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اأ.د. عا�شم ال�شهابي   • 	Probiotic العالج با�شتعمال بكتيريا الأمعاء المفيدة بروبيوتيك

•كيفية التعاي�ص مع مر�ص ال�شرع  د. اأميرة الم�شري 	
د. فار�ص البكري •ال�شيطرة على العدوى واللتهابات المكت�شبة في الم�شت�شفيات  	
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اأخبــــارنا
 ) • 	HCAC( م�شت�شفى الجامعة الأردنية يح�شل على �شهادة مجل�ص اعتماد الموؤ�ش�شات ال�شحية

( مليون دينارًا لم�شت�شفى الجامعة. • الحكومة ت�شدد )7.5	

( مليون دينارًا للم�شت�شفى. • ل )16	 الحكومة ُتحِوّ

•»طب الأطفال بين يديك« الإ�شدار الجديد لدائرة طب الأطفال في الم�شت�شفى. 	
( �شرير في حرم الم�شت�شفى. • م�شت�شفى متخ�ش�ص بالولدة والخداج ب�شعة )100	

. • الم�شت�شفى يح�شل على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية لجودة و�شالمة الرعاية ال�شحية 2011	
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اإىل مقام موالي �شاحب اجلاللة الها�شمية 

 امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�رسفني يا موالي اأن اأرفع اإىل مقامكم ال�شامي با�شمي وبا�شم اأ�رسة م�شت�شفى اجلامعة االأردنية 

اأ�شمى اآيات التهنئة واملباركة مبنا�شبة الذكرى العطرة للمولد النبوي ال�رسيف.

جاللتكم  على  االأنبياء  واآخر  الب�رسية  هادي  ولد  يوم  العظيمة  املنا�شبة  هذه  اهلل  اأعاد 

واالأ�رسة الها�شمية واالأمة العربية واالإ�شالمية باخلري والربكات.

ال�شحة والعافية, واأن ميد يف عمركم  العلي القدير اأن ي�شبغ على جاللتكم موفور  �شائلني 

ويدميكم ذخرًا و�شندًا لالأمتني العربية واالإ�شالمية, اإنه �شميع جميب الدعاء.

وكل عام وجاللتكم باألف خري

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأردنية 

 الأ�ستاذ الدكت�ر جملي حميالن

برقّيات
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موالي ح�رسة �شاحب اجلاللة الها�شمية

 امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه واأعز ملكه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�رّسفني يا موالي مبنا�شبة ميالدكم امليمون اأن اأرفع اإىل مقامكم ال�شامي با�شمي و با�شم اأ�رسة 

اآيات الّتهنئة واملباركة املفعمة باأعذب م�شاعر املحّبة  م�شت�شفى اجلامعة االأردنية اأجمل 

واملوّدة, مقرونة باأ�شدق معاين الوالء والوفاء واالإخال�ص لعر�شكم الها�شمي املفدى. مبتهلني 

لعّزة  والعافية, واأن يحفَظكم اهلل رمزًا  ال�ّشحِة  باأثواِب  اأن ترفلوا  العّزة واجلالل  اإىل رب 

الوطن وجمِدِه و�شموِخِه.

معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم االأوفياء نبذُل قُ�شارى ُجهِدنا من اأجل حماية اأرواح 

عاية الّطبية املتمّيزة لهم, وندعو اهلل اأن يوّفقكم وي�شّدد على طريِق  املواطنني وتقدمي الِرّ

اخلرِي خطاكُم وميَدّ يف ُعمِر جاللِتكم وُيدمَيكُم تاَج ِعٍز على هاماِتنا. 

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خري

 مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأردنية 

الأ�ستاذ الدكت�ر جملي حميالن
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موالي ح�رسة �شاحب اجلاللة الها�شمية

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه واأعز ملكه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأرفع  اأن  احلبيبة  ململكتنا  الوطني  العر�ص  اال�شتقالل,  عيد  مبنا�شبة  موالي   يا  ي�رّسفني 

اآيات  اإىل مقامكم ال�شامي با�شمي و با�شم كافة العاملني يف م�شت�شفى اجلامعة االأردنية اأجمل 

الّتهنئة, واأطيب الّتربيكات, مفعمة باأعذب م�شاعر املحّبة واملوّدة جلاللتكم االأعز االأغلى, 

مقرونة باأ�شدق معاين الوالء والوفاء واالإخال�ص لعر�شكم الها�شمي املفدى. مبتهلني اإىل رب 

العّزة واجلالل اأن ترفلوا باأثواِب ال�ّشحِة والعافية, واأن يحفَظكم اهلل رمزًا لعّزة الوطن وجمِدِه 

و�شموِخِه. 

معاهدين جاللتكم باأن نكون جندكم االأوفياء نبذُل قُ�شارى ُجهِدنا من اأجل حماية اأرواح 

عاية الّطبية املتمّيزة لهم, وندعو اهلل اأن يوّفقكم وي�شّدد على طريِق  املواطنني وتقدمي الِرّ

اخلرِي خطاكُم وميَدّ يف ُعمِر جاللِتكم وُيدمَيكُم تاَج ِعٍز على هاماِتنا واهلل يرعاكم. 

وكل عام وجاللتكم والوطن باألف خري

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأردنية 

الأ�ستاذ الدكت�ر جملي حميالن
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امللك امل�صلح 

عبد اهلل الثاين ابن احل�صني

ما بني الثورة العربية الكربى، التي قادها يف مطلع القرن الع�رشين ال�رشيف الها�شمي 

احل�شني بن علي - طيب اهلل ثراه -، والثورة الإ�شالحية الكربى التي يقودها جاللة 

امللك امل�شلح عبد اهلل الثاين ابن احل�شني - �شدد اهلل خطاه - يف مطلع القرن احلادي 

والع�رشين حروف من نور ي�شطرها التاريخ العربي املعا�رش، ويزينها الوعد الرباين 

يف حمكم اآياته »اإنا ل ن�شيع اأجر امل�شلحني«. فحني اأطلق ال�رشيف الها�شمي – رحمه 

من  ونه�شوا  العرب  ا�شتيقظ  الكربى  العربية  الثورة  معلنا  الأوىل  – الر�شا�شة  اهلل 

�شباتهم العميق، و�شاروا كيانا عربيا م�شتقال. وحلقت رايات الها�شميني خفاقة على 

ذرى الأردن، من امللك عبد اهلل الأول املوؤ�ش�ص اإىل امللك عبد اهلل الثاين امل�شلح، و�شتبقى 

خفاقة باإذنه تعاىل. 

املباركة، وهو من يقود احلراك نحو احلياة  اأفعاله  اإن م�شرية جاللته مزدانة بنجوم 

الف�شلى للمواطن؛ فها هو جاللته اأول من يفتح باب الإ�شالح لتلج منه مواكب فر�شان 

التغيري، فمنذ اأن توىل جاللته م�شوؤولياته التاريخية انتهج خطوات حقيقية يف الإ�شالح 

ال�شباب الأردين  اأن جاللته كان وما زال ي�شحب  اإ�شالحية �شاملة. فعلى �شبيل املثال ل احل�رش  وقام بعدة مبادرات 

اإىل املحافل الدولية، ويقدمهم باعتبارهم مناذج للمواطن الأردين املتميز، فهو من ي�شحذ همم ال�شباب، ويعرّب دائما عن 

اعتزازه وثقته بهم. 

ن�شيف اإىل ذلك جولته امليدانية: العلنية منها اأو ال�رشية يتفقد املواطنني، ويتلم�ص عن قرب همومهم و�شكواهم، فيكون 

- حفظه اهلل - هو نف�شه من يو�شل اأ�شوات املواطنني اإىل بع�ص امل�شوؤولني. فرتى جاللته يجل�ص اإىل عجوز حتدثه حديث 

الأم لالبن تبثه �شيق ذات يدها؛ فقد نامت بع�ص الأعني عنها غري عني �شيد البالد ياأ�شو جرحها، فرتفع يديها تت�رشع 

اإىل اهلل اأن يحفظه ويرعاه. ولي�ص بعيدا ما قام به جاللته من زيارات �شملت كافة اأنحاء اململكة بكل حمافظاتها، فجاب 

�شوارعها واأحياءها، وك�شفت هذه الزيارات عن تالحم العالقة بني القيادة وال�شعب.

ال�شاأن ال�شحي، فقام  يتابع بنف�شه  اإىل جاللته هّب  الأردنية  الإطار حني و�شل �شوتنا يف م�شت�شفى اجلامعة  ويف ذات 

بزيارة تاريخية اإىل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف �شهر �شباط من هذا العام، وجتول يف مرافقه، واأبدى اهتماما كبريا 

باحتياجات امل�شت�شفى، واأمر ب�شداد ديونه، واأعاد احلياة اإىل وحدات اأغلقت، فجزاه اهلل عنا وعن املر�شى خري اجلزاء، 

كما اأثمرت زيارة جاللته توقيع اتفاقية مع وزارة ال�شحة الأ�شبوع الفائت مبا يخدم م�شلحة املري�ص اأول. ومبا يتيح 

فر�شة للموؤ�ش�شتني اأن تخدما ب�شكل اأف�شل.

ول يفوت جاللته الإ�شالحات الد�شتورية، فهو على راأ�ص هرم املطالبني بالإ�شالحات الد�شتورية وزعيم نه�شتها. اأ�شف 

الذي  الوقت  الدولية، يف  املحافل  الفل�شطينية يف  الق�شية  املتحّدث عن  العربي  ال�شوت  اأن �شوت جاللته �شار  ذلك  اإىل 

يتمحور احلديث فيها عن الربيع العربي وما عاد �شوت ي�شمع عن الق�شية �شوى �شوته.

اإنني ل اأبالغ اإذ اأقول اإن جاللته يذكرنا بالتاريخ العربي امل�شيء الذي قراأنا فيه اأن �شيدنا عمر بن اخلطاب - ر�شي 

اأن ذاك زمان عربي جميل م�شى  ي�شاألهم حاجتهم حتى ظننا  الرعية يعرفهم ول يعرفونه،  اهلل عنه- كان يتجول بني 

وانق�شى، ولكن جاللته بهذه امل�شرية يعيد لنا األق الزمان العربي العظيم بقادته، وا�شتح�رش يف خامتة كالمي مرة اأخرى 

قوله تعاىل »اإنا ل ن�شيع اأجر امل�شلحني«.

افتتاحّية

العدد

اأ.د جملي حميالن

مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية
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الرعاية امللكية ال�شامية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية

ت�جيهات ملكية لتخاذ اإجراءات ف�رية حلل م�سكلة م�ست�سفى اجلامعة الأردنية

امللك: لن نقبل اأن يعيق الروتني تقدمي اخلدمات ال�سحية بكفاءة عالية

»ال�سحة« تتعهد بتح�يل املبالغ امل�ستحقة للم�ست�سفى خالل اأيام

عمان - برتا - �سالح الدعجة - قال جاللة امللك عبد اهلل الثاين اأن �شحة املواطنني يف مقدمة اأولوياته، م�شددًا 

على انه » لن نقبل اأن يكون الروتني حجة لإعاقة تقدميها بكفاءة عالية«.

اإىل  اإىل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية قام بها الثنني2012/2/27،  ووجه جاللته املعنيني، خالل زيارة مفاجئة 

اتخاذ اإجراءات فورية حلل م�شكلة امل�شت�شفى الذي اأغلقت بع�ص اأق�شامه ب�شبب تراكم الديون امل�شتحقة له على 

احلكومة. 

واأكد جاللته اأهمية املحافظة على الجنازات التي حققها القطاع ال�شحي يف الأردن من خالل توحيد اجلهود بني 

اجلهات املعنية بالقطاع ال�شحي وحت�شني الأداء مبا ي�شمن تقدمي الرعاية ال�شحية الأمثل للمواطنني والراغبني 

يف تلقي العالج يف اململكة من العرب والأجانب.

واأوعز جاللة امللك باتخاذ اإجراءات فورية لت�شتاأنف اأق�شام امل�شت�شفى التي توقفت عن تقدمي خدماتها للمر�شى، 

وفقًا ملدير امل�شت�شفى الدكتور جملي حميالن، خ�شو�شًا التنظري، واجلهاز اله�شمي وتفتيت احل�شى، اإ�شافة اإىل 

ق�شم ق�شطرة القلب الذي توقف جزئيًا.

اإىل �رشح من  واّطلع جاللته على واقع امل�شت�شفى، الذي يعالج نحو ن�شف مليون مواطن �شنويًا، حيث ا�شتمع 

كما  فعال.  ب�شكل  لدوره  تاأديتهم  دون  وحتول  تواجههم  التي  املعيقات  اأبرز  ا�شتعر�ص  الذي  حميالن  الدكتور 

ا�شتمع جاللته من املراجعني واملر�شى عن واقع اخلدمات يف امل�شت�شفى.
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وتاأتي زيارة جاللته، بعد تقارير �شحفية اأ�شارت اإىل تراكم الديون امل�شتحقة للم�شت�شفى والتي ت�شببت باإغالق 

ق�شم تفتيت احل�شى وتعطل اأجهزة طبية لعدم القدرة على �شيانتها.

وقال الدكتور حميالن يف ت�رشيح لـ)برتا( عقب الزيارة امللكية اأن م�شكلة امل�شت�شفى الأ�شا�شية تكمن بعدم ت�شديد 

الأدوية  �رشكات  فيه  تطالب  وقت  يف  دينار  مليون   )  28  ( البالغة  للم�شت�شفى  امل�شتحقة  الديون  ال�شحة  وزارة 

وامل�شتلزمات والأجهزة الطبية امل�شت�شفى مبلغ) 23 ( مليون دينار. وبني اأن جاللة امللك كان مهتمًا مبعرفة اأدق 

التفا�شيل واملعيقات التي تواجه امل�شت�شفى، ووجه على الفور ملعاجلتها وحلها لأن �شحة املواطنني هي يف مقدمة 

الأولويات.

وقال اإن امل�شت�شفى الذي يقدم خدمات التعليم وال�شحة يعّد من املوؤ�ش�شات املهمة يف اململكة فهو يخّرج كوادر طبية 

وفنية ي�شل عددها اإىل نحو )1000( �شخ�ص �شنويًا مثلما يعالج مئات املر�شى يوميًا. واعترب اأن الزيارة امللكية 

ت�شكل دفعة قوية للم�شت�شفى الذي يريد اأن يوا�شل م�شريته يف الجناز والعطاء وتقدمي الرعاية ال�شحية املالئمة 

للمواطنني.
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املقبلة  الأيام  �شتقوم خالل  اإن احلكومة  لـ )برتا(  اللطيف وريكات يف ت�رشيح  الدكتور عبد  ال�شحة  وقال وزير 

بتحويل املبالغ امل�شتحقة عليها للم�شت�شفى.

اأهم  من  يعد  للموطنني  املثلى  ال�شحية  الرعاية  خدمات  وتقدمي  ال�شحي  الو�شع  حت�شني  اأن  اإىل  الوزير  واأ�شار 

اأولويات جاللة امللك.

واعترب وريكات اأن زيارة جاللة امللك مل�شت�شفى اجلامعة هي دعم للقطاع الطبي وتاأكيد دوره املهم يف خدمة املواطنني 

وان جاللة امللك مهتم دومًا بتطوير هذا القطاع الذي يعد من اأكرث القطاعات املتطورة يف اململكة ويحظى ب�شمعة 

طيبة.

وعرّب عدد من املوطنني، الذين التقوا جاللة امللك خالل زيارته املفاجئة اإىل امل�شت�شفى، عن تقديرهم لهذه الزيارة، وقالوا 

يف ت�رشيحات لـ)برتا( اإن هذا التوا�شل يعك�ص نهج القيادة الها�شمية يف التوا�شل مع املواطنني وتلّم�ص هموم   وم�شاكلهم.

 

وقال هاين اأبو علي« كنت يف قاعة النتظار برفقة والدتي املري�شة تفاجئنا بدخول جاللة امللك... ا�شتمع منا عن 

امل�شاكل واملعيقات وكان مهتما مبعرفة كل التفا�شيل«.

مع  والتوا�شل  العمل  ب�رشورة  للم�شوؤولني  ر�شائل  تعطي  اأنها  موؤكدا  الزيارة  لهذه  تقديره  عن  علي  اأبو  وعرب 

املواطنني وحل م�شاكلهم.

اأما عاهد احلياري الذي يراجع عيادة الغدد، فاأ�شار اإىل اأن امللك جاء اإىل امل�شت�شفى يف وقت الذروة و�شاهد بعينه 

والأجهزة  الأدوية  توفر  بينها عدم  والتي من  املالحظات  الكثري من  منهم  وا�شتمع  املراجعني  واأعداد  الكتظاظ 

وامل�شتلزمات الطبية لإجراء العمليات.

ي�شار اإىل اأن م�شت�شفى اجلامعة الأردنية تاأ�ش�ص عام 1973 ويقدم منذ ذلك الوقت خدمات الرعاية الطبية وال�شحية 

الدرا�شة  فر�ص  وتوفري  العلمي  البحث  وت�شجيع  الأطباء  وتدريب  ال�شاملة  العالجية  واخلدمات  املتخ�ش�شة 

والتدريب لطلبة الطب والتمري�ص.
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م�شاهد من زيارة

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم

مل�شت�شفى اجلامعة الأردنيةيوم الثنني املوافق 2012/2/27
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م�ضت�ضفى اجلامعة االأردنية يف ال�ضحافة

امل�سم�عة،  املطب�عة،  اأ�سكالها  بكافة  الأردنية  الإعالم  و�سائل  عملت 

اجلامعة  م�ست�سفى  اأزمة  اإبراز  يف  الإيجابية  امل�ساهمة  على  واملرئية 

له  كان  مما   2012/2011 العامني  خالل  املالية،  و�سائقته  الأردنية 

والتدخل  الإ�سراف  الأمر من خالل  نهاية  الأزمة يف  الأثر يف حل  كبري 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  لدّن  من  املبا�سر  

احل�سني املعظم وت�سريفه للم�ست�سفى ي�م الثنني 2012/2/27 ب�سكل 

مفاجئ وتفقده لبع�ض ال�حدات والأق�سام التي اأُغلقت ب�سبب ال�سائقة 

املالية ومتابعته لها حتى ُحّلت الأزمة.

من هنا فاإننا نتقدم لكافة و�سائل الإعالم بال�سكر اجلزيل، م�ستعر�سني 

اأهم املقالت التي وردت عقب الزيارة امللكية املباركة للم�ست�سفى :
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امللك » ينقذ« م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

جريدة الراأي )راأيــــنا(

2012/2/28

و�شعت زيارة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املفاجئة مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية يوم اأم�ص اأزمة امل�شت�شفى على 

طريق احلل بعد اأن تفاقمت وغدت م�شكلة يف حد ذاتها ت�شتدعي ت�شافر اجلهود لإخراج هذا امل�شت�شفى 

العريق من اأزمته وخ�شو�شا انه �شكل اأحد اأهم اجنازاتنا الوطنية يف املجال ال�شحي يف �شبعينات القرن 

املا�شي وا�شل خاللها تقدمي خدماته املتنوعة للمر�شى واملراجعني من الأردنيني وغري الأردنيني ف�شاًل 

عن كونه م�شت�شفى تعليميًا لطلبة التخ�ش�شات الطبية املختلفة يف اجلامعة الأردنية.

التاأويل  يقبل  ل  �شكل  اأعماله ح�شم يف  على جدول  اأهمية خا�شة  املواطنني  يويل �شحة  الذي  امللك  جاللة 

�رشورة العمل الدوؤوب واملثابر لإخراج امل�شت�شفى من راهنه املاأزوم عندما �شّخ�ص امل�شاألة وعن حق وبعد 

نظر يف حتّكم الروتني بهذا املو�شوع »لن نقبل اأن يكون الروتني حجة لإعاقة تقدمي اخلدمات ال�شحية 

للمواطنني بكفاءة عالية« قال امللك.

اأق�شامه  اأغلقت بع�ص  اإجراءات فورية حلل م�شكلة امل�شت�شفى الذي  اإىل اتخاذ  واإذ وجه جاللته املعنيني 

ب�شبب تراكم الديون امل�شتحقة على احلكومة، فاإن دعوة جاللته املّلحة والالفتة على �رشورة املحافظة على 

الجنازات التي حققها القطاع ال�شحي يف الأردن من خالل توحيد اجلهود بني اجلهات املعنية بالقطاع 

ال�شحي، تكت�شب اأهمية اإ�شافية وبخا�شة اأنها جاءت من خالل الزيارة امللكية املفاجئة لهذا ال�رشح العريق 

وبكل ما حتمله كلمات جاللته من ر�شائل اإىل من يهمهم الأمر باأنه غري م�شموح لأحد وحتت اأي ذريعة اأو 

تربير اأو روتني بتعطيل املرافق ال�شحية اأو اإعاقة تقدمي اخلدمات ال�شحية بذات الكفاءة واملهنية والرقي 

الذي متيز به القطاع ال�شحي الأردين والذي جعل الأردن موئاًل وعنوانًا لكل من ي�شعى لال�شت�شفاء اأو 

احل�شول على رعاية �شحية متميزة، ما بالك اأن احلديث يدور حول �شحة املواطنني الأردنيني.

من هنا جاء اإيعاز جاللة امللك باتخاذ اإجراءات فورية لت�شتاأنف اأق�شام امل�شت�شفى التي توقفت عن تقدمي 

اأعمالها فورًا لي�شع الأمور يف �شياقها ال�شحيح ويف الإطار الإداري واملهني واملايل  خدماتها للمر�شى، 

الذي ميز عمل امل�شت�شفى وغريه من القطاعات يف اجلهاز ال�شحي الوطني.

رمبا يكون من املفيد تذكري كل من يهمهم الأمر يف هذا ال�شاأن ويف غريه اأن ينه�ص كل م�شوؤول مب�شوؤوليته 

امللكية  الزيارة  اأم�ص يف  يوم  راأيناه  الذي  النحو  على  الأمور  للتدخل وح�شم  امللك  اأن ي�شطر جاللة  دون 

املفاجئة مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية والذي طالت اأزمته وناءت خدماته واإداراته بديون �شّلت قدرته على 

ال�شتمرار.
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زيارة امللك تنقذ م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من النهيار

اأحمد جميل �شاكر

جريدة الد�شتور

تاريخ املقال 2012/2/29

ولأنه  النا�ص،  وهموم  املواطنني،  نب�ص  اإىل  الأقرب  لأنه 

�شعبه،  لأبناء  اخلدمات  اأرقى  تقدمي  على  حر�شًا  الأكرث 

وال�شحية،  والجتماعية  املعي�شية  اأو�شاعهم  وحت�شني 

جاءت الزيارة املفاجئة جلاللة امللك اإىل م�شت�شفى اجلامعة 

الأردنية لت�شع الأمور يف ن�شابها، وتعيد الب�شمة اإىل الآف 

الكبري  والطبي  العلمي  ال�رشح  هذا  كاد  اأن  بعد  املر�شى 

ي�شارف على النهيار ويتوقف عن تقدمي خدماته املميزة، 

واإغالق العديد من الأق�شام ويف مقدمتها ق�شم القلب، نتيجة 

اإىل  بالتزاماته  الوفاء  عن  وعجزه  عليه،  املرتاكمة  للديون 

اأ�شحاب م�شتودعات الأدوية والأجهزة الطبية.

بني  اخلالف  ثمن  املواطن  يدفع  باأن  امللك  جاللة  يقبل  مل 

اأرقام  على  الأردنية  اجلامعة  وم�شت�شفى  ال�شحة،  وزارة 

قيمة  وهي  دينار،  مليون   28 اإىل  و�شلت  والتي  املديونية، 

عالج  نتيجة  ال�شحة  وزارة  على  املرتتبة  اللتزامات 

املوظفني، اأو املواطنني الذين مت حتويلهم للعالج على نفقة 

الدولة.

مهما  املواطن  يف �شحة  التهاون  يقبل  ل  امللك  ولأن جاللة 

امللكية  الزيارة  الأ�شباب والظروف، فقد جاءت هذه  كانت 

من  احلياة  نب�ص  ليعود  الأردنية،  اجلامعة  م�شت�شفى  اإىل 

جديد اإىل ق�شم التنظري واجلهاز اله�شمي وتفتيت احل�شى، 

رف�شت  اأن  بعد  توقف جزئيًا  الذي  القلب  ق�شطرة  وق�شم 

العديد من ال�رشكات وم�شتودعات الأدوية تزويده ب�شبكات 

القلب واملعدات الطبية الأخرى، اإذ اأن هذا امل�شت�شفى يقوم 

اهلل  �شمح  ل  واأنه  �شنويًا،  مواطن  مليون  ن�شف  مبعاجلة 

املوؤمنني  اإىل  العمل، لأ�شيف  امل�شت�شفى عن  لو توقف هذا 

�شحيًا  املوؤمنني  اأن  اإذ  كثرية  اأعباء  املواطنني  واإىل  �شحيًا 

م�شت�شفيات  اإمتام عالجهم يف  على  قادرين  �شيكونون غري 

وزارة  م�شت�شفيات  فيه  ت�شهد  الذي  الوقت  يف  خا�شة، 

ال�شحة ازدحامًا غري م�شبوق.

اأو�شاع  حول  مرات  ب�شع  الزاوية  هذه  يف  كتبنا  لقد 

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، وكان اجلدال يدور بني وزارة 

ودقة  الفواتري  �شحة  حول  امل�شت�شفى  واإدارة  ال�شحة 

وتقوم  الثمن  يدفع  املري�ص  املواطن  كان  بينما  الأرقام، 

احلكومات املتتالية ببع�ص احللول التجميلية والتخديرية، 

وتدفع مبالغ زهيدة ل�شتمرار تدفق احلد الأدنى من الدماء 

يف هذا ال�رشح الكبري.

�شجاعًا  حميالن  جملي  الدكتور  امل�شت�شفى  مدير  كان  لقد 

واملواطن  امل�شت�شفى  م�شلحة  عاتقه  على  اأخذ  عندما 

ح�شابه  يف  ي�شع  ومل  قوة،  بكل  عنهم  والدفاع  واملري�ص، 

جتيري امل�شكلة اإىل مدراء اآخرين.

وبداأت  املنا�شب  الوقت  يف  جاءت  ال�شامية  امللكية  اللفتة 

احلياة تدب من جديد يف خمتلف اأق�شامه واأن هذه امل�شكلة 

امل�شتع�شية منذ �شنوات طويلة قد وجدت طريقها اإىل احلل، 

واأعطت در�شًا لكل امل�شوؤولني باأن م�شلحة املواطن �شتبقى 

فوق كل اعتبار، ول جمال لالختالف بني اجلهات احلكومية 

اإذا كان املواطن هو اخلا�رش، اأو من �شيدفع الثمن.

بان  امل�شت�شفى  هذا  املر�شى يف  الآلف من  لقد حتقق حلم 

امللكية  التوجيهات  واأن  كاملة،  ب�شورة  عافيته  ي�شتعيد 

ب�شداد ديون امل�شت�شفى من �شاأنها اأن تعطي دفعة قوية لكل 

العاملني فيه بان ي�شاعفوا من جهودهم، وليبذلوا اأق�شى 

يتم  واأن  للمر�شى،  اخلدمات  من  املزيد  لتقدمي  لديهم  ما 

اتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة للتدقيق الأويل مبطالبات 

تراكمها  وعدم  باأول،  اأوًل  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى 

والبت فيها يف كل �شهر اأو �شهرين، وو�شع اآلية للت�شديد، 

ل اأن يكون ذلك مو�شع اجتهاد اأو نقا�ص، اأو خ�شام بني اأي 

من اجلهات الر�شمية.
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الزيارة امللكية مل�شت�شفى الأردنية

عندما  يتحدث امللك عبد اهلل الثاين عن »منظومة النزاهة الوطنية والتي يفرت�ص اإن حتمى 

م�شالح اجلميع« فانه يق�شد النزاهة مبعناها ال�شامل التي ل تقت�رش على معاقبة الفا�شدين 

فح�شب، بل ت�شمل تقدير املخل�شني واملنتجني من اأبناء الوطن الذين يعملون بجهد متوا�شل 

على  ال�شهر  م�شوؤولية  يتحملون  من  الأخ�ص   وعلى   املواطن،   ال�شاعة  خلدمة  مدار  وعلى 

�شحة املواطن الأردين يف موؤ�ش�شاتنا الطبية املختلفة وعلى راأ�شها امل�شت�شفيات اجلامعية.

 هذا الكالم و املتبوع بالأفعال و القرارات  ل ن�شمعه اإل من َمْن يثق بنف�شه ومواطنيه، وقد 

امللكية  الزيارة  اآماله متقدمة على غريها، من هنا فقد جاءت  اأن تكون  اهلل  امللك عبد  عودنا 

اإىل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية لتج�شد �شعورا يحمل الأمل بالتغيري والإ�شالح،  ولت�شهم 

يف خلق عامل جديد، وحتويل الأردن اإىل منوذج ميكن اأن يرتعرع فيه احلق والعدالة عندما 

ي�شبح الإن�شان بالفعل  اأغلى ما منلك.

يف  ل  عاديًا  اأمرًا  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  لزيارة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اختيار  يكن  مل 

توقيته، ول خياره، ول يف نتائجه املتوقعة يف املنظور القريب و البعيد، وهو اعرتاف بالدور 

الذي يلعبه م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف تقدمي اخلدمات العالجية املتقدمة ملر�شى وزارة 

والإقليمي  املحلي  ال�شوق  تزويد   يف  و  ال�شحية،  الكليات  طلبة  لتدريب  التعليمية   البيئة  وتوفري  امللكي،  والديوان  ال�شحة 

بخرية  الكفاءات ال�شحية من اأطباء وممر�شني و �شيادلة، ففي الوقت  الذي راح  امل�شت�شفى يغلق  فيه ق�شما بعد اأخر ب�شب 

تعطل الأجهزة وعدم توفر امل�شتلزمات الطبية و الأدوية ال�رشورية الناجتة عن  العجز املزمن يف ميزانية امل�شت�شفى ب�شبب 

تاأخر احلكومة يف دفع  الديون امل�شتحقة على وزارة ال�شحة، وجدت  النداءات املتوا�شلة و �شيحات ال�شتغاثة  التي  اأطلقها 

لدى  �شدى  الطبية،  املعدات  و  الأدوية  نق�ص  ب�شبب  املتوا�شلة  املر�شى  �شكاوى  عن  ف�شال  امل�شوؤولني  من  العديد  و  املدير 

الديوان امللكي الذي توج ذلك بزيارة مفاجئة قام بها امللك عبد اهلل الثاين  للم�شت�شفى  يوم الثنني يف ال�شابع والع�رشين من 

�شهر فرباير.

اأ�رش  فقد  ذلك  املتميزة،  ومع  الطبية  تقدمي اخلدمة  قد ل متكنه من  مالية خانقة  اأزمة  الأردنية مير يف   م�شت�شفى اجلامعة 

اأداء ر�شالته  يف ظروف �شعبة  ومعقدة مع حماولة البحث عن م�شادر  امل�شت�شفى و كل العاملني فيه  على امل�شي قدما يف 

دفع  يف  املماطلة  عملية  من  الرغم  على  تام،  بر�شا  نتحملها  التي  امل�شوؤولية  و�رشف  اأخالقية  مع  للتمويل، متطابقًا  جديدة 

الفواتري  امل�شتحقة على �شندوق التامني ال�شحي وعدم اجلدية يف التعامل مع امل�شت�شفى،  وقد بني وزراء ال�شحة املتعاقبون  

�شيا�شاتهم على نف�ص الجتاه، اأي الوقوف على الطرف البعيد،والت�شكيك بالفواتري و التاأخر يف دفعها اأو عدم العرتاف بها،  

ومبا ل يخدم م�شلحة امل�شت�شفى ول ي�شب يف م�شلحة املر�شى الذين يتلقون العالج فيه.

فاإذا كان الديوان امللكي اأول من بادر بدفع م�شتحقاته مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية، ثم اأوعز اإىل احلكومة ب�رشورة دفع ديون 

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية،  فالهدف وا�شح و الر�شالة جلية » �شحة املواطن الأردين وا�شتمرار املوؤ�ش�شات الطبية  يف اأداء 

عملها يف امليزان الواحد«، ولعل الزيارة امللكية املفاجئة تعطي دفعة معنوية للمر�شى و للعاملني يف امل�شت�شفى،  لأنها �شوت 

احلق بني ال�شامتني اأو َمن اأظهروا ترددا وا�شحًا يف عالج هذه الأزمة رغم �شوء الأحوال والأو�شاع التي و�شل اإليها حال 

امل�شت�شفى، مما يعزز اأن �شخ�شية امللك  وقدرته على اإدارة الأزمات،  ما تزال قوة الدفع لأي عملية اإ�شالح باعتبار الوطن  

كاًل ل يتجزاأ..

لقد جاءت هذه الزيارة املفاجئة لتوؤكد اأن القائد الذي  يخاطب مواطنيه مبفاهيم العمل املتوا�شل، ويقود حركة تغيري واإ�شالح 

غري م�شبوقة يف كل ميادين التنمية والتحديث يف �شبيل اأن يكون الأردن 

قدرة  وعن  املر�شى  معاناة  روؤية  عن  يغفل  اأن  ميكنه   ل  الأمد،  وطويلة  اآنية  خطط  و�شمن  املتقدمة  الدول  طليعة  يف 

القائد  لروؤية  احلقيقي  ال�شلوك  هي  املواقف  يف  املزاوجة  وهذه  بهم،  تليق  التي  الطبية  العناية  توفري  يف  الطبية  املوؤ�ش�شات 

للمجتمع  كقوة هائلة. اإحياًء  فاإن ذلك يعني  بال�شكل ال�شحيح  اأن تعمل  ا�شتطاعت  اإذا ما  املوؤ�ش�شات   باأن هذه  الذي يوؤمن 

 

حمى اهلل الأردن و �شعبه ، و �شكرا على هذه اللفتة امللكية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 

اأ.د ن�شال يون�ص

�شحيفة الراأي

تاريخ املقال: 2012/3/1
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الزيارة امللكية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية

اأجندة  على  حا�رشة  امل�شت�شفى  هموم  اأن  الأردنية  اجلامعة  مل�شت�شفى  امللكية  الزيارة  برهنت 

وا�شتمرارا  الد�شتورية  �شلطاته  توليه  ومنذ  وكعادته  الها�شمية،  اجلاللة  �شاحب  واأولويات 

للنهج الها�شمي باحلر�ص على التوا�شل مع اأبناء �شعبه، كانت اأحداث ذلك اللقاء العفوي والذي 

جلميع  اطمئنان  ر�شالة  من  اأكرث  وبعث  بل  امل�شت�شفى،  يف  احلا�رشين  بقلوب  ال�شعادة  اأ�شكن 

اأبناء الوطن باأن �شحة املواطن الأردين من الثوابت التي ُيحّرم العبث فيها وحتت اأي مربر، 

فاملحافظة على �شعلة العطاء مب�شت�شفى اجلامعة الأردنية حتمل اأكرث من ر�شالة واأ�شا�شها الدور 

التوجيهات  فكانت  بر�شالته،  يحملها  التي  امل�شوؤوليات  لتعدد  امل�شت�شفى  ميثله  الذي  الريادي 

امللكية ب�رشورة العمل الفوري لت�شديد ديون امل�شت�شفى ودعمه لتاأدية ر�شالته، ترتجم قناعته 

اأن دميومة املوؤ�ش�شات الوطنية املتميزة كم�شت�شفى اجلامعة الأردنية بال�شورة الأحدث فاإمنا 

تنعك�ص بعطائها على �شحة املواطن اأوًل بدون العبث بحروفها اأو معطياتها وحتت اأي ذريعة، 

على  فقط  يوؤثر  لن  �شببه،  كان  ومهما  املختلفة  امل�شت�شفى  بوحدات  ال�شحية  اخلدمة  فوقف 

اجلانب ال�شحي للمواطن، بل يتعدى ذلك لإخفاقات متوقعة بدوره املحوري يف املحاور املتعددة 

التي يحملها بر�شالته وروؤيته، ومتثل �شمانة للمناف�شة على احتالل موقع متقدم بني مراكز 

الأبحاث واخلدمات العالجية املحلية والإقليمية والعاملية، حيث ت�شنف بناء على معايري حمددة 

بني  الدولية  الأردن  ملكانة  الأ�شل  طبق  �شورة  وهي  م�شمى،  اأي  حتت  فيها  العبث  ميكن  ول 

العظام.

كذلك  موؤ�ش�شة عالجية وهي  لأي  الأ�شا�شية  الوظيفة  الطموح هي  وبقدر  املتميز  بامل�شتوى  والعالجية  ال�شحية  تقدمي اخلدمات 

ولكنها لي�شت الوظيفة احل�رشية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية، حتى بدوره الأكرب كم�شت�شفى مرجعي للحالت املر�شية ال�شعبة 

بالقطاعات الطبية الأخرى عرب حدود الوطن حتى غدا كذلك حلالت دول اجلوار، فقدره بحكم اعتباره امل�شت�شفى التعليمي لطلبة 

الكليات ال�شحية يف اجلامعة الأردنية، واقع يزيد من اأهمية التميز التي يتمتع فيها بعد جهود م�شنية بذلها اأبناوؤه عرب �شنوات 

الكفاح الطويلة منذ اعتباره وحدة من وحدات اجلامعة الأردنية ليحمل بفخر ا�شم الأردن وا�شمها.

اخلدمة  مع  بالتوازي  ت�شري  على خدمته  العاملني  من خالل  امل�شت�شفى  يقدمها  التي  التعليمية  واخلدمة  العلمي  بالبحث  التميز 

الوحدات  لتعدد  اإ�شافة  الطبية وفروعها  لفريق متكامل من كافة الخت�شا�شات  املتميزة والدليل على ذلك احت�شانه  العالجية 

العالجية املتخ�ش�شة، يعاونه فريق اإداري موؤهل وقوى ب�رشية متمر�شة بو�شائل الت�شخي�ص امل�شاعدة، وترتبط وحدات امل�شت�شفى 

بربنامج حا�شوبي دقيق لت�شهيل املهمات، فجعل من اجلميع كادرا طبيا متجان�شا وموؤهال للتعامل مع جميع احلالت املر�شية.

ال�شتغاثة التي اأطلقتها اإدارة اجلامعة ومدير امل�شت�شفى عرب و�شائل الإعالم لإنقاذ امل�شت�شفى من الدخول بغيبوبة العجز عن الأداء، 

كانت �رشورية وبالتوقيت املنا�شب بعد �رشح طويل وزيارات متكررة لأ�شحاب القرار املبا�رش وامل�شوؤولني عن تنفيذ بنود اتفاقية 

اأ�شا�شها العتماد على الوقائع بفواتري حمو�شبة ومدققة، بق�شد  العالج املوقعة بني وزارة ال�شحة واجلامعة الأردنية، والتي 

تفعيلها ب�شكلها ال�شحيح لتفادي الختالف، ليقابل ال�رشح والطلب بحجج واهية تعتمد على فر�شيات اإخبارية وحتديات �شخ�شية 

بقدرة التاأثري، اأو ال�شغط بحلول ال�شفاء املرحلية للتنازل عن حقوق لظروف احلاجة نتيجة تف�شريات خاطئة اأو اجتهادات �شابقة 

حتى ببنودها، اأو ترحيلها للم�شتقبل واملوؤ�شف اأن حروفا من ر�شائل الت�شوي�ص قد ُترجمت حلا�رش جمرد من الرباءة بق�شد هدد 

امل�شت�شفى بقطع �رشيان التغذية الرئي�شي مليزانيته لدوافع �شخ�شية اأو احتقانات لزمن غابر، فاأُطلقت ال�شتغاثة والتي وجدت 

ال�شتجابة الفورية من راأ�ص الدولة الأردنية لإميانه ب�شدقها، ونحن ندرك اأن جاللته كان قادرا على توجيه املعنيني بحل امل�شكلة 

بدون عناء احل�شور، ولكن ح�شوره ال�شخ�شي بزيارته املفاجئة اأثبتت بالدليل اأن ا�شتمرار امل�شت�شفى بتقدمي خدماته املتكاملة 

اأبدًا وحر�ص جاللته على ا�شتمرار �شعلتها حقيقة ي�شعب حرماننا من وهج  هو م�شلحة وطنية لن ُي�شمح بالإخالل مبفرداتها 

اإ�شاءتها اأو جتفيف غديرها، فح�رش �شخ�شيًا و�شاهد بعينه الواقع املوؤ�شف وا�شتمع من املدير العام للم�شت�شفى على احلقيقة 

بالربهان لياأمر بحلول فورية، ف�شحن الهمة فينا جميعا.

اأو  البيعة والولء، فتدفق اجلميع مل�شافحة جاللته  الأردنية كانت فر�شة ملن ح�رش بتجديد  مل�شت�شفى اجلامعة  امللكية  الزيارة 

روؤيته ب�شورة ي�شعب و�شفها نتيجة م�شاعر ذاتية �شادقة متثل الربهان الأكيد اأن جاللة امللك ي�شكن يف قلوبنا جميعًا، وتواجده 

بيننا اأ�شفى جراحنا واأعطانا دفعة قوية لإكمال امل�شرية بعد فرتة �شعبة وحرجة تنذر بتوقف جزء من خدماتنا والتي كانت متهد 

تاأكيدا على متابعته  ال�شفاء املطلق بوجود جاللته بيننا  التام، فكان  لل�شلل  ملزيد من ا�شتمرار حلقات م�شل�شل النهيار و�شوًل 

لظروفنا واإميانه بحقوقنا وتوجيهاته بت�شديدها لي�شتمر العطاء، وهو العهد الذي اأق�شمنا عليه، ونوؤكد اأننا لن ننحرف عن اأدائه 

حتى مع عرثات الزمن وبراكني قراراته ال�شعبة.

�رشف اللقاء املبا�رش مع جاللة امللك عبد اهلل الثاين بزيارته امللكية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية قد حفر ون�شج كلمات ُمَعَلَّقة املحبة 

املطلقة بني القائد وال�شعب بلوحة فنية ت�شابق اجلميع باأدائها. 

د.كميل فرام

جريدة الراأي

تاريخ املقال: 2012/3/9
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ت�سريح �سحفي: �سدر عن مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأردنية على اإثر زيارة �ساحب اجلاللة 

الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم للم�ست�سفى يف 2012/2/27.

باإيعاز من جاللة امللك املعظم ا�ستلم م�ست�سفى اجلامعة الأردنية من احلك�مة م�سك�رة )16( 

ملي�ن دينار من اأ�سل )28( ملي�ن دينار من مدي�نية احلك�مة ل�سالح امل�ست�سفى

بداية اأرفع اإىل مقام �شيدي ح�رشة �شاحب اجلاللة جزيل ال�شكر والعرفان والمتنان على زيارته التاريخية 

مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية يوم الثنني 27/ 2/ 2012 وهي زيارة ت�شكل نقطة مف�شلية يف م�شرية امل�شت�شفى. 

فقبل ت�رشيف جاللته للم�شت�شفى كنا يف �شائقة مالية وعلى و�شك النهيار، ولكن ما بعد الزيارة امللكية ال�شامية 

ها نحن ننبعث اأقوياء من جديد. 

للم�شت�شفى، وهي موؤ�ش�شة ر�شالتها  اأكده ت�رشيف جاللته  ما  اأولويات جاللته وهذا  ال�شحة والتعليم من  اإن 

اخلدمات ال�شحية والتعليمية، اإذ اإن م�شت�شفى اجلامعة يعالج ن�شف مليون مواطن �شنويًا ويخّرج األف طالب 

معنويات  رفعت  امللكية  اللفتة  وهذه  والتاأهيل.  وال�شيدلة  والتمري�ص  الأ�شنان  الطب وطب  كليات:  من خم�ص 

النا�ص عامة لأنهم مل�شوا اهتمام جاللته ب�شحة املواطن على اأر�ص الواقع، فقد راأوا باأم اأعينهم متابعة جاللة 

امللك للموؤ�ش�شات ال�شحية بنف�شه. كما رفعت معنويات العاملني يف امل�شت�شفى على اختالف مواقعهم و�رشائحهم، 

اأكرب. كما رفع معنويات املر�شى  فت�رشيف جاللة امللك للم�شت�شفى حفزهم على اجلّد والتفاين بالعمل ب�شكل 

امللك مبا�رشة وبثوا جاللته همومهم دون  اإىل جاللة  اإنهم حتدثوا  اإذ  امل�شت�شفى  املقيمني يف  اأو  املراجعني  من 

و�شيط.

وباإيعاز من جاللته ا�شتلم امل�شت�شفى من احلكومة م�شكورة )16( مليون دينار من اأ�شل )28( مليون دينار 

من مديونية احلكومة ل�شالح امل�شت�شفى، وبداأنا على الفور ا�شتثمار املبلغ يف �شداد مديونية امل�شت�شفى، ومتّكنا 

من ت�شغيل بع�ص الوحدات التي اأغِلقت وذلك لأن الثقة املالية مب�شت�شفى اجلامعة قد عادت من قبل ال�رشكات 

العلوية  التنظري  اأجهزة  فا�شتلمنا  و�رشيعة،  عالية  ب�شورة  احتياجاته  بتوريد  فبداأت  امل�شت�شفى  مع  املتعاملة 

قيد  وهي  اأملانيا  من  الالزمة  القطعة  وطلبنا  ا�شتعمالها  وبداأنا  جديدة  ق�شاطر  وا�شتلمنا  ا�شتعمالها،  وبداأنا 

ال�شحن. و�شي�شتثمر باقي املبلغ عند و�شوله ملزيٍد من التطوير و�شداد الديون وذلك على اأ�ش�ص ت�شمن م�شلحة 

امل�شت�شفى واجلهات الدائنة وب�شفافية عالية. 

ونحن واثقون من اأنه وبعد زيارة جاللة امللك �شينتظم التدفق املايل للم�شت�شفى، و�شتنتظم العالقة مع امل�شتفيدين 

ومتثلهم  والرئا�شة  العامر  الها�شمي  امللكي  والديوان  الدولة  موؤَمني  وهم   - اجلامعة،  م�شت�شفى  خدمات  من 

جميعا وزارة ال�شحة-؛ وذلك بالتدقيق الفوري وال�شهري احلا�شوبي والورقي ملطالبات امل�شت�شفى من طرف 

وزارة ال�شحة، واجلاهزون له من طرفنا يف م�شت�شفى اجلامعة، وبالتزام وزارة ال�شحة بت�شديد كامل املطالبات 

املالية ل�شالح امل�شت�شفى كل 3 اأ�شهر ح�شب بنود التفاقية وتعليمات ديوان املحا�شبة، فاإننا نِعد اأنه وخالل )9( 

اأ�شهر اإن �شاء اهلل من انتظام العالقة �شنجعل م�شت�شفانا ي�شاهي امل�شت�شفيات العاملية.

 اإن جاللته قائد الإ�شالح واأعطى قدوة اإدارية يف املتابعة امليدانية، فقد �رّشف جاللته امل�شت�شفى بنف�شه، و�شاهد 

عن كثب احتياجات امل�شت�شفى واملر�شى. واأي م�شوؤول اأو اإداري  يتحدث عن الإ�شالح له من جاللة �شيدنا املثل 

الأعلى يف املتابعة والنزول اإىل امليدان، ولي�ص التنظري من وراء املكاتب. 

ونحن من جانبنا علينا حتّمل امل�شوؤولية يف قول احلق، والإعالن بجراأة عن مواطن اخللل لتداركها قبل تفاقم 

امل�شكلة، وعدم التعامي اأو التغا�شي عما ُيحتمل اأن ي�رش باملوؤ�ش�شة، واإبالغ اجلهات املعنية دون خوف، ول 

يتن�شل اأحدنا من امل�شوؤولية بحجة اأن ل اأحد ي�شتمع له، فها هو �شيد البالد ا�شتمع ل�شوتنا، ولّبى نداءنا. 

وهلل احلمد من قبل ومن بعد

مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

الأ�شتاذ الدكتور جملي حممد حميالن

تاريخ الت�رشيح: 2012/4/3
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مقــالت
�شرطان الثدي

اأ.د جمال م�سعد ملحم

ا�شت�شاري اأول جراحة الأورام

ما هي اخلاليا ال�سرطانية؟

اخلاليا ال�رشطانية هي خاليا غري طبيعية تنمو وتت�شاعف ب�شورة خارجة عن نطاق ال�شيطرة، عندما تتكاثر اخلاليا 

ال�رشطانية ت�شكل كتلة اأو ورمًا يف اجل�شم.

ما ه� �سرطان الثدي؟

عندما تتحول بع�ص اخلاليا يف اأن�شجة الثدي اإىل خاليا �رشطانية ت�شاب املراأة ب�رشطان الثدي، وتق�شم اأورام الثدي اإىل 

عدة مراحل هي:

ورم داخل الثدي غري منت�رش للعقد الليمفاوية.  .1

ورم داخل الثدي منت�رش للعقد الليمفاوية.  .2

ورم منت�رش يف اأع�شاء اجل�شم مثل العظم والكبد والرئتني.  .3

تكون ن�شبة ال�شفاء كبرية جدًا ت�شل اإىل )80-90( يف املرحلة الأوىل فيما ت�شل يف املرحلة الثانية )50-60%( والثالثة 

)20%( اأما املرحلة الرابعة فيكون فيها ال�شفاء معدوم.

ما هي اأهمية الكت�ساف املبكر ل�سرطان الثدي؟

يزيد الكت�شاف املبكر من احتمال اخل�شوع لعالج مب�شط، وكذلك من احتمال ال�شفاء الكامل باإذن اهلل تعاىل، اإن اخلطر 

الأكرب يف �رشطان الثدي يكمن يف انت�شار الورم اإىل اأع�شاء اأخرى مثل الرئة فحينها ي�شعب الق�شاء عليه، ولكن غالبًا ما 

يح�شل النت�شار املبكر.

كيف ميكن اكت�ساف �سرطان الثدي مبكرًا؟

•يف�شل اأن تقوم ال�شيدة بفح�ص ثديها بنف�شها بعد �شن الع�رشين، اإذا اعتادت املراأة على فح�ص ثديها بنف�شها مرة  	
كل �شهر، ت�شري طبيعة وطبوغرافيا ثديها ماألوفة لديها وبالتايل ي�شهل عليها مالحظة اأي تغري قد يطراأ على الثدي 

�شواًء كان يف احلجم اأو يف امللم�ص.
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•بعد �شن الأربعني، يجب على املراأة اأن جتري فح�شًا للثدي عند طبيبها اخلا�ص مرة كل �شنة. 	
•بعد �شن الأربعني، يجب على املراأة اأن جتري فح�شًا للثدي بالأ�شعة مرة كل �شنة، اأو وفقًا لن�شيحة الطبيب. 	

•  اأما املراأة التي �شبق واأ�شيبت اأمها اأو اأختها ب�رشطان الثدي، فيجب ا�شت�شارة الطبيب لتحديد برنامج خا�ص لها  	
للتاأكد من عدم اإ�شابتها باملر�ص.

والأ�سئلة ال�سائعة بخ�س��ض �سرطان الثدي.

ما ه� فح�ض الثدي بالأ�سعة؟

فح�ص الثدي بالأ�شعة اأو »املاموغرام« هو فح�ص لت�شوير الثدي، للح�شول على �شورة دقيقة ومف�ّشلة لداخل الثدي.

وكلمة »ماموغرام« اإنكليزية وتعني �شورة اأ�شعة للثدي، تاأخذ اأخ�شائية الأ�شعة هذه ال�شور يف غرفة خم�ش�شة، حيث 

تقوم بت�شوير كل ثدي على حدة بعد و�شع الثدي على جهاز املاموغرام وال�شغط عليه.

ما هي اأعرا�ض �سرطان الثدي؟

•تكّون كتلة اأو �شماكة يف الثدي التي ميكن حت�ش�شها باليد، وغالبًا ما تكون الكتلة غري موؤملة. 	
•اختالف يف حجم اأو �شكل اأحد الثديني مقارنة مع الثدي الآخر. 	

•زيادة �شماكة ب�رشة الثدي اأو جتعدها، وقد ت�شبه الب�رشة ق�رشة الربتقالة. 	
•اإفراز من احللمة غري احلليب، وقد يكون الإفراز ممزوجًا بالدم. 	

•انقالب احللمة اإىل الداخل بحيث ل ميكن �شحبها اإىل اخلارج. 	
•تق�رش حلمة الثدي.  	

متى يجب اأن ت�ست�سريي الطبيب؟

وجود  حال  يف  لأنه  الطبيب،  ت�شت�شري  اأن  يجب  ال�شابقة،  الفقرة  يف  املذكورة  الأعرا�ص  من  لأي  املراأة  مالحظة  مبجرد 

�رشطان الثدي فاإن العالج املبكر �رشوري جدًا وتكون ن�شبة ال�شفاء اأعلى.

هل وج�د كتلة يف الثدي حتماً تعني وج�د �سرطان الثدي؟

يف حال اكت�شاف كتلة يف الثدي، فهذا ل يعني حتمًا اأن املراأة م�شابة بال�رشطان، لكنه يتطلب اإجراء فحو�شات على وجه 

ال�رشعة لتحديد طبيعة الكتلة.

ما ه� الفرق بني ال�رم احلميد وال�رم اخلبيث؟

غري  هو  احلميد  الورم  خبيثًا.  اأو  حميدًا  يكون  قد  الورم  فاإن  الثدي،  �رشطان  حتمًا  يعني  ل  الثدي  يف  ورم  وجود  اإن 

�رشطاين، اإن الورم غري ال�رشطاين ل ينت�رش يف اجل�شم وعادًة ل ي�شكل خطورة، اأما الورم اخلبيث فهو ورم �رشطاين، 

يتكاثر �رشيعًا وقد يدمر اأن�شجة اجل�شم ال�شليمة، كما ميكن لبع�ص اخلاليا يف الورم اأن تنف�شل وتنت�رش بعيدًا اإىل اأجزاء 

اأخرى من اجل�شم وقد ت�شكل خطرًا على احلياة.

كيف حتمني نف�سك من �سرطان الثدي؟

•جتنبي املاأكولت الغنية بالدهون: اإن تناول املاأكولت الغنية بالدهون وزيادة الوزن من العوامل التي قد تزيد من  	
خطر الإ�شابة باأمرا�ص عدة منها ال�رشطان.

•مار�شي الريا�شة قدر امل�شتطاع: اإن الن�شاط اجل�شدي له فوائد عدة ومنها احلماية من الأمرا�ص، اإن جمرد امل�شي  	
ملدة ن�شف �شاعة يوميًا قد يعود بفائدة كبرية على اجل�شم. 

•اأر�شعي مولودك اجلديد: اأثبتت البحوث اأن الر�شاعة الطبيعية لفرتة طويلة حتمي الأم من �رشطان الثدي. 	
من  يحمي  قد  )د(  فيتامني  اأن  الدرا�شات  اأ�شارت  لقد  )د(:  فيتامني  من  كاٍف  معدل  على  احل�شول  على  •احر�شي  	



24
مجلة ف�شلية اإخبارية طبّية ت�شدر عن مكتب العالقات العامة في م�شت�شفى الجامعة الأردنية 2012

الإ�شابة ب�رشطان الثدي، تعاين الكثري من ال�شيدات من نق�ص فيتامني )د( دون علمهن، نح�شل على فيتامني )د( 

من بع�ص املاأكولت كال�شمك و�شفار البي�ص وم�شتقات احلليب، ل�شيما املعززة بفيتامني )د(. يكون فيتامني )د( من 

بع�ص املاأكولت غري فّعال عادًة، ويتحّول اإىل فّعال عند تعّر�شنا لأ�شعة ال�شم�ص املبا�رشة وغري املبا�رشة.

ما هي طرق عالج �سرطان الثدي؟

ومرحلة  اخلزعة   فح�ص  نتيجة  تقرره  والذي  املوجودة،  ال�رشطانية  اخلاليا  نوع  باختالف  يختلف  املتبع  العالج  اإن 

املر�ص.

1- اجلراحة:

يقوم اجلراح با�شتئ�شال ال�رشطان، وقد ي�شتاأ�شل الكتلة فقط اأو ي�شطر ل�شتئ�شال الثدي بكامله. وحتى يف حالة   

ا�شتئ�شال الثدي كاماًل، من املمكن للمراأة اأن ت�شتعيد املظهر الطبيعي للثدي وذلك باإجراء عملية جتميلية.

2- العالج بالأ�سعة:

اأ�شابيع من  بعد عدة  بالأ�شعة  العالج  يبداأ  بالأ�شعة،  للعالج  املري�شة  الورم جراحيًا قد حتتاج  ا�شتئ�شال  بعد  حتى   

اجلراحة.

ي�شتخدم العالج بالأ�شعة غالبًا بعد اجلراحة للق�شاء على اأي خلية �رشطانية قد تبقى بعد العملية، وذلك لتفادي منو   

ال�رشطان من جديد واأحيانًا قد ي�شتخدم العالج بالأ�شعة قبل اجلراحة وذلك لتقلي�ص حجم الورم ت�شهياًل للعملية.

3- العالج الكيميائي والعالج الهرم�ين:

من  كليا  اجل�شم  خلو  من  للتاأكد  اأو  اجلراحة  قبل  الورم  حجم  لتقلي�ص  العالج  من  النوع  لهذا  الأطباء  يلجاأ  قد   

ال�رشطان.

العالج الكيميائي يعطى عن طريق الوريد ويهدف اإىل قتل اخلاليا ال�رشطانية، قد تعاين املري�شة بعد تلقيها العالج   

الكيميائي من بع�ص الأعرا�ص اجلانبية املوؤقتة مثل الإرهاق والغثيان وت�شاقط ال�شعر.

اأما العالج الهرموين فيعطى للق�شاء على مفعول هرمون الأ�شرتوجني الذي يفرزه اجل�شم وي�شاعد على منو ال�رشطان،   

والأعرا�ص اجلانبية املرافقة لهذا العالج ت�شبه اأعرا�ص انقطاع الطمث اأو احلي�ص.

اإن الكت�شاف املبكر والعالج املبكر ل�رشطان الثدي يح�شنان من فر�ص ال�شفاء باإذن اهلل.

يتم الكت�شاف املبكر عن طريق اإجراء فح�ص الثدي و�شورة اأ�شعة الثدي »املاموغرام« بطريقة منتظمة.

هل ي�ساب الرجل ب�سرطان الثدي؟

وتكون معاجلة �رشطان  الثدي  ب�رشطان  ي�شاب رجل  امراأة   )100-1( فمن بني  الثدي  ب�رشطان  الرجل  ي�شاب  نعم، 

الثدي لدى الرجال اأ�شعب من ال�شيدات لأن م�شاحة انت�شار الورم يف الثدي لدى الرجال تكون اأو�شع بحيث ميتد الورم 

اإىل القف�ص ال�شدري والعقد الليمفاوية بوقت مبكر.
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العالج با�شتعمال بكترييا الأمعاء املفيدة

)Probiotic بروبيوتيك(                                    

 ت�شتوطن ج�شم الإن�شان منذ بداية ولدته اأنواع كثرية من امليكروبات املفيدة ل�شحته 

اأنواع كثرية من بكترييا الأمعاء ال�رشورية ل�شحة اجل�شم. وعمليًا ل  ومنها خا�شة 

ي�شتطيع اأن يعي�ص اأي اإن�شان حياة �شحية وطبيعية بدون هذه البكترييا املفيدة والتي 

ت�شاهم باحلفاظ على التوازن البيولوجي والكيميائي الدقيق يف اجل�شم.  وتنت�رش البكترييا 

وح�شا�ص  معقد  بيولوجي  نظام  وح�شب  الإن�شان  ج�شم  يف  املختلفة  باأنواعها  املفيدة 

لعوامل طبيعية وحاجة اجل�شم خالل حياته، وخا�شة يف ثنايا الغ�شاء املخاطي املبطن 

للفم واحللق والأمعاء الغليظة وكذلك يف م�شامات اجللد وب�شيالت ال�شعر، وب�شكل قليل 

على �شطح الغ�شاء املخاطي للجهاز البويل للن�شاء ويف مقدمة احلالب للرجال. وقد تختلف 

اأنواعها واأعدادها من �شخ�ص اإىل اآخر، وبني ال�شعوب ح�شب طبيعة حياتهم واأعمارهم واأنواع الأغذية التي ياأكلونها يوميًا.

 

مك�نات واأهمية بروبي�تك: 

ت�شمل كلمة بروبيوتك Probiotic جمموعات اأ�شا�شية من البكترييا املفيدة التي ت�شتطيع العي�ص والتكاثر يف الأمعاء الدقيقة 

 bifidobacterium  والبيفيدوبكرتيوم  Lactobacillus لالإن�شان ، وتتكون غالبيتها من �شاللت بكترييا  لكتوبا�شيل�ص

باأنواعها املختلفة، وتتميز هذه الأنواع باأنها تنتج عدد من الأحما�ص الع�شوية، وخا�شة حام�ص اللنب واخلل، وت�شاهم 

بروتينات  من  الطعام  بقايا  حتطيم  يف  الإن�شان  عند  اله�شمي  اجلهاز  يوفرها  التي  الأنزميات  اإفرازات  مع  اأحما�شها 

و�شكريات ودهون واألياف معقدة والتي يكون م�شدرها ما ياأكله ال�شخ�ص من حلوم واأ�شماك وحليب وخ�شار وفاكهة 

وخبز وغريها. ومن املعروف اأنه ل يتم ه�شم بقايا الطعام كليا ب�شهولة يف اأمعاء الإن�شان بدون ن�شاط بكترييا الأمعاء 

اأمينية وع�شوية ومعادن  املفيدة مما ي�شاعد غ�شاء الأمعاء على �رشعة امت�شا�ص املواد الأولية من �شكريات واأحما�ص 

ومركبات كيميائية �شغرية احلجم.  ويعتقد العلماء اأن بروبيوتك تقوم بدور هام  ي�شاعد على اأقامة التوازن احليوي 

اأمعاء الإن�شان، وبحيث ي�شاهم على بقاء وتكاثر جمموعات من بكترييا الأمعاء  اأنواع بكترييا  ال�رشوري بني خمتلف 

املفيدة والهامة ل�شحة الإن�شان.

 نبيت الأمعاء : 

الفريو�شات  اأنواع  قليلة من  اأعداد  اإىل  بالإ�شافة  الأمعاء  اأنواع بكترييا  الأمعاء( جميع  الأمعاء )ميكروبات  نبيت  ميثل 

والفطريات والطفيليات التي ت�شتقر عادة لفرتات ق�شرية يف اأمعاء ال�شخ�ص، وهذه تختلف كثريًا من �شخ�ص اإىل اآخر 

العنا�رش  �شوارد  من  هام  من جزء  اجل�شم  تخلي�ص  عملية  يف  هامًا  دورًا  الأمعاء  نبيت  وي�رشب. وميثل  ياأكل  ما  ح�شب 

تناول  اأثناء  اأو  الغليظة  الأمعاء  الطعام يف  تناول وه�شم  اأثناء عملية  تنتج  التي   oxidants Active ال�شارة   الكيميائية 

الأدوية وما قد ي�شل اجل�شم من مواد كيميائية ملوثة للطعام وال�رشاب، وهذه قد ت�شل اإىل مئات الأنواع ال�شامة للج�شم. 

وهناك اأبحاث علمية ت�شري باأن تكاثر هذه ال�شوارد يف الأمعاء ي�شبب �رشطان القولون واحل�شا�شية واأمرا�ص متعددة غري 

معروف اأ�شبابها حتى الآن .  فبكترييا الأمعاء املفيدة تنتج م�شادات الأك�شدة وجمموعة من الأحما�ص الع�شوية واملواد 

القلوية التي حتافظ على البيئة الف�شيولوجية املنا�شبة لعمل الأمعاء ب�شورة طبيعية، وهذه بدورها حتافظ على �شحة 

الإن�شان بتخلي�شه من تراكم ال�شموم الكيميائية ومنع امت�شا�شها من اأمعاء اجل�شم، كما تنظم عملية اإخراج الف�شالت 

)الرباز( ب�شكل يومي منتظم من اجل�شم، وبدون ن�شاط نبيت الأمعاء ت�شبح بقايا الطعام يف الأمعاء مثل الأ�شمنت امل�شلح 

الذي يوؤدي اإىل  تدمري الأمعاء وموت الإن�شان.

الأ�ستاذ الدكت�ر عا�سم ال�سهابي

كلية الطب اجلامعة الأردنية
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وت�شري الدرا�شات باأن اأمعاء الإن�شان قد حتتوي على  اأكرث من )500( نوع من البكترييا املفيدة، وعادة  متثل البكترييا 

غري الهوائية التي تنمو بدون احلاجة اإىل اأوك�شجني الغالبية العظمى من نبيت الأمعاء الطبيعية واملفيدة، ومن اأهمها، 

جمموعات  بكتريويد�ص Bacteriodes وبريفوتيلال  Prevotella. وقد اأثبتت الأبحاث اأن هذه الأنواع ت�شاعد على توفري 

بيئة حيوية حتافظ على عمل ون�شاط الأمعاء ب�شورة طبيعية، اإ�شافة اإىل اأن لها اأهمية خا�شة يف حتفيز مناعة اجل�شم 

وحماية الغ�شاء املخاطي لالأمعاء من بع�ص املواد واللتهابات ال�شارة. ول يقل وزن  نبيت الأمعاء ال�شايف يف ال�شخ�ص 

البالغ عن كيلوغرام واحد، كما ي�شل جممل عدد اخلاليا امليكروبات يف ج�شم الإن�شان العادي من مئات اإىل اآلف الباليني، 

اأنواع من بكترييا القولون،  اأمعاء الإن�شان طوال حياته عدة  ويعتمد عددها على جممل حالته ال�شحية. كما ت�شتوطن 

طاقة  م�شادر  بتوفري  املفيدة  الأمعاء  بكترييا  اأنواع  باقي  مع  ت�شارك  وهذه   ،  E.coli كولي  اإي�رشي�شيا  نوع  وخا�شة 

للج�شم، وتعمل على تكوين بع�ص الفيتامينات ال�رشورية للج�شم مثل فيتامني كا، وجزء من فيتامني ب 6 وب12. كما 

باإنتاج مادة بكتريو�شني التي ت�شابه امل�شادات احليوية بتاأثريها، فتمنع تكاثر  اأنواع من بكترييا القولون   تقوم عدة 

بع�ص اأنواع البكترييا ال�شارة للج�شم والتي ت�شل عادة اإىل الأمعاء مع الطعام وال�رشاب.

�سحة ون�ساط اجل�سم:

ومن املعروف اأن �شحة ون�شاط الإن�شان تعتمد على اأنواع الطعام الذي يتناوله كل �شخ�ص، والن�شاط البدين الذي يقوم 

به يوميًا، فنوعية الطعام ومقدار ما ياأكله كل �شخ�ص من خ�شار وفاكهة طازجة وحلوم واألبان و�شكريات وغريها، وما 

يتناوله من ماء وم�رشوبات واأدوية وخا�شة امل�شادات احليوية، ت�شاهم برتاكم بع�ص العنا�رش واملركبات الكيميائية يف 

اأمعاء وج�شم الإن�شان. وهذه توؤثر ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش على تغري نوعية واأعداد بكترييا الأمعاء املفيدة للج�شم 

اأمرا�ص  اأن تظهر نتائجها ب�شكل  اأ�شهر و�شنوات قبل  اإىل  اأيام  من خالل عملية بيولوجية معقدة تتم ببطء، ومتتد من 

القولون الع�شبي اأو �رشطان القولون واحل�شا�شية غريها من الأمرا�ص. ومن املعروف طبيًا باأن ال�شخ�ص الذي يتناول 

اأو العالج الكيميائي والإ�شعاعي لأمرا�ص ال�رشطان، يبداأ بال�شكوى من ا�شطرابات اجلهاز  اأدوية امل�شادات احليوية 

اله�شمي، وخا�شة الإ�شهالت اأو الإم�شاك بعد عدة اأيام اأو اأ�شابيع. وهذه الأعرا�ص ال�رشيرية �شببها احلقيقي اأن ق�شما 

اأنواعها واأعدادها، ومقابل ذلك تزيد  هاما من بكترييا الأمعاء املفيدة للج�شم وال�رشورية ل�شالمته قد تاأثرت وتغريت 

وتتكاثر اأنواع  البكترييا غري املفيدة وفطريات اخلمرية وخا�شة من نوع الكنديدا Candida التي توؤدي اإىل تخمر بقايا 

الطعام وظهور غازات يف الأمعاء تتعب حياة املري�ص وجتعله ي�شعر بعدم الراحة والن�شاط. وحديثًا ن�رشت درا�شات ت�شري 

باأن اأحد اأ�شباب ال�شمنة والنحافة عند الأفراد قد يعود ب�شبب تكاثر اأنواع معينة من بكترييا الأمعاء. وتوؤكد الكثري من 

الأبحاث التي اأجريت على احليوانات والدرا�شات ال�رشيرية على املر�شى باأن بكترييا الأمعاء املفيدة / بروبيوتيك ميكن 

اأن ت�شتعمل لل�شيطرة على بع�ص اأمرا�ص ال�رشطان واحل�شا�شية يف اجلهاز التنف�شي والتهابات الفم ونخر الأ�شنان.  

 ويبقى ال�س�ؤال الهام، هل بروبي�تيك دواء اأو مكّمل غذائي؟  

حتى الآن ل يوجد اأتفاق تام حول دور بروبيوتيك يف عالج الأمرا�ص، ولكن هناك اتفاق عام  حاليًا بني اأ�شحاب الخت�شا�ص 

من العلماء ومنظمة ال�شحة العاملية باأن بروبيوتيك يعترب من مكمالت الغذاء التي ميكن ا�شتعمالها بنجاح �شمن �رشوط 

الهامة  الع�شوية احليوية  املواد  اأحد  البديل  فيعتربون بروبيوتيك  الطبيب. واأما  املخت�شون بالطب  حمددة ومبعرفة 

ب�شكل  بروبيوتيك  ويتوفر  اله�شمي.  بجهازه  الإن�شان وخا�شة  ب�شحة  تتعلق  كثرية  اأمرا�ص  �شفاء  على   ت�شاعد  التي 

كب�شولت حتتوي اأنواع البكترييا املفيدة، كما تقوم بع�ص �رشكات الألبان يف العامل باإ�شافة بروبيوتيك اإىل مادة اللنب. 

وقد يكون اللنب املحتوى على كميات حمدودة من البكترييا املفيدة اأف�شل لعامة الأفراد من الكب�شولت التي حتتوي على 

كميات كبرية من البكترييا احلية والتي قد ت�شبب عند بع�ص الأ�شخا�ص امل�شابني بنق�ص املناعة بع�ص امل�شكالت ال�شحية. 

ونو�شي ح�شب ما يتوفر من معلومات علمية دقيقة باأن ل يقبل اأي �شخ�ص على تناول كب�شولت بروبيوتيك قبل مراجعة 

الطبيب املخت�ص على عالجه .
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كيفية التعاي�ض مع مر�ض ال�شرع

د. اأمرية امل�سري

ا�ست�سارية دماغ واأع�ساب اأطفال

من كتاب ال�سرع والن�بات غري ال�سرعية عند الأطفال

ماذا نق�ل للطفل امل�ساب بال�سرع؟

يف معظم الأحيان، يحاول الأهل اإخفاء حقيقة املر�ص عن طفلهم معتقدين اأنهم لن ي�شتطيعوا اأن ي�رشحوا له الأمر اأو اأنه غري قادر 

على فهم املو�شوع اأو اأنه �شي�شعر باخلوف اإذا عرف عن حالته.

 اإل اأن جميع هذه املعتقدات خاطئة، فالطفل ي�شعر بالتاأكيد باأن هناك �شيئًا غريبًا يحدث له واأنه يذهب من طبيب لآخر واأنه يقوم 

بعمل الفحو�شات املختلقة فحتمًا �شرتاوده الت�شاوؤلت و�شيكون يف حالة خوف وغ�شب اإذا بقي الأهل �شامتني، وتعتمد طريقة 

ال�رشح وكمية املعلومات على عمر الطفل.

كيف نخرب الطفل عن حالته؟ وماذا ميكن اأن نق�ل له؟

بداية يجب اأن نثقف اأنف�شنا بال�شكل الكايف وباملعلومات ال�شحيحة حتى نتمكن من اأن جنيب على اأ�شئلة الطفل وبطريقة واثقة 

ومطمئنة كما ميكن اأن نقرتح عليه اأن ي�شاأل الطبيب عند زيارته وقد تكون الطريقة املنا�شبة قراءة بع�ص املعلومات عن املر�ص من 

كتاب وفيما يلي اقرتاح ملا ميكن قراءته للطفل.

ما ه� ال�سرع؟

ل تقلق ابدًا عند �شماعك هذه الكلمة فهي فقط م�شطلح طبي يبدو وقعه غريبًا على ال�شمع وكل ما تعنيه هذه الكلمة اأنه اإذا ا�شيب 

ال�شخ�ص بنوبتني ت�شنجيتني اثنتني فعندئد يقال اإنه م�شاب مبر�ص ال�رشع وهي ل تعني ابدًا اأن الإن�شان خمتل اأو اأن ذكاءه اأقل 

اأو اأنه جمنون كما اأن هذا املر�ص غري معٍد.

ما هي الت�سنجات؟

وي�شارك  باإ�شدارها  تقوم  كهربائية  تيارات  طريق  عن  بع�ص  مع  بع�شها  يت�شل  الع�شبية  اخلاليا  ماليني  على  الدماغ  يحتوي 

الكثري من املواد الكيمائية املوجودة يف الدماغ يف ال�شيطرة على هذه التيارات الكهربائية. وحتدث الت�شنجات عندما ت�شتمر بع�ص 

التيارات الكهربائية باملرور بني عدة خاليا عل �شكل حلقة.

ونظرًا لأن خاليا الدماغ تتحكم يف حركة الع�شالت عن طريق هذه التيارات الكهربائية فاإن هذا اخللل �شيجعل ع�شالت اجل�شم 

تتحرك وتتيب�ص لفرتة من الزمن اإىل حني انتهاء مرور هذا التيار.

التيارات  عن  ناجتًا  يكون  اي�شًا  وهذا  الب�رش  يف  �شخو�ص  اأو  �شفنات  �شكل  على  الت�شنجية  النوبات  تكون  الأحيان  بع�ص  ويف 

الكهربائية الزائدة.

هل هناك اأ�سخا�ض مثلي م�ساب�ن بال�سرع؟

نعم، فمن بني كل )150( �شخ�شًا هناك �شخ�ص واحد م�شاب بال�رشع، ففي املدر�شة اأطفال كثريون م�شابون كذلك بني اجلريان 

والأقارب ويف النادي واحلديقة كما يوجد كبار م�شابون بال�رشع واأنت ل تعرف اأنهم م�شابون لأنهم اأ�شخا�ص طبيعيون.

اأنهم كانوا م�شابني بال�رشع مثل املو�شيقار العظيم بيتهوفن والر�شام ال�شهري  وهناك الكثري من م�شاهري العامل الذين يعتقد 

مايكل اأجنلو واأحد ملوك روما جوليو�ص �شيزار كلهم كانوا اأ�شخا�شًا عظماء وم�شهورين على م�شتوى العامل وكانوا م�شابني 

مبر�ص ال�رشع.
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هل هناك اأن�اع من الت�سنجات؟ وهل هناك اأن�اع من ال�سرع؟

نعم هناك عدة اأنواع من الت�شنجات وعدة اأنواع ال�رشع ففي بع�ص احلالت قد ي�شعر بع�ص الأطفال بحركة غريبة يف الوجه اأو 

الفم اأو العني اأو يكون هناك خدران يف الأطراف اأو قد يكون هناك ثقل يف الكالم اأو �شعور بغثيان اأو دوخة.

وهذه عالمات بداية نوبة الت�شنجات التي تكون جزئية حيث يكون جزء واحد من الدماغ حتت تاأثري التيارات الكهربائية امل�شتمرة  

بينما يكون اجلزء الثاين من الدماغ طبيعيًا متامًا وبالتايل ي�شتطيع ال�شخ�ص اأن يعي ما يدور حوله وي�شعر مبا يحدث له .

اأما اإذا كانت التيارات الكهربائية امل�شتمرة ت�شيب جزاأي الدماغ عندما ل ي�شتطيع ال�شخ�ص اأن ي�شعر مبا يدور حوله وقد يفقد 

وعيه وي�شقط على الأر�ص.

ويف تلك الأثناء قد تنطبق اأ�شنانه على ل�شانه، فيوؤدي ذلك اإىل جرح ب�شيط يف الل�شان، وهذا لي�ص بالأمر العظيم اأو اخلطري، ويف 

بع�ص الأحيان، خا�شة اإذا كانت املثانة ممتلئة بال�شوائل، قد تخرج ال�شوائل من املثانة وتوؤدي اىل تبليل املالب�ص.

وبعد انتهاء نوبة الت�شنج، قد ي�شعر ال�شخ�ص بتعب عام لفرتة ب�شيطة، وقد ينام لفرتة من الزمن.

ما الذي ي�سبب هذه الت�سنجات؟

ما زال العلماء يجهلون حتى هذه اللحظة ال�شبب املبا�رش لظهورالنوبات، و�شبب حدوث هذا اخللل يف املواد الكيميائية امل�شيطرة 

على التيارات الكهربائية يف الدماغ. يف بع�ص احلالت، يكون هناك ا�شتعداد وراثي يف العائلة لال�شابة بال�رشع، اإل اأن القاعدة 

العامة هي ان ال�رشع لي�ص مر�شًا وراثيًا. ويف حالت نادرة جدًا، قد يكون ال�شبب ورمًا او التهابًا يف الدماغ.

هل هناك حاجة اإىل اإجراء فح��سات؟

نعم، �شتكون هناك حاجة اإىل عمل تخطيط للدماغ. وهنا �شيقوم فني التخطيط بو�شع مادة ل�شقة على الراأ�ص، ثم يل�شق ا�شالكًا 

�شغرية وي�شلها بجهاز حا�شوب �شغري، لرت�شد كاًل من التيارات الكهربائية الطبيعية والزائدة يف الدماغ. وهذا الفح�ص غري 

موؤمل اأبدًا. ويجب غ�شل ال�شعر باملاء وال�شابون )ال�شامبو( لزالة املادة الال�شقة بعد انتهاء الفح�ص.

ويف الليلة التي ت�شبق التخطيط، يف�شل النوم يف وقت متاأخر، وال�شتيقاط باكرًا، حتى ت�شعر بالنعا�ص وقت الفح�ص وتنام يف 

غرفة التخطيط، اذ ان النوم العميق خالل التخطيط يظهر التخطيط ب�شكل اف�شل، ويظهر التيارات الكهربائية الزائدة ب�شكل 

اأو�شح.

وقد تكون هناك حاجة اأي�شا اإىل عمل �شورة للراأ�ص )للدماغ(. وهذه ال�شورة اأي�شًا غري موؤملة اأبدًا. ويجب عدم حتريك الراأ�ص 

خالل اخذ ال�شورة حتى تظهر ب�شكل اأو�شح. وخالل وجودك يف جهاز الرنني املغناطي�شي لعمل �شورة الدماغ، ي�شمع �شوت 

قرع مرتفع. ول داعي للقلق، فهذا �شوت اجلهاز.

هل الت�سنجات م�ؤذية؟

ب�شكل عام، ل تكون الت�شنجات موؤذية، ول تتلف الدماغ.

هل هناك اأية اأم�ر من �ساأنها اأن ت�ساعدين؟

هناك بع�ص الأمور الب�شيطة الواجب اإتباعها:

اذا كنت ت�شعر بحدوث نوبتك، اجل�ص اأو ا�شتلق يف مكان اآمن حتى ل توؤذي نف�شك.  -

لتت�شلق املرتفعات العالية خوفًا من اأن تاتيك نوبة وتوؤدي اىل �شقوطك من مكان مرتفع.  -

ل تركب الدراجة يف ال�شارع العام، واحر�ص دائمًا على ان تلب�ص اخلوذه الواقية.  -

ل ت�شبح وحدك يف بركة ال�شباحة اأو يف البحر. واحر�ص على اأن يكون هناك �شخ�ص كبري م�شاحب لك خالل فرتة ال�شباحة.  -

واأخريًا، ل ترتدد يف �شوؤال طبيبك عن اأي اأمر يجول يف خاطرك، فكلما �شاألت اأكرث اأ�شبح الأمر اأ�شهل واأو�شح بالن�شبة لك.

هل �ساأك�ن بخري؟ هل اأنا طبيعي؟ هل �ساأ�سفى ي�ماً ما واأترك الدواء؟

معظم الأطفال الذين يعانون من ال�رشع ي�شفون باإذن اهلل بعد عدة �شنوات ويف حوايل ) 50% ( منهم ميكن وقف الدواء متامًا بعد 

عدة �شنوات.

والغالبية العظمى منهم ميكنهم اإنهاء الدرا�شة اجلامعية، واحل�شول على وظيفة، والزواج واجناب الأطفال، ويعي�شون يف �شعادة 

كغريهم من النا�ص.
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ال�شيطرة على العدوى
 

 واللتهابات املكت�شبة يف امل�شت�شفيات

 الدكت�ر فار�ض البكري

ا�شت�شاري الأمرا�ص املعدية /مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى

يت�شاءل كثري من النا�ص كيف اأنهم يدخلون اإىل امل�شت�شفيات لإجراء عالجي ب�شيط وينتهي بهم الأمر باكت�شاب عدوى من امل�شت�شفى، 

ويتم الت�شاوؤل اأي�شًا من الذي  يتحمل م�شوؤولية ذلك؟ هل هو امل�شت�شفى اأم املري�ص؟ و تثور اأ�شئلة اأخرى مثل هل من املمكن جتنب مثل 

هذه العدوى؟ و ما هي ن�شبة وجودها يف امل�شت�شفيات؟ 

اأ�شبحت اللتهابات املكت�شبة من امل�شت�شفى و خا�شة يف الآونة الأخرية ت�شكل تهديدًا كبريًا ل�شالمة املر�شى و تهدد كثري من  لقد 

الجنازات الطبية، و هذه اللتهابات قد تكون ب�شيطة و قابلة للعالج لكنها اأي�شا قد تكون خطرية و توؤدي اإىل م�شاعفات �شديدة . 

هذه اللتهابات لها اأ�شكال كثرية لكن اأكرثها �شيوعًا هو التهابات الدم اأو ما يعرف بت�شمم الدم، التهابات اجلهاز التنف�شي، التهابات 

امل�شالك البولية، والتهابات اجلروح.

بالإ�شافة اإىل ذلك فان التكلفة لهذه اللتهابات عالية جدًا فعلى �شبيل املثال بلغت تكلفة هذه اللتهابات يف الوليات املتحدة بليون دولر 

�شنويًا، و تختلف ن�شبة حدوث اللتهابات املكت�شبة يف امل�شت�شفيات: ففي الوليات املتحدة تقدر الن�شبة بـ )4%( من جمموع املر�شى 

املنومني بامل�شت�شفى، و يف بع�ص الدول الأوروبية بـ )7%(، بينما ترتفع الن�شبة يف الدول النامية اإىل )%15(.

اأكرب امل�شاكل  اأي�شا من  اأ�شبح  ال�شنوات الأخرية  اإىل ما �شبق فان زيادة ن�شبة اجلراثيم املقاومة للم�شادات احليوية يف  بالإ�شافة 

ال�شحية و التي باتت حتذر منها جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية على اأعلى امل�شتويات مبا فيها منظمة ال�شحة العاملية، ومن املعلوم اأن 

هذه اجلراثيم تتواجد ب�شكل خا�ص يف امل�شت�شفيات لأنها اأماكن يجتمع فيها املر�شى قليلي املناعة و ال�شتخدام الكبري للم�شادات 

احليوية. 

اإن العوامل امل�شاعدة لهذه اللتهابات كثرية لكنها قد ازدادت ب�شكل ملحوظ يف العقود الأخرية ب�شبب التطور يف الو�شائل العالجية و 

اجلراحية ولتغري نوعية املر�شى حيث اأ�شبحنا نتعامل ب�شكل اأكرب مع مر�شى قليلي املناعة، اأو كبار يف ال�شن، اأو يعانون من اأمرا�ص 

مزمنة و متعددة.

توجد عدة طرق للوقاية من هذه اللتهابات لكنها يف اأغلبها تعتمد على العامل الب�رشي لذلك فاإن اللتزام بها ي�شبح �شعبًا، وتقع 

م�شوؤولية اللتزام بهذه الطرق الوقائية على كل من املري�ص وامل�شت�شفى، فمن الأمور التي ميكن للمري�ص و اأهله امل�شاهمة فيها و 

املري�ص مثل اخلطوط  باأدوات  العبث  الأطفال و  الزوار واإح�شار  التي تنت�رش يف م�شت�شفياتنا: كرثة  التحديات  اأي�شا من  التي هي 

الوريدية املت�شلة باملري�ص و مالزمة املري�ص لفرتة طويلة قد ت�شل لعدة �شاعات، حيث يقوم الزوار بنقل اجلراثيم للمر�شى خا�شة 

ذوي املناعة ال�شعيفة، بالإ�شافة اإىل اأن ذلك ي�شكل عبئًا على نظافة امل�شت�شفى مهما كانت اإمكانيات هذا امل�شت�شفى.

 وهنالك م�شوؤولية اأي�شًا على العاملني بامل�شت�شفى من حيث مراعاة اإجراءات ال�شالمة العامة كغ�شل اليدين قبل وبعد مالم�شة املري�ص، 

وجتنب القرتاب من املر�شى اأثناء الإ�شابة بالر�شح، واأخذ املطاعيم ال�رشورية و التي من اأهمها: مطعوم التهاب الكبد الوبائي »ب« 

والذي ينتقل من الأدوات احلادة امللوثة بالدم  والذي قد توؤدي الإ�شابة به على املدى البعيد اإىل تلف بالكبد عند بع�ص امل�شابني، و 

هناك اأي�شا مطعوم الأنفلونزا املو�شمي و الذي يوؤدي اإىل احلماية من الأنفلونزا املو�شمية والتقليل بالتايل من نقلها اإىل املر�شى.

اإىل بذل اجلهود من  الوقاية منها يحتاج  اأ�شبحت ظاهرة ت�شتدعي النتباه، و  امل�شت�شفيات  املكت�شبة من  فاإن اللتهابات  وبالنهاية 

اجلميع فهي م�شوؤولية جماعية يتحملها املجتمع واملر�شى واأهلهم بالإ�شافة اإىل الطاقم الطبي. 
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية .. ق�شة جناح وبناء

د. كميل فرام

ا�شت�شاري الأمرا�ص واجلراحة الن�شائية والتوليد والعقم

الوطن  م�شاحة  على  الأول  الطبي  ال�رشح  بو�شفه  املتميزة  الأردنية  الأهرامات  اأحد  الأردنية  م�شت�شفى اجلامعة   ميثل 

احلبيب، يقدم الرعاية الطبية جلميع الفئات الجتماعية بوا�شطة كوادره الطبية املوؤهلة التي تناف�ص بعطائها با�شتخدام 

املنجزات الطبية الأحدث بحكم انتمائها للكادر التعليمي لكلية الطب، وهذا ال�رشح الطبي يحمل دللت توؤكد مبعناها 

وواقعها اأن ح�شوله على درع التميز والتقدير هو مقا�شة لعوامل متعددة ومتداخلة وقد اجتمعت واأجمعت على مكانته 

ودميومته منارة تعليمية وعالجية ملن ق�شد احلّج اإليه بق�شد ال�شفاء.

يعترب امل�شت�شفى املرجع الطبي الأول جلميع احلالت املر�شية ال�شعبة والنادرة حيث حتول احلالت التي حتتاج خلدمات 

طبية متكاملة �شمن �شقف طبي حمدد الأبعاد، ويحت�شن مبرافقه العديد من املراكز العالجية املتخ�ش�شة والتي حتتاج 

العرتاف  ملتطلبات  وتلبية  وطبيعته  موقعه  وبحكم  والتعليمي،  العالجي  بدورها  القيام  من  لتتمكن  واإمكانات  جلهود 

اجلامعي، فقد اأ�شبح امل�شت�شفى التعليمي الأول والذي يوفر الفر�ص التعليمية والتدريبية ملئات من اأبناء الوطن �شمن 

برامج التدريب اجلامعية وحتت اإ�رشاف كوكبة من اأ�شاتذة اجلامعة الأردنية وهم اأع�شاء الهيئة التدري�شية بكلية الطب 

العرتاف  متطلبات  اخت�شا�شها و�شمن  بحقل  العلمية  ال�شهادات  اأرفع  والتي حتمل  وال�رشيرية  الأ�شا�شية  باأق�شامها 

اأن طريق احل�شول على املوؤهل العلمي طويل و�شعب ومرهق ويحتاج جلهد وبحث وت�شحية، تبداأ من  الدولية، حيث 

�شنوات الدرا�شة اجلامعية الأوىل، فدخول كلية الطب يف اجلامعية الأردنية ميثل حلم اليقني جلميع الطلبة والأبناء املبدعني 

بفر�ص تناف�شية �شعبة تعتمد اأ�شا�شا على معدل الثانوية العامة والذي يفرز الفئة الأبرز باملواهب والقدرات والتح�شيل 

العايل لتنال �رشف احل�شول على بطاقة دخول ميدانها ب�شنوات الدرا�شة الطويلة والتي حتتاج ل�شرب وفكر حتى ي�شمن 

الو�شول خلط النهاية ب�شالم للح�شول على �شهادة البكالوريو�ص كر�شيد للبدء، بعد اأن مي�شي الطالب �شنواته ال�رشيرية 

باأح�شان امل�شت�شفى متنقال بني اأق�شامه و�شمن برنامج حمدد يتكلل فيما بعد ب�شنة المتياز التدريبية كمتطلب اإجباري 

للح�شول على فر�شة العمل كطبيب عام، ثم النخراط بربنامج الإقامة للح�شول على �شهادة الخت�شا�ص الأوىل والتي 

متكن �شاحبها من ممار�شة الخت�شا�ص بعد اجتيازه ل�شل�شلة من المتحانات النظرية والكتابية وال�رشيرية والبحثية، بل 

وتكون مقدمة لتح�شني املهارات العالجية والعلمية عند اللتحاق باأحد امل�شت�شفيات واملراكز اجلامعية لأي من اجلامعات 

العاملية لكت�شاب قدر اأكرب من الفنون العالجية والتي توظف بالنهاية خلدمة املري�ص املحتاج باأحدث الأ�شاليب امل�شتخدمة 

بالدول املتقدمة. 
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متثل الجنازات العلمية لكوادر م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اإ�شافة نوعية ملنجزاته، فالأبحاث الطبية التي تن�رش باملجالت 

العلمية املحكمة حتكي ق�شة اأخرى من ق�ش�ص املناف�شة على العطاء، وهي املعيار الأ�شا�شي لرتقية ع�شو الهيئة التدري�شية 

اأكادمييًا و�رشيريًا، بواقع يبعث بر�شالة حمبة واطمئنان للمر�شى اأننا نواكب امل�شتجدات العلمية مبا نقدمه من خدمات 

متميزة بركن ال�شحة، عنوان للدميومة باحتالل مركز متقدم، والذي يجعل منا اأ�شحاب م�شوؤولية جماعية باملحافظة على 

هذا امل�شت�شفى، خ�شو�شا اأن خدماته تتعدى حدود املقابل املادي الذي يدفع له باعتباره م�شت�شفى غري ربحي، يخ�شع 

لقوانني اجلامعة الأردنية الأم واأ�شعار خدماته حمددة بالتوافق مع اأ�شعار املوؤ�ش�شات ال�شحية الأخرى خ�شو�شا اأن 

الن�شبة الأكرب من امل�شتفيدين عالجيا حتمل التاأمني ال�شحي احلكومي و�شمن اتفاقية حتكم ببنودها خمتلف اجلوانب 

املنظمة للخدمة. 

لكلية  امل�شت�شفى  �شم  قانون  باأحكام  عليها  واملن�شو�ص  حتديدًا  املادي  اللتزام  ومادة  امل�شت�شفى  ميزانية  اأن  املوؤ�شف 

الطب باجلامعة الأردنية مل تفّعل والتي ت�شري �رشاحة للتزام احلكومة بدفع �شتني باملائة من قيمة ميزانيته ال�شنوية، 

الديون  قيمة  ارتفاع  مع  العالجية خ�شو�شا  اأو حتجيم خدماته  باإيقاف  يهدد  امل�شت�شفى هدفا  موؤ�شف جعل من  واقع 

بالتوقف  التهديد  �شيف  ت�شتخدم  والتي  الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوية  ل�رشكات  عليه  امل�شتحقة  والديون  له  امل�شتحقة 

الدائم  الأ�شا�شي  وال�شوق  الرئي�شي  امل�شتهلك  هو  امل�شت�شفى  هذا  اأن  جيدا  تدرك  وهي  بحاجته  امل�شت�شفى  تزويد  عن 

لب�شاعتها، فارتفاع فاتورة الديون امل�شتحقة هو نتيجة ح�رشية لعدم حت�شيل م�شتحقاته بواقع يجعل اأ�شحاب القرار 

لواقع  والأ�رش  اخلوف  واقع  من  تنقله  جريئة  بخطوة  ودعمه  بل  م�شتحقاته  بت�شديد  الفورية  املبادرة  م�شوؤولية  اأمام 

اأو العتماد  اللجوء للحلول اجلزئية  اأو حماولة  القرار بتوقيت غري منا�شب  اأو اتخاذ  الإبداع، والتاأخري بقرار الإنقاذ 

 على فكرة التخدير والرتحيل بعامل الزمن �شيوهن اخلدمة العالجية املقدمة والتي �شتوؤثر بجميع ال�رشائح الجتماعية.

الأمل بدولة رئي�ص الوزراء الأفخم وما عرفناه عنه بحر�شه يف املحافظة على �شعلة املنابر العلمية وق�شمه بحكم وظيفته 

اأن  التاريخ  عظماء  بني  مقعده  بحجز  كفيلة  فكانت  والعطاء  الجناز  التي حفرت �شخور  وال�شخ�شية  الذاتية  و�شريته 

نوعية خدماته  على  للمحافظة  امل�شت�شفى  ديون  بت�شديد  الأمة  نواب  تبناها  والتي  النيابية  للمذكرة  بال�شتجابة  ي�شارع 

العالجية والتعليمية، فواقعه املوؤ�شف قد يوؤدي لهجرة الكفاءات الب�رشية والتي جتد فر�ص العمل وعرو�شها املجزية 

حتا�رش اخلربات العلمية لتجعل من املواطن امل�شتفيد �شحية لأفكار مل تناق�ص بواقعها، موؤكدا من جتربة �شخ�شية �شابقة 

اأن واقع الدخل املادي لأي من اأفراد اجل�شم الطبي �شتت�شاعف بالقطاع اخلا�ص ولدينا نخبة من الزمالء الذين هجروا 

مرغمني بعد ارتداء ثوب الياأ�ص من حت�شن الظروف نتيجة �شبح الأ�رش والإعدام الذي يطارد امل�شت�شفى بعد اأن ر�شخت 

اأقدامه مبقدمة �رشوح العطاء.

البداية املتوا�شعة مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية مبنت�شف �شبعينات القرن املا�شي، واحتالله بجدارة اجلهد والعمل ملوقع 

متميز بني املراكز البحثية والعالجية الوطنية منها والعاملية، حتكي ق�شة جناح وبناء، ق�شة وطنية كربهان باأن �شهر 

امل�شتحيل باإمكانات متوا�شعة يحتاج جلهد واإخال�ص وليتذكر كل منا على م�شاحة هذا الوطن اأن امل�شت�شفى قد اأدخل 

اأبناء  اآخر من حميطه، وامل�شت�شفى يحت�شن بني جدرانه  لإنقاذ حياة فرد  �شببا  ال�شعادة حلياة فرد من عائلته، وكان 

النخبة الوطنية والذين �شيحملون راية الرعاية ال�شحية لنا بالقادم من الأيام.

�شحيفة الراأي

تاريخ املقال:2012/2/9
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اإجنازات م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

د.كميل فرام 

اجلامعة  م�شت�شفى  حققها  التي  الجنازات  عن  احلديث 

ت�شلح  مادة  التاأ�شي�ص  منذ  املمتدة  م�شريته  عرب  الأردنية 

نقاطًا  الفخر  بحروف  ت�رشد  وهي  طبية  مو�شوعة  لكتابة 

م�شيئة بتاريخ الوطن لولدة موؤ�ش�شة طبية �شاخمة ببدايات 

�شعبة واإمكانات متوا�شعة حتى ا�شتطاع هذا امل�شت�شفى 

فكان  الطموح،  مب�شتوى  خدماته  يقدم  اأن  اأبنائه  بجهود 

عليه اجتياز احلواجز لكي ي�شبح موؤهاًل لع�شوية املراكز 

العلمية املتقدمة على م�شتوى املنطقة والعامل، وما ح�شوله 

اإل  والإقليمية  والدولية  الوطنية  العتماد  �شهادات  على 

�شك اعرتاف مبكانته و�شهادة م�شدقة لنجاحه.

يتمثل  وال�شائع  اللغوي  بتعريفه  امل�شت�شفى  مفهوم 

وال�شفائية  ال�شحية  اخلدمات  تقدم  عالجية  مبوؤ�ش�شة 

مقابل  املتخ�ش�شة  الطبية  كوادرها  بوا�شطة  للمحتاجني 

واقع  ولكن  الطبية  الأعراف  ح�شب  يتقرر  مادي  اأجر 

الأردنية  اجلامعة  مل�شت�شفى  بالن�شبة  احلال خمتلف متاما 

اأركان  تكامل  خالل  من  املتميزة  بخدماته  يعتمد  والذي 

ب�شورته  العالجي  الروتني  حدود  تتعدى  والتي  اأهدافه 

احل�رشية اليتيمة باأ�شعار ثابتة تقررها الأنظمة والقوانني 

اإطالقًا، فثالوث  الربحية  الأردنية وغري  النافذة باجلامعة 

لتكامل  املثالية  ال�شورة  يعطي  للم�شت�شفى  الهرمي  البناء 

ت�شري  والتي  واملتداخلة  الوا�شعة  ب�شورتها  الأهداف 

بخطوط متوازية �شمن اأفق الطمئنان فتتكامل وتتداخل 

الأهداف العالجية والتعليمية والبحثية بقدر يجعلها حلنًا 

لعزف �شيمفونية الإبداع.

اجنازات امل�شت�شفى على امل�شتوى العالجي تتعدى حدود 

التوقع خ�شو�شا مبحدودية الإمكانات لعتماده على ذاته 

ويكفي اأن اذكر اأن ن�شبة الإ�شغال لأ�رشته مكتملة و�شمن 

من  اعرتاف  �شهادة  العام،  مدار  على  الثابت  امل�شتوى 

املر�شى الذين نالوا �رشف الو�شول اإليه من اجل ال�شفاء 

العالجية  واإمكاناته  فيه  العاملني  جهود  من  وال�شتفادة 

والذي  الأول  املركزي  امل�شت�شفى  باعتباره  والت�شخي�شية 

ي�شتقبل احلالت العالجية ال�شعبة عندما ي�شيق فيها القدر 

وت�شري بنفق مظلم بعد انطفاء �شموع الأمل ونفاد ر�شيد 

ال�رشف ب�شوق ال�شفاء، فالطاقم الطبي بامل�شت�شفى موؤهل 

بدرجاته العلمية وخرباته العملية ليجعل التكامل والتعاون 

بالقدر الذي يبعث على الطمئنان للمر�شى والأطباء بنف�ص 

الذي  الثقة  الأوىل تتمثل بعقد  العالجية  الدرجة فاخلطوة 

يوقع بني املري�ص والطبيب لل�شفاء.

امل�شت�شفى يف ال�شق التعليمي تعترب خطوة مكملة لر�شالته 

املختلفة  اأق�شامه  بني  ويحت�شن  احت�شن  حيث  العالجية 

وال�شيدلة  الأ�شنان  وطب  الطب  كلية  طلبة  من  املئات 

�شواء  الأردنية  اجلامعة  يف  التاأهيل  وعلوم  والتمري�ص 

العايل فركن  الخت�شا�ص  اأو  البكالوريو�ص  على م�شتوى 

التطبيق العملي لك�شب املهارات الفنية ينح�رش بالتعامل 

مع املر�شى، �شيا�شة �شمنت العرتاف ب�شنوات التدريب 

والعاملية،  العلمية  املراكز  بجميع  اأق�شامه  بني  ال�رشيرية 

اجلامعة  اأ�شاتذة  اأدائها  على  يقوم  التعليمية  فر�شالته 

الأردنية بالكليات املعنية والذين يواكبون اجلديد يف العلوم 

اإلزامية  خطوة  الوطن،  اأبناء  خلدمة  لتوظيفها  ال�شحية 

واأ�شا�شية حيث اأن قانون اخلدمة العالجية يح�رش اأدائها 

طاقم  وي�شاعدهم  باجلامعة،  التدري�شية  الهيئة  باأع�شاء 

بالنت�شاب  تليق  متميزة  ومبهارات  متخ�ش�ص  طبي 

لع�شوية الكبار بني الأقران، فعميد كلية الطب هو واحد 

من الذين واكبوا البناء بالكلية منذ زمن بعيد ويعمل بجهد 

واملدير  الطموح،  بقدر  الطلبة  مب�شتوى  لالرتقاء  متميز 

العام قد حمل راية العطاء لقناعته بر�شالة يجب اأن ترتجم 

الكلية  يكفي  ونقول:  بالنتيجة  لن�شل  الكلية  مع  بتواأمة 

الأر�ص  قارات  بجميع  الأبناء  انت�شار  فخرًا  وامل�شت�شفى 

ل�شفائهم  املر�شى  حجيج  ينتظره  الذي  فالطموح  بتميز، 

يلزم الكلية وامل�شت�شفى بارتداء ثوب التحديث والتجديد، 

خ�شو�شا اأن خمتربات الكت�شافات الطبية تعلن عن ولدة 

املنا�شب  بالتوقيت  وتوظيفها  ال�شاعة  مدار  على  اجلديد 

حكمة.

ميثل  البحثي  اجلانب  يف  العلمية  الإجنازات  عن  احلديث 

الطبي  فالفريق  القمة،  باحتالل  والنفراد  التميز  نقطة 

العلمية  الأبحاث  بن�رش  اجلامعي  القانون  بحكم  مطالب 

يعك�ص  عنوان  العلمي،  البحث  املحكمة مبجال  املجالت  يف 

الإميان بتح�شني م�شتوى الأداء الفردي باأحدث الأ�شاليب 

على  اإيجابيًا  ينعك�ص  والذي  التميز  بهدف  العلمية 

امل�شت�شفى  دخل  من  جزء  فتخ�شي�ص  واملوؤ�ش�شة،  الفرد 

الطبية  واملوؤمترات  العلمي  للبحث  ال�شنوية  وميزانيته 

لتح�شني  تهدف  اأبنائه،  على  ينفقها  اأو  ي�شت�شيفها  التي 

م�شتوى الأداء والطالع على امل�شتجدات وتبادل اخلربات 

تب�رش  �شيا�شة  الكبرية،  العاملية  باملظاهرات  امل�شاركة  عند 

الزمن  للم�شت�شفى ولن تقف بحدود  بتوا�شل الجنازات 

والإمكانات كجزء من م�شوؤوليته وفقرة من د�شتور. 

�شحيفة الراأي

تاريخ املقال: 23 /2012/3
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يف �شو�شيولوجيا املر�ض

د.في�سل غرايبه

ا�شت�شاري اجتماعي- معهد العمل الجتماعي- اجلامعة الأردنية

بداأ الهتمام ال�شو�شيولوجي بالطب و�شحة الإن�شان منذ العقد ال�شابع من القرن املا�شي، 

حيث اأخذ علم الجتماع الطبي ين�شج كمجال جديد من جمالت بحوث العلوم ال�شلوكية، 

واملر�ص  وال�شحة  املر�شى  حول  البحوث  هذه  مثل  نتائج  اإىل  احلاجة  لتزايد  ونظرا 

الرعاية  اأداء  واأ�شلوب  ال�شحية،  بامل�شكالت  املعا�رش  املجتمع  اهتمام  وازدياد  والتطبيب 

مطلع  منذ  العلمي  التناول  هذا  اختلف  ال�شحية،  ال�شيا�شة  ومنطلقات  واأ�ش�ص  ال�شحية 

القرن اجلديد، يف �شوء تقدم املعرفة الطبية وتكنولوجيا الطب وتزايد م�شئولية الدولة عن 

الرعاية ال�شحية وحتمل تكاليفها املرتفعة، والذي زاد من اهتمام الدول املتقدمة واملتخلفة، 

بكيفية التنظيم الأمثل للقوى الب�رشية وامل�شادر ال�شحية املحدودة يف املجتمع.

علم الجتماع الطبي جمال للتداخل العلمي: 

بناء على تلك البحوث النابعة من ذلك الهتمام و احلر�ص على تاأطريه ظهر »علم الجتماع الطبي« كمجال للتداخل العلمي 

والعتماد املتبادل بني علوم متعددة، ي�شتفيد من بحوث علماء النف�ص والجتماع وعلماء النف�ص الجتماعي، وي�شتفيد كذلك  

من درا�شات الباحثني يف الطب وال�شحة العامة والأوبئة واقت�شاديات ال�شحة، وهكذا ن�شج علم الجتماع الطبي كمجاًل 

م�شرتًك بني الطب وعلم الجتماع وميدانا للبحث التطبيقي يف هذا امل�شرتك بينهما. ب�شكل اأ�شبح علم الجتماع الطبي 

يعرف باأنه جمموعة اجلهود الرامية اإىل تطوير الأفكار ال�شو�شيولوجية يف داخل �شياقات الأن�شاق الطبية، واإىل درا�شة 

الق�شايا التطبيقية  الهامة فيما يت�شل بعمليات املر�ص ورعاية املري�ص، م�شكال بذلك حلقة الو�شل بني علمي الجتماع 

بالنظم الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية،  اإىل درا�شة ق�شايا ال�شحة واملر�ص يف �شوء عالقتهما  والطب،فين�رشف 

ويتعامل مع امل�شت�شفى كن�شق اجتماعي وثقايف ، ويحلل عالقة املري�ص بالقوى العاملة الطبية وباملوؤ�ش�شات العالجية كما 

يحددها البناء الجتماعي والو�شع الطبي، لذلك جند علم الجتماع الطبي يدر�ص العوامل الجتماعية واخلدمات ال�شحية 

،والتنظيم الجتماعي للم�شت�شفى، واأ�شاليب الت�شال، واللتحاق بالعمل الطبي والدافعية، والتعليم الطبي وما يرتبط 

بها من مو�شوعات واهتمامات.
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ممار�سات املجتمعات الإن�سانية جتاه املر�ض:

ترتبط ممار�شات املجتمعات الإن�شانية جتاه املر�ص بثقافة املجتمع، حيث ي�شتجيب لها ا�شتجابة ثقافية، كما هي نظرة 

النرثوبولوجيني، اإذ اأن هناك جمتمعات ترجع ال�شفاء من املر�ص اإىل قوى غري طبيعية واأن املر�ص عقوبة اإلهية اأو تاأثري 

�شحري، وهناك جمتمعات اأخرى ترجعه اإىل النمط الثقايف الذي ن�شاأ املري�ص فيه وتربى، ولهذا ال�شبب يختلف تعريف 

املر�ص وال�شتجابة له بح�شب وجهة النظر املتبلورة يف ثقافة هذا املجتمع اأو ذاك.

اإن هذا الرتباط جعل النرثوبولوجيا الطبية تهتم بفهم ال�شحة يف اإطار املعتقدات الطبية وال�شحية ال�شائدة يف الثقافة، والتفاعل 

بني ال�شحة والثقافة، وحتليل املمار�شات الطبية احلديثة التي حتتاج اإىل ت�شورات اثنوغرافية يقدمها النرثوبولوجيون، 

وكذلك و�شع ت�شورات عالجية ت�شاعد يف التخطيط ال�شحي يف املجتمع،واإىل تقدمي اخلدمات الطبية وال�شحية.

تتطرق النرثوبولوجيا الطبية اإىل اأربع جمالت هي: النرثوبولوجيا وعلم الأوبئة، الطب ال�شعبي،املظاهر الطبية لالإن�شان، 

والطب والتغري الجتماعي، وهي ترتبط ب�شكل مبا�رش بنتائج العلوم الطبية ومناهجها يف البيولوجيا والكيمياء احليوية 

واجلينات والطفيليات والباثولوجيا والتغذية والأوبئة، ذلك مما مكنها من تقدمي العالج والروؤى لق�شايا طبية،ومما جعل 

منها انرثبولوجيا تطبيقية. 

الهتمام العلمي الجتماعي الثالث باملر�سى:

اأما الهتمام العلمي الثالث، والذي كان علمًا تطبيقيًا وممار�شة مهنية فهو اخلدمة الجتماعية الطبية، اأو العمل الجتماعي 

يف املوؤ�ش�شات الطبية وال�شحية، الذي ويعود ن�شوءه اإىل نهايات القرن الثامن ع�رش، عندما بداأت �شيدات راغبات بالتطوع 

يف  العالج  فرتات  يق�شون  ممن  وخا�شة  للمر�ص،  امل�شاحبة  م�شكالتهم  مواجهة  على  وم�شاعدتهم  املر�شى،  خدمة  يف 

امل�شت�شفيات. كانت مثل تلك املبادرات دافعًا لدى املهتمني ليعملوا على و�شع تلك اجلهود يف اإطار مهني علمي اأكادميي، 

بال�شتفادة من بروز اخلدمة الجتماعية كمهنة ت�شاعد النا�ص اأفرادًا وجماعات وجمتمعات، على حل امل�شكالت ومواجهة 

�شعوبات حياتية، وحتقيق تكيفهم وحت�شني اأدائهم يف خمتلف املجالت واملوؤ�ش�شات الجتماعية، ووازى ذاك الهتمام 

تركيز على درا�شة امل�شكالت الجتماعية والنف�شية، واإلقاء ال�شوء عليها �شمن خطة العالج، ومن ثم اإن�شاء مكاتب للخدمة 

الجتماعية بعد جناح املبادرة يف عدة م�شت�شفيات اأمريكية بالتدريج، ونتيجة لذلك ت�شكلت اجلمعية الأمريكية لالأخ�شائيني 

الطبيني 1918م، لتعمل على تطوير املجال ال�شحي الطبي للخدمة الجتماعية وممار�شتها يف املوؤ�ش�شات ذات العالقة. 

الأمريكية،  التا�شع ع�رش يف كليات اخلدمة الجتماعية  القرن  بداأ عند بداية  الأكادميي بهذا املو�شوع فقد  اأما الهتمام 

العلمية  الدرا�شات  فيه يف  التخ�ش�ص  فيها،وت�شجع  عمله  اأن ميار�ص  الجتماعي  لالأخ�شائي  التي ميكن  املجالت  كاأحد 

يتعلق  ما  على  امليداين  العملي  والتدريب  النظرية  اخللفية  على  فيها  ويركز  والدكتوراه،  املاج�شتري  م�شتوى  على 

ال�شلوك  واأمناط  والت�رشفات  والحتياجات  اخل�شائ�ص  معرفة  والعامة،  ال�شخ�شية  وال�شحة  واملر�ص  باملري�ص 

بالتاأمني  اخلا�شة  والت�رشيعية  القانونية  الق�شايا  على  والتعرف  واأ�رشهم،  للمر�شى  والجتماعية  النف�شية  والأحوال 

واملهنية. واملالية  الإدارية  باأبعادها  امل�شاعدة  اإمكانيات  املهني،واإدراك  والتاأهيل  الجتماعي  وال�شمان   ال�شحي 

وبذلك ات�شحت معامل العمل الجتماعي الطبي اأو اخلدمة الجتماعية الطبية MEDICAL SOCIAL WORK  كواحد 

من جمالت اخلدمة الجتماعية، تقوم ممار�شته على فل�شفة ومعارف وقيم ومبادئ هذه املهنة واأ�شاليبها وطرقها،متار�ص 

يف املوؤ�ش�شات الطبية وال�شحية ،�شواء كانت هذه املوؤ�ش�شات وقائية اأو عالجية اأو اإمنائية اأو تاأهيلية، و�شمن ما تقدمه 

من دعم خمتلف الأن�شاق الفرعية داخل الن�شق الطبي. يقوم به اخت�شا�شيون اجتماعيون اأعدوا خ�شي�شًا لهذا النوع من 

العمل، واكت�شبوا املعارف واخلربات واملهارات املهنية الالزمة لإجناح هذا العمل يف هذا املجال. ول يقت�رش تعامل اخلدمة 

الإدارة  تتعامل مع  بطبيعة احلال، فهي  باأكملها  الطبية  املوؤ�ش�شة  تتعامل مع  بل  املري�ص،  تعاملها مع  على  الجتماعية 

تتكامل  العمل، حتى  وبيئة  كالأ�رشة  للمري�ص  املختلفة  البيئات  مع  تتعامل  كما  والإداريني،  التمري�ص  وهيئة  والطبيب 

املري�ص كوحدة واحدة ذات جوانب اجتماعية ونف�شية  الأهداف املرجوة. وتتعامل مع  بالتايل  العالج وحتقق  اأ�شاليب 

وج�شمية وذهنية، وذات اأهداف وقائية وعالجية واإمنائية، تتالئم مع الأهداف الطبية، �شعيًا لإفادة املري�ص من جهود 

الفريق الطبي، ليتماثل لل�شفاء اأول ويحقق اأق�شى اأداء اجتماعي له يف اأ�رشع وقت.
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قناعات اجتماعية يف رعاية املر�سى:

تقوم عمليات اخلدمة الجتماعية على جمموعة من القناعات تنظر اإىل اجلهد الجتماعي املهني جزء من الرعاية الجتماعية 

املتاحة للمواطنني يف خمتلف املجالت ومن �شمنها املجال الطبي ال�شحي، لذا تعترب الرعاية الجتماعية خدمات منظمة، 

الحتياجات  ملقابلة  ا�شتجابة  ت�شكل  اجتماعية،  تنظيمات  خالل  من  للتنظيم،وتوؤدى  تخ�شع  الجتماعية  الرعاية  اأن  اإذ 

الأ�شا�شية والثانوية للمواطنني، واإن الرعاية ذات قيمة اأخالقية، اإذ اأنها ت�شتمد وجودها من القيم الروحية والإن�شانية 

ت�شتعبد  املجتمع،  يكفلها  الرعاية الجتماعية م�شئولية اجتماعية  واإن  الإن�شان،  لأخيه  الإن�شان  اإىل م�شاعدة  تدعو  التي 

دوافع الربح والك�شب املادي، فهي ت�شكل حقًا من حقوق الأفراد التي ميكن احل�شول عليها بدون مقابل مادي، على اأن 

اأن برامج الرعاية الجتماعية خدمات ا�شتهالكية، واإمنا هي ذات مردود اجتماعي واقت�شادي، من خالل  ل يعني ذلك 

اإ�شباع احلاجات الإن�شانية والإقالل من حدة امل�شكالت، مما يرتتب عليه تنمية املوارد الب�رشية، اإذ اأن الرعاية الجتماعية 

يف املجتمعات املعا�رشة من احلقوق الأ�شا�شية فهي حق من حقوق الإن�شان التي تتمثل يف اخلدمات الجتماعية املبا�رشة، 

ملعاجلة  عند مواجهتها  والعقلية والجتماعية. وهي  والنفي�شة  الإن�شانية اجل�شيمة  الحتياجات  اإ�شباع  على  تعمل  التي 

من  الأفراد  وقاية  بهدف  الإن�شانية  الحتياجات  ملقابلة  مواجهتها  ويف  العالجي،  بالجتاه  تت�شم  الجتماعية  امل�شكالت 

الوقوع يف امل�شكالت، فاإنها تت�شم بالجتاه الوقائي، وهي ت�شعى لتحقيق اأهداف اإمنائية من خالل تنمية قدرات الأفراد 

وح�شن ا�شتثمارها ل�شاحلهم ول�شالح املجتمع، وملا كانت احلاجات الإن�شانية متعددة ومتنوعة ومرتابطة، فان مقابلة 

جزء منها واإغفال اجلزء الآخر، ي�شكل ق�شورًا يف برامج الرعاية الجتماعية، لأنه يرتتب عليه ظهور العديد من امل�شكالت، 

لذلك فاإن برامج الرعاية الجتماعية تتعدد وتتنوع اأي�شا حتى ميكن مقابلة احتياجات الإن�شان املتعددة واملتنوعة، كما 

اأنها ل تقت�رش على فئة دون اأخرى حتى حتقق اأهدافها، فرعاية الأطفال دون اأ�رشهم يبقيهم دون رعاية، لذا فان برامج 

الرعاية الجتماعية تقدم ملختلف فئات ال�شكان يف جميع اأنحاء املجتمع.

خامتة:

متثل اخلدمة الجتماعية الطبية، التعامل املهني لنظام الرعاية الجتماعية يف القطاع الطبي 

مع  مهنية  عالقة  تكوين  اإىل  الجتماعي  الخت�شا�شي  خالل  من  ت�شعى  وهي  ال�شحي، 

املر�شى، وذلك بق�شد م�شاعدة املر�شى على التخل�ص من املر�ص والتماثل لل�شفاء، واإزالة 

امل�شاعر ال�شلبية التي يعاين منها، كال�شعور بالنق�ص اأو احلرمان، اأو اأيه اأمرا�ص نف�شية، 

واأولوياته،  املري�ص يف حتديد احتياجاته  العالج، وم�شاعدة  يوؤثر على �شري خطة  مما قد 

وحتديد م�شكلته واقرتاح اخلطة املنا�شبة ملواجهتها بالعتماد على نف�شه، وكذلك تن�شيق 

اجلهود لتقدمي امل�شاعدة للمر�شى، بجهود العاملني باملوؤ�ش�شة الطبية، �شمن عمل فريقي، 

مكتب  املوؤ�ش�شة.وي�شعي  يف  العاملني  و�شائر  والأخ�شائيني  الأطباء  جهود  فيه  تتكامل 

اخلدمة الجتماعية يف املوؤ�ش�شة الطبية اإىل تعديل بع�ص اأهداف املوؤ�ش�شة ل�شالح املر�شى، 

ويدافع عن م�شاحلهم داخل امل�شت�شفى ولدى املوؤ�ش�شات الأخرى كاملوؤ�ش�شات التي يعمل 

املر�شى فيها. عدا عن تعاون هذه املكاتب مع خمتلف الدوائر الطبية وال�شحية يف حتقيق 

الر�شالة ال�شامية لهذا القطاع احليوي من بني قطاعات املجتمع من اأجل �شعادة املواطن 

ورفعة الوطن. 
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اإدارة النفايات الطبية

اإعداد: مكتب ال�سالمة العامة والبيئة

تعترب النفايات املتولدة من العملية العالجية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اإحدى امل�شاكل 

البيئة  على  امللوثات  اأخطر  من  النفايات  هذه  تعترب  حيث  امل�شت�شفى،  اإدارة  تواجه  التي 

والإن�شان اإذا مل تتم اإدارتها بالطرق الآمنة وال�شليمة، حيث اإنها من اأهم امل�شادر للمخاطر 

امليكروبات  لنمو  وخ�شبة  مثالية  بيئة  من  النفايات  تلك  حتتويه  ملا  وذلك  البيولوجية 

والفريو�شات والفطريات والتي تنتقل للعاملني بامل�شت�شفى من خالل ال�شتن�شاق واللم�ص 

وكافة طرق التعر�ص الأخرى، وت�شمل اإدارة النفايات الطبية يف امل�شت�شفى جميع املراحل 

التي متر بها هذه النفايات من مكان تولدها وجمعها ونقلها والتخل�ص منها اأو تدويرها 

العمليات  خمتلف  عن  الناجتة  والغازية  وال�شائلة  ال�شلبة  الطبية  املواد  نفايات  وت�شمل 

العالجية يف امل�شت�شفى.

ولأهمية هذا املو�شوع حمليًا وعامليًا �شدر القانون املعدل لتعليمات اإدارة النفايات الطبية عام  2001 ال�شادر عن وزارة 

ال�شحة الأردنية واملت�شمن اإلزام جميع موؤ�ش�شات الرعاية الطبية واملختربات الطبية ومراكز الأبحاث الطبية وم�شانع 

األلتزام  اململكة  يف  املنزيل  التمري�ص  وموؤ�ش�شات  البيطري  الطب  وعيادات  البيطرية  و  الب�رشية  الأدوية  وم�شتودعات 

باأحكام هذا القانون وب�شكل �شارم وحما�شبة املخالفني لتعليمات هذا القانون قانونيًا وذلك حفاظا على ال�شحة والبيئة 

يف اململكة.

بداية يجب التعرف على تلك النفايات من حيث مكوناتها واأماكن توالدها وكيفية التعامل معها والطرق ال�شليمة للتخل�ص 

منها بدون اأي ملوثات للبيئة اخلارجية.

تعريف النفايات الطبية: هي الأبر واحلقن والقطن وال�شا�ص وبقايا العينات امللوثة ب�شوائل ودماء املر�شى، والنفايات 

ال�شيدلنية والكيماوية واأحيانا النفايات امل�شعة ونفايات العمليات من الأع�شاء الب�رشية وغريها.

 ت�شري الدرا�شات العلمية اإىل اأن كل �رشير ينتج يف امل�شت�شفى ما معدله ) 0.5 – 1.5( كغم من النفايات يوميًا، وت�شّنف 

)10- 25%( من نفايات امل�شت�شفيات على اأنها خطرة، وفق كفاءة الفرز داخل امل�شت�شفى ومنع اختالط النفايات العادية 

بالنفايات الطبية، واأي�شًا وفق اأنواع املعاجلات التي تقدمها امل�شت�شفى، ومبا اأن تلك النفايات م�شدرها املري�ص فهي قد 

حتتوي على م�شببات املر�ص من بكترييا وفريو�شات وفطريات وغريها الأمر الذي دعا م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اإىل 

الهتمام بهذه امل�شكلة بعدما اأثبتت بع�ص الدرا�شات والبحوث م�شوؤولية هذا النوع من النفايات يف اأحداث اأمرا�ص واأوبئة 

فتاكة و�رشيعة النت�شار. واملعروف عن هذا النوع من النفايات اأنه اأكرث خطورة من اأي نوع اأخر من النفايات ملا قد ت�شببه 

من اأ�رشار لالأفراد والبيئة ب�شفة عامة.
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ت�سنيف النفايات الطبية:

يتم ت�شنيف النفايات الطبية ح�شب خطورتها على النحو التايل: 

1- نفايات عادية )منزلية(

هي نوع من النفايات ل ي�شكل اأي خطورة على �شحة الإن�شان، مثل الأوراق والزجاجات الفارغة املحتوية على مواد   

غري خطرة، وبع�ص املواد البال�شتيكية والعلب الفارغة وبع�ص بقايا الأدوية العادية غري اخلطرة وكلها نفايات عادية 

وغري �شامة اأو �شارة وهذه ل خوف منها على البيئة .

2- نفايات خطرة و�سامة تنق�سم اإىل:

اأ. نفايات باث�ل�جية

وهي غاية يف اخلطورة حيث تت�شمن بقايا غرف العمليات اجلراحية من جراحات وت�شمل اأع�شاء ب�رشية م�شتاأ�شلة   

حتتوي ميكروبات الأمرا�ص مثل الدم و�شوائل اجل�شم الناجتة عن العمليات والتي قد حتتوي على الكثري من الأمرا�ص  

وت�شمل ذلك اأي�شا بقايا املختربات من �شوائل التحليالت وبقايا العينات التي ت�شتخدم يف التحاليل بالإ�شافة اإىل نواجت 

التفاعالت الكيميائية التي تلقى بعد معرفة نتائج التحاليل وكلها نفايات غاية يف اخلطورة، ول يجب اأن تعامل مثل 

هذه النفايات معاملة النفايات العادية بل يجب اأن تو�شع يف اأكيا�ص �شفراء اللون وعبوات لالأدوات احلادة واملوجودة 

يف كافة الوحدات والأق�شام املختلفة يف امل�شت�شفى وتعامل معاملة خا�شة للتخل�ص منها ول يكون ذلك باإلقائها مع 

النفايات العادية حيث ي�شكل ذلك و�شطًا جيدًا لنمو اجلراثيم .

ومن خماطر هذه النفايات الكيماوية والدوائية اأي�شا اإذا األقيت مع النفايات العادية باأن تتغري تركيبتها وتتحول من   

نفايات عادية اإىل نفايات �شامة وخطرة جدًا على �شحة الإن�شان والبيئة. ولذا يجب توخي احلر�ص يف معاجلتها بطرق 

حتد من انت�شارها يف البيئة اخلارجية.

ب . نفايات مل�ثة

وهي تلك النفايات الناجتة من م�شتلزمات اجلراحة مثل ال�شمادات امللوثة وامل�شتهلكات الطبية التي مت ا�شتخدامها    

يف غرف العمليات وقفازات الأطباء التي ي�شتخدمونها يف اجلراحة والقطن امللوث والإبر والأدوات احلادة واحلقن 

ال�رشجية وغريها من النفايات امللوثة يف حد ذاتها والتي قد ت�شكل م�شدرًا للعدوى يف حالة تعر�ص العاملون لها من 

اأطباء وممر�شني وغريهم .

3- نفايات الكيماويات وامل�اد اخلطرة وامل�اد امل�سعة:

  عادة تكون غري معدية ، ولكن يتم التخل�ص منها �شمن ا�شرتاطات خا�شة ل�شدة خطورتها على الإن�شان والبيئة.

دور م�ست�سفى اجلامعة يف اإدارة النفايات الطبية: 

تعترب م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من امل�شت�شفيات الرائدة يف جمال املحافظة على ال�شحة وال�شالمة العامة والبيئة وذلك 

عن طريق اللتزام بتطبيق اأق�شى املعايري املحلية والعاملية املتعلقة باإدارة النفايات الطبية، واملتمثلة يف مايلي: 

واأق�شام  وحدات  كافة  يف  املتولدة  الطبية  النفايات  مع  للتعامل  امل�شت�شفى  يف  وامللزمة  اخلا�شة  ال�شيا�شات  •و�شع  	
امل�شت�شفى يف جميع مراحلها وخمتلف اأنواعها اإىل اأن يتم التخل�ص النهائي منها بطريقة اآمنه و�شليمة  .

•و�شع هذه ال�شيا�شات على موقع واأنظمة احلا�شوب يف امل�شت�شفى . 	
•وجود عدد من اللجان اخلا�شة باإدارة النفايات واملواد اخلطرة يف امل�شت�شفى . 	

النفايات والتعريف  اإدارة  •تدريب جميع العاملني واملتدربني يف امل�شت�شفى من جميع الدوائر الطبية والإدارية على  	
مبدى خطورتها على ال�شحة والبيئة.

•توزيع البو�شرتات والن�رشات التعليمية  يف جميع مرافق امل�شت�شفى لتعريف املوظفني واملراجعني ب�رشورة اللتزام  	
ب�شيا�شة فرز النفايات يف امل�شت�شفى  .
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•الرقابة امل�شتمرة على عملية اإدارة النفايات يف امل�شت�شفى من قبل مكتب ال�شالمة العامة والبيئة ومكتب منع العدوى  	
بالتعاون مع اجلهات الرقابية الر�شمية املختلفة منها وزارة �شحة ووزارة البيئة واأمانة عمان وهيئة تنظيم العمل 

الإ�شعاعي والنووي الأردنية.

•توفري كافة امل�شتلزمات املطلوبة من اأيدي عاملة ومواد واأماكن التخزين والنقل وغريها. 	
•عقد التفاقيات مع اجلهات اخلارجية للتخل�ص النهائي من النفايات مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة  	

واأمانة عمان.

• يف الوحدات الأق�شام من اأجل عملية التطهري احلراري ) املعاجلة احلرارية  	Autoclave توفري عدد كبري من اأجهزة ال

Thermal Treatment ( خ�شو�شا يف املختربات الطبية.

•مت توفري معدات الوقاية ال�شخ�شية لكافة العاملني للوقاية من خطورة النفايات الطبية. 	
اأو مكتب ال�شالمة العامة لهذه  •التعاون مع اجلهات الر�شمية املختلفة وتقدمي امل�شاعدة من قبل مكتب منع العدوى  	

اجلهات للحد من م�شاكل وخماطر النفايات الطبية مثل الكليات الطبية والعلمية يف اجلامعة الأم.

واإ�شهاما من م�شت�شفى اجلامعة باحلفاظ على البيئة املحيطة فقد مت اإلغاء املمرد )احلارقة( الذي كان ي�شتخدم يف حرم 

امل�شت�شفى حلرق النفايات الطبية وذلك ب�شبب انبعاثات الدخان واملواد ال�شارة الناجتة عن عملية حرق هذه النفايات ، 

حيث مت توقيع اتفاقية للتخل�ص من النفايات عن طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا يف حمافظة اربد رغم  تكلفتها العالية 

على امل�شت�شفى يف عملية تخزينها ونقلها وحرقها، كما ويتم التخل�ص من نفايات املواد والكيماويات اخلطرة عن طريق 

وزارة البيئة يف منطقة ال�شواقة جنوب عمان، اأما النفايات النووية والطبية امل�شعة فهي تعالج �شمن ا�شرتاطات خا�شة 

يتم مراقبتها عن طريق هيئة تنظيم العمل الإ�شعاعي والنووي الأردنية، وبالن�شبة للنفايات املنزلية وباقي النفايات التي ل 

ت�شكل خطورة على ال�شحة والبيئة فيتم التخل�ص منها عن طريق اأمانة عمان من خالل الآليات التابعة لالأمانة و�شيارات 

النفايات املوجودة يف امل�شت�شفى واملخ�ش�شة لهذه الغاية.

ومن خالل ما �شبق يتبني لنا الهتمام الكبري من قبل اإدارة امل�شت�شفى باإدارة النفايات الطبية الأمر الذي �شاهم بح�شول 

التفتي�ص  قبل جلان  من  كبري  ور�شا  وتقدير  والدولية  الوطنية  العتماد  و�شهادات  اجلوائز  من  العديد  على  امل�شت�شفى 

املختلفة بالتزام امل�شت�شفى بتطبيق قوانني ال�شحة وال�شالمة العامة يف هذا املجال.
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ر�شد الآثار اجلانبية لالأدوية

ال�سيدلنية : اإميان م�ّساد

وال�سيدلنية : دميه ابراهيم

دائرة ال�شيدلة – م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

التعريف بعلم ر�سد الآثار اجلانبية لالأدوية: 

هو العلم والأن�شطة املت�شلة بك�شف تقييم، فهم ومنع الأعرا�ص اجلانبية اأو اأي م�شكالت اأخرى 

متعلقة بالأدوية.

اجلانبية  الآثار  مع  التعامل  عند  رئي�شيني  طبيني  م�شطلحني  بني  بالفرق  الإملام  يجب  البداية  يف 

لالأدوية.

اجلانبية   الآثار  ر�شد  علم  يدر�شه  ما  وهو   -   Adverse drug reaction م�شطلحي  بني  الفرق 

 .  Adverse drug event وم�شطلح - pharmacovigilance
ال�شارة  اأو  املزعجة  ال�شتجابة  هو  للدواء(  اجلانبي  العر�ص  )وهو   :Adverse drug reaction
وغري املق�شودة التي قد حتدث خالل ا�شتخدام اجلرعات العتيادية من الدواء ولالأغرا�ص الطبية 

امل�شتخدم فيها هذا العالج �شواء كانت ت�شخي�شية، وقائية اأو عالجية.

للعالج  ا�شتجابة �شارة  اأي  العالج(  ا�شتخدام  عن  الناجت  Adverse drug event: وهو )احلدث 
)عند ا�شتخدامه يف اجلرعة العتيادية اأو جرعة زائدة( اأو اأي �رشر مت�شل با�شتخدام العالج مثل 

)وقف العالج(. 

مالحظة: العر�ص اجلانبي للدواء هو نوع من اأنواع احلوادث الناجتة عن ا�شتخدم العالج.

هناك اأي�شا م�شطلح اآخر خمتلف )side effect( وهو �شبيه بـ )Adverse drug reaction( ولكن 

ميكن اأن يكون العر�ص اجلانبي للدواء مفيدا عندها. 

-  اأهمية علم ر�سد الآثار اجلانبية: 

ال�شلبية والتفاعالت الدوائية خالل املرحلة التي ت�شبق طرح امل�شتح�رش  اإن املعلومات التي  يتم جمعها عن الأعرا�ص 

ال�شيدلين للتداول هي يف الواقع غري كافية وذلك لأن : 

التجارب ال�رشيرية قد اقت�رشت على عدد حمدود من املر�شى والذين ل ميثلون املجتمع كامال، كما اأن هذه التجارب   -1

ميكن اأن تختلف عن الظروف املحيطة باملر�شى يف واقع احلال،  خالل فرتة عالجهم والتي قد متتد ملدة اأطول من 

الوقت الذي ا�شتغرقته هذه التجارب 

املعلومات التالية غالبًا ما تكون غري مكتملة:   -2

ردود الفعل ال�شلبية النادرة واخلطرية   -1

التداخالت الدوائية مع بقية الأدوية والأغذية.  -2

جتربة ا�شتخدام هذه الأدوية على �رشائح معينة من املجتمع مثل )الأطفال، امل�شنني، الن�شاء احلوامل واملر�شعات(   -3

نظرا ل�شعوبة هذه التجارب وعدم �رشورتها عند ت�شويق املنتج .
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بداية ر�سد الآثار اجلانبية:

الدويل  الربنامج   WHO العاملية  ال�شحة  منظمة  اأن�شاأت  لالأدوية،  اجلانبية  بالأعرا�ص  املتعلقة  البيانات  جلمع  كو�شيلة 

ملراقبة الأدوية يف عام 1968 بحيث يقوم هذا املركز بتحليل التقارير الواردة يف قاعدة البيانات من اأجل : 

حتديد اأعرا�ص الإنذار املبكر لالآثار اجلانبية اخلطرية لالأدوية   -1

تقييم املخاطر الناجتة عن هذه الأعرا�ص اجلانبية  -2

اإجراء اأبحاث تدر�ص اآليات عمل هذه الأدوية للم�شاعدة يف تطوير اأدوية اأكرث اأمانا واأكرث فعالية وحاليا تقوم املوؤ�ش�شة   -3

العامة للغذاء والدواء يف الأردن  JFDA بالتعاون مع WHO بر�شد الآثار اجلانبية لالأدوية يف الأردن حيث اأن�شئ مركز 

لهذا الغر�ص يف املوؤ�ش�شة. وللمركز �شباط ارتباط يف معظم املوؤ�ش�شات ال�شحية مثل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية حيث 

ميكن الت�شال مع �شابط الرتباط )م�شاعد مدير دائرة ال�شيدلة( على هاتف 2880 اأو  2268من داخل امل�شت�شفى.

من الذي يجب اأن يبلغ عن الأعرا�ض اجلانبية لالأدوية؟

ال�شحية،  الرعاية  ممار�شو  الأطباء،  مثل  املعلومات،  لهذه  الأمثل  امل�شدر  هم  ال�شحية:  الرعاية  يف  املتخ�ش�شون   .1

اخت�شا�شيو الرعاية الباطنية واأطباء الأ�شنان. 

اأن يقدم العالج للمري�ص وبالتايل تقع على عاتقه  اأي من يعمل يف جمال الرعاية ال�شحية ممن ميكن  اأو  املمر�شون   .2

م�شوؤولية التبليغ عن الأعرا�ص اجلانبية التي ميكن اأن يتعر�ص لها مر�شاهم ب�شبب الأدوية.

ال�شيادلة : يكن اأن يوؤدي ال�شيادلة دورًا هامًا يف الت�شجيع على التبليغ عن الأعرا�ص اجلانبية لالأدوية كما وميكنهم تقدمي   .3

معلومات اإ�شافية فيما يتعلق بالأدوية الأخرى التي يتناولها املري�ص �شواء يف وقت العر�ص اجلانبي اأو ما قبل ذلك. 

املر�شى وذووهم: ميكن للمر�شى وذويهم اأي�شا التبليغ عن الأعرا�ص اجلانبية لالأدوية اإما عن طريق طبيبهم املتابع   .4

للحالة املر�شية اأو مبا�رشة عن طريق املنظمة الأردنية للغذاء والدواء JFDA ويجب ا�شتئذان املري�ص عند خماطبة 

مقدم الرعاية ال�شحية لأخذ معلومات اإ�شافية اأو التاأكد من املعلومات

اأي  عن  التبليغ  واجبها  ومن  منتجاتها  �شالمة  عن  الأول  املقام  يف  امل�شوؤولة  هي  كونها  لالأدوية:  امل�شوقة  ال�رشكات   .5

اأثر جانبي خطري ملركز ر�شد الآثار اجلانبية اأما بالن�شبة لالآثار غرياخلطرية فيمكن اإدراجها �شمن التقارير املعدة 

با�شتمرار لتحديث معلومات العالج وهناك موظف م�شوؤول حاليًا عن ر�شد الآثار اجلانبية لأدوية ال�رشكة التي يعمل 

بها ويقوم بالتعاون مبا�رشة مع املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء.

خ�سائ�ض التقرير اجليد للتبليغ عن الأعرا�ض اجلانبية لالأدوية: 

على  باحتوائه  اجليد  التقرير  يت�شف  و  له  اجلانبي  والأثر  الدواء  بني  العالقة  حقيقة  لتقرير  مهمة  التقرير  نوعية  اإن 

العنا�رش التالية: 

و�شف العر�ص اجلانبي اأو تطور املر�ص مبا يف ذلك الوقت حتى بداية ظهور عالمات اأو اأعرا�ص وكذلك خطورة هذا   -1

العر�ص.

ال�شيدلين،  ال�شكل  اجلرعة،  الرتكيز،  ال�شم،  )مثل  لها  امل�شاحبة  والأدوية  فيها  امل�شتبه  لالأدوية  تف�شيلي  و�شف   -2

طريقة العطاء، تعليمات ال�شتخدام، مدة ال�شتخدام، رقم الدفعة خا�شة املطاعيم(.

�شفات املري�ص وت�شمل ال�شم اأو احلروف الأولية، العمر، اجلن�ص، الوزن، واحلالة اجل�شمية العامة قبل بدء العال ج   -3

بالدواء امل�شتبه فيه، الأمرا�ص امل�شاحبة، الأدوية امل�شاحبة، تاريخ املر�ص يف العائلة ووجود عوامل خطورة اأخرى

توثيق التعرف على الأعرا�ص اجلانبية مبا يف ذلك توثيق الطرق امل�شتخدمة لت�شخي�ص هذه الأعرا�ص .  -4

امل�شار ال�رشيري للعر�ص اجلانبي والعر�ص املرتتب على املري�ص مثال ، اإدخال اإىل امل�شت�شفى ، وفاة.  -5

التدابري العالجية وفحو�شات املخترب ذات ال�شلة خالل وبعد فرتة العالج مبا يف ذلك امل�شتوى يف الدم اإن اقت�شى   -6

احلال.

اأي معلومات اأخرى ذات �شلة )مثال تفا�شيل تتعلق باأعرا�ص جانبية ايجابية تتعلق باملري�ص( .  -7
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اأية معلومات مت�شلة مبحاولة اإعادة اإعطاء العالج اأو اإيقاف املحاولة .  -8

ميكن احل�شول على تقرير ر�شد الآثار اجلانبية من دائرة ال�شيدلة يف امل�شت�شفى )ال�شيدليات(، اأو مركز ر�شد الآثار 

اجلانبية يف املوؤ�ش�شة العامة للغذاء و الدواء، اأو النرتنت كما ويتم ت�شليمه اأي�شا اإىل نف�ص الأماكن.

ولكن حتى يكون التقرير مقبول ، يجب اأن يعباأ يف هذا التقرير اأربعة اأق�شام ب�شكل اأ�شا�شي:

 

وهذه الأق�شام الأربعة هي اأقل معلومات جلعل التقرير مفيدًا واإدراجه �شمن التقارير الإح�شائية الوطنية لر�شد الآثار 

اجلانبية وذلك لتحليله وال�شتفادة من معلوماته.

ما هي الأعرا�ض اجلانبية ال�اجب التبليغ عنها؟

ينبغي التبليغ عن الأعرا�ص اجلانبية وامل�شتبهة لالأدوية التي ت�رشف بو�شفة طبية، الأدوية التي تباع دون و�شفة طبية 

والأع�شاب الطبية عما يلي: 

الأدوية اجلديدة: يبلغ عن جميع الأعرا�ص اجلانبية اخلطرية اأو غري امل�شبوقة لهذه الأدوية.  -1

يبلغ عن الأعرا�ص اجلانبية التي تزايد تكرار حدوثها عما كان �شابقا  -2

يبلغ عن الأعرا�ص اجلانبية الناجتة عن تفاعالت الدواء مع اأدوية اأخرى، مع الأغذية اأو مع املكمالت الغذائية ) �شواء   -3

امل�شنعة منها اأو الع�شبية( لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 18 �شنة: ينبغي التبليغ عن الأعرا�ص اجلانبية امل�شتبهة 

حتى لو مل يكن الدواء مرخ�شا لال�شتخدام يف الأطفال. التجارب ال�رشيرية ل ت�شمل عادة الأطفال، وت�شتخدم العديد 

من الأدوية يف عالج الأطفال حتى اإذا مل ترخ�ص لهذا الغر�ص. هذا يعني اأن مراقبة �شالمة الدواء يف هذه الفئة العمرية 

لها اأهمية خا�شة. 

كيف يتم التعرف على الأعرا�ض اجلانبية لالأدوية؟

ت�شاعد الطرق التالية يف تقييم احتمالية حدوث الأعرا�ص اجلانبية لالأدوية: 

التاأكد من اأن العالج املو�شوف هو نف�ص العالج املعطى وقد اأخذه املري�ص بنف�ص اجلرعة املن�شوح بها.   -1

اأخذ التاريخ املر�شي وعمل الفح�ص ال�رشيري ب�شكل متكامل:  -2

-  يجب اأخذ التاريخ املر�شي والدوائي  

-   يحتمل دائما وجود عر�ص جانبي للدوا ء كم�شبب للحالة املر�شية  

-  ا�شتثناء اأي م�شبب للحالة املر�شية، مثل التاريخ املر�شي للمري�ص، اأدوية اأخرى والتي قد توؤخذ مثال بدون و�شفة   

An identifiale patient

at least one of the following 
patient initials
sex
age at time of reaction or date of birth 
weight

suspected medicine

name
strength
dose, frequency
dosage form
route of administration
indication for use
duration of use, date started, date stopped
batch number (especially for vaccines)

an identifiable reporter

name, initials
address
contact details
qualification (if healthcare professional)

suspected adverse reaction

description of the reaction
expectedness of the reaction (in accordance 
with the approved product information)
seriousness of the reaction
date of the reaction started, stopped
outcomes attributed to adverse reaction
relevant tests/laboratory data (if available)
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Drug classes commonly reported with 
adverse drug reactions
Non steroidal anti-inflammatory drugs
Anti-depressants
antibiotics
Anti-epileptics
Analgesics and antipyretics
bronchodilators
immunosuppressants
antidiabetics

Most commonly reported adverse drug 
reactions
rash
vomiting
nausea
Abdominal pain
headache
Renal failure
hypertension
fever
death

طبية اأو اأي اأدوية اأو اأغذية اأخرى. 

حماولة معرفة الزمن للحالة املر�شية، مثال: هل ظهرت الأعرا�ص مبا�رشة بعد تناول العالج؟ قد تظهر اأعرا�ص الأثر   -3

الدواء وحدوث  اأن يكون الوقت بني تناول  اأو بعد مدة من الزمن وبذلك يجب  للدواء مبا�رشة بعد تناوله  اجلانبي 

الأعرا�ص متوقعًا ومنطقيًا. 

عند ال�شك بوجود عالقة بني احلالة املر�شية والدواء يجب عمل فح�ص �رشيري متكامل وفحو�شات خمربية �شاملة ،   -4

مالحظة:  القليل من الأدوية حتدث عوار�ص �رشيرية مميزة .

كانت  ان  فقط  اإعطائه  وتعاد جتربة  املري�ص،  يوؤثر يف حالة  اإعطائه  اعادة  اأو  العالج  كان وقف  اإذا  ما  درا�شة  يجب   -5

�رشورة ا�شتخدامه تتجاوز خطورة العار�ص .

التاأكد من مراجع الدواء اإن كان العار�ص ممكن احلدوث.  -6

مالحظة:  تذكر اأن العار�ص اإن كان غري مدونًا يف مراجع الدواء فهذا ل يعني اأنه لي�ص نتيجة لإعطائه.   

التبليغ عن العر�ص اجلانبي لل�شخ�ص امل�شوؤول يف امل�شت�شفى اأو املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء.  -7

مدى خط�رة الأعرا�ض اجلانبية: 

الوفاة: تقييم ما اذا كانت الوفاة متعلقة مبا�رشة بالدواء.   -1

تهديد احلياة : هل كان املري�ص معر�شًا للوفاة عند حدوث العار�ص املر�شي اأو اأن ال�شتمرار يف اإعطائه قد ي�شببب   -2

الوفاة. 

الدخول اإىل امل�شت�شفى.   -3

الإعاقة.   -4

حدوث ت�شويه يف اخللقة اأو م�شار على اجلنني.   -5

اأي عر�ص طبي مهم.   -6

املبادئ الأ�سا�سية لعمل تقرير �سحيح: 

•كتابة التقرير يف وقته. 	
•ا�شتمرار ال�شك بعالقة العالج بالعر�ص اجلانبي حتى يثبت عك�ص ذلك واملتابعة. 	

•الدقة واكتمال التقرير.  	
ماذا يحدث للبالغات املقدمة عن الأعرا�ض اجلانبية لالأدوية؟ 

•�شوف ت�شتخدم املعلومات التي مت احل�شول عليها من هذه التقارير لت�شجيع ال�شتخدام الآمن لالأدوية على ال�شعيدين  	
املحلي والدويل. 

اأ�شا�ص  على  حتليلها  ليتم  لالأدوية  اجلانبية  لالأعرا�ص  الوطنية  البيانات  قاعدة  اإىل  املقدم  التقرير  يف  اإدخالها  •�شيتم  	
منتظم. 

من جميع ما �شبق، جند اأن تبليغ الكوادر الطبية عن هذه الأعرا�ص اجلانبية قد ي�شاهم يف اإنقاذ حياة مر�شاهم.

يف اأقرب وقت ممكن

التقارير عن احلوادث العر�شية املتوقعه

معروفة اأو لي�شت، خطرية اأو لي�شت

هي مفيدة ومهمة

حتى عند عدم التاأكد من وجود اأو عدم
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البيئة الجتماعيـة

منى حممد الع�يدي

الباحثة الجتماعية- م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

تتكون البيئة الجتماعية من الأ�رشة، واحلالة القت�شادية، واملدر�شة والعمل، واملجتمع املحلي، واملوؤ�ش�شات والعوامل 

اإ�شباع  فر�ص  توفر  التي  هي  الجتماعية  والبيئة  ونظم.  وتقاليد  عادات  من  ت�شمنه  مبا  املجتمع  يف  ال�شائدة  الثقافية 

والتنا�شل، وتعترب هذه  والراحة واحلركة  والنمو  كالطعام  الف�شيولوجية  اإ�شباع احلاجات  الإن�شانية ومنها  احلاجات 

احلاجات الأولية من الأمور الأ�شا�شية وبدون اإ�شباعها يتعر�ص الفرد للهالك .كذلك تهيئ البيئة الفر�ص لإ�شباع احلاجات 

الجتماعية كاحلاجة اإىل تكوين عالقات ال�شداقة والزمالة، واحلاجة اإىل التعليم، والعمل وامللب�ص والرتباط باملجتمع، 

والمتالك والزواج، واإ�شباع احلاجة النف�شية كاحلاجة اإىل النتماء واحلب والتقدير والأمن، والقبول، والنجاح، وتاأكيد 

الذات. ويوؤدي احلرمان من اإ�شباع احلاجات الجتماعية اإىل كراهية املتجمع وما ميثله من قّيم وقواعد ومثل. واحلرمان 

من اإ�شباع احلاجات النف�شية يوؤدي اإىل القلق وما ي�شاحبه من خماوف وا�شطرابات و توتر واىل �شعف الثقة بالنف�ص 

والإح�شا�ص بالتعا�شة وال�شقاء.

وتتوقف عمليات التكّيف الجتماعي على مدى ما توفره البيئة وما تقدمه للفرد من القدرة واملهارة وال�شتب�شار الذي 

يي�رش له اإ�شباع حاجاته،وتوؤكد العلوم ال�شلوكية اأن القدرات واملهارات تتكون لدى الفرد خالل مراحل حياته املبكرة 

عن طريق الرتبية ال�شوية. فالتكيف يف الواقع هو حم�شلة ملجموعة اخلربات والتجارب التي مر بها الفرد واأثرت يف 

الأ�شلوب الذي يتبعه لإ�شباع حاجاته وطريقة تعامله مع الآخرين.

ويرتبط التكيف الجتماعي بقدرة الفرد على تقبل نف�شه، اإذ توؤثر فكرة الفرد عن ذاته يف منط ال�شلوك الذي يلجاأ اإليه يف 

املواقف املختلفة، والفرد الذي ل ير�شى عن نف�شه يتعر�ص دائما لالإحباط وال�شعور بالعجز وعدم الثقة بالنف�ص وهذا 

يدفعه اإىل النطواء والن�شحاب اأو امليل اإىل العدوان.

كما يرتبط التكيف الجتماعي مبدى معرفة الفرد مبقوماته الذاتية اأي قدرته وحدود اإمكانياته والأهداف التي يرغب 

حتقيقها ووقوعها يف دائرة اإمكانياته الواقعية.

فالفرد الذي يعرف نف�شه ي�شتطيع مواجهة مواقف احلياة املختلفة والتعامل معها باأ�شلوب واقعي. كذلك يتوقف التكيف 

الناجح على مرونة ال�شتجابة للمواقف املتغرية، اإذ اأن التكيف عملية دينامكية م�شتمرة طوال احلياة ت�شتدع من الفرد 

اأن يعدل من �شوكه لتكوين عالقات اأكرث مالئمة مع املوقف الذي يعي�ص فيه. والفرد يتعر�ص ل�شوء التكيف وال�شطرابات 

النف�شية الجتماعية اإذا ظلت ا�شتجابته جامدة ل تقبل اأي تغيري على الرغم من تغري املواقف. 
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يح�شل 

على �شهادة جمل�ض اعتماد املوؤ�ش�شات 

)HCAC( ال�شحية

مع التميز لثالث �شنوات قادمة

اأعلن مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن عن ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة اعتماد 

جمل�ص اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية )HCAC( مع التمّيز ملدة ثالث �شنوات قادمة .

وقال الدكتور حميالن بهذه املنا�شبة با�شمي وبا�شم كافة العاملني يف م�شت�شفى اجلامعة نهدي هذا الجناز ل�شّيد البالد 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل راعي م�شرية الوطن واملتابع الأول مل�شرية القطاع ال�شحي الأردين 

بكافة  احلبيبة  الأردنية  جلامعتنا  اإجنازنا  نهدي  كما  اخل�شو�ص،  وجه  على  الأردنية  اجلامعة  وم�شت�شفى  عام  ب�شكل 

طواقمها مبنا�شبة اأعياد تاأ�شي�شها.

واأ�شاف الدكتور حميالن باأن هذه ال�شهادة منحت للم�شت�شفى هذا العام ملدة ثالث �شنوات قادمة وهي دليل على التزام 

امل�شت�شفى وتطبيقه لكافة املعايري ال�شحّية واخلدمية والعالجية املطلوبة منه يف جمال اخلدمات املتعلقة باملر�شى، كما 

اأ�شيف لها هذا العام معايري جديدة تعك�ص املمار�شات احلديثة، ومنها« املعايري ال�شديقة للبيئة« وذلك بهدف الدفع اإىل 

املزيد من الهتمام بالبيئة والتقليل من هدر املوارد الطبيعية، بالإ�شافة اإىل معايري اأخرى تركز على التعاون بني الرعاية 

الطبية واخلدمات العامة، مثل: املوارد الب�رشية والإدارة واحلاكمية والتعليم والتدريب وتكنولوجيا املعلومات. م�شريًا 

اإىل اأن ح�شول امل�شت�شفى على هذه ال�شهادة وجتديد منحها له هذا العام ما هو اإل نقلة نوعية يف م�شرية امل�شت�شفى ومتّيز 

اإحداث التطوير ال�شامل على اخلدمات املقدمة للمر�شى  خدماته الطبية وال�شحية والعالجية ب�شكل خا�ص ف�شاًل عن 

�شمن معايري رعاية �شحية من�شجمة ومقبولة حمليًا ودوليًا .

وثّمن الدكتور حميالن جهود كافة الكوادر العاملة يف امل�شت�شفى الطبية والإدارية والتمري�شية والفنية وامل�شاندة والطلبة 

الذين ي�شّكلون نواة العملية التعليمية يف حتقيق املعايري املطلوبة وجهود اللجان والهيئات امل�رشفة يف امل�شت�شفى على تنفيذ 

متطلبات احل�شول على ال�شهادة والتي اأثمرت هذا املنجز قائاًل:« لأنكم ل تر�شون ما دون النجوم؛ ولأنكم تزدادون 

اإ�رشارًا على التميز عامًا اإثر عام؛ فاإنه وبحمد اهلل وف�شله، اأحرز م�شت�شفانا هذا العام �شهادة جمل�ص اعتماد املوؤ�ش�شات 

ال�شحية )HCAC( لثالث �شنوات قادمة، فهنيئا لنا وللوطن هذا التميز«.

جتدر الإ�شارة اإىل انه قد مت تخريج وتكرمي جمموعة من منت�شبي دورات جمل�ص  العتماد وذلك يف حفل اإطالق املعايري 

ال�شحية املعتمدة دوليًا من م�شت�شفى اجلامعة وهم: القاهرة الكلباين و زكريا عبد الرحيم يف دورة من�شق برنامج �شبط 

عدوى وعلي القرنة  عن دورة مقّيم مراكز �شحّية اأولية معتمد و ذهبية عبد اجلواد عن برنامج من�شق اإدارة خماطر معتمد  .
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احلكومة �شّددت للم�شت�شفى )7.5( مليون دينار

بناء على توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين للحكومة ال�شابقة بدفع ما ميكن من الذمم امل�شتحقة على احلكومة ل�شالح 

امل�شت�شفى، �شددت وزارتا املالية وال�شحة )7.5( مليون دينار من اإجمايل امل�شتحقات عن العام احلايل البالغة )22.5( 

مليون دينار.

تقدمي  موا�شلة  من  مكنته  امل�شت�شفى  لنداءات  امللك  ا�شتجابة جاللة  اإن  اإىل  الدكتور جملي حميالن  العام  املدير  واأ�شار 

خدمات الرعاية ال�شحية للمواطنني.

واأ�شاف الدكتور حميالن اأن ت�شديد احلكومة ال�شابقة لهذا املبلغ �شي�شد احتياجات امل�شت�شفى الأ�شا�شية لي�شار بعد ذلك 

اإىل حل امل�شكلة جذريا مع احلكومة اجلديدة بعد ت�شكيلها. 

جريدة الغد

تاريخ اخلرب: 2011/10/20
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حتويل )16( مليون ديناٍر

للم�شت�شفى 

م�شت�شفى  اإىل  احلكومة  ح�شاب  من  دينار  مليون   )16( مبلغ  حتويل  وريكات  اللطيف  عبد  الدكتور  ال�شحة  وزير  اأكد 

اجلامعة.

واأ�شاف الدكتور وريكات اأن الوزارة خاطبت وزارة املالية لتاأمني املبلغ لتدفع من اأ�شل )21( مليون دينار يطالب بها 

امل�شت�شفى.

واأ�شار اإىل اأن تدقيق فواتري امل�شت�شفى اظهر اأن املبلغ امل�شتحق على ال�شحة حوايل )9( ماليني دينار من ح�شاب �شندوق 

التاأمني ال�شحي، ومليون ون�شف املليون دينار من ح�شاب النفقات العامة، جراء عالج املر�شى احلا�شلني على اإعفاء من 

وحدة �شوؤون املر�شى التابعة للديوان امللكي.

واملركز  لل�رشطان،  احل�شني  ومركز  امللكية،  الطبية  واخلدمات  اجلامعية،  امل�شت�شفيات  مع  املربمة  التفاقية  وتن�ص 

الوطني لل�شكري، والغدد ال�شم والوراثة،لعالج املر�شى املوؤمنني يف وزارة ال�شحة على دفع الوزارة )50( باملائة من 

الفاتورة العالجية يف بداية كل �شهر، على اأن يتم التدقيق على )50( باملائة الأخرى من الفواتري كل ثالثة اأ�شهر ومن ثم 

الت�شديد.

واأ�شار وريكات اإىل اأن )87( باملائة من دخل امل�شت�شفى، و)82( باملائة من دخل م�شت�شفى امللك املوؤ�ش�ص عبد اهلل اجلامعي 

يتح�شل عن طريق �شندوق التاأمني ال�شحي لقاء تقدمي خدمات طبية للمر�شى املوؤمنني من وزارة ال�شحة

جريدة الراأي

تاريخ اخلرب: 2012/2/22
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»طب الأطفال بني يديك«

الإ�صدار اجلديد

لدائرة طب الأطفال

يف امل�صت�صفى

الأردنية ملجموعة  الأطفال بني يديك« بدعم من اجلامعة  امل�شت�شفى كتاب بعنوان »طب  الأطفال يف  �شدر عن دائرة طب 

موؤلفني من الأطباء ال�شت�شاريني املتخ�ش�شني يف دائرة طب الأطفال واخت�شا�شاته الدقيقة يف اجلامعة الأردنية وهم: 

الق�شاة،  الكرمي  عبد  الدكتور  والأ�شتاذ  بدران،  اإميان  والدكتورة  العموري،  اإياد  والدكتور  امل�رشي  اأمرية  الدكتورة 

والأ�شتاذة الدكتورة جنوى خوري والدكتور كمال عقل كما �شاهمت الدكتورة منى خاطر يف الإعداد.

والكتاب متخ�ش�ص يف طب الأطفال يقع يف )227( �شفحة وع�رشة ف�شول، تناول فيه املوؤلفون موا�شيع: املواليد اجلدد، 

طفلك الطبيعي، م�شاكل �شائعة، الأمرا�ص املعدية واللقاحات، اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي، اأمرا�ص الكلى، اأمرا�ص اجلهاز 

الع�شبي، واأمرا�ص الغدد ال�شماء.

ويعترب هذا الكتاب اأحد الكتب القّيمة التي لبد من واأن حتتويها مكتبة اي عائلة لأنه دليل علمي مب�ّشط يتناول اأمورًا ذات 

�شلة مبا�رشة بالطفل وبطب الأطفال.

وت�شمن الكتاب موا�شيع متخ�ّش�شة بالّطفل: ولدته واإر�شاعه والّتدّرج باإدخال الأطعمة املنا�شبة له واملطاعيم باأنواعها 

كما يتطّرق الكتاب اإىل مراحل تطّور الطفل العقلّية واحلركّية والُنّطقّية والجتماعّية، واأهم الأمرا�ص والأعرا�ص ال�رشيرّية 

وطرق الّت�شخي�ص.

واأمرا�ص  القلب،  واأمرا�ص  احل�شا�شّية  واأمرا�ص  الطفل  تواجه  قد  التي  املعدية  الأمرا�ص  الكتاب  ف�شول  اأحد  وبنّي 

الأع�شاب والدماغ واجلهاز اله�شمي.

جتدر الإ�شارة باأن جمموعة كبرية من الأطباء املقيمني يف ق�شم الأطفال يف امل�شت�شفى قد �شاركوا يف اإعداد الكتاب.

تاريخ اخلرب : 2011/12/21
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م�صت�صفى متخ�ص�ص بالوالدة 

واخلداج ب�صعة )100( �رسير

اأعلن مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن عن البدء باإن�شاء م�شت�شفى متخ�ش�ص )بالولدة واخلداج( يتبع 

للم�شت�شفى بالقرب من مبنى الطوارئ وب�شعة )100( �رشير، منها )32( �رشيرًا للمواليد اجلدد و)68( �رشيرًا ملنامات 

الولدة، ومب�شاحة اإجمالية تقّدر بـــ )4750(  مرت مربع و�شيتكون هذا البناء من ثالثة طوابق. 

وياأتي هذا امل�رشوع  منحة دولية وبدعم كامل من م�رشوع دعم النظم ال�شحية الثاين التابع للوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية واأكد املدير العام اأن كافة تكاليف امل�رشوع من بناء وجتيهزات طبية ومكتبية ولوازم بكلفة تقديرية تبلغ حوايل 

)6 ماليني دولر اأمريكي( �شتكون على نفقة اجلهة املانحة .

الأردنية  اجلامعة  احتفالية  مبنا�شبة  ر�شميًا  وافتتاحه  البناء  ا�شتكمال  من  النتهاء  �شيتم  باأنه  حميالن  الدكتور  وذكر 

بالذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�شها خالل العام احلايل 2012. 

املميزة يف جمالت طب وجراحة  امل�شت�شفى  نوعية خلدمات  اإ�شافة  �شت�شّكل  التو�شعة  هذه  باأن  الدكتور حميالن  وبنّي 

الولدة وطب وجراحة اجلنني ورعاية حديثي الولدة اإذ ملا ميتلكه من موارد ب�رشية موؤهلة من اأطباء ومتري�ص وكوادر 

فنّية م�شاندة تتمتع بالتاأهيل والكفاءة العاليتني اإذ حتتوي دائرة الن�شائية والتوليد على )10( ا�شت�شاريني يف الن�شائية 

والتوليد والعقم منهم )3( ا�شت�شاريني يف طب الأم واجلنني، وا�شت�شاري يف طب الأم واجلنني والتداخالت اجلراحية 

الغدد  يف  وا�شت�شاري   ، الن�شائية  الأورام  اأمرا�ص  يف  وا�شت�شاري  والن�شائية،  البولية  امل�شالك  يف  وا�شت�شاري  للجنني، 

ال�شماء وامل�شاعدة على الإجناب، و)3( ا�شت�شاريني يف الن�شائية والتوليد والعقم ، كما يتوفر يف امل�شت�شفى ا�شت�شاريتني 

يف العناية املركزة حلديثي الولدة.

واأعرب الدكتور حميالن عن �شكر امل�شت�شفى للجهة املانحة واملمولة لهذا امل�رشوع القّيم يف املجال التعليمي والإن�شاين 

العالجية والطبية ملئات الآلف من  الذي يقدم خدماته  الكبري  العلمّي  املانحة الأخرى لدعم هذا ال�رشح  داعيًا اجلهات 

املر�شى الأردنيني والعرب، ويخّرج الآلف من املتميزين يف احلقل ال�شحي .

اأن هذا التعاون قد جاء بتوفيق من اهلل ونتيجة للجهود املباركة التي تبذلها القيادة الها�شمية الفّذة لتاأ�شيل  اإىل  لفتًا 

امل�شداقية والثقة يف موؤ�ش�شات الدولة الأردنية ومنها م�شت�شفى اجلامعة وما ينتج عن ذلك من منح وهبات دولية بف�شل 

امل�شاعي املباركة  جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعّظم ، وما يتمتع به الأردن من مناخ ال�شتقرار والأمان مبا 

ي�شجع هذه املوؤ�ش�شات على القيام بدورها الإن�شاين وال�شحي مبا يخدم الوطن واملواطن 

من جانبه ذكر مدير م�رشوع دعم النظم ال�شحية الثاين الدكتور �شربي حمزة باأن هذا امل�رشوع  �شيمّكن امل�شت�شفى من 

ا�شتحداث النظم ال�شحّية املعلوماتية الالزمة  والتي �شتتيح وعلى مدار ال�شاعة  املعلومات الطبّية الالزمة ملقدمي اخلدمة 

لتخاذ القرار املنا�شب مبا يخدم مر�شى اأق�شام الن�شائية والتوليد واخلداج ، لفتًا اإىل اأن امل�رشوع �شيقدم اأي�شا برناجمًا 

تدريبيًا وتاأهيليًا خا�شًا بالأطباء واملمر�شني والقابالت ومقدمي اخلدمة يف اأق�شام هذا امل�رشوع.

تاريخ اخلرب : 2012/1/19
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م�شت�شفى اجلامعة يح�شل على �شهادة

تطبيق الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة 

الرعاية ال�شحية

ح�شل امل�شت�شفى على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية عن العام 2011، والذي اأطلقه 

جمل�ص اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية برعاية �شمو الأمرية منى احل�شني املعظمة. 

وقال مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن بهذه املنا�شبة : لقد �شعى م�شت�شفانا ب�شكل حثيث لتحقيق كافة 

الدائم   الرتقاء  اإ�رشار ومتابعة بهدف  بكل    2011 للعام  ال�شحّية  الرعاية  املطلوبة جلودة و�شالمة  الوطنية  الأهداف 

بخدماته املقدمة للمر�شى، اإذ اأّن اجّلودة يف تقدمي خدمات رعاية �شحّية وطنية اآمنة تقع على �شلم اأولويات امل�شت�شفى؛ 

فكانت هذه ال�شهادة .

واأ�شاف حميالن اأن اإدارة امل�شت�شفى ت�شعى جاهدة وبالتعاون مع مكتب اجلودة و�شبط النوعية  وكافة الكوادر العاملة 

يف امل�شت�شفى لرت�شيخ  ثقافة اجلودة ال�شاملة يف كل مكّوٍن من مكونات العملية الطبّية والعالجية والتمري�شية والإدارية.

وحملت الأهداف الوطنية للعام احلايل �شعار )مر�شانا باأيد اآمنة( ومتثلت يف حت�شني نوعية اخلدمات ال�شحية ودرجة 

جودتها وتعزيز املمار�شات اجليدة لتفادي الأخطاء الطبية يف كافة امل�شت�شفيات. 

كّرمت �شمو الأمرية منى احل�شني املعظمة امل�شت�شفى وامل�شت�شفيات احلا�شلة على اعتماد الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة 

الرعاية ال�شحية عن العام احلايل .

ال�شقوط،  للتقليل من تعر�ص املر�شى ملخاطر  ال�شنوات املا�شية  التي تعترب مكّملة لأهداف  اإطالق هذه الأهداف  وياأتي 

امل�شالك  بالتهابات  الإ�شابة  وتقليل خطورة  اجلراحية  العمليات  يف  الوقائية  احليوية  للم�شادات  املنا�شب  وال�شتخدام 

البولية الناجتة عن الق�شطرة البولية ا�شتجابة لالرتفاع الكبري الذي ي�شهده العامل يف عدد الأخطاء الطبية.

تاريخ اخلرب 2012/2/8
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                 وفــــــود

وفد اأكادميي اأملاين

ا�شتقبل مدير عام امل�شت�شفى الدكتور جملي حميالن وفدًا اأملانيًا �شم يف ع�شويته كاًل من  الأ�شتاذ الدكتور »ويرنر كنوب« 

والدكتور »كر�شتوف ايجل« من  جامعة ال�شارلند ومعهد الأبحاث الأملاين  بح�شور نخبة من اأطباء اجلراحة وطب العظام 

يف امل�شت�شفى .

 وتاأتي زيارة الوفد للم�شت�شفى بتن�شيق من كلية الطب يف اجلامعة الأردنية بهدف فتح اأفق التعاون امل�شرتكة يف املجالت 

مع  امل�شتقبلية  ال�رشاكة  فر�ص  تعزيز  واآليات   ، واحلوادث  والك�شور  العظام  طب  ل�شيما  والطبية  والعلمية  الأكادميية 

والتعاون  واملتخ�ش�شة  امل�شرتكة  العلمية  البحوث  اإجراء  جمالت  يف  الأملاين  الأبحاث  ومعهد  الأملانية  ال�شارلند  جامعة 

الطبي يف املجالت  التي تهم الطرفني.

الطبية  ور�شالته  امل�شت�شفى  عمل  طبيعة  حول  موجزًا  �رشحًا  الزائر  للوفد  حميالن   الدكتور  امل�شت�شفى   مدير  وقدم 

والتعليمية وروؤيته التي تقوم على الو�شول به ليكون مركزًا مرجعيًا يف جمال تطوير التعليم والتدريب الطبي والبحث 

العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية على امل�شتوى املحلي واملنطــقة.

اإىل  ما حققه القطاع ال�شحي  اأ�شار  اأفق التعاون الطبي ما بني امل�شت�شفى وامل�شت�شفيات الأملانية، كما  مرحبًا بتو�شيع 

الأردين ب�شكل عام من خدمات عالجية نوعّية ت�شتند اإىل اأعلى م�شتويات التقانة العلمية ، وما حظي به القطاع من �شمعة 

العلماء  مع  التعاون  واأوجه  الوطن  ترفد  التي  الخت�شا�شات  الدويل يف خمتلف  امل�شتوى  على  وكفاءات طبية  مرموقة 

والأ�شاتذة الأملان يف خمتلف موؤ�ش�شات التعليم وال�شحة.

فيما قّدم الأ�شتاذ الدكتور جمال م�شعد  ملحم نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية يف امل�شت�شفى تف�شياًل حول ابرز اخلدمات 

الطبية واجلراحية منها واأف�شل ال�شبل العالجية التي تقدم للمر�شى وفق اأحدث التجهيزات العاملية ما تعلق منها بالطب 

احدث  اإىل  ا�شتنادًا  وتاأهيلهم   الطب   طلبة  وتدريب  كونفرن�ص  والفيديو  اللكرتوين  والتعليم  اللكرتونية  احلو�شبة  اأو 

املعايري العلمية والتقنية.

خاللها  من  اطلع  احلا�شوب  ودائرة  واحلوادث  الطوارئ   طب  دائرة  �شملت  بجولة  الزيارة  هام�ص  على  الوفد  وقام 

على جتربة م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الطبّية والتمري�شية وعلى طبيعة الرعاية ال�شحية واأنواعها وم�شتواها وكذلك 

اخلدمات التي تقدم للمر�شى. يف ق�شم الطوارئ كما تعّرف الوفد على اأهم الأنظمة احلا�شوبية التي تعتمدها امل�شت�شفى 

اإداريًا وطبيًا.

تاريخ اخلرب: 2011/11/19



51
Seasonal Periodical, Published By Public Relations Office Jordan University Hospital 2012

                  

وفد من جامعة النجاح الوطنية يف فل�شطني

كاًل  الوفد  �شم  نابل�ص  الوطنية  النجاح  جامعة  من  وفدًا  حميالن  جملي  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  عام  مدير  ا�شتقبل 

من  املدير املايل ر�شيد الكخن واملراقب املايل فائق احلمد اهلل  ومدير مكتب ارتباط اجلامعة يف الأردن مثقال حمد، وح�رش 

اللقاء من امل�شت�شفى نواب املدير العام لل�شوؤون الطبية الأ�شتاذ الدكتور جمال م�شعد ولل�شوؤون الإدارية الدكتور اإبراهيم 

العبادي واملدير املايل جعفر زيادة .

العالجية  اخلدمات  جمالت  يف  املتميزة  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  جتربة  من  ال�شتفادة  بهدف  الوفد  زيارة   وتاأتي 

والطبية واملالية والإدارية و�شبل تو�شيع اأفق التعاون وتبادل اخلربات والكفاءات واملعارف  بني الطرفني مبا يخدم بناء 

م�شت�شفى جامعي يتبع جلامعة النجاح الوطنية يف فل�شطني.

بني  والثقايف  الجتماعي  والتمازج  الفل�شطينية  الأخوية  الأردنية  العالقات  اأوا�رش  عمق  حميالن على  الدكتور  واأكد 

ال�شعبني مقدمًا للوفد الزائر �رشحًا موجزًا حول طبيعة عمل امل�شت�شفى ور�شالته الطبية والتعليمية، مرحبًا بتو�شيع اأفق 

التعاون الطبي والإداري وتقدمي كل ما بو�شعه اأن يخدم اجلامعات وامل�شت�شفيات الفل�شطينية . 

اجلودة  ومكتب  احلا�شوب  ،ودائرة  الطوارئ  واحلوادث  طب  دائرة  �شملت  بجولة  الزيارة  هام�ص  على  الوفد  وقام 

والنوعية، والدائرة املالية اطلع من خاللها على جتربة امل�شت�شفى الطبّية واملالية والإدارية وعلى طبيعة خدمات الرعاية 

ال�شحية واأنواعها وم�شتواها وكذلك اخلدمات الإدارية والفندقية التي تقدم للمر�شى.

تاريخ اخلرب: 2011/11/24
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                 وفــــــود

وفد جلنة ال�شحة النيابية

بهدف  زيارتها  التي جاءت  النيابية  والبيئة  ال�شحة  الدكتور جملي حميالن جلنة  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  عام  مدير  التقى 

الطالع على واقع اخلدمة املقدمة يف امل�شت�شفى.

وا�شتمعت اللجنة التي يراأ�شها النائب الدكتور معت�شم العواملة اإىل �رشح مف�شل قدمه الدكتور حميالن واللجنة التنفيذية 

يف امل�شت�شفى، حول املعوقات وامل�شاكل التي تعرت�ص م�شرية امل�شت�شفى.

واأكد الدكتور العواملة اأن اللجنة تقف اإىل جانب املوؤ�ش�شات ال�شحية والطبية على م�شافة واحدة، �شاعني دوما للم�شاهمة 

يف حل امل�شكالت واملعوقات التي تعرت�ص اأي من القطاعات ال�شحية.

واأ�شاف اأن الأردن يفخر مبوؤ�ش�شاته الطبية، التي حققت يف معظمها �شمعة اإقليمية ودولية للم�شتوى املتقدم التي حظيت 

به.

تاريخ اخلرب : 2011/12/7
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                 وفــــــود

وفد طبي دنــــــــماركي

ا�شتقبل مدير عام امل�شت�شفى الدكتور جملي حميالن وفدًا طبيًا دمناركيًا زار امل�شت�شفى و�شم )17( طبيبًا من اأطباء طب الأ�رشة 

من جامعة كوبنهاجن بح�شور نواب: املدير العام لل�شوؤون الطبية الأ�شتاذ الدكتور جمال م�شعد وال�شوؤون الإدارية الدكتور 

اإبراهيم العبادي وعدد من الأطباء الخت�شا�شيني الدكتور نذير عبيدات مدير دائرة الأمرا�ص الباطنية والدكتور زياد احلوامدة 

مدير دائرة طب التاأهيل والدكتورة فريهان الربغوثي رئي�شة �شعبة طب الأ�رشة والدكتورة �شهى فالح اخ�شائية طب الأ�رشة، 

والدكتورة مي�شاء اخل�رشا اأخ�شائية الن�شائية والتوليد رئي�شة وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل يف امل�شت�شفى .

املجالت  يف  امل�شرتكة  التعاون  اآفاق  فتح  بهدف  الأردنية  اجلامعة  يف  الطب  كلية  من  بتن�شيق  للم�شت�شفى  الوفد  زيارة  وتاأتي 

والأمرا�ص  الأ�رشة،  طب  مر�شى  رعاية  جمالت  يف  الأردنية  الطبية  التجربة  من  وال�شتفادة  والطبية،  والعلمية  الأكادميية 

الباطنية، والن�شائية وعلوم التاأهيل، واآليات تعزيز فر�ص ال�رشاكة امل�شتقبلية مع جامعة كوبنهاجن الدنيماركية  يف جمالت 

البحث العلمي التي تهم الطرفني.

وقدم مدير امل�شت�شفى للوفد الزائر �رشحًا مف�شاًل عن طبيعة اخلدمات التي يقدمها امل�شت�شفى على ال�شعيد الطبي وعلى �شعيد 

دفع العملية التعليمية التي ت�شكل الركيزة الأوىل يف م�شرية م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بالتعاون مع كلية الطب. وا�شتعر�ص 

اآليات تطوير التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية على امل�شتوى املحلي واملنطقة.

 واأ�شار الدكتور حميالن اإىل  ما حققه القطاع ال�شحي الأردين ب�شكل عام من خدمات عالجية نوعّية ت�شتند اإىل اأعلى م�شتويات 

التقانة العلمية، وما حظي به القطاع من �شمعة مرموقة وكفاءات طبية على امل�شتوى الدويل يف خمتلف الخت�شا�شات التي ترفد 

الوطن وموؤ�ش�شاته يف جمايل  التعليم الطبي وال�شحة .

فيما قّدم عدد من الأطباء الذين ح�رشوا اللقاء �رشحًا تف�شيليًا عن اأبرز اخلدمات الطبية واجلراحية والرعاية املقدمة يف دوائر 

اجلراحة والأمرا�ص الباطنية وطب التاأهيل وطب الأ�رشة، والأمرا�ص اجللدية، واأف�شل ال�شبل العالجية التي تقدم للمر�شى 

وفق اأحدث التجهيزات العاملية، كما قدمت الدكتورة فريال الربغوثي رئي�شة �شعبة طب الأ�رشة نبذة عن ن�شاأة ال�شعبة منذ عام 

1995 تناولت فيها اأعداد اأطباء الخت�شا�ص والإقامة واأنواع املر�شى مراجعي ال�شعبة بالإ�شافة اإىل ماهية خدمات الرعاية 

الطبية الأولية املقدمة لهم من عناية �شاملة �شحية ونف�شية واجتماعية لكافة الأعمار ولكال اجلن�شني واأبرز طموحات الدائرة 

و�شبل الرتقاء بخدماتها.

الأ�رشة، و�شعبة  الباطنية، و�شعبة طب  الأمرا�ص  دائرة  امل�شت�شفى �شملت كل من  الزيارة  بجولة يف  الوفد على هام�ص  وقام 

م�شت�شفى  جتربة  على  خاللها  من  اّطلع  احلمل  على  وامل�شاعدة  الإخ�شاب  ووحدة  التاأهيل،  طب  ودائرة  اجللدية،  الأمرا�ص 

اجلامعة الأردنية الطبّية وعلى طبيعة الرعاية ال�شحية واأنواعها وم�شتواها وكذلك اخلدمات التي تقدم للمر�شى.

تاريخ اخلرب: 2012/4/18
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وفد طبي اإيطايل 

ا�شتقبل مدير عام امل�شت�شفى الدكتور جملي حميالن وفدًا طبيًا ايطاليا  زار م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بح�شور نائب 

رئي�ص اجلامعة ل�شوؤون الكليات ال�شحية الدكتورة ملي�ص رجب ونائب املدير العام  لل�شوؤون الطبّية الدكتور جمال م�شعد  

ملحم  والدكتور نادر الب�شول مدير مكتب اجلودة ومراقبة النوعية ومديرة التمري�ص الدكتورة فريال الهياجنة وعدد 

من امل�شوؤولني يف امل�شت�شفى  .

 وتاأتي زيارة الوفد للم�شت�شفى بتن�شيق من مكتب نائب الرئي�ص ل�شوؤون الكليات ال�شحّية وامل�شت�شفى الأ�شتاذة  الدكتورة  

ملي�ص رجب بهدف فتح اأفاق التعاون امل�شرتكة يف املجالت الطبية والعلمية عامة، وجراحة الأورام و�رشطان الثدي على 

وجه اخل�شو�ص ودرا�شة اإمكانية اإقامة موؤمتر متخ�ش�ص بهذا احلقل الطبي، يعقد يف رحاب اجلامعة الأردنية باإ�رشاف 

مبا�رش من املخت�شني وال�شت�شاريني يف جمال الأورام و�رشطان الثدي يف امل�شت�شفى خالل العام 2013  . كما تناول  اللقاء 

اآليات تعزيز فر�ص ال�رشاكة امل�شتقبلية يف املجالت الطبّية  والبحوث العلمية امل�شرتكة التي تهم الطرفني.

وقدم مدير امل�شت�شفى  الدكتور حميالن  للوفد الزائر �رشحًا موجزًا عن طبيعة عمل امل�شت�شفى ور�شالته الطبية والتعليمية 

العلمي  والبحث  الطبي  والتدريب  التعليم  تطوير  جمال  يف  مرجعيًا  مركزًا  ليكون  به  الو�شول  على  تقوم  التي  وروؤيته 

والرعاية الطبية العالجية والوقائية على امل�شتوى املحلي واملنطــقة.

  مرحبًا بتو�شيع اأفق التعاون الطبي ما بني امل�شت�شفى وامل�شت�شفيات اليطالية، كما اأ�شار اإىل  ما حققه القطاع ال�شحي 

الأردين ب�شكل عام من خدمات عالجية نوعّية ت�شتند اإىل اأعلى م�شتويات التقانة العلمية ، وما حظي به القطاع من �شمعة 

مرموقة وكفاءات طبية على امل�شتوى الدويل يف خمتلف الخت�شا�شات .

فيما قّدم الأ�شتاذ الدكتور جمال م�شعد ملحم نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية ا�شت�شاري الأورام يف امل�شت�شفى تف�شياًل 

ال�شبل  الثدي واأف�شل  الأورام وجراحات �رشطان  الطبية واجلراحية يف جمال معاجلة وا�شتئ�شال  اأبرز اخلدمات  عن 

العالجية التي تقدم للمر�شى وفق اأحدث التجهيزات العاملية وا�شتنادًا اإىل احدث املعايري العلمية والتقنية.

تاريخ اخلرب: 2012/5/14
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                 وفــــــود

وفد طبي من اجلامعة الإ�شالمية  يف غّزة  

ا�شتقبل مدير عام امل�شت�شفى الدكتور جملي حميالن وفدًا طبيًا من كلية الطب يف اجلامعة الإ�شالمية يف غّزة  برئا�شة عميد 

الدولية   الإغاثة والتنمية  اإدارة  الدكتور مفيد خملالتي  وبح�شور مديرة  الفل�شطينيني  الكلية رئي�ص جمعية اجلراحني 

للهالل الأحمر القطري بالوكالة ي�رشا بقادي  واأطباء ميثلون القطاع ال�شحي والطبي يف غّزة  ومتدربني يف م�شت�شفى 

اجلامعة بح�شور نائب مدير عام امل�شت�شفى لل�شوؤون الطبّية الدكتور جمال م�شعد  ملحم .

التعاون  اأفاق  الطبية وفتح  املتميزة يف احلقول  امل�شت�شفى  للم�شت�شفى بهدف الطالع على جتربة  الوفد  زيارة  وتاأتي   

امل�شرتكة يف املجالت الطبية والعلمية وال�شّحية يف �شوء ما يعاين منه قطاع غّزة من ح�شار يوؤدي اإىل العديد من التحديات 

الطبّية التي تواجه م�شت�شفياته.

ورحب الدكتور حميالن بالتعاون مع الوفد الزائر، امتدادًا لر�شالة امل�شت�شفى الطبية والتعليمية وروؤيته التي تقوم على 

الو�شول به ليكون مركزًا مرجعيًا يف جمال تطوير التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية 

والوقائية على امل�شتوى املحلي واملنطــقة ككل.

كما اأ�شار الدكتور حميالن اإىل ما حققه امل�شت�شفى من متّيز يف اخلدمات العالجية التي ت�شتند اإىل اأعلى م�شتويات التقانة 

العلمية، كما اأ�شار اإىل م�شاعي امل�شت�شفى يف جمال خدمة املر�شى وت�شجيع التفاقيات ال�شحّية مبا يقدم خدمات �شحية 

وعالجية  باأعلى درجات الكفاءة  على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل ويف خمتلف الخت�شا�شات .

فيما قّدم الدكتور خملالتي �شكره وتقديره مل�شت�شفى اجلامعة على ما يقدمه لالأطباء املتدربني من قطاع غّزة  يف خمتلف 

املقّدمة  العلمية  الربامج  دّقة  على  موؤكدًا  العلمية،  الأ�ش�ص  اأحدث  وفق  وتدريب  تاأهيل  من  واملهنّية  الأكادميية  الربامج 

واإحكامها وجودتها مبا يرقى بخربات الأطباء واملتدربني وينه�ص باملجال ال�شحي والطبي يف غّزة. لفتًا اإىل دور الهالل 

الأحمر القطري وجهود  اإدارة الإغاثة والتنمية الدولية يف دعم اجلرحى يف  القطاع وغريه من مناطق الأزمات.

تاريخ اخلرب: 2012/6/24
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 وفد طبي ليبي يطلع على جتربة امل�شت�شفى  

يف اجلودة وال�شالمة العامة

زار وفد طبي ليبي ميثل عددًا من م�شت�شفيات ومراكز وزارة ال�شحة الليبية م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بهدف الطالع 

على جتربته يف جمالت جودة اخلدمات ال�شحية وتطبيق معايري ال�شالمة املهنية والعامة التي ينتهجها امل�شت�شفى لالرتقاء 

باخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية.

الطبية  املجالت  يف  التعاون  اأفق  بفتح  مرحبًا  الزائر  الوفد  حميالن  جملي  الدكتور  الأ�شتاذ  امل�شت�شفى  مدير  والتقى 

وال�شحية والتدريبية لكوادر امل�شت�شفيات الليبية، متمنيًا ال�شتقرار والنماء لكافة املوؤ�ش�شات الليبية. 

اأعلى  اإىل  ت�شتند  التي  العالجية  اخلدمات  يف  متّيز  من  اجلامعة  م�شت�شفى  حققه  ما  حميالن  الدكتور  ا�شتعر�ص  كما 

م�شتويات الثقافة العلمية والتكنولوجية املتطورة ف�شاًل عن الر�شالة التعليمية التي يحملها امل�شت�شفى وتت�شدر اأهدافه 

والعربية   الوطنية  ال�شحّية  املنظومة  �شواء من  الراغبة  القطاعات  لكافة  والتدريبي  والبحثي  التعليمي  البعد  يف حتقيق 

 من جامعات وم�شت�شفيات وموؤ�ش�شات ذات عالقة ولطلبة الكليات ال�شحية يف اجلامعة الأردنية على وجه اخل�شو�ص .

لفتًا اإىل م�شاعي امل�شت�شفى يف حتقيق اخلدمة الف�شلى للمر�شى وت�شجيع توقيع التفاقيات ال�شحية لتطوير �شبل الرعاية 

التي  وال�شالمة  اجلودة  ومعايري  نظم  على  مركّزًا  الأ�شقاء،  بني  واخلربات  املعارف  وتبادل  والعلمية  والبحثية  الطبية 

يتوخاها امل�شت�شفى.

من جانبه ثّمن الوفد الليبي الزائر ال�شمعة املرموقة التي يحظى بها م�شت�شفى اجلامعة يف املنظومة ال�شحية الأردنية 

والعربية وم�شتوى التميز الطبي والإداري واجلودة وال�شالمة مما جعله منوذجًا يحتذى يف هذا املجال.

وت�شمن برنامج زيارة الوفد حما�رشتني قّدمهما كل من مكتب اجلودة و�شبط النوعية ومكتب ال�شالمة العامة والبيئة 

تعلقت الأوىل بربامج اجلودة التي �شارك بها امل�شت�شفى بدًءا من العام 2004 وال�شهادات الدولية والوطنية التي ح�شل 

وثقافة  مفهوم  لتعميق  امل�شت�شفى  يتبناها  التي  والإجراءات  وال�شيا�شات   والآليات  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  عليها 

مبفاهيم  الثانية  املحا�رشة  تعلقت  فيما  والإدارية،  وال�شيدلنية  والتمري�شية  الطبية  اخلدمات  م�شتوى  على  اجلودة 

ال�شالمة املهنية والعامة املطّبقة يف امل�شت�شفى و�شمان بيئة �شليمة واآمنة للمري�ص وللموظف على حد �شواء تال ذلك جولة 

ميدانية �شملت اأبرز نقاط ال�شالمة والرقابة ال�شحّية يف بيئة امل�شت�شفى.

دوليًا  معتمد  م�شت�شفى  وهو  الأردن  يف  جامعي  م�شت�شفى  اأول  هو  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

 JCI(، )ISO(( ووطنيًا يف جمال تطبيق معايري اجلودة وحا�شل على �شت �شهادات خمتلفة يف تطبيق معايري اجلودة ومنها

HCAC(، )HACCP( ،( و�شهادة حتقيق الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية وجائزة التمّيز يف ال�شالمة 
وال�شحة املهنية.

تاريخ اخلرب: 2012/7/3
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نظمت �شعبة جراحة الدماغ والأع�شاب يف امل�شت�شفى وبالتعاون مع كلية الطب يف اجلامعة الأردنية ور�شة العمل الثانية 

عن »مهارات اجلراحة حتت املجهر« والتي تهدف اإىل تطوير مهارات اجلراحة حتت املجهر 

وجاءت الور�شة امتدادًا للور�شة التي عقدت يف العام املا�شي يف نطاق تطوير اجلراحة املجهرية بني الأطباء الأردنيني 

 ب�شكل عام والأطباء العرب على وجه اخل�شو�ص، ومب�شاركة نخبة من خرباء  اجلراحة من اإ�شبانيا واأملانيا والنم�شا.

الأخرى  واجلامعات  امللكية  الطبية  واخلدمات  ال�شحة  كوزارة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  اأطباء  فيها  و�شارك 

وامل�شت�شفيات اخلا�شة والتعليمية، بالإ�شافة اإىل م�شاركني من دول عربية �شقيقة.

كلية اجلامعة  الطب يف  امل�شت�شفى وكلية  قبل  تنفيذها من  ال�ّشبق يف  الطبي من حيث  ال�شعيد  الور�شة على  وتتفّرد هذه 

اجلراحة  اأردنيني يف جمالت  الغربية وخرباء  الدول  من  قبل خرباء  من  اإ�رشايف  بتمّيز  املا�شي، حيث حظيت  العام  يف 

املجهرية.

وذكر رئي�ص �شعبة جراحة الدماغ والأع�شاب يف امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي رئي�ص اللجنة املنّظمة للور�شة 

الور�شة  فعالّيات  يف  العالقة  ذات  اجلراحية  التخ�ش�شات  خمتلف  من  واملقيمني  املخت�ّشني  لالأطباء  الت�شجيل  اإمكانية 

الّتدريبّية ل �شيما لتخ�ش�شات جراحة الدماغ والأع�شاب وجراحات التجميل وجراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية 

وامل�شالك البولية والن�شائية.

مبحطتني  التدريب  حمّطات  رفد  مت  حيث  متدّربًا   )24( لـ  العام  هذا  يف  �شُتتاح  ال�شواغر  باأن  التميمي  الدكتور  واأكد 

اإ�شافيتني، و�شيتم ا�شتخدام جماهر جراحية واإجراء الّتطبيق العملي عليها و�شيتمّكن كل متدّرب من ا�شتعمال اأدوات 

الّتدريب يف الور�شة. وعّدة جراحّية خا�ّشة باجلراحة املجهرية وجهاز جمهري لكل متدرب، �شمانًا لنوعّية خمرجات 

 

عّد العام املا�شي وُوّزع على امل�شاركني ور�شد 
ً
واأ�شار الدكتور التميمي اإىل اأنه قد متت ال�شتفادة من ال�شتبيان الذي اأ

عددًا من املالحظات على الور�شة ال�شابقة بهدف تطوير املخرجات والّنتائج يف هذا العام موؤّكدًا باأّن الور�شة �شتعمل على 

تدريب الأطباء على املهارات اليدوية ل�شتعمال املجهر اجلراحي وحت�شني وتطوير الأداء يف خدمة املر�شى على امل�شتوى 

الوطني.

مو�شحًا باأّن هذه الور�شة والتي تعترب امتدادًا للخربات ال�شابقة �شتو�ّشع من نطاق تطوير اجلراحة املجهرية بني الأطباء 

الأردنيني والأخوة العرب، واأّن ا�شتعمال وتوظيف املهارات اجلراحية من قبل اجلراحني الأردنيني �شينعك�ص على نوعّية 

النتائج للعمليات اجلراحية التي تعترب جزءًا من �شيا�شة الّتعليم الّطبي امل�شتمر الذي متار�شه جراحة الدماغ والأع�شاب 

يف كلية الطب.

لفتّا اإىل اأّن هذا النوع من الور�شات باتت متطّلبًا للح�شول على �شهادة الخت�شا�ص يف الكثري من الّتخ�ّش�شات اجلراحية 

يف الدول املتقّدمة.

تاريخ اخلرب: 2011/12/20
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�شمن احلملة التوعوية التي نّظمها امل�شت�شفى ملكافحة وباء الأنفلونزا العاملي مت تنظيم ندوة توعوية �شارك فيها كل من 

الدكتور نذير عبيدات مدير دائرة الأمرا�ص الباطنية والدكتور فار�ص البكري مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى بح�شور 

ح�شد كبري من الطواقم الطبّية والتمري�شية والإدارية .

وهدفت املحا�رشات اإىل توعية الكوادر الطبية والتمري�شية والفنّية يف امل�شت�شفى حول مر�ص الأنفلونزا وطرق انتقاله 

واأعرا�شه وفرتة انتقاله وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع احلالت امل�شتبه بها اأو امل�شابة بهذا املر�ص.

 وتناول الدكتور نذير عبيدات حمور الأعرا�ص ال�رشيرية لهذا املر�ص وطرق وخطوات التعامل معه وكيفية حتديد احلالت 

�شواًء امل�شتبه بها اأو املحتملة اأو املوؤكدة،

موؤكدًا على اأهمية اإتباع اإجراءات �شبط العدوى وال�شالمة العامة يف التعامل مع هذه احلالت، وكذلك التاأكد من تقدمي 

التي تبذلها وزارة ال�شحة يف هذا  اإىل اجلهود  املنا�شب مع املخالطني، م�شريًا  الرعاية الطبية والعالج املالئم والتعامل 

اخل�شو�ص من خالل كوادرها الطبية والتمري�شية وكذلك من خالل اللجنة الفنية الوطنية ملواجهة وباء الأنفلونزا والتي 

يراأ�شها اأمني عام وزارة ال�شحة وممثلني عن كافة  القطاعات ال�شحية يف الأردن.

من جانبه تناول الدكتور فار�ص البكري مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى يف امل�شت�شفى تعليمات �شبط العدوى وو�شائلها 

�شواء الوقاية ال�شخ�شية اأو الو�شائل الطبية للكوادر ال�شحية عند التعامل مع احلالت امل�شتبه بها اأو املثبتة اإ�شابتها 

عند  الالزمة  الحتياطات  واتخاذ  والأنف،  العيون  مالم�شة  وجتنب  لالأيدي،  املتكرر  الغ�شل  اأهمية  على  مرّكزًا  باملر�ص 

التعامل مع املر�شى الذين يعانون من اأعرا�ص الأنفلونزا، وا�شتخدام املناديل عند ال�شعال والعطا�ص، وبني التو�شيات 

العاملية بخ�شو�ص اأهمية �شبل الوقاية مثل ارتداء الأقنعة الطبية واجلراحية والقفازات والنظارات الواقية عند التعامل 

مع احلالت املر�شية. 

ويف ختام املحا�رشة دار نقا�ص مو�شع بني الكوادر العاملة والأطباء املخت�شني حول �شبل الوقاية والعالج والتعامل مع 

احلالت املر�شية.

تاريخ اخلرب: 2011/12/20
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النفايات  اإدارة  يف  دورة  البيئة(  �شحة  )مديرية  ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفى  يف  العامة  ال�شالمة  مكتب  عقد 

الطبية اخلطرة ا�شتملت على التعريف باملفاهيم واخل�شائ�ص والت�شنيف وطرق معاجلة النفايات الطبية، بالإ�شافة اإىل 

حماور تعلقت باأهم الأنظمة والت�رشيعات القانونية اخلا�شة بنظام اإدارة النفايات الطبية اخلطرة واأهم الواجبات واملهام 

املوكولة للفئات والكوادر ال�شحية املعنية يف اخلطة.

وياأتي عقد هذه الدورات يف �شوء ا�شتكمال الربنامج التدريبي ملكتب ال�شالمة العامة يف اخلطة ال�شنوية للم�شت�شفى اإ�شافة 

اإىل اإدراك املكتب لأهمية تثقيف وتوعية الكوادر العاملة ذات العالقة مبو�شوع الدورة.

تاريخ اخلرب: 2011/12/15
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الن�شاطات  مــن  عـــددًا  امل�شتمر  التعليم  ب�شعبة  ممثلًة  التمري�ص  دائـــرة  عقدت 

املوؤ�ش�شات  من  عــدد  مع  بالتعاون  امل�شت�شفى  يف  التمري�شي  للكادر  التدريبية 

الطبية والتمري�شية الأردنية، بالإ�شافة اإىل تنفيذ عدد من املحا�رشات الداخلية 

التمري�شي  بالعمل  العالقة  ذات  املوا�شيع  من  عــددًا  ت�شّمنت  التي  واخلارجية 

و�شبل الرعاية ال�شحية وال�شيطرة على العدوى.

بلغ عددها حوايل  والتي  امل�شت�شفى  ُعقدت يف  التي  والــدورات  املحا�رشات  ومن 

)88( دورة تدريبية:

1.حما�رشات تعريفية ) orientation ( للممر�شني اجلدد.

.)ACLS&ECG interpretation ( 2.دورات حول

.)Assimilation of  ACLS ( 3.دورات حول

.)BALS ( 4. دورات

.)NRP ( 5.دورات

 Infection(امل�شت�شفيات يف  الــعــدوى  عــلــى  الــ�ــشــيــطــرة  حـــول  6.حمـــا�ـــرشات 

.)control

7.حما�رشات حول موا�شيع ال�شالمة العامة والبيئة.

.)Communication(8.دورة حول مهارات التوا�شل مع اجلمهور

)Pain management( 9.دورات تدريبية يف مو�شوع الألـــم

.)Wound Management (10.دورات تدريبية حول

.)Triage ( 11.دورة

12. دورات يف مو�شوع الإنعا�ص القلبي.

ومتيزت املحا�رشات مب�شاركة وا�شعة من الكادر التمري�شي القانوين وامل�شاعد 

يف امل�شت�شفى، وكانت الفائدة عالية يف املجالني النظري والعملي.

دورات تدريبية للكوادر التمري�شية يف امل�شت�شفى



61
Seasonal Periodical, Published By Public Relations Office Jordan University Hospital 2012

بدعم من وزارة التنمية الجتماعية - �شندوق دعم اجلمعيات نظمت جمعية الوعد لدعم وتوجيه مر�شى ال�رشطان وبالتعاون 

مع م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ور�شة تدريبية بعنوان » حت�شني نوعية احلياة ملر�شى ال�رشطان » لالأطباء واملمر�شني وفنيي 

الرعاية  يف  املخت�شني  من  نخبة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شت�شفى،  يف  والنف�شيني  الجتماعيني  والخت�شا�شيني  واملختربات  الأ�شعة 

التلطيفية والطب البديل والتغذية ومكافحة التدخني وذلك بهدف تطوير مهاراتهم يف طرق الت�شال والتوا�شل مع املر�شى 

وذويهم يف امل�شت�شفى، وزيادة خربات الكوادر الطبية يف العديد من الأمور ذات العالقة بال�رشطان.

وقامت ال�شيدة �شوزان مراد رئي�شة اجلمعية �شمن جمريات الور�شة بطرح العديد من التجارب ال�شابقة التي مت التعامل 

معها لدعم املر�شى امل�شابني بال�رشطان وذلك بهدف حت�شني نوعية احلياة للمر�شى وزيادة ر�شاهم عن الرعاية ال�شحية 

املقّدمة لهم.

وقال ال�شيد خالد الدويك منظم الور�شة وع�شو هيئة اجلمعية اأن هذه الور�شة تعّد من الدعائم الأ�شا�شية للتوا�شل اجليد بني 

الكوادر الطبية واملر�شى حيث مت ال�شتفادة من اخلربات ال�شابقة للمر�شى يف مهارات التوا�شل من قبل الكادر الطبي ابتداًء 

من ت�شخي�ص املر�ص وخالل فرتات العالج و�شوًل اإىل مرحلة ما بعد ال�شفاء.

واأكد الدكتور حممد ب�شناق رئي�ص جمعية عالج الأمل اأهمية الرعاية التلطيفية يف تخفيف الأمل ورفع املعاناة عن املري�ص من 

خالل تاأهيل الكوادر الطبية وتوفري العالج اّلالزم وامل�شاهمة يف اجلهود الوطنية لتحقيق هذه الغاية، وقدمت الدكتورة هبه 

مراد حما�رشة حول التغذية.

اأ�شارت ال�شيدة ماوية الزواوي اأحدى اأع�شاء اجلمعية اإىل ظاهرة انت�شار التدخني يف اململكة خا�شًة بني الفئة  من جانبها 

العمرية ال�شغرية، وم�شاره باعتباره �شبب من اأ�شباب الإ�شابة بال�رشطان.

وحتدث الدكتور طالل اأبو رجيع عميد كلية ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية خالل حما�رشة األقاها �شمن فعاليات الور�شة عن 

الطب البديل ودوره يف الرعاية التلطيفية.

ويف نهاية الور�شة تف�ّشل مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن بتوزيع ال�شهادات التقديرية 

على امل�شاركني.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمعية الوعد جمعية، تهدف اإىل بث الأمل لدى املر�شى امل�شابني بال�رشطان وعائالتهم وتقدمي الدعم 

املعنوي والعاطفي والنف�شي واحلد من النظرة ال�شلبية املحيطة باملر�ص جلميع املر�شى الناجني من مر�ص ال�رشطان وذويهم 

بالإ�شافة اإىل زيادة الوعي بخطورة مر�ص ال�رشطان واأهمية الك�شف املبكر وتقدمي التدريب الالزم للمجتمع عن اأهمية العمل 

التطوعي وزيادة خرباتهم  يف جميع الأمور ذات العالقة.

وتقوم اجلمعية بتقدمي خدمات تطوعية لدعم املر�شى امل�شابني بال�رشطان وذويهم يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من خالل 

م�شاركتهم م�شاعرهم وتبادل اخلربات معهم حول املر�ص بلغة ب�شيطة من �شاأنها امل�شاعدة يف رفع معنوياتهم والعودة للحياة 

من جديد.

تاريخ اخلرب: 2012/6/18

ور�شة » حت�شني نوعية احلياة ملر�شى ال�شرطان«
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حفل تكرمي للربوف�شور العجلوين 

اأقام ق�شم الأمرا�ص الباطنية يف كلية الطب وامل�شت�شفى حفاًل تكرمييًا ملعايل الربوف�شور كامل العجلوين رئي�ص املركز الوطني 

جملي  الدكتور  والأ�شتاذ  العميد  ونواب  الطب  كلية  عميد  حمافظة  عزمي  الدكتور  من  كل  ح�رشه  وال�شكري  ال�شم  للغدد 

حميالن مدير عام امل�شت�شفى ونوابه وكافة اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف ق�شم الأمرا�ص الباطنية، وح�رش الحتفال روؤ�شاء 

الأق�شام ال�رشيرية يف الكلية ومدراء الدوائر الطبية يف امل�شت�شفى.

واأعرب الأ�شتاذ الدكتور حمافظة عن تقديره للربوفي�شور العجلوين الذي اأثرى بخرباته الطبية والعملية والتعليمية والإدارية 

العديد من املوؤ�ش�شات ال�شحية والوطنية.

فيما �شكر الأ�شتاذ الدكتور حميالن الربوفي�شور العجلوين على دعمه املو�شول للم�شت�شفى وجهوده الدوؤوبة لتطوير القطاع 

ال�شحي على امل�شتويات الوطنية والعربية والعاملية.

الطب  كلية  عميد  الدكتور  والأ�شتاذ  العجلوين  الربوفي�شور  معايل  الباطنية  ق�شم  رئي�ص  عبيدات  نذير  الدكتور  و�شكر  كما 

والأ�شتاذ الدكتور مدير عام امل�شت�شفى على ح�شورهم التكرمي، واأعرب عن اعتزازه مبا قدمه ويقدمه الربوفي�شور العجلوين 

من دعم للعملية التدري�شية واخلدماتية يف الكلية وامل�شت�شفى.

من جانبه قدم الدكتور العجلوين ال�شكر والتقدير لكلية الطب وللم�شت�شفى على هذه اللفتة الكرمية، موؤكدًا اأهمية ت�شافر 

 اجلهود بني جميع اأع�شاء هيئة التدري�ص من اأجل رفع �شوية التعليم والبحث العلمي يف الكلية وتطوير خدمات امل�شت�شفى.

و مت تكرمي الربوفي�شور العجلوين بتقدمي الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

تاريخ اخلرب : 2011/12/8

احتفالت
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حفـــل تكرمي لالأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي

يف حفل بهيج جمع اإدارة امل�شت�شفى الطبّية والإدارية مت تكرمي الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي ا�شت�شاري اأمرا�ص الدم يف 

امل�شت�شفى مدير مركز اخلاليا اجلذعية يف اجلامعة الأردنية.

وبهذه املنا�شبة اأعرب الدكتور جملي حميالن راعي حفل التكرمي عن تقديره للدكتور العبادي الذي اأثرى بخرباته الطبية 

على  انعك�شت  التي  والكبرية  احلثيثة  وجهوده  الوطن  م�شتوى  على  والتعليمية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  والإدارية 

النوعية  و�شبط  اجلودة  مكتب  اإدارة  العبادي  الدكتور  �شغل  على وجه اخل�شو�ص حيث  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  اأداء 

. والإدارية  الطبّية  ال�شعد  كافة  على  اجلودة  مفهوم  تر�شيخ  يف  الكبري  الدور  له  وكان  طويلة  ل�شنوات  امل�شت�شفى  يف 

 

من جانبه قدم الدكتور العبادي  ال�شكر والتقدير للم�شت�شفى على هذه اللفتة الكرمية، موؤكدًا باأنه �شيوا�شل م�شرية عطائه يف 

اجلامعة الأم  م�شتذكرًا واحل�شور �شنوات العمل والجناز بجهود الفريق كله يف حتقيق متطلبات اجلودة داعيًا اإىل اأهمية ت�شافر 

 اجلهود بني جميع الأطباء واملخت�شني مبا يرفع من �شوية العمل الطبي والبحثي والإداري ويرتقي به خلدمة الوطن واملواطن.

ويف نهاية حفل التكرمي الذي اأداره الدكتور نادر الب�شول مدير مكتب اجلودة والنوعية يف امل�شت�شفى مت تقدمي هدية تذكارية 

للدكتور العبادي.

تاريخ اخلرب : 2012/4/15
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العثـــــــرات« »جابـــــر  مركــــــز 

يقيم حفاًل خرييًا

لالأطفال املر�شى يف امل�شت�شفى

مبنا�شبة عيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعّظم نّظم مركز العناية بالأطفال امل�شابني باأمرا�ص الكلى » 

جابر العرثات«  ن�شاطًا خرييًا يف امل�شت�شفى ل�شالح الأطفال امل�شابني باأمرا�ص الكلى وياأتي هذا الن�شاط اقتداًء بالنهج امللكي 

املتمثل بتخفيف اآلم املر�شى والوقوف اإىل جانبهم.

وا�شتمل هذا الن�شاط على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال املر�شى الأمر الذي �شاهم يف ر�شم البت�شامة على وجوههم 

التي  الكادر الطبي والتمري�شي يف امل�شت�شفى وذلك تقديرًا للجهود  التذكارية على  اآلمهم كما مت ت�شليم الدروع  وتخفيف 

يبذلونها يف خدمة الأطفال املر�شى.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا املركز قد تاأ�ش�ص بداية العام احلايل وهو مركز خريي يقدم خدماته ب�شكٍل جماين لالأطفال وذويهم 

وتتمثل اأهدافه بالعناية بالأطفال امل�شابني باأمرا�ص الكلى وتقدمي يد العون وامل�شاعدة لهم، وتنظيم زيارات دورية لالأطفال 

وتوزيع الهدايا عليهم، اإ�شافة اإىل توفري التمويل الالزم ل�رشاء اأجهزة غ�شيل بريتوين.

كما يهدف املركز اإىل البحث عن اإمكانية التوا�شل مع اإدارات امل�شت�شفيات املختلفة بهدف توفري متربعي كلى بالإ�شافة اإىل 

زيادة الوعي املجتمعي باأمرا�ص الكلى املختلفة وذلك بتنظيم ور�شات عمل بالتعاون مع ا�شت�شاريي الكلى وتوزيع الكتيبات 

التثقيفية، والبحث عن اإمكانية توفري بدائل فيما يتعلق بالتح�شيل العلمي وخا�شة لالأطفال الذين يق�شون فرتات طويلة يف 

امل�شت�شفى.

تاريخ اخلرب : 2012/2/2
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ورود لالأمهات على اأ�شّرة ال�شفاء من طلبة الطب
  

بذكرى عيد الأم

قام وفد طالبي من اجلامعة الأردنية من اأع�شاء الحتاد العاملي لطلبة الطب وطلبة  معهد العمل الجتماعي بزيارة لالأمهات على 

اأ�رّشة ال�شفاء يف امل�شت�شفى قدم خاللها الطلبة  باقات الزهور مبنا�شبة عيد الأم، مهنئني الأمهات متمنني لهن ال�شفاء العاجل.

 

لفتتهم  مثمنًا  ال�ّشفاء  اأ�رّشة  على  الأمهات  تكرمي  يف  املباركة  مبادرتهم  مثّمنًا  الطالبية  بالوفود  امل�شت�شفى  مدير  ورّحب 

الكرمية.

تاريخ اخلرب: 2012/3/24
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اتفاقية تعاون �شحي مع ال�شركة العربية

 لإدارة النفقات ال�شحية )مديك�شا(

عن  نيابًة  وقعها  �شحي،  تاأمني  اتفاقية  )مديك�شا(  ال�شحية  النفقات  لإدارة  العربية  وال�رشكة  اجلامعة  م�شت�شفى  وقع 

الدكتور  العام  ال�رشكة مديرها  الطوي�شي وعن  الدكتور عادل  ال�شابق  الأردنية  امل�شت�شفى رئي�ص جمل�شه/ رئي�ص اجلامعة 

)مديك�شا(. �رشكة  لدى  ال�شحي  التاأمني  يف  واملنتفعني  للم�شرتكني  طبية  خدمات  امل�شت�شفى  يقدم  مبوجبها  الباتع   نذير 

واأكد الدكتور الطوي�شي اأن هذه التفاقية �شتنعك�ص اإيجابيًا على م�شرية امل�شت�شفى ل�شيما تو�شيع موارده املالية م�شريًا اإىل 

ترحيب امل�شت�شفى بالتعاون مع القطاع اخلا�ص لتقدمي خدمات طبية و�شحية متقدمة.

من جهته اأكد مدير امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن اأن هذه التفاقية التي دخلت حّيز التنفيذ �شتكون رافعة مل�شرية 

امل�شت�شفى التي �شتكّر�ص جهودها لإجناح هذه التجربة الريادية.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن بنود هذه التفاقية قد حّددت قوائم الأجور واأ�شعار الأدوية املعتمدة يف امل�شت�شفى واآلية تقدمي اخلدمة 

العالجية للمر�شى امل�شرتكني يف التاأمني ال�شحي يف ال�رشكة اإ�شافة اإىل التزامات الطرفني املالية والإدارية.

وتزامن توقيع التفاقية مع امل�شت�شفى ت�شغيل العيادات الإ�شافية وخارج اأوقات الدوام الر�شمي والتي ُحّددت من ال�شاعة 

لتهيئة وت�شخري كافة اخلدمات  ال�شبت، وجاءت هذه اخلطوة �شعيًا  الر�شمية يوم  الأ�شبوعية  العطلة  )5-7( م�شاًء واأثناء 

الطبية للمر�شى وطالبي اخلدمة يف جميع الأوقات.

وذكر الدكتور حميالن باأن امل�شت�شفى �شيقدم اخلدمات الطبية والعالجية من خالل فريق من ال�شت�شاريني من اأع�شاء هيئة 

التدري�ص يف كلية الطب وطب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنية ي�شاندهم كادر متخ�ش�ص وموؤهل على قدٍر عاٍل من الكفاءة من 

املمر�شني وال�شيادلة والفنيني واخلدمات امل�شاندة، وقد مت ا�شتحداث مكتب اإداري خم�ش�ص لت�شهيل وتنظيم عملية حجز 

املواعيد.

واأ�شاف حميالن باأن هذه العيادات �شتقدم تخ�ش�شات جراحة الكلى وامل�شالك البولية، جراحة العظام والعمود الفقري، 

جراحة املفا�شل، اجلراحة العامة وجراحة التجميل والرتميم واحلروق، جراحة القلب والأوعية الدموية، جراحة الراأ�ص 

والرقبة، جراحة القلب وال�شدر، الأمرا�ص الن�شائية والتوليد والعقم بالإ�شافة اإىل الأمرا�ص النف�شية.

لأطفال،  واأ�شنانا  ال�شنية  والرتكيبات  والتجميلية  التحفظية  واملعاجلة  الأ�شنان  اخت�شا�شات طب  العيادات  تلك  وّفرت  كما 

الوجه  الفكي، جراحة  املف�شل  اللثة ومعاجلة ا�شطرابات  اأمرا�ص  الأ�شنان والتجميل والرتكيب،  التقومي، زراعة وتركيب 

والفكني واملعاجلة اللبّية )الع�شب(. 

تاريخ اخلرب: 2011/10/5
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اتفاقية تعاون بني اجلامعة الأردنية 

وجمعية العون ال�شحي

يف  اجلمعية  لدى  املوؤمنني  املر�شى  معاجلة  تنظيم  اتفاقية  الأردنية  ال�شحي  العون  وجمعية  الأردنية  اجلامعة  وقعت 

امل�شت�شفى.

نائب  بح�شور  العجلوين  يعرب  الدكتور  اجلمعية  ورئي�ص  الزعبي  ب�شري  الدكتور  بالوكالة  اجلامعة  رئي�ص  التفاقية  ووقع 

رئي�ص اجلامعة ل�شوؤون الكليات ال�ّشحية الدكتورة ملي�ص رجب ومدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور جملي حميالن.

للم�شت�شفى مع اعتماد لئحة  للجمعية عند مراجعتهم  التابعني  للمر�شى  املعاجلة  اآليات تنظيم  اإىل  واأ�شارت بنود التفاقية 

الأجور املعتمدة عند ت�شعري الإجراءات الطبية التي جترى للمري�ص.

بيد اأن التفاقية حددت خ�شمًا ماليًا قيمته )25%( من قيمة الفاتورة لكل مري�ص من املر�شى املحولني من قبل اجلمعية. 

التي ل ت�شملها التفاقية  املالية والإدارية مع تو�شيح بع�ص اخلدمات الطبية  التزامات الطرفني  وت�شمنت بنود التفاقية 

وهي اإ�شابات احلوادث الق�شائية واملعاجلة ال�شنية ومعاجلة حالت العقم والإجها�ص وال�شعف اجلن�شي وت�شحيح الب�رش 

واملعاجلة التجميلية غري الوظيفية.

اإىل  التعاون والنفتاح مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي م�شريًا  اأوجه  اأحد  اأن هذه التفاقية ت�شكل  اإىل  الزعبي  الدكتور  ولفت 

اخلطة الإ�شرتاتيجية للجامعة التي توؤكد على التفاعل املجتمعي من خالل بناء مد ج�شور التعاون مع املوؤ�ش�شات الوطنية

بدوره اأ�شاد العجلوين بالتطور الطبي الذي حققه امل�شت�شفى ودوره يف النه�شة الطبية الأردنية التي و�شلت اإىل م�شتويات 

متقدمة حمليا و اإقليميا ودوليا.                                                                                             تاريخ اخلرب: 2012/02/16
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اتفاقية تعاون بني وزارة ال�شحة واجلامعة الأردنية

وقعت وزارة ال�شحة واجلامعة الأردنية اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما يف معاجلة املر�شى املوؤمنني �شحيًا لدى الوزارة يف 

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.

بح�شور  الطراونة  اخليف  الدكتور  اجلامعة  ورئي�ص  الوريكات  اللطيف  عبد  الدكتور  ال�شحة  وزير  التفاقية  ووقع 

الوزارة  واجلامعة. امل�شوؤولني يف  اللوزي ونواب رئي�ص اجلامعة وعدد من كبار  اهلل  الدكتور �شيف  للوزارة  العام   الأمني 

ومبوجب التفاقية يتم تنظيم العالقة املالية والأ�شعار والأجور التي ت�شمل اإجراءات املعاجلة مبختلف اأنواعها والإقامة يف 

امل�شت�شفى.

الأردنية  اجلامعة  تقدمه  مبا  م�شيدًا  اجلانبني  بني  الطبي  للتعاون  ايجابية  خطوة  باأنها  التفاقية  الوريكات  وو�شف 

ال�شحة وزارة  م�شت�شفيات  يف  موجودة  غري  طبية  تخ�ش�شات  يف  املوؤمنني  املر�شى  معاجلة  خ�شو�شًا  للوزارة  دعم  من 

 

بها  يقوم  التي  وال�شحية  الطبية  اأي�شًا اخلدمات  مثمنا ً علميًا وطبيًا  املوؤهلني  الطب  كلية  الوزير مب�شتوى خريجي  واأ�شاد 

م�شت�شفى اجلامعة يف جمال الرعاية الطبية داخل اململكة.

وقال الطراونة اأننا نهدي هذه التفاقية اإىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين لرعايته ال�شامية واملتوا�شلة للقطاعات الطبية وال�شحية 

والتعليمية يف اململكة.

الأوىل  الدرجة  من  املتميز  للعطاء  احل�شني  و�شام  على  اجلامعة  ح�شول  مع  تتزامن  التفاقية  هذه  اإن  الطراونة  واأ�شاف 

واحتفالتها بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�شها العام احلايل موؤكدًا اأن اجلامعة ب�شائر كلياتها الطبية وال�شحية وم�شت�شفاها �شتظل 

رافدًا وداعمًا اأ�شا�شيا لكافة القطاعات الطبية وال�شحية ويف طليعتها وزارة ال�شحة.

واأ�شار الطراونة اإىل ا�شتعداد اجلامعة لدعم الوزارة بالبحوث العلمية التي يجريها اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثني يف قطاع 

الأدوية اإ�شافة اإىل تنظيم املوؤمترات وور�ص العمل التي لها عالقة بالنهو�ص بالقطاع الطبي الذي يعترب احد اأعمدة التنمية 

الوطنية ال�شاملة يف اململكة.

واأعرب رئي�ص اجلامعة عن اأمله ي اأن حتقق التفاقية اأهدافها التي جاءت لإغالق ملفات �شابقة وتاأطري العالقة التكاملية بينها 

وحتقيق م�شتقبل م�رشق بني اجلانبني.

تاريخ اخلرب: 2012/5/31
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عمليات متميزة

تعاون 

اأردين بريطاين 

يف جمال جراحة 

وت�شوهات قلب الأطفال 

ا�شتقبل املدير العام الدكتور جملي حميالن رئي�ص الفريق الطبي الربيطاين الزائر الدكتور بابولر �شيثيا اخت�شا�شي جراحة 

قلب الأطفال.

ورحب الدكتور حميالن بالفريق الربيطاين الزائر مثمنًا جهوده يف اإجراء عدد من العمليات اجلراحية لالأطفال املر�شى الذين 

يعانون من اأمرا�ص يف القلب وت�شوهات وفتحات قلبية، موؤكدًا باأن هذه الزيارة والتي تعد الثالثة من نوعها �شتفتح العديد من 

اأفق التعاون مع كل من جامعة امبرييال كوليج وم�شت�شفى رويال برومتون.

واأكد الدكتور حميالن على اأهمية ال�شتفادة من خربات الفريق الزائر وتبادل املعارف الطبية يف هذا احلقل مبا يخدم امل�شت�شفى 

ك�رشح طبي تعليمي وتدريبي يف اململكة.

باأعلى م�شتويات اجلودة  اأن يكون طب وجراحة الأطفال  اإىل  باأن فريق جراحة قلب الأطفال يف امل�شت�شفى يطمح  واأ�شاف 

والتقانة العلمية بال�شتفادة من خربات الفريق الطبي الربيطاين وغريه من اخلربات الطبية على امل�شتوى العربي والعاملي

وملّا كان الأردن واحة اأمن واأمان  وملا يتمتع به القطاع ال�شحي الأردين من تطور ومتّيز علمي وتقني ونتيجة للجهود املباركة 

التي تبذلها القيادة الها�شمية املظفرة وعلى راأ�شها  �شيد البالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم والتي تعترب 

الأطفال  لدعم  ب�شكل جماين  تاأتي  والتي  الطبي  الفريق  زيارة  الدكتور حميالن  ارجع  اأولوياتها  اأوىل  من  ال�شحي  القطاع 

املر�شى يف امل�شت�شفى .

الي�شرت  والدكتور  الأطفال  قلب  �شيثيا اخت�شا�شي جراحة  بابولر  الدكتور  الزائر كل من  الربيطاين  الطبي  الفريق  و�شم 

كران�شتون وطاقم طبي م�شاند، ومن جانب امل�شت�شفى كل من  اخت�شا�شيي قلب الأطفال الدكتور اإياد العموري والدكتورة 

ليلى التوتنجي واأخ�شائي جراحة القلب الدكتور معاذ ال�شمادي والتخدير الدكتور اإ�شالم م�شاد.

وجاءت زيارة الفريق بهدف اإجراء عدد من عمليات القلب املفتوح لالأطفال الذين يعانون من ت�شوهات وفتحات قلبية اإ�شافة 

اإىل الرتقاء مب�شتوى تدريب الكوادر الطبية والتمري�شية والفنية امل�شاندة التي تعمل يف هذا املجال يف امل�شت�شفى، بتن�شيق ما 

بني كل من كلية الطب يف اجلامعة الأردنية وامل�شت�شفى وكل من جامعة امبرييال كوليج وم�شت�شفى رويال برومتون.

تاريخ اخلرب : 2012/1/23
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عملية ا�شتئ�شال 

ورم اأ�شاب الع�شب ال�شابع و قاع اجلمجمة

متّكن فريق طبي يف امل�شت�شفى من اإجراء عملية جراحية دقيقة ملري�شة ا�شتئ�شل فيها ورم بالكامل اأ�شاب الع�شب ال�شابع 

وامتد اإىل الأذن الو�شطى وقاع اجلمجمة والغدة النكافية وتكّون الفريق اجلراحي يف امل�شت�شفى من ا�شت�شاري الأنف والأذن 

واحلنجرة الدكتور حممد الطوالبة وا�شت�شاري الراأ�ص والعنق والغدد ال�شم الدكتور نادر الب�شول.

الأنف والأذن واحلنجرة يف  ا�شت�شاري  الأردنية  الطب يف اجلامعة  امل�شارك يف كلية  الأ�شتاذ  الطوالبة  الدكتور حممد   وقال 

امل�شت�شفى حول جمريات العملية: لقد متكن فريق الأنف والأذن بالتعاون مع فريق جراحة الراأ�ص والعنق من ا�شتئ�شال 

ال�شابع بع�شب  الع�شب  النكافية وقد مت رقع منطقة  اإىل قاع اجلمجمة والغدة  ال�شابع وامتد  الع�شب  اأ�شاب  الذي  الورم 

م�شابه من نف�ص املنطقة م�شيفًا باأن املري�شة خ�شعت لعملية جراحية امتدت لثماين �شاعات نظرًا لدقة وح�شا�شية املنطقة 

وحجم الورم.

املعقدة  العمليات  من  تعد  كونها  للم�شت�شفى  ي�شجل  الذي  الطبي  بالإجناز  العملية  هذه  جناح  الطوالبة  الدكتور  وو�شف 

واحل�شا�شة والتي حتتاج اإىل فريق طبي متخ�ش�ص ومعدات طبية نوعّية. 

الطبية  بالكفاءات  تتمتعان  امل�شت�شفى  يف  والعنق  الراأ�ص  وجراحة  واحلنجرة  والأذن  الأنف  �شعبتي  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

املتميزة على امل�شتوى املحلي والعربي كما حتتوي ال�شعبتان على اأحدث التجهيزات الطبية اجلراحية التي متّكن الكوادر 

الطبية من اإجراء اأعقد العمليات اجلراحية يف جمال اجلراحة وا�شتئ�شال الأورام. 

تاريخ اخلرب: 2012/3/18

عمليات متميزة
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ناظور طبي مطّور ببالونني

لفح�ض الأمعاء الدقيقة

اله�شمي  اجلهاز  تنظري  عمليات  لإجراء  املر�شى  با�شتقبال  والكبد  اله�شمي  اجلهاز  تنظري  وحدة  خالل  من  امل�شت�شفى  بداأ 

با�شتخدام ناظور طبي مطّور ببالونني لفح�ص الأمعاء الدقيقة )Double Balloon Enteroscope( والذي يتيح اإجراء التنظري 

لكافة الأمعاء الدقيقة دفعة واحدة من الفم وحتى ال�رشج  للمر�شى الذين يعانون من نزف جمهول امل�شدر يف الأمعاء الدقيقة. 

وذكر الدكتور حممد عامر اخلطيب ا�شت�شاري اجلهاز اله�شمي يف امل�شت�شفى باأن وحدة التنظري �شعت جاهدة اإىل احل�شول على 

هذا اجلهاز املتمّيز الذي ي�شتطيع �شرب اأغوار الأمعاء الدقيقة عرب ما يحويه من بالونات واأنابيب دقيقة ت�شل اإىل اأكرث الأماكن 

ح�شا�شية يف الأمعاء ولأ�شعب احلالت ل �شّيما التي تعاين من النزف الداخلي املجهول ال�شبب، مما ميهد لإيجاد العالج املنا�شب 

للمري�ص يف �شوء نتائج التنظري.

م�شيفًا بان هذا النوع من التنظري يتيح للطبيب التدخل اجلراحي الفوري ملعاجلة بع�ص احلالت. كما اأن بو�شعه اأخذ عينات من 

الأورام واملناطق امل�شابة يف الأمعاء متهيدًا لإر�شالها  للفح�ص الباثولوجي.

و�شيتم تقدمي هذه اخلدمة الطبية لكافة املر�شى امل�شمولني وغري امل�شمولني بالتامني ال�شحي والذين يعانون من الآم البطن 

امل�شتع�شية وغري معروفة ال�شبب، كذلك امل�شابني بفقر الدم غري وا�شح الأ�شباب مبا فيه النزيف الداخلي.

هذا وقام الدكتور اخلطيب باإجراء اأول عملية با�شتخدام هذا اجلهاز بالتعاون مع خبري اأملاين من جامعة دو�شلدوف على حالة 

مر�شية تعاين من نزيف داخلي، حيث مت حتديد املكان با�شتخدام الكب�شولة الذكية واأخذ عينات واإيقاف النزف.

ورحب الدكتور اخلطيب بكافة املر�شى الراغبني بالت�شجيل من املر�شى املوؤّمنني وغري املوؤّمنني وال�شتفادة من خدمات هذا 

اجلهاز.

تاريخ اخلرب: 2012/6/26



72
مجلة ف�شلية اإخبارية طبّية ت�شدر عن مكتب العالقات العامة في م�شت�شفى الجامعة الأردنية 2012

امل�شت�شفى ومديرية الدفاع املدين 

ينفذان مترينًا وهميًا لالإخالء

نّفذ امل�شت�شفى بالتن�شيق مع مديرية دفاع مدين غرب عمان مترين اإخالء وهمي يف عدد من مباِن امل�شت�شفى، وياأتي تنفيذ 

التمرين ا�شتجابًة ملتطّلبات العتماد الدولية والوطنية للم�شت�شفيات التي ي�شارك فيها امل�شت�شفى.

وا�شتمل التمرين على تطبيق عملي خلطوات التعامل مع احلريق واإخالء املتواجدين داخل املباين كافة اإىل مناطق التجمع 

الآمنة.

من جانبه اأبدى فريق التقييم من مرّتبات الدفاع املدين النطباع العام اجلّيد عن التمرين ومدى التزام امل�شت�شفى مبعايري 

ال�شالمة العامة موؤّكدين على اأهمية اإجراء مثل هذه التمارين ال�شنوية بهدف تقدمي التوعية والتثقيف الالزمني للوقاية من 

املخاطر يف حال حدوثها وتاأهيل وتدريب الكوادر للتعامل مع مثل هذه الظروف.

تاريخ اخلرب: 2011/12/15

ن�شاطـــــــــات
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اليوم ال�شحي العلمي ال�شامل

مندوبًا عن �شمو الأمرية عالية الطّباع املعظمة رعى مدير اإدارة امل�شت�شفيات يف وزارة ال�شحة الدكتور اأحمد قطيطات فعاليات 

اليوم ال�شحي العلمي ال�شامل الذي عقد يف رحاب امل�شت�شفى بح�شور كل من مدير عام امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور جملي 

واملهتمني  والطلبة  وامل�شت�شفى  اجلامعة  يف  امل�شوؤولني  من  كبري  وح�شد  الدعيج  حمد  الأردن  يف  الكويتي  وال�شفري  حميالن 

باحلقل ال�شحي والغذائي والدوائي يف اململكة.

 وا�شتملت فعاليات اليوم ال�شحي الذي نظمته �شعبة التغذية / دائرة اخلدمات الفندقية يف امل�شت�شفى وحمل �شعار »املعرفة 

حق طبيعي لكل اإن�شان« بالتعاون مع جمعية الغذاء والتغذية وموؤ�ش�شة اأمل حداد على حفل افتتاح ا�شتمل على كلمات تعلقت 

مبو�شوع الفعالية قدمها كل من الدكتور جملي حميالن مدير امل�شت�شفى ونقيب املهند�شني الأردنيني املهند�ص عبد الهادي 

الفالحات ورئي�شة جمعية الغذاء والتغذية املهند�شة فاديا عيد ومديرة اخلدمات الفندقية يف امل�شت�شفى فاتن احلاج والدكتور 

اأحمد اليو�شفي ممثل منظمة ال�شحة العاملية بالوكالة يف الأردن.

لإن�شاء جمعية  ال�شنوية  الذكرى  اإ�شهار مبنا�شبة  ال�شحية والتثقيفية والعلمية وحفل  املحا�رشات  كما عقدت جمموعة من 

الغذاء والدواء الأردنية. 
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منتوجاتها  عر�شت  اخلا�ص  القطاع  �رشكات  من  كبرية  جمموعة  فيه  �شاركت  معر�شًا  ال�شحي  اليوم  هام�ص  على  وافتتح 

ون�رشات تعريفية يف جمال الغذاء وال�شحة ومت اإجراء فحو�شات طبية جمانية وم�شابقات وتوزيع لل�شهادات والدروع على 

امل�شتحقني من م�شاركني وحما�رشين ومتطوعني و�شحافيني ميثلون عددًا من و�شائل الإعالم. 

وقام كل من الدكتور اأحمد قطيطات يرافقه مدير امل�شت�شفى و�شعادة ال�شفري الكويتي يف الأردن بجولة على اأق�شام املعر�ص 

ال�شحية  التوعية  ُي�شاهم م�شاهمة كبرية يف ق�شايا  الذي  ال�شحي  اليوم  اإجناح هذا  �شبيل  بذلت يف  التي  م�شيدين باجلهود 

والغذائية وميّكن الطلبة من امل�شاركة وتبادل املعارف والثقافات.

جتدر الإ�شارة اإىل م�شاركة الطالبات الوافدات من دولة الكويت يف فعاليات املعر�ص ال�شحي مما كان له كبري الأثر يف اإثراء 

امل�شاركة على ال�شعيد املحلي والعربي.

اأن العدد الكبري للطلبة الكويتيني يف  اأ�شاد ال�شفري الدعيج بعالقات التعاون الثقايف الكويتي الأردين، م�شريًا اإىل  من جانبه 

الأردن دليل متانة هذه العالقات التي و�شلت اإىل هذا امل�شتوى بف�شل رعاية واهتمام القيادتني يف البلدين ال�شقيقني.

تاريخ اخلرب: 2012/2/8
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اجنازات امل�شت�شفى

اإعداد: مكتب اجل�دة ومراقبة الن�عية

امل�ست�ى  على  الرائدة  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات  من  الأردنية  اجلامعة  م�ست�سفى  يعترب 

املحلي و الإقليمي، و من امل�ست�سفيات اجلامعية املتميزة التي رفدت القطاع ال�سحي 

حملياً و اإقليمياً باخلربات املدربة تدريباً علمياً وعملياً عايل الكفاءة وح�سب املعايري 

املحلية و العاملية املعتمدة وقد جتلت هذه الجنازات ح�سب الفئات التالية :

القيادة  .1

قامت اإدارة م�شت�شفى اجلامعة بتنمية القدرات الإبداعية لدى املوظفني من خالل ا�شتخدام منهجيات موؤ�ش�شية ت�شجع   

املوظفني على الإبداع وتدعم عملية اتخاذ القرار لديهم ، ولقد انعك�ص ذلك ب�شورة جلية على م�شرية امل�شت�شفى حيث 

و �شهادة �شالمة الغذاء   HCAC والوطنية  JCI ح�شل على عدة �شهادات  يف اجلودة والتميز منها: العتمادية الدولية

HACCP والآيزو ISO وامل�شاركة يف الأبحاث الطبية والعلمية ون�رشها يف املجالت  العاملية واملحلية. ومن اأهم الأمثلة 
التي تتبلور يف هذا املحور على �شبيل املثال ل احل�رش  ت�شكيل جلنة الإبداع واملبدعني اخلا�شة بتعريف وعر�ص اإبداعات 

املوظفني وتنميتها وت�شجيعها مع وجود ميزانية خا�شة لدعم اإبداعاتهم.

ومن جهة اأخرى يعتمد امل�شت�شفى على العمل بروح الفريق الواحد من خالل ت�شكيل جلان من كل الدوائر ذات العالقة    

حلل امل�شكالت ومن حماور الت�شجيع الأخرى التي مت تبنيها من قبل القيادة العليا هو اإن�شاء جلنة دائمة للموظفني تقوم 

على اإبداء الآراء والقرتاحات يراأ�شها املدير العام، ومت اعتمادها لت�شبح جلنة دائمة من جلان امل�شت�شفى جتتمع ب�شكل 

دوري )2-3( مرات �شهريا، وتتم اختيار اأع�شائها بالنتخاب من قبل املوظفني.

املعرفة وتكن�ل�جيا املعل�مات   .2

اهتمت الإدارة بتطوير نظم املعلومات الداخلية يف امل�شت�شفى وذلك باإدخال �شبكة داخلية متطورة ت�شاعد العاملني على   

تقدمي اخلدمة باأ�رشع وقت ممكن بدون العتماد على النماذج الورقية ، حيث مت ا�شتحداث املئات من نوافذ امل�شتخدمني 

كل ح�شب تخ�ش�شه. ومن اأهم الإجنازات يف هذا املجال  على �شبيل املثال ل احل�رش، اإدخال الو�شفة الإلكرتونية حيث 

تتم كتابة الو�شفة من قبل الطبيب اإلكرتونيًا وترحيلها على ال�شيدلية ب�شكل اآيل وقد مكن هذا النظام جميع الأطباء من 

معرفة اأدوية املر�شى املراجعني املتوفرة يف ال�شيدلية بحيث ل يتكرر اإعطاء الدواء من اأكرث من طبيب مما �شاهم يف تقليل 

وقت انتظار املر�شى والتكاليف، بالإ�شافة جلميع ما ذكر مت ا�شتحداث ركن املوظف على النظام الداخلي، الذي مُيكن 

املوظف من الإملام بجميع املعلومات الوظيفية ال�رشورية والطالع على نتائج  تقارير اجلودة يف امل�شت�شفى والتعاميم 

الأداء  موؤ�رشات  مثل   القرارات  وال�رشورية لتخاذ  الهامة  املعلومات  معرفة  على  الدوائر  مدراء  ي�شاعد  الإدارية مما 

الت�شغيلية واملوؤ�ش�شية  لتكون هذه املعلومات م�شدرًا وحافزًا على التح�شني والإجناز، اإىل ذلك فقد مت تطوير درا�شة ر�شا 

املوظفني يف العام املن�رشم وذلك بحو�شبة ا�شتبيان ر�شا املوظفني مما اأدى اإىل زيادة اأعداد امل�شتجيبني للدرا�شة، وقد 

عك�شت الدرا�شات وعلى مدى ثالث �شنوات ازديادًا مطردًا يف ن�شبة الر�شا نتيجة الأثر الإيجابي الداعم لالإدارة العليا 

وعملية التوا�شل الفعال بني املوظفني والإدارة وتطوير مهارات العاملني  ورفع م�شتواهم العلمي والعملي والأكادميي 

من خالل الدورات واللقاءات التدريبية.

تقاريـــــــــر
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وقد عملت جلنة ال�شجالت الطبية بالتعاون مع مكتب احلا�شوب على حو�شبة تقرير العملية اجلراحية والو�شفة الطبية   

اإىل امللف  النماذج والإجراءات الطبية واملالية للو�شول  واإجراءات الدخول واخلروج وتعمل حاليًا على حو�شبة باقي 

الإلكرتوين املكتمل للمري�ص.

العمليات   .3

تبنت  اإدارة امل�شت�شفى اأف�شل املمار�شات العاملية لتطبيقها يف العمليات اليومية املنجزة لكي ت�شمن احلد الأدنى من اخلطاأ   

يف معاجلة املر�شى، ومن اأف�شل الأمثلة على ذلك تطبيق �شيا�شة منظمة  ال�شحة العاملية)WHO( يف جمال �شالمة املر�شى 

يف غرف العمليات، بحيث ل يتم اإجراء العملية اجلراحية اإل بعد اأن تتم درا�شة جميع الحتمالت الواردة للتقليل من 

خماطر العمليات وهذا ما ي�شمى )Surgical Safety Checklist(، وقد خطى امل�شت�شفى خطوات غري م�شبوقة اإقليميا و 

حمليا يف جمال زراعة اخلاليا اجلذعية حيث مت اأن�شاء مركز العالج باخلاليا اجلذعية يف اجلامعة الأردنية،�شي�شتفاد منة يف 

القريب العاجل يف عملية تكثري و توليد اخلاليا و الأن�شجة الب�رشية.

وقد كان ل�شتخدام احلا�شوب يف �شتى املجالت الأثر يف  تقليل الوقت امل�شتغرق خلدمة املر�شى وح�رش التكاليف حيث   

يقوم املوظفني ٌكل ح�شب امتيازه الوظيفي بعملية اإدخال البيانات وت�شجيل الإجراءات والفحو�شات وامل�شتلزمات على 

فاتورة املري�ص، ومُيكن املوظف اأي�شا من  ال�شتف�شار عن نتائج الفحو�شات املخربية وال�شعاعية.

خدمة العمالء

اإن من اأهم الأدوار الرئي�شية التي يهتم بها امل�شت�شفى هي  خدمة العمالء، لذلك  قامت الإدارة بتبني فكرة اخلط ال�شاخن   

حيث يتمكن اأي عميل �شواء كان داخلي اأم خارجي بالت�شال باملدير العام مبا�رشة لإبداء اأي مالحظة اأو �شكوى تتعلق 

باخلدمة املقدمة �شواء من مكاتب ال�شف الأول )خدمة العمالء( وحتى �رشير ال�شفاء.

اأي�شا على رفع ن�شبة ر�شا املر�شى املدخلني واملراجعني للعيادات، حيث  يتم ب�شكل دوري اإجراء  وحر�ص امل�شت�شفى   

العالجية  لتقدمي اخلدمة  امل�شتغرق  الوقت  ن�شبة  تقليل  ينبثق عنها تو�شيات مثل  �شنويًا  الر�شا مرتني  تقي�ص  درا�شات 

كتقليل الوقت عند املحا�شبة وال�شيدلية ومواعيد العيادات والأ�شعة  للو�شول باخلدمة اإىل اأعلى م�شتوياتها،حيث اأظهرت 

درا�شة ر�شا املر�شى ازديادا ملحوظا على ن�شبة الر�شى خالل الأعوام املا�شية.

حت�سني الأداء املايل  .4

كان لأدراك امل�شت�شفى بطبيعة الو�شع املادي و�رشورة العمل لتح�شينه الأثر البالغ يف  اجتاه الإدارة نحو  العمل الدوؤوب   

جلذب زبائن جدد، من خالل عمل اتفاقيات مع قطاع التاأمني ال�شحي الذي يرفد امل�شت�شفى باملر�شى وعمل اتفاقيات 

جديدة مع املوؤ�ش�شات الدولية واملحلية التي تعنى مبعاجلة املر�شى مثل جمعية العون ال�شحي وذلك لزيادة اأعداد املر�شى 

املراجعني للم�شت�شفى مع العتناء بتقدمي اأرقى اخلدمات الطبية والفندقية.

ولأهمية ال�رشاكات املتعددة يف تعزيز عملية الإبداع  والبتكار فقد  عمد امل�شت�شفى اإىل التعاون مع املوؤ�ش�شات الدولية    

مبنى  و جتهيز  اإن�شاء  يف  الأمريكية  الوكالة  من  املقدم  الدعم  من  امل�شت�شفى  ا�شتفادت   )USAID( حيث  مثل  الداعمة  

خا�ص بالعمليات الن�شائية والولدة مما يوفر امل�شاحات وظروف العمل املنا�شبة  وي�شاهم يف زيادة القدرة ال�شتيعابية  

للمر�شى.

  ويقوم مكتب متخ�ش�ص  يف امل�شت�شفى بتقدمي خدمات للمر�شى العرب والأجانب بالتوا�شل مع املر�شى والكادر الطبي 

لتقدمي اخلدمة الطبية والفندقية واملالية ب�رشعة وفاعلية اأكرب .
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�شرح اخلدمات الطبية 

املتميزة ... م�شت�شفى 

اجلامعة الأردنية

املهند�ض ف�ؤاد الُنعمان 

طلبًا  احلبيبة  جامعتنا  م�شت�شفى  زيارة  عند  املرء  يفخر 

للعون و امل�شاعدة الطبية، ليجد الفرق املتكاملة املتخ�ش�شة 

لعالج احلالت الطبية املتنوعة بكفاءة و دراية بالغة.

لقد مل�شت خالل اإقامتي لب�شعة اأيام يف هذا ال�رشح العظيم 

جنود  و  جنديات  فبل  من  املبذول  الطبي  املجهود  حجم 

ي�شهرون  هم  و  الوطن احلبيب،  هذا  �شباب  من  جمهولني 

على راحة و رعاية املر�شى من كل حدب و �شوب.

ويف الوقت ذاته اأحزنني الت�رشب الذي يحدث يف الطواقم 

لعدم  اأف�شل  عمل  بحثًا عن فر�ص  واملدربة  ال�شابة  الطبية 

الإح�شا�ص بالتقدير لكل ما يبذلونه من جهد يف العمل .

 اأنا�شد من هذا املنرب كل املواطنني ال�رشفاء الغيورين على 

اأردننا احلبيب اأن يقوموا بدورهم الوطني واملتمثل باإي�شال 

هذه الر�شالة، و كل ما من �شاأنه اأن يرقى بهذا ال�رشح اإىل 

على  احلري�شة  امل�شت�شفى  اإدارة  مل�شاعدة  املاأمولة،  الآفاق 

الرتقاء بها.

ومن نعم اهلل علينا اأن حبانا مبلك �شاب عقد العزم – كما نعلم 

جميعا- على الإ�شالح و التطوير لي�شع الأردن يف م�شاف 

الدول املرموقة، و من خلفه ملكتنا الدوؤوبة على عمل كل ما 

من �شاأنه اأن ي�شاند جهود �شخ�ص ملكنا الكرمي يف م�شاعيه 

البيت و  اأهل  لنوؤازر  نبذل كل ما يف و�شعنا  اأفال  ال�شامية. 

اأهل العزم و ن�شد على يدهم لتحقيق غايتهم  ال�شامية ؟!!! 

تزويد  على  نعمل  اأن  الأمر  نهاية  يف  جميعا  منا  واملطلوب 

م�شرية  تي�شري  �شاأنه  من  ما  بكل  العامر  امللكي  الديوان 

الإ�شالح امليمونة التي نتمناها جميعا. 

ت
كا

ر
شا

�
م

اإىل الأعز .... 

اأمي

 على �سرير ال�سفاء: الطفلة دميا العزة

عندما اأرى ال�شم�ص �شباحًا اأرى وجهك امل�شع فيه.....

 

 عندما اأرى القمر ليال اأرى وجهك املبت�شم فيه......

 وجهك كال�شم�ص امل�شيئة.....كالقمر املبت�شم.....

 واهلل حني اأرى ال�شم�ص �شباحا اأتذكرك.....

 واهلل اأتذكر عطائك ....

 وجهك كالقمر اإذا ابت�شم اأرى خالله تعبك من اجلي .....

 واهلل اإن راأيت القمر ليال دون �شوء .....

 اإن رايتيه اعريف اأين ل�شت احبك....

 حبك حفر يف فلبي ودمي 

 يا روحي ويا دمي 

�سعر: املر�ض امللع�ن

 املر�ص امللعون....

 اأ�شابني باجلنون....

 مل تاأتيني اإل ليال .....

 �شدة كرهي لك ل تو�شف

 يا ملعون....

 اأخفتني ..... اأزعجتني .....

 اذهب عني .... اذهب ....

 وا�شب غريي فانا ل اأريدك....



79
Seasonal Periodical, Published By Public Relations Office Jordan University Hospital 2012

ة ق�شرية ق�شّ

على �سرير ال�سفاء : الّطفلة عائ�سة الّناط�ر
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كاريكاتري

نبيل احل�سنات

دائرة الهند�شة وال�شيانة
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 ر�شــــم
 د. حممد املعاين
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تتقدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة من 

الزمالء التالية اأ�شماوؤهم مبنا�شبة فوزهم يف امل�شابقة 

الثقافية على م�شتوى اجلامعة الأردنية للعام 2011 وهم:

1. الق�سة الق�سرية:

املركز الأول -  ر�شا زهري اخلالدي - دائرة املختربات والطب ال�رشعي  

املركز الثاين - تغريد فريد اأبو ح�شي�ص - دائرة املختربات والطب ال�رشعي  

2. ال�سعر:

املركز الثاين - عالية اأبو جابر- مكتب ال�شالمة العامة والبيئة    

3. املقالة:

املركز الثاين - �شالح بني يون�ص - مكتب ال�شالمة العامة والبيئة   

املركز الثالث  - ح�شن فاروق ريحان- دائرة �شوؤون املر�شى    
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تــهنئـة ومباركة

تتقدم اأ�شرة امل�شت�شفى بالتهنئة واملباركة من 

اأع�شاء فريق امل�شت�شفى لكرة القدم احلائز على 

بطولة اجلامعة الأردنية 

للعام الثاين على التوايل وهم الزمالء:

رئي�ض اللجنة الريا�سية يف امل�ست�سفى  ي��سف دعاب�ض   

مدير الفريق اأكرم م�سلم  

مدرب الفريق حمم�د ح�سن  

واأع�ساء الفريق الريا�سي: 

-  ريا�ض عارف              -  فايز جبارات            -  عمر اأب� قمر  -  عماد رم�سان  

-  ر�س�ان حممد             -  عمر حممد               -  �سالح اأب� خديجة. -  كايد حيا�سات   
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«Jaber ALathrat» Center for children with
 renal diseases held charitable ceremony 

for sick children at Jordan University Hospital

 

 
 
On the occasion of His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein day of birth, the Centre for Care of chil-
dren with renal disease, «Jaber ALathrat held a charitable activity in Jordan University Hospital for the 
benefit of children with renal diseases on 2/2/2012. This activity comes to ease the pain of patients and to 
stand by their side following the steps of Royal family approach.
The activity included distribution of gifts and toys for the ill children, which contributed to draw smiles on 
their faces and lessen their pain. In addition to awarding the medical staff and nursing at the hospital with 
commemorative shields in recognition of their efforts in serving the ill children.
It should be noted that this center was established earlier this year. It’s a charity center that offers its servic-
es free of charge to children and their families. Its objectives are to care for the children with renal disease 
and provide them with the help they need and to organize periodic visits to the children and distribute gifts 
to them, in addition to provide the necessary funding for the purchase of peritoneal dialysis machines.
The center also aims to search for a possible communication with the departments of different hospitals in 
order to provide kidney donators in addition to increase the community awareness of the kidney disease 
by organizing different workshops in collaboration with renal consultants and by distributing educational 
pamphlets. Furthermore, the continuous search for providing alternatives when it comes to schools and 
studying, especially for children who spend a long time in the hospital.

 

 
 

News Date: 2/2/2012
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On the sidelines of day, health fair was opened and attended by a large group of companies offered their 
products and identifiable brochures in the field of food and health, free medical checkups was conducted. 
In addition to competitions, the certificates and shields distribution to the qualified participants, lecturers, 
volunteers and journalist.

 
For their part, Dr. Ahmed Kotaitat accompanied by the director of the hospital and HE the Kuwaiti Am-
bassador made a tour of sections of the exhibition and praised the efforts made for the success of this day 
of health, which contributes in solving the issues of education, health and food, enabling students to par-
ticipate and exchange knowledge and cultures. Especially in light of having Kuwaiti participating in the 
exhibition, which had a large impact in enriching the participation at the local and the Arab level.

 
For his part, Ambassador Al-Duaij hailed the relations of the Kuwaiti Jordanian cultural cooperation, 
pointing out that the large number of Kuwaiti students in Jordan show the strength of these relations, 
which reached to this level thanks to the care and attention of the leadership in both countries.

 
 

News Date: 8/2/2012
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 Comprehensive Scientific - Health day in
 Collaboration between Jordan University 

Hospital and Amal Haddad Foundation
  
 
A representative of Her Highness Princess Alia Tabbaa sponsored with the Director of Hospital Adminis-
tration in the Ministry of Health, Dr. Ahmed Kotaitat a day on health comprehensive & scientific events. 
It was held in the University Hospital in the presence of General Director of the hospital Prof. Dr. Mujalli 
Mhailan, the Kuwaiti Ambassador in Jordan Hamad Al-Duaij and a large crowd of officials from the uni-
versity and the hospital, students and those interested in the field of health, food and pharmaceuticals in 
the Kingdom.
 
The activities of this day held by the Division of Nutrition at the hospital in cooperation with the Associa-
tion of Food and Nutrition Foundation Amal Haddad foundation - that carried the slogan «Knowledge is a 
natural right of every human being” included an opening ceremony which included speeches by General 
Director Prof. Dr. Mujalli Mhailan , head of the Jordanian Engineers Abdul Hadi Falahat, the chairman 
of food and nutrition society , Fadia Eid and the director of hospital services in the hospital Faten Al-Hajj 
and Dr. Ahmed Yousfi the WHO representative in Jordan.
 
A series of health and scientific lectures were also held and a publicity ceremony on the occasion of the 
anniversary of the creation of the Jordanian Food and Drug Association of Jordan (JFDA).
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The Hospital and Directorate of Civil 
Defense carry out an evacuation 

exercises
  
 
 
Jordan University Hospital in coordination with the Directorate of Civil Defense in West of Amman car-
ried out evacuation exercise in a number of the hospital buildings. The implementation of the exer-
cise comes in response to the requirements of international and national accreditation for hospitals that 
the University Hospital is participating in.
 
The Exercise included practical application for the steps of how to deal with the fire and to evacuate 
all who were inside the building to safe areas.
 
The assessment team of civil defense generally showed a good impression of the practice and the hospital 
commitment to the standards of the public safety criteria stressing the importance of conducting such ex-
ercises annually in order to provide the education necessary to prevent risksthat might occur, and to train 
the staff to deal with such circumstances.

 
 

News Date: 15/12/2011
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  Department of Internal Medicine at Jordan 
University Hospital Honors 

Professor Dr. Ajlouni
 
 
The Internal Medicine Department at the Faculty of Medicine University of Jordan  and Jordan University 
Hospital, , held an honoring ceremony of Professor Dr. Kamel Ajlouni President of the National Center 
for Diabetes, Endocrinology and Genetics. The ceremony was attended by the Dean of the Faculty of 
Medicine at the University of Jordan, and the general director of University Hospital, Dr. Mujalli Mhailan 
and the Head of Department of Internal Medicine, Dr. Nathir Obeidat and all the specialists’ doctors in the 
Department of Internal Medicine.
Prof. Dr. Azmi Mahafza expressed his appreciation to Prof.essor Dr. Ajlouni who enriched with his medi-
cal and administrative experiences many of health and national institutions levels.
whereas, Prof. Dr. Mhailan thanked professor Dr. Ajlouni for his support to Jordan University Hospital 
and his diligent efforts to develop the health sector at national ,Arab and international levels.
Professor  Dr. Ajlouni gave his thanks and appreciation to the Faculty of Medicine and Jordan University 
Hospital for this generous gesture, stressing the importance of combining efforts among all the doctors 
and specialists, which will strengthen the scientific research and promotes it to serve our country.
Professor Dr. Ajlouni has been honored by giving him souvenirs for this occasion.

 
 

News Date: 8/12/2011
 

Activities
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Cooperation convention between the 
University Hospital and Jordan Health Aid

 Society (JHAS)
 

 
 
The Jordan University Hospital and Jordan Health Aid Society (JHAS) signed an agreement on 20 Febru-
ary, 2012 to regulate the treatment of patients insured by the society at Jordan University Hospital.
The agreement was signed by Acting President of the University, Dr. Bashir Zoubi and President of the 
society  Dr.Yarub  Ajlouni. In the presence of the Vice- President, Dr. Lamis Rajab, the general director of 
Jordan University Hospital Prof. Dr. Mujalli Mhailan .
The terms of the agreement focused on the mechanisms of treatment for patients whograntee to the society  
when attending the hospital for treatment credence the list of wages and prices of the hospital when medi-
cal procedures are performed for the patient.
However, the Convention established a financial discount with 25% of the invoice value for each patient 
referred to hospital by the society.
The terms of the agreement included the financial and administrative obligations of the parties and it clari-
fied some medical services not covered by the convention which are judicial injuries, dental treatment , 
infertility treatment, abortion,  vision correction and non-functional cosmetic treatment.
Zoubi pointed out that this Agreement constitutes a means of cooperation and openness among the institu-
tions of the community; referring to the strategic plan of the university which emphasizes on the interac-
tion with the community by building bridges of cooperation between national institutions.
In his turn, Ajlouni commend the medical development achieved by the Jordan University Hospital and its 
role in Jordanian medical renaissance that reached an advanced level locally, regionally and internation-
ally.

 
 

News Date:  20 February, 2012
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The Hospital signs an agreement of 
health insurance with (MedEXA) and 

begins working in its extra clinics

Jordan University Hospital and the Arab Company for managing health expenditure (MedEXA) signed an 
agreement on the health insurance, on behalf of the hospital its head Council / Chairman of the University 
of Jordan, Dr. Adel Tweissi and the General Director of the company Dr. Nazeer Bate' . The agreement 
states that the university hospital will give medical services to the participants and beneficiaries of the 
health insurance with the company (MedEXA).
Dr. Tweissi stressed that this agreement will reflect positively on the progress of the hospital to expand 
particularly its financial resources, pointing that the hospital welcomes such collaboration with the private 
sector to provide advanced medical health services.
The General Director of Jordan University Hospital, Prof. Dr. Mujalli Mhailan said that this Convention 
will improve the hospital mission expressing that the hospital will do every effort success of unique ex-
perience.
It should be noted that the terms of this Agreement have identified lists of wages and prices of drugs ap-
proved in the hospital and the mechanism of therapeutic service for patients involved in the health insur-
ance company, in addition to the financial and administrative obligations of the parties.
The signing of the agreement go in line with the hospital having extra clinics run inside the hospital start-
ing on Saturday, 1/10/2011 with added working hours set from 5-7 pm and during the weekends (Satur-
day), this move came to create all medical services for patients and service seekers at all times.
According to Prof. Dr. Mhailan that the hospital will provide medical services and treatment through a 
team of consultants from the members of the faculty of Medicine and Dentistry at the University of Jor-
dan, supported by a qualified staff with a high degree of competence of nurses, pharmacists, technicians 
and support services. An administrative office was established to facilitate and organize the process of 
appointments to doctors.

News Date: 5/10/2011

Conventions and agreements
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A Course on the management of 
hazardous medical waste

at Jordan University Hospital

 

 
 
Jordan University Hospital in coordination with the Ministry of Health and the Directorate of Environ-
mental Health held a course on the management of hazardous medical waste. The course included the def-
inition of different concepts and characteristics as well as classification and methods of treating medical 
waste.
 
In addition to that it included the most important legal regulations and legislation that are related to the sys-
tem of hazardous medical waste management and the most important duties and tasks assigned to the 
groups of health involved in the plan.
 
The courses are held to complete the training program that is led by the Public Safety Office as a part of 
the annual plan of the hospital. 

 

 
News Date: 15/12/2011
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Seminar on (H1N1) Flu
 
 
 
During the campaign that Jordan University Hospital has organized to reduce the spread of the global Flu 
pandemic, an awareness seminar was organized. It was attended by Dr. Nathir Obeidat at the Director of 
the Internal Medicine Department and Dr. Faris Bakri, Director of the Infection Control Office in the pres-
ence of a large crowd of medical and nursing and administrative staff.
 
The aim of lectures was to raise awareness among medical, nursing and technical staff in the hospital 
about the flu disease and its ways of transmission, its symptoms, the period of transmission and prevention 
methods and how to deal with cases of this disease.
 
Dr. Nathir Obeidat talked about the clinical symptoms of the disease, methods and steps to deal with it and 
how to determine whether the cases are a case of suspected infection or proven one.
 
He stressed out the importance on following procedures for infection control and public safety in dealing 
with these cases, as well as making sure to provide medical care and adequate treatment and proper han-
dling with the contacts. Pointing to the efforts of the Ministry of Health in this regard through its medical 
and nursing staff as well as through the Technical National Pandemic Committee, which is chaired by the 
Secretary General of the Ministry of Health and representatives from all health sectors in Jordan?
 
For his part, Dr. Faris Bakri, the Office Director of infection control office in the hospital talked about the 
instructions of infection control and the means of personal protection and medical staff of health when 
dealing with cases of suspected or proven infection with the disease, focusing on the importance of fre-
quent hand washing, and avoiding touching the eyes, nose, and taking the necessary precautions when 
dealing with patients who suffer from symptoms of influenza. In addition to the use of tissues when cough-
ing and sneezing, he also mentioned the global recommendations about the importance of prevention such 
as wearing Personal Protective equipment surgical masks , gloves and goggles when handling cases.
 
At the end of the lecture there was an extended discussion among, doctors, specialists and working staff 
on ways of prevention, treatment and dealing with cases.

 
 

News Date: 20/12/2011

Seminars and workshops
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Academic German Delegation Visits 
the Hospital

 

 
 
The General Director of Jordan University Hospital Dr. Mujalli Mhailan received in his office a German 
delegation that included Dr. Werner Knub and Dr. Christophe Eagle from the University of Saarland  and 
the German Research Institute in addition to the presence of a group of doctors, surgeon, and orthopedics 
at the hospital.
The delegation's visit to the hospital was coordinated by the Faculty of Medicine at the University of Jor-
dan in order to open the horizon of joint cooperation in academic, scientific and medical areas, especially 
orthopedics and fractures, accidents. Furthermore, the visit intends to enrich the mechanisms of promot-
ing for future partnership between the JUH & the University of Saarland German Institute for German 
Research through conducting joint scientific researches and specialized medical cooperation.
The Director of the hospital, Dr. Mujalli Mhailan , gave the visiting delegation a brief explanation about 
the nature of the work of the hospital, its medical and educational ones and its vision that aims to make 
JUH a reference when it comes to the development of medical education and training, scientific research 
and medical care at the local and regional levels.
He welcomed expanding the horizon of medical cooperation between the hospital and the German hos-
pitals, he also referred to the achievements of the health sector of Jordan, in general, in treatment and 
services quality reaching the highest levels of scientific technology and what the health sector has a good 
reputation and qualified medical staff at the international level in various disciplines that supply the as-
pects of cooperation with scientists and professors in the various German institutions of education and 
health.
Prof. Dr. Jamal Massad Melhem, vice General Director for Medical Affairs at the hospital presented a 
detailed review on the main medical and surgical services including the best therapeutic services for pa-
tients according to the latest equipment of the world those related to medicine or electronic computing, 
e-learning and video conferencing and also training of medical students and rehabilitation based on the 
latest scientific and technical standards.
On the sidelines of the visit, the delegation made a tour in the Department of Emergency Medicine, ac-
cidents and Computer Service and was briefed on Jordan University Hospital experience in medical and 
nursing care and on the nature and types of health given as well as services provided to patients in the 
emergency department. The delegation also reviewed the most important computer systems adopted by 
the hospital administratively and medically.

 
 

News Date: 19/11/2011

Academic German Delegation Visits 
Jordan University Hospital
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A Delegation from the Najah National 
University in Palestine  Visits Jordan University Hospital

 

 
 
The General Director of Jordan University Hospital Prof. Dr. Mujalli Mhailan met a delegation from the 
Najah National University Nablus – Palestine. The Delegation included Chief Financial Officer Rashid 
Alkukhon and the auditor Faeq Ahamdallah and Director of Liaison Office at University in Jordan, Mith-
kal Hamad. For the hospital part, the deputy director of the hospital for medical affairs Dr. Jamal Melhem 
Massad and Administrative Affairs, Dr. Ibrahim al-Abadi, and Chief  of  Financial  Department Jafar 
Zyadih.
 
The delegation’s visit comes in order to benefit from excellent experience of Jordan University Hospital in 
the areas of medical, financial, administrative and treatment services and to expand the cooperation norms 
through exchanging the experiences, competencies and knowledge between the parties. This would help 
to build a university hospital to the Najah National University in Palestine.
 
The hospital director Dr. Mujalli Mhailan stressed on the depth of the social and cultural bonds between 
Jordanians and Palestinians. Then he gave a brief explanation to the visiting delegation about the nature 
of the work of the hospital and its medical and educational message. Mhailan welcomed any attempt to 
expand the horizon of medical and administrative cooperation, assuring to do all he could to serve Pales-
tinian universities and hospitals.
 
On the sidelines of the visit, the delegation made a tour to the Department of Emergency Medicine and 
Accidents, and the Department of IT and the Quality Control Office and the Department of Finance to ob-
serve the Jordan University Hospital’s medical, financial and administrative experience and the nature of 
health care services with its types and levels as well as the administrative services provided to patients.

 
News Date: 24/11/2011
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 Parliamentary Health Committee visits

Jordan University Hospital
 
 
 
The parliamentary Health and Environment Committee Visited the Jordan University Hospital on 
7/12/2011, to see the status quo of the service provided at the hospital.
 
The Committee headed by Deputy Dr. Mutasim Awamleh listened to a detailed explanation by the General 
Director Dr. Mujalli Mhailan and the Executive Committee in the hospital, about the obstacles and prob-
lems facing the hospital.
 
Dr. Awamleh said to Jordan News Agency (Petra) that the Committee stands by all health and medical in-
stitutions equally, seeking always to solve the problems and obstacles encountered by any health sectors.
 
He added that Jordan is proud of its medical institutions, which achieved a good reputation, regionally 
and internationally.

 

  
News Date: 7/12/2011

Guest &Delegations:
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«Pediatrics in your hands,» 
the new version of Pediatric Department 

at the Jordan University hospital
 

 
 
The Department of Pediatrics at the hospital Issued a book titled «Pediatrics in your hands» with the sup-
port of the University of Jordan by a group of specialized consultant doctors in the Department of Pedi-
atrics in the University of Jordan Dr. Amira Masri and Iyad Amouri, Dr. Eman Badran, Prof. Dr. Abdul 
Karim Qudah, Professor Dr. Najwa Khoury and Dr. Kamal Akel also Dr. Mona Khater who contributed 
in the preparation.
 
The book that’s specialized with pediatric consists of (227) Pages. It has ten chapters on a lot of medi-
cal topics such as newborns, well baby, common problems, infectious diseases and vaccinations, 
diseases of the gastrointestinal, renal disease, nervous system diseases, diseases of the endocrine. 
This book is a valuable one which must be found in any family’s library as its considered an educational 
notebook that deals directly with simplified matters related to the child and pediatric.
 
The book handles specialized topics of child since birth, breast feeding, and the gradual introduc-
tion of food. It also deals with different kinds of child's mental, movement social and speech devel-
opment stages, and also the most important diseases and clinical symptoms and diagnostic methods. 
One of the chapters of the book addressed the infectious diseases that infect the child and allergic diseases, 
heart diseases, neurology and gastrointestinal disease .It should be noted that a large group of resident 
physicians in pediatrics at the hospital had participated in the preparation of the book.

 
 

News Date: 21/12/2011
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Jordan University  Hospital and the Faculty
 of Medicine hold second training workshop 
on «Skills surgery under the microscope»

  
 
The Department of Neurosurgery at the Hospital and in collaboration with the Faculty of Medicine at the 
University of Jordan convened a second workshop on the (surgical skills under the microscope) during the 
period of 20-22nd of October 2011, which aims to develop the skills of surgery under the microscope.
This workshop comes as an extension of the workshop held last year in the scope of the development of 
micro-surgery among Jordanian doctors in general and Arab doctors in particular, in addition to a number 
of expert surgeons from Spain, Germany and Austria.
Participants in this workshop are physicians from different health institutions such as the Ministry of 
Health and Royal Medical Services and other universities and private and educational hospitals, as well 
as participants from Arab countries.
The unique characteristic of this workshop, in addition to being implemented by the hospital and the Fac-
ulty of Medicine at the University in the last year, is that it had been supervised by distinguished experts 
from Western countries and Jordanian experts in the fields of micro-surgery.
The head of the Department of Neurosurgery at the Jordan University Hospital Prof. Dr. Ahmed Tamimi, 
head of the organizing committee of the workshop said that the registration is available to doctors, spe-
cialists and residents from different surgical specialties related to the activities of the workshop training, 
particularly for specialties Neurosurgery, plastic surgery, orthopedics and vascular surgery, urology and 
gynecology.
Al-Tamimi said that the vacancies will be made available this year for (24) trainees. As the training phases 
have been increased by 2 more phases, in which the trainees will use microscopes surgery and make the 
practical application of that, as well as the use of special surgical tools of surgery to ensure the quality of 
training outputs in workshop for over three days.
Al-Tamimi said that they got benefit from the questionnaires which were prepared last year and distrib-
uted to participants. They also monitored a number of observations on the previous workshop in order to 
develop the output of this year, stressing that the workshop will train doctors on the manual skills of how 
use surgical microscopes and improve the performance given to patients at the national level.
He stressed that this workshop, which is an extension of past experiences will expand the scope of the 
development of micro-surgery between Jordanian doctors and Arab ones. Moreover, he added that the use 
of surgical skills by Jordanian surgeons will impact on the quality of results of surgical operations. He 
also pointed out that this kind of workshops is now a requirement for a certificate of competence in many 
surgical specialties in the developed countries.

 
News Date: 27/9/2011
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 Rare Nerve Tumor Surgically enucleated by
 Jordan  University Hospital Team

 
 
  
The medical team at the hospital was able to perform a critical surgery to a patient in which a tumor was 
surgically enucleated that hit the entire nerve VII and extended to the middle ear and the bottom of the 
skull and Parotid gland. The surgical team at the hospital consisted of a consultant of ear, nose and throat 
(ENT) Dr. Muhammad Tawalbeh and consultant of head and neck and endocrine Nader Albsoul.
 
Dr. Mohammed Tawalbeh, associate professor in the Faculty of Medicine at the University of Jordan 
(ENT) Consultant said on the course of the process: The team of (ENT) in collaboration with the Head 
and Neck Consultant was able to enucleate the tumor, which hit nerve VII and extended to the bottom of 
the skull and Parotid gland.  Nerve VII was repaired with a similar nerve from the same area, adding that 
the patient was under surgery lasting for eight hours due to the accuracy and sensitivity of the area and 
the size of the tumor.
 
Dr. Tawalbeh described the success of this surgery as an accomplishment of the medical records of the 
hospital as its one of the complex and sensitive operations and in need of specialized medical team and 
medical equipment.
 
It should be noted that the Divisions of ear, nose, throat and head and neck surgery at the hospital enjoy an 
excellent medical competencies at the local and Arab level and contain the latest medical surgical equip-
ment that enables medical staff to perform the most complex surgical procedures in the field of surgery 
and the enucleation of tumors.

 
  

News Date: 18/3/2012
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 Specialized hospital of maternity and 
neonatal intensive care on the 
campus of Jordan University 

Hospital
 

 
The General Director of the Jordan University Hospital Prof. Dr. Mujalli Mhailan announced the launch 
of establishing specialized hospital of maternity and neonatal intensive care to Jordan University Hospital, 
near the emergency building with the capacity of (100) beds, of which (32) beds for newborns and (68) 
beds for the dormitories of maternal, and with a total area of estimated (4750) square meters consisting 
of three floors.
The project is an international grant with full coverage of the Untied States Agency for International Develop-
ment (USAID). The General Director emphasized that the cost of the project from building and medical equip-
ments to office supplies which is approximately (6 million U.S. dollars) will be at the expense of the donor. 
According to Prof. Dr. Mhailan, the completion of the construction and its official opening will be on the 
fiftieth anniversary celebration for establishing Jordan University during the current year 2012.
Dr. Mhailan expressed that this expansion will be a qualitative addition to the services of the Jordan Uni-
versity Hospital in the fields of surgical obstetrics and, fetal and neonatal care. The hospital, has qualified 
doctors, nursing and technical supporting staff needed. The Department of Obstetrics and Gynecology 
consist of  (10 ) consultants in obstetrics and gynecology and infertility of which (3) consultants in fetal 
maternal specilicist, and a consultant in surgical interventions of the fetus, and a consultant in gynecology  
urology , and consultant in gynecology oncology, and a consultant in Endocrinology IVF, and (3) consul-
tants in obstetrics and gynecology, infertility, in addition to availablity of  two  consultants  in neonatal  
intensive care unit in the hospital.
Prof. Dr. Mhailan expressed Jordan University Hospital's appreciation for the donor for this valu-
able project, calling on other donors to support this great institution that serves hundreds of thou-
sands of patients Jordanians and Arabs, and graduate thousands of excellence in the field of health. 
He pointed out that this cooperation has come as a grace of God and as a result of the blessed ef-
forts of the Hashemite leadership to solidify the credibility and confidence in the institutions of 
the state of Jordan, including the Jordan University Hospital. Prof. Dr. Mujalli has highlighted 
the blessed efforts of His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, and the stability and secu-
rity that Jordan enjoys, which encourages these institutions to serve our country and the citizen. 
For his part, said the project manager to support health systems, Dr. Sabry Hamza, that this project will en-
able the Jordan University Hospital to develop the necessary health systems information that will provide 
medical information system around the clock making the right decision to serve the patients in the depart-
ments of obstetrics gynecology and prematurity. Pointing out that the project also will provide a training 
program for doctors, nurses, midwives and service providers in the sections of this project.

News Date: 19/1/2012
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Pediatric cardiac Surgery done in 
collaboration between  Jordan 
University Hospital and British 

medical team
 
 

The General Director of Jordan University 
Hospital Prof. Dr. Mujalli Mhailan met  in 
his office the President of the British medi-
cal team that visited hospital for the Uni-
versity of Jordan, Dr. Papoular Scythia 
consultant of Pediatric cardiac surgery. 
Dr. Mujalli Mhailan welcomed the visiting 
team, commending their efforts in a number of 
surgical procedures for the sick children who 
suffer from heart diseases, defects and cardiac 
fistulas, adding that this visit, which is the third 
of its kind, will open many of the cooperation 
norms with the University of Imperial College 
and Royal Brompton Hospital.
 

Dr. Mujalli Mhailan stressed the importance of such experiences of the visiting team and the medical 
knowledge exchange in this field to serve Jordan the University Hospital as a medical education and train-
ing institution in the Kingdom.
 
He added that the team of in Pediatric cardiac Surgery at Jordan University Hospital aspires to have the 
children medicine and surgery at the highest level of quality, science and technology .
 
Dr. Mujalli Mhailan said that the visit of the medical team, which comes free of charge to support sick 
children in hospital, was due to the fact that Jordan is an oasis of  security and safety in a troubelled region 
and because of its developed and distinguished health sectors, and as a result of the blessed efforts of the 
Hashemite leadership, led by His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein.
 
The Medical Visiting British team included of Dr. Papoular Scythia cardiac surgery pediatrician, Dr. 
Alistair Cranston and medical supportive staff of the Jordan University Hospital of pediatric cardiologist, 
Dr. Iyad Amouri and Dr. Leila Altotnge and specialist cardiac surgery, Dr. Moath  Smadi and anaesthetist, 
Dr. Islam Massad.
 
This visit of the medical British team to Jordan University Hospital was during the period from 21-24 
/1/2012 to make a number of open-heart sur-
gery for children suffering from cardiac fis-
tulas and defects among all of the Faculty of 
Medicine at the Jordan University and Jordan 
University Hospital and all of the University 
of Imperial College and the Royal Brompton 
Hospital.
 
The visit also aims to upgrade the level of 
training of medical, nursing and technical 
support staff that work in this area in the Jor-
dan University Hospital.

 
 News Date: 23/1/2011
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JUH Receives Certificate of
National Health Care Quality and 

Safety Goals
  
 
Jordan University Hospital received a certificate for application of  the National Health Care Quality and 
Safety Goals for the year 2011, launched  by the Health care accreditation Council under the patronage of 
HRH Princess Muna Al Hussein.
 
"Jordan University Hospital sought earnestly to achieve all the national objectives required for the qual-
ity and safety of health care in 2011 in order to continuously enhance the services provided to patients, 
as the provision of quality health care services is on top of the priorities of this hospital; and hence was 
the significance at this certificate." The General Director of Jordan University Hospital Prof. Dr. Mujalli 
Mhailan said on this occasion: 
 
"The hospital administration is determined in cooperation with the Quality control Office and all the work-
ing staff at the hospital to establish a culture of total quality in every component of the medical, therapeu-
tic, nursing and administrative process." He added.
 
the national objectives for the current year carried the logo (our patients  are in good hands) and focused 
on improving the quality of health services and the degree of quality and on promoting good practices to 
avoid medical errors in all hospitals.
 
The launch of these objectives which are complementary to those of past years was to reduce patients’ to 
reduce the risk of patients fall, and to use the appropriate use of prophylaxis antibiotics during surgery, 
reducing the risk of catheter associated urinary tract  infections  in response to the considerable worldwide 
rise in the number of medical errors.

 
 

News Date: 8/2/2012
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Government to Transfers
JD (16) m to Jordan University Hospital

 
The Minister of Health, Dr. Abdul Latif  Wreikat said that (16) million JD has been transferred to Jordan 
University Hospital.
 
Wreikat said, on the sideline of the opening of the cardiac and catheterization unit and the expansion of 
cardiology and surgery department at Prince Hamzah Hospital, that the Health ministry addressed the 
Ministry of Finance to provide 16 million JD to pay for  Jordan University Hospital .
 
He noted that the audit bills of University Hospital showed that the amount due on the health ministry is 
about 9 million dinars from account of the health insurance fund, and a million and a half from the account 
of public expenditures, due to the treatment of patients obtaining relief from the Royal Court.
 
The Convention, for treating patients with medical insurance from the Ministry of Health, held among 
universities’ hospitals, the Royal Medical Services, and the King Hussein Cancer Center, and National 
Center for Diabetes, Endocrinology and Genetics, states that the ministry pays 50 percent of the thera-
peutic invoice at the beginning of each month, while checking the other 50 percent of bills every Three 
months before processing payment. 

Wreikat, pointed out that, 87 percent of the income of the University of Jordan university Hospital, and 82 
percent of the income of King Abdullah University are obtained through the Health Insurance Fund for the 
provision of medical services for patients with medical insurance from the Ministry of Health.

 
 

News Date: 22/2/2012
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Government Settles part of amounts 
due to Jordan University Hospital 

 

 
Based on the instructions of His Majesty King Abdullah II to the previous government to pay what can be 
paid   by the government to Jordan University Hospital, the Ministries of Finance and Health have paid 7.5 
million dinars of the total 22.5 million dinars due for the current year.
 
The general director of the hospital, Dr. Mujalli Mhailan clarified that what was published in some media 
on this topic was not accurate, noting that the response of His Majesty the King allowed the hospital to 
continue to provide health care services to the citizens.
 
He added that having the previous government paid this amount of debt would fill the essential needs of 
the hospital then the problem can be solved after formation of the new government.

 
News Date: 20/10/2011
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"Routine should not be excuse to delay 
better health service": King

 

 
His Majesty King Abdullah said citizens' health is a top priority and stressed that bureaucratic routine 
should not be an excuse to obstruct high quality health services.
During unplanned visit to the Jordan University Hospital on Monday, the King instructed concerned of-
ficials to take immediate measures to solve problems facing the hospital after a number of its units were 
closed due to accumulating debts.

His Majesty stressed the need to preserve accomplishments that have been achieved by the health sector in 
Jordan through unifying efforts of all concerned departments and improving performance to ensure better 
health services to citizens as well as Arabs and foreigners willing to receive treatment at the hospital.
The King called for immediate measures to enable units that have been closed to resume their services to 
patients, mainly the extracorporeal shock wave lithotripsy and gastrointestinal endoscopy units, according 
to the hospital's director Mujalli Mhailan.

His Majesty was briefed by the hospital's director on major obstacles facing the medical facility which 
provides treatment to around half a million citizens annually. He also listened to comments made by some 
patients on services provided by the hospital.

Dr. Mhailan told Petra that the major problem facing the hospital is the Health Ministry’s failure to pay 
debts to the hospital amounting to JD28 million, at a time when pharmaceutical and medical appliances 
companies are requesting the hospital to pay JD23 million.

He said the hospital, which also provides educational services, is one of the important institutions in the 
Kingdom as its graduates of medical and technical staff stand at 1000 annually.

Amman-Petra, 27 February 2012

Our News:
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The Hospital's Vision
The JUH will be a reference center for developing and providing medical and preventive health care ser-
vices for the local community, leading other health care institutions in Jordan and the region.

Hospital Core Values
Commitment Dedicated to JUH and its mission, and upholding the highest professional integrity.
Compassion Valuing and caring for every individual; being sensitive and attentive to their needs 
in a timely and appropriate manner.
Integrity We adhere to an uncompromising code of ethics that emphasizes complete honesty, trans-
parency and sincerity. Through our words and actions, we earn the complete trust of our patients 
and their families, our community and our coworkers. We seek to do the right thing, always and 
everywhere, in our day-to-day work and lives.
Excellence We continuously strive for excellence. We never stop learning and working to improve 
our skills, programs and services.
Teamwork We can only achieve our mission and goals by working together. Through the collective 
and coordinated efforts of our staff, we apply our diverse talents, backgrounds, ideas and experi-
ences to create solutions and benefit patients. We value team success over individual success.
Stewardship We develop and manage our human, financial, material, and other resources to benefit 
and support those we serve.

 
Medical Services & treatment 
It is a cooperative process in which the services of all staff combine starting from receiving the patient 
to various medical service stages such as diagnosis, treatment, nursing, technical and administrative sup-
port services. Patients may get their services at various locations; inpatients building, outpatient clinics, 
cardiac center 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 (12) in Internal medicine, (5) in Special Surgery, (7) in General Surgery, 
(9) in Pediatrics, (10) in Obstetrics & Gynecology, (3) in Forensic Medicine, (9) in Dentistry and a special 
section for family medicine.
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Jordan University Hospital
JUH Progress
Jordan University Hospital continues his progress with a capacity of (547) beds to serve more than (74000) 
people each year and more than (2000) a day with an occupancy rate that reaches about (70%) which is 
considered a high proportion.
The hospital team consists of about (2565) employee; (190) of them is consultant doctors and members 
of the teaching staff in the Faculty of Medicine and Dentist. All are assisted by assistant physicians and 
dentists, resident doctors, intern doctors, nurses and pharmacists along with administrators and techni-
cians. 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 Jordan University campus. Its beautiful view is coupled with an active system of quality to guarantee 
patient satisfaction which is run by a Quality Control Office.
The objectives of the hospital are to better meet the new health care options, improve patient care by 
employing the state of art expertise and technology, make available study and specialized training oppor-
tunities for students of medicine and other professions, in addition to the support of medical professions, 
conduct encourage scientific and medical research and finally, by moving beyond the hospital walls to our 
local community and worldwide.
 
The Hospital's Mission
The JUH mission as an educational hospital is to provide the highest quality of medical services of gen-
eral & highly specialized nature; as well as providing different teaching and training programs including 
postgraduate educational programs, developing and promoting scientific research and contribute to the 
prevention of diseases.

Introduction
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In this Edition
Introduction:

Jordan University Hospital

Our News:
- "Routine should not be excuse to delay better health service": King
- Governmeant settles part of amounts due to JUH.
- Government to transfer JD 16 m to JUH.
- JUH Receives Certificate of National Health Care Quality And Safety Goals.
- Pediatric cardiac Surgery done in collaboration between Jordan University Hospital 

and British medical team.
- Specialized hospital of maternity and neonatal intensive care on the campus of Jor-

dan University Hospital.
- Rare nerve tumor surgically enuculated by JUH team.
- JUH and Faculty of Medicine hold second training workshop on «Skills surgery 

under the microscope» .
- "Pediatrics in your hands," the new version of  Pediatric Department at JUH.

Guest &Delegations:
-  Parliamentary Health Committee visits JUH.
- A Delegation from the Najah National University in Palestine Visits JUH.
- Academic German Delegation Visits JUH.

Seminars and Workshops:
- Seminar on (H1N1) Flu.
- A Course on the management of hazardous medical waste at JUH.

Conventions and agreements:
- JUH signs an agreement of health insurance with (Medexa) and begins working extra 

clinics. 
- Cooperation convention between the University Hospital and Jordan health Aid soci-

ety (JHAS).

Activities:
- Department of Internal Medicine at JUH, Honors Professor Dr. Ajlouni.
- JUH and the Directorate of Civil Defense carry out an evacuation exercises.
- Comprehensive Scientific - health day in Collaboration between JUH and Amal 

Haddad Foundation.
- "Jaber AL-Athrat" Center for children with renal diseases held charitable ceremony 

for sick children at JUH.
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