pharmacists along with administrators and technicians. JUH is a 
research and teaching center of excellence that provides both research and training for 
students of medicine and other under- or post-graduate students in health sciences or any 
other professions in Jordan and the region.

Jordan University Hospital lies North West of the capital Amman surrounded by its 
beautiful gardens and the University of Jordan campus. Its beautiful view is coupled 

with an active system of quality to guarantee patient satisfaction which is run by a 
Quality Control Office.
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between Reality and Ambition" in the Schumann Cultural Forum. 
- A Lecture on Domestic Violence in JUH.

Activities:
- The General Director of JUH Sponsors a Charity Bazaar to Support ill 

Children in the Hospital.
- Médecins sans Frontières Launches an Exhibition at the JUH.
- JUH Participates in the International Comprehensive Medical exhibition, 

2010.

Voluntary Medical Days:
- JUH Conducts Voluntary Medical Days across the Country.
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