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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدّمة
ُ
المتميػ ػزة عم ػػى مس ػػتوى األردف
ػرواد ف ػػي ت ػػوفير الرعاي ػػة الطبي ػػة
ّ
انطالقػ ػاً م ػػف رؤيتن ػػا ب ػػأف نك ػػوف ال ػ ّ
الخطػػى فخػػو اًر بزنجا ازتػػه وتميػػز وتفػػرد كبيػ ٍ
ػت مػػف
ػتنهض مستشػػفى الجامعػػة
األردنيػػة ُ
ّ
ّ
والمنطقػػةي يسػ ُ
ّ
ػرؤى
الطبي ػػة
بي ػػوت الخبػ ػرة
األردني ػػة الت ػػي ّ
ّ
ّ
تمي ػػزت بالع ارق ػػة ُمجاريػ ػةً الحداؤ ػػة ُمستشػ ػرفةً المس ػػتقبؿ ب ػ ً

عميميػػة واالرتقػػاء
العمميػػة
اإلمكانيػػات والب ػرامت الالزمػػة لتطػػوير
طموحػػةي جاهػػداً لتػػوفير
الطبيػػة والتّ ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
يتميز برعايته مف خالؿ ما
أكاديمي
كمركز
العممي
بالبحث
ٍّ
األوؿ عمى مستوى المممكة ّ
بحؤي هو ّ
ّ
ّ
ٍ
عالجي ٍة ُمؤمى لممرضى.
طبي ٍة
ُي ّ
ّ
قدمه مف خدمات ّ
الفعاليػات
الطبي والخدمي و ّ
النشاطات و ّ
وقد حفؿ عاـ  4065بالعديد مف اإلنجازات عمى المستوى ّ

فاقيػػات وال ّشػراكات الفاعمػػة التػػي ُنترجمهػػا مػػف خػػالؿ هػػذا التّقريػػر
ومشػػاريع التّحسػػيف والتّطػػوير واالتّ ّ
ٍ
ترص ُػد سػنةً كاممػةً مػف عمػر المستشػفى ُنق ّػدـ مػف
الذي ُيعتبػر بمؤابػة وؤيق ٍػة إدارّي ٍػة
ّ
ومرجعيػة رئيسػة ُ

ػتقبمية
المسػ ّ
خاللػػه نبػػذةً تعر ّ
يفيػةً عػػف دوائػػر ووحػػدات ومكاتػػب المستشػػفىي وأبػػرز الػ ّػرؤى والتطمعػػات ُ

ػتنير بػػه
ػدعماً باألرقػػاـ اإلحصػ ّ
التػػي نصػػبو إلػػى تحقيقهػػا فػػي العػػاـ 4062ي وليكػػوف دلػػيالً ُمػ ّ
ػائية يسػ ُ

الصحي.
المؤسسات ذات العالقة بالحقؿ
ّ
هتموف بالمعمومة واألرقاـ مف مختمؼ الجهات و ّ
الم ّ
ُ

ؤمنػػيف جهػػود كػػؿ مػػف سػػاهـ فػػي هػػذا اإلنجػػاز وكافّػػة
المػراد منػػهي ُم ّ
آممػػيف أف ُي ّمبػػي التقريػػر الػػػرض ُ
خر ُجهػػداً فػػي دعػػـ هػػذا الصػػرح الطبػػي الػػذي نتمنػػى لػػه
الكػوادر العاممػػة فػػي المستشػػفى التػػي ال تػ ّػد ُ
ػمية الممػؾ عبػداهلل الؤػاني
المزيد مػف النجاحػات فػي ظػؿ ارعػي مسػيرة البنػاء صػاحب الجاللػة الهاش ّ
ابف الحسيف المعظـ حفظه اهلل ورعا .

واهلل وليُّ التوفيق،،،
دير عام مستشفى الجامعة األردنيّة
الدكتور عبد العزيز الزيادات
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مجمس مستشفى الجامعة األردنية 6106
 أ.د .اخميؼ الطراونة /رئيس المجمس. أ.د .عزمي محافظة /رئيس المجمس (.)4065/9/65 د .عبد العزيز الزيادات /نائب الرئيس. معالي أ.د .رويدة المعايطة /عضواً.الممكية /عضواً.
الطبية
 عطوفة المواء الطبيب معيف حباشنة– مدير الخدماتّ
ّ
 سعادة الدكتور يوسؼ القسوس /عضواً. عطوفة أ.د .حسيف الحيص /عضواً.الصحة /عضواً.
 عطوفة د .ضيؼ اهلل الموزي– أميف عاـ و ازرةّ
كمية الطب /عضواً.
مساد– عميد ّ
 -أ.د .إسالـ ّ

كمية الطب /عضواً (.)4065/4/6
 أ.د .نذير عبيدات– عميد ّكمية الصيدلة /عضواً.
 -أ.دُ .رلى درويش -عميد ّ

كمية الصيدلة /عضواً (.)4065/4/6
 أ.د .عبمة البصوؿ -عميد ّ -أ.د .زيد بقاعيف– عميد كمية طب األسناف /عضواً.

فتحية أبو مػمي– عميد كمية التمريض /عضواً.
 -أ.دّ .

 د .منار النابمسي -عميد كمية التمريض /عضواً (.)4065/4/6 أ.د .زياد حوامدة – عميد كمية عموـ التأهيؿ /عضواً. د .نهاد المصري -عميد كمية عموـ التأهيؿ /عضواً (.)4065/4/6 -أ.د .عمر كفاويف – رئيس لجنة العطاءات المركزّية /عضواً.

 -أ.د .خالد الفوارس -رئيس لجنة العطاءات المركزّية /عضواً (.)4065/4/6
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الطّبقن اإلداري فً ُهستشفى الجبهعخ األردنٍّخ
األردنية.
 د .عبد العزيز الزيادات  /مدير عاـ مستشفى الجامعةّ
الطبية.
 أ.د .عماد العبدالالت  /نائب المدير العاـ لمشؤوفّ

 -د .عبد الحكيـ أخو ارشيدة  /نائب المدير العاـ لم ّشؤوف اإلدارّية.

 د .محمد المعاقبة /نائب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارية (.)4065/4/6 د .أسامة الحرفوشي  /مساعد المدير العاـ لشؤوف المعمومات والحاسوب.العامة.
 -أ .د .معاذ الصمادي  /مدير دائرة الجراحة ّ

 أ.د .نادر البصوؿ /مدير دائرة الجراحة العامة (.)4065/4/6الخاصة.
 د .أسامة عبابنة  /مدير دائرة الجراحةّ

 د .غازي العدواف /مدير دائرة الجراحة الخاصة (.)4065/4/6سائية والتّوليد.
 د .كميؿ فراـ  /مدير دائرة ّالن ّ

 أ.د .سامي أبو حالوة  /مدير دائرة التّخدير واإلنعاش.الباطنية.
 أ.د .نذير عبيدات  /مدير دائرة األمراضّ

الباطنية (.)4065/4/6
 د .سعيد دحبور /مدير دائرة األمراضّ
النووي.
 د .وليد محافظة  /مدير دائرةالطب ّ
األشعة و ّ
ّ
طب األطفاؿ.
 -أ.د .إيماف بدراف  /مديرة دائرة ّ

 د .إياد العموري /مدير دائرة طب األطفاؿ.)4065/4/6( / د .عماد العبدالالت  /مدير دائرة المختبرات والطب ال ّشرعي (.)4066/9/5طب التّأهيؿ.
 -أ.د .زياد حوامدة  /مدير دائرة ّ

 د .جهاد العجموني  /مدير دائرة الطّوارئ والحوادث.طب األسناف.
 -أ.د .زيد بقاعيف  /مدير دائرة ّ

السيد صخر الحياري  /مدير دائرة التّمريض.
ّ
الصيدلة.
 -د .خولة أبو حمور  /مدير دائرة ّ

السيد كامؿ العضايمة /مدير دائرة العطاءات والتّزويد.
ّ

 اآلنسة لبنى الخرابشة /مديرة دائرة العطاءات والتزويد (.)4065/4/611

الصيانة.
 -ـ .جهاد طه  /مدير دائرة الهندسة و ّ

السيدة النا محيالف  /مديرة دائرة الموارد البشرّية.
ّ

السيد محمد عبابنة  /مدير دائرة شؤوف المرضى.
ّ
المالية.
 السيد حساـ النجداوي  /مدير الدائرةّ

المساندة.
ّ
السيد محمد الزبيدي  /مدير دائرة الخدمات ُ

الفندقية.
 السيد عبد الرحمف خريوش  /مدير دائرة الخدماتّ
السيطرة عمى العدوى.
 -د .فارس البكري  /مدير مكتب ّ

وعية.
الجودة ومراقبة ّ
الن ّ
 د .محمود أبو عبيمة  /مدير مكتب ّ -د .مأموف أهراـ  /مدير مكتب البحث العممي.

 السيد فراس ذيب  /مدير مكتب العالقات العامة.السيدة بياف توـ  /مديرة مكتب المعمومات والحاسوب.
ّ
الرقابة والتّدقيؽ.
السيد كامؿ ّ
ّ
الدرابيع  /مدير مكتب ّ
السيد سهـ محاسنة  /مدير مكتب المدير العاـ.
ّ

السيدة النا محيالف /مديرة مكتب التدريب والتطوير والتخطيط (تسيير).
ّ
العامة والبيئة.
ّ
السيد أيمف البشير  /مساعد مدير مكتب ّ
السالمة ّ
 -المحامي عبداهلل الكيالني  /المستشار القانوني.
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لجاف المستشفى
األردنية 6106
التنفيذية في مستشفى الجامعة
المجنة
ّ
ّ
 د .عبد العزيز الزيادات /رئيس المجنة. أ.د .عماد العبدالالت– نائب المدير العاـ لمشؤوف الطبية /عضواً. -د .عبد الحكيـ أخو ارشيدة– نائب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارّية /عضواً.

 د .محمد المعاقبة -نائب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارّية /عضواً (.)4065/4/6 -د .أشرؼ أبو كركي– نائب عميد كمية الطب  /عضواً.

الباطنية /عضواً.
 أ.د .نذير عبيدات– مدير دائرة األمراضّ

الباطنية /عضواً (.)4065/4/6
 د .سعيد دحبور -مدير دائرة األمراضّ
 أ.د .سامي أبو حالوة -مدير دائرة التخدير واإلنعاش /عضواً.النسائية والتوليد /عضواً.
 د .كميؿ افراـ -مدير دائرةّ

 د .وليد محافظة– مدير دائرة األشعة والطب النووي  /عضواً. أ.د .نادر البصوؿ -مدير دائرة الجراحة العامة /عضواً (.)4065/4/6 د .خولة أبو حمور – مديرة دائرة الصيدلة  /عضواً. السيد كامؿ العضايمة – مدير دائرة العطاءات والتّزويد /عضواً. ص .لبنى الخرابشة -مديرة دائرة العطاءات والتزويد /عضواً (.)4065/4/6 -السيد صخر الحياري – مدير دائرة التمريض  /عضواً.
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األردنية الدائمة 6106
لجاف مستشفى الجامعة
ّ

الطبية:
السجالت
ّ
 لجنة ّ

 د .أيمف عارؼ /رئيساً. د .أيمف مسمار /عضواً. د .يعقوب البهو /عضواً. د .غازي العدواف /عضواً.العساؼ /عضواً.
 -د .عبير ّ

السيد محمد عبابنة /عضواً.
ّ

القانونية عبير ارشيد /عضواً.
 الممرضةّ
السيد محمد القرعاف /عضواً.
ّ

 اآلنسة فاطمة الشياب /عضواً.السيد عامر الحمداف /عضواً.
ّ

السيدة صفاء المومني /عضواً.
ّ
السيد جهاد المنسي  /عضواً.
ّ
 لجنة السيطرة عمى العدوى:
 د .فارس البكري /رئيساً. د .يزف حسونة /عضواً. أ.د سامي أبو حالوة /عضواً. أ .د .نادر البصوؿ /عضواً. أ.د .شوقي صالح /عضواً. أ.د .إيماف بدراف /عضواً. د .أمؿ ارشيد /عضواً. ـ .جهاد طه /عضواً.13

 الس ّيد عبد الرحمف خريوش /عضواً. -د .أيمف البشير /عضواً.

السيدة نور الدبايبة /عضواً.
ّ

القانونية عبير ارشيد /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ
السيدة مريـ سالـ /عضواً.
ّ

الممرض القانوني يوسؼ العابد /عضواً.
ّ

-

القانونية غادة خريسات /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ

القانونية هيفاء الحمصي /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ

الممرض القانوني زكريا عبد الرحيـ  /عضواً.
ّ
الممرض القانوني محمد ابراهيـ  /عضواً.
ّ

القانونية ليمى الخرابشة /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ
 المجنة العميا لمجودة وسالمة المرضى:
 د .محمود أبو عبيمة /رئيساً. أ.د .عماد العبدالالت /عضواً. د .عبد الحكيـ اخو ارشيدة /عضواً. د .محمد المعاقبة /عضواً (.)4065/4/6 د .أسامة عبابنة /عضواً. د .غازي العدواف /عضواً (.)4065/4/6 د .معاذ الصمادي /عضواً. أ.د .نادر البصوؿ /عضواً (.)4065/4/6 أ.د .إيماف بدراف /عضواً.العموري /عضواً (.)4065/4/6
 د .إياد ّ أ.د .زيد البقاعيف /عضواً. د .وليد محافظة /عضواً.14

 أ.د .زياد حوامدة /عضواً. أ.د .سامي أبو حالوة /عضواً. د .كميؿ افراـ /عضواً. د .فارس البكري /عضواً. السيد صخر الحياري /عضواً. السيد كامؿ العضايمة /عضواً.يدالنية لبنى الخرابشة /عضواً (.)4065/4/6
الص ّ
ّ
 د .خولة أبو حمور /عضواً. ـ .جهاد طه /عضواً. السدي حساـ النجداوي /عضواً.السيدة النا محيالف /عضواً.
ّ
السيد محمد عبابنة /عضواً.
ّ

السيد محمد الزبيدي /عضواً.
ّ

السيد عبد الرحمف خريوش /عضواً.
ّ
ذهبية عبد الجواد /عضواً.
السيدة ّ
ّ
السيدة لبنى األحمد /عضواً.
ّ

 اآلنسة وساـ أبو زيد /عضواً.السيدة مريـ سالـ /عضواً.
ّ

السيد عامر الحمداف /عضواً.
ّ

الدـ واألنسجة:
 لجنة بنؾ ّ
 أ.د .عماد العبدالالت /رئيساً. أ.د .شوقي صالح /عضواً. د .نسريف أبو شاهيف /عضواً. أ.د .حاتـ ال ّشنطي /عضواً.15

 د .ابراهيـ قديسات /عضواً.الجبعيتي /عضواً.
 د .سمير ّ -د .سميحة الشمّة /عضواً.

السواعير /عضواً.
 أ.د .فالح ّ -د .عمر سمارة /عضواً.

القانونية عبير ارشيد /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ
السيد قاسـ الشرع /عضواً.
ّ

العمميات:
 لجنة
ّ

 أ.د .عماد العبدالالت /رئيساً. أ.د .سامي أبو حالوة /عضواً. د .معاذ الصمادي /عضواً. أ.د .نادر البصوؿ /عضواً (.)4065/4/6 د .أسامة عبابنة /عضواً. د .غازي العدواف /عضواً (.)4065/4/6 د .كميؿ افراـ /عضواً. أ.د زيد بقاعيف /عضواً. د .عمر سمارة  /عضواً. د .إبراهيـ قديسات /عضواً. د .فارس البكري /عضواً.السيد صخر الحياري /عضواً.
ّ

الممرض القانوني يوسؼ العابد /عضواً.
ّ

القانونية منى الخطيب /عضواً.
 الممرضةّ
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 لجنة األدوية:
 د .سعيد دحبور /رئيساً. أ.د .نادر البصوؿ /عضواً. أ.د .شوقي صالح /عضواً. أ.د .أميرة المصري /عضواً. د .خالد الزبف /عضواً. د .خولة أبو حمور  /عضواً. د .حساـ الحوري /عضواً. د .أشرؼ أبو كركي /عضواً.يدالنية لبنى الخرابشة /عضواً.
الص ّ
ّ
 -د .سناء محسف /عضواً.

الصيدالني عبد الرحمف عبد الحؽ /عضواً.
ّ
السروجية /عضواً.
يدالنية عنود
ّ
الص ّ
ّ
يدالنية منار الخطبا /عضواً.
الص ّ
ّ

يدالنية حنيف صالح /عضواً.
الص ّ
ّ

عمياف /عضواً.
الممرضة
القانونية رنا ّ
ّ
ّ
السيد عامر الحمداف /عضواً.
ّ
العامة:
 لجنة ّ
السالمة ّ

 أ.د .عماد العبدالالت /عضواً. د .مراد شقماف /عضواً. د .عبدالمطيؼ ال ّشريؼ /عضواً. د .فارس البكري /عضواً.السيد صخر الحياري /عضواً.
ّ

يدالنية لبنى الخرابشة /عضواً.
الص ّ
ّ
السيد محمد الزبيدي /عضواً.
ّ
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السيد عبد الرحمف خريوش /عضواً.
ّ
 -د .أيمف البشير /عضواً.

الجودة /عضواً.
 ممؤّؿ مف مكتب ّ لجنة اإلنعاش القمبي (:)CBR
 أ.د .سامي أبو حالوة /رئيساً.الصالح /عضواً.
 -د .أكرـ ّ

 د .طارؽ القسوس /عضواً. د .محمود أبو عبيمة /عضواً.العموري /عضواً.
 -د .إياد ّ

حمور /عضواً.
 -د .خولة أبو ّ

السيد صخر الحياري /عضواً.
ّ
السيد طاهر بطّاح /عضواً.
ّ

 اآلنسة وساـ أبو زيد /عضواً.لوفيات والمراضة:
 لجنة ا ّ

 أ.د .جماؿ مسعد /رئيساً. د .وليد الزعبي /عضواً. د .محمود أبو عبيمة /عضواً. د .محمد الطوالبة /عضواً. د .فريد خضير /عضواً. د .مازف أبو فريت /عضواً. -دُ .نسيبة الرياالت /عضواً.

 د .محمد حكـ الشياب /عضواً. د .رندة فرح /عضواً. د .هياـ عوض /عضواً.18

شغيمية:
 لجنة الكمفة التّ ّ

 د .كميؿ افراـ /رئيساً. أ.د .نادر البصوؿ /عضواً. أ.د .سامي أبو حالوة /عضواً. د .أيمف عارؼ /عضواً. د .أسامة سمارة /عضواً. د .أحمد معايطة /عضواً.السيد صخر الحياري /عضواً.
ّ

القانونية عبير ارشيد /عضواً.
الممرضة
ّ
ّ
السيد أكرـ مسمّـ /عضواً.
ّ

ُ -ممؤّؿ االختصاص المعني /عضواً.

ائية:
 لجنة
سية لمدراسات الدو ّ
المؤس ّ
ّ
 أ.د .عبد الكريـ القضاة /رئيساً. أ.د .شوقي صالح /عضواً. أ.د .أميرة المصري /عضواً.فياض القضاة /عضواً.
 -أ.دّ .

 د .ناديف عبد الرزاؽ /عضواً. -دُ .سكينة رياالت /عضواً.

 د .جهاد العجموني /عضواً. د .أيمف عارؼ /عضواً. د .خولة أبو حمور /عضواً.العبادي /عضواً.
السيد حاتـ ّ
ّ
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الطبية
الدوائر
ّ
الطبية المساندة في المستشفى
و ّ
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العامة
دائرة الجراحة
ّ
الدائرة :أ.د.معاذ الصمادي.
 مدير ّ
أ.د .نادر البصوؿ (.)4065/4/6
وتضـ الدائرة نخبة مف االختصاصييف ،وىـ:
 شعبة جراحة الجياز اليضمي:
-

د .سالـ درادكة.

 -د .محمد القضا .

-

د .فراس عبيدات.

 -د .سامي المحتسب.

-

د .محمد الرشداف.

الصـ والرأس والعنؽ:
 شعبة جراحة الغدد ّ
أ.د .نضاؿ يونس.
-

 -أ .د .نادر البصوؿ.

-

د .أيمف مسمار.

-

أ.د .جماؿ مسعد.

-

أ.د .معاذ الصمادي.

-

د .عبد اهلل القضا .

 -د .عبد المطيؼ عقمة.

-

أ.د .محمد العمري.

 -أ .د .هاشـ المومني.

 شعبة جراحة جراحة األو ارـ:

الدموية:
 شعبة جراحة القمب والصدر واألوعية
ّ
-

د .أمجد بني هاني.

 شعبة جراحة األطفاؿ:
-

د .رائد الطاهر.

 د .رامي العداسي. د .محمود أبو عبيمه. -د .أمير ممكاوي.

 شعبة جراحة التجميؿ والترميـ والحروؽ:
-

الجبعيتي.
د .سمير ّ

عماريف.
د .مرزوؽ ّ

 -د .بارقة صالح.

تُعتبر دائرة الجراحة العامة مف أهـ الداوئر الطبية في مستشفى الجامعة االردنية إذ تأسست مع
تأسيس المستشفى وكانت تضـ كؿ مف تخصصات :الجراحة الخاصة والنسائية والتوليد
واختصاص التخدير والعناية الحؤيؤةي ولمتطور الكبير الذي حدث في تخصصات الجراحة العامة
استقمت عنها تخصصات كؿ مف النسائية والتوليد والجراحة الخاصة والتخدير والعناية الحؤيؤة.
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الدائرة الخدمات الطبية لممرضى في كافة اختصاصاتها باإلضافة الى تميزها بالبرنامت
تقدـ ّ
و ّ
التدريبي واألكاديمي في تخريت االختصاصييف مف مختمؼ فروعها الجراحية مؤؿ جراحة الجهاز
الهضمي وجراحة األطفاؿ.
التطورات الحديؤة في كافة االختصاصات الجراحية وقامت باستحداث الوحدات
وواكبت الدائرة
ّ
الخاصة مؤؿ وحدة الحروؽ ووحدة العناية الحؤيؤة الجراحية باإلضافة الى جراحة المنظار وجراحة
السمنة.
التخصصات الدقيقة التالية:
تشتمؿ دائرة الجراحة العامة عمى
ّ
 -6جراحة الجهاز الهضمي.

 -4جراحة الػدد الصـ جراحة الرأس والعنؽ.
 -3جراحة األوراـ.

 -9جراحة األطفاؿ.

 -6جراحة القمب والصدر.
 -5جراحة األوعية الدموية.

 -2جراحة الترميـ والتجميؿ والحروؽ.
 -9جراحة الحوادث.
الكوادر العاممة:
 ( )9استشاري ّأوؿ. ( )64استشارّياً.-

( )3أخصائييف وأخصائييف مساعديف.

 )93( -مقيماً في البرنامجيف األكاديمي والمهني.

الجهاز الهضمي.
اختصاصييف موفديف في جراحة األوعية
 ( )9الدموية و ّ
ّ
ّ
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وقامػ ػػت دائ ػ ػرة الج ارحػ ػػة العامػ ػػة خػ ػػالؿ العػ ػػاـ  4065بمعالجػ ػػة ( )33024مريض ػ ػاً فػ ػػي عياداتهػ ػػا
موزعيف كالتالي:
الخارجية ّ
ّ
العيػػػػػػادة

المرضى الجدد

المرضى المراجعيف

المجموع

الجراحػػة العامػػة

65330

9362

49592

جراحة القمب والصدر واألوعية الدموية

6635

4994

9396

يئية أولى وؤانية لممرضى
ُ
عممية ُكبرى وجز ّ
احية ُمختمفة ما بيف ّ
عممية جر ّ
حيث تـ إجراء (ّ )6965
خالؿ تمػؾ الفتػرة بمػا فيهػا العمميػات الصػعبة تقنيػاً والتػي ُح ّولػت إليهػا مػف قبػؿ القطاعػات الصػحية
التعامؿ معها.
تخصص قادر عمى
األخرى في األردف ودوؿ الجوار كمركز أكاديمي ُم ّ
ُ

خدمات طبي ٍة ر ٍ
ٍ
تميز في
ائدة
الدائرة
قدـ ّ
كما تُ ّ
ومتميزة لممرضى لكافّة االختصاصات باإلضافة إلى ّ
ّ
ّ

األردني ػػة وطمب ػػة
ػاديمي ف ػػي تخػ ػريت االختصاص ػػييف م ػػف طمب ػػة الجامع ػػة
يبي واألك ػ
ّ
ّ
البرن ػػامت التّ ػػدر ّ
الد ارسػػات العميػػا فػػي مختمػػؼ الفػػروع الجراحيػػةي كمػػا ويشػػارؾ أعضػػاء القسػػـ فػػي امتحانػ ٍ
عالميػػة
ػات
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ومحميةي مؤؿ:
وعر ّبية
ّ

لندية (.)MRCS
 امتحاف ّالزمالة اإلير ّ
الصحية.
 امتحانات المجمس العربي لالختصاصاتّ
الطبي األردني.
 امتحانات المجمس ّ -امتحانات جامعة البحريف.

الهاشميةي
األردنية (جامعة العموـ والتكنولوجياي الجامعة
الرسمية
 امتحانات الجامعاتّ
ّ
ّ
وجامعة مؤتة).
بأف عجمة التطور دائمػة الحركػة ومواكبػةً لرؤيػة الم اركػز العالميػة المرموقػة وتوجهاتهػا
وادراكاً منها ّ

أدخمػػت دائػرة الج ارحػػة العامػػة فػػي سػػجالتها بعضػاً مػػف العمميػػات الحديؤػػة الدقيقػػة التػػي تحتػػاج إلػػى
كفاءات عالية مؤؿ :استئصاؿ القولوف بالمنظاري معالجة ؤقب المستقيـ بالمنظاري استئصاؿ الػدد
السػػمنة المفرطػػة بالمنظػػاري ج ارحػػة الصػػدر
الدرقيػػة وجػػارات الدرقيػػة بمسػػاعدة المنظػػاري عمميػػات ُ
بالمنظ ػػاري معالج ػػة الفت ػػؽ بالمنظ ػػاري استئص ػػاؿ الػ ػػدة الكظري ػػة بالمنظ ػػاري معالج ػػة االنس ػػدادات

الشريانات الطرفية بالقسطرةي وغيرها.
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ألف البح ػػث العمم ػػي وف ػػؽ األص ػػوؿ المتبع ػػة ف ػػي الم ارك ػػز العممي ػػة المتط ػػورة ه ػػو الوس ػػيمة المؤم ػػى
و ّ
لموصوؿ إلى الحقيقة العممية فقد قػاـ أطبػاء الػدائرة بػزجراء عػدد مػف األبحػاث العمميػة المتخصصػة
وتػػـ نشػػرها فػػي مجػػالت عالميػػة واقميميػػة محكمػػةي باإلضػػافة إلػػى مػػا نشػػر فػػي المجػػالت الطبيػػة
المحمية.
ّ

وكما عهدها كاف لدائرة الجراحة العامػة دورهػا البػارز فػي المشػاركة فػي المػؤتمرات الطبيػة المحميػة
والدوليةي واقامة الورش التدريبية السريرية فػي مجػاؿ ج ارحػة األطفػاؿ وج ارحػة القمػبي كمػا سػاهمت
بشكؿ فاعؿ في إقامة اليوـ الطبي لكمية الطب والكميات الصحية األخرى لشعورها بدورها فػي رفػد

شقيقاتها مف كميات الجامعة بما تحصمت عميه مف المعرفة والعمـ.
وتفخر دائرة الج ارحػة العامػة بزنجازاتهػا وتتبػاهى بانتمائهػا إلػى كميػة الطػب المتميػزة بأبنائهػا إقميميػاً
ودولياً كمبنة في صرح الجامعة األردنية ال ّشامخ.
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الخاصة
دائرة الجراحة
ّ
الدائرة :د .أسامة عبابنة.
رئيس ّ
د .غازي العدواف (.)4065/4/6
شعب التّالية:
الخاصة نخب ًة مف
 وتضـ دائرة الجراحة
االختصاصييفّ ،
موزعيف عمى ال ّ
ّ
ّ
 شعبة جراحة الدماغ واألعصاب:
البولية:
 شعبة جراحة الكمى والمسالؾ
ّ
 شعبة جراحة العظاـ والمفاصؿ:
 شعبة جراحة العيوف:
 شعبة جراحة األنؼ واألذف والحنجرة:
نبذة عف الدائرة:
األردنية
الطبية في ُمستشفى الجامعة
الخاصة مف أهـ وأبرز الدوائر
الجراحة
ّ
ّ
تُعتبر دائرة ّ
ّ
تخصصاتي هي:
وتضـ خمسة
ّ
 -6طب وجراحة العيوف.
 -4جراحة الدماغ واألعصاب.
 -3جراحة العظاـ والمفاصؿ.
 -4جراحة الكمى والمسالؾ البولية.
 -6جراحة األنؼ واألذف والحنجرة وأمراض السمع والتوازف.
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تنوعة التّالية:
وتضـ ّ
الدائرة مجموعة مف االختصاصات الم ّ
 طب وجراحة العيوف:
وتضـ ال ّشعبة ( )2أعضاء هيئة تدريس منهـ )6( :برتبة أستاذ و( )4برتبة أستاذ
مشارؾ و( )9برتبة أستاذ مساعد.
تخصصوف في طب وجراحات العيف المختمفة مؤؿ:
وهـ ُم ّ
-

الجزء األمامي لمعيف.
جراحة ّ

 زراعة القر ّنية.الجزء الخمفي لمعيف ( الشبكية والسائؿ الزجاجي).
 جراحة ّ-

جراحة تجميؿ العيف ومحجر العيف.

نشاطات الشعبة:
وممرضيف مف و ازرة الصحة في مجاؿ جراحة
الختصاصييف
يبية
ّ
 تقديـ دورات تدر ّّ
الساد بالفاكو.
ّ
المستشفى.
المشاركة في األياـ الطبية التطوعية التي ُينفّذها ُ
 ُاألردنية.
الدوري ألطفاؿ المدرسة النموذجية التابعة لمجامعة
 الفحص ّّ
التبرع بالقر ّنيات
 استقباؿ مجموعات مف طالب المدارس إلعطائهـ محاضرات حوؿ ّوبنؾ العيوف األردني.
وخارجية
داخمية
وقد شارؾ كؿ مف أعضاء شعبة طب وجراحة العيوف بعدة مؤتمرات
ّ
ّ
المختمفةي
عمى مستوى العالـ والوطف لمواكبة
التطور العممي في طب وجراحات العيوف ُ
ّ
إضافةً الى نشر أبحاث عممية متخصصة كؿ حسب اختصاصه.
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شعبة:
سقبمية لم ّ
الرؤى الم ّ
ّ
 صيانة عيادات العيوف والعمؿ عمى تحديؤها.
لعمميات
احية
المستهمكات
األساسية و ُ
ّ
الخيوط الجر ّ
ّ
 أف ال يكوف هناؾ نقص في ُ
العيوف.
السػ ػ ػ ػاد (Machine
 شػ ػ ػ ػراء جه ػ ػ ػػاز إل ازل ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػاء ّ

)phacoemulsification

وميكروسكوب جراحي.
احيػ ػة بم ػػا
بمس ػػتوى الخدم ػػة الجر ّ
 العم ػػؿ عم ػػى إدخ ػػاؿ أس ػػاليب جر ّ
احيػ ػة دقيق ػػة لترتق ػػي ُ
ومستشفاها.
لمجامعة األ ّ
يتناسب مع المكانة المرموقة ّ
ردنية ُ

وتخصصاتيا المختمفة:
البولية
 جراحة الكمى والمسالؾ
ّ
ّ
وتضـ الشعبة ( )9أعضاء هيئة تدريس منهـ )6( :برتبة أستاذي ( )6أستاذ مساعد
البولية
تخصصوف في مجاالت جراحات المسالؾ
ّ
و( )4برتبة أستاذ مساعدي وهـ ُم ّ
المختمفة مؤؿ:
ُ
البولية بالمنظار ( )Laparoscopic Urologyبكافة أنواعها
 جراحة الكمى والمسالؾّ
الرواد في هذا المجاؿ في األردف.
وتداخالتهاي وتُعتبر شعبة المسالؾ
ُ
ّ
البولية مف ّ
 إدخاؿ منظار الكمى والمسالؾ البولية ( .)Flexible cystoscopy & Pyloscopy جراحة أوراـ الكمى والمسالؾ البولية. -تخطيط المؤانة.
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 تفتيت الحصى. الفحص السوناري لمجهاز البولي. فحص البروستات بالسونار عف طريؽ الشرج ( )Transrectal Ultrasoundمعالخارجيةي حيث يتوفّر لدينا
العمميات والعيادات
إمكانية عمؿ خزعات لمبروستات في
ّ
ّ
ّ
المتقدمة.
جهازيف مف أحدث أجهزة ّ
السونار ُ
العممية:
إنجازات الشعبة
الطبية و ّ
ّ
 عمؿ ورشة عمؿ باستعماؿ ( )Green Laserالستئصاؿ غدة البروستات بالمنظاريبولية مف
بمشاركة خبير بريطاني وبحضور أعضاء الشعبة و
اختصاصيي مسالؾ ّ
ّ
ُ
عممية تبخير
عمميات باستعماؿ هذ
خارج المستشفىي وعمؿ ّ
التقنية الحديؤة في ّ
ّ
عدة ّ
غدة البروستاتي وتعد هذ الورشة األولى مف نوعها عمى مستوى المممكة.
لعمميات تفتيت الحصى بالكمى باستعماؿ
 عمؿ ورشتي عمؿ حوؿ استعماؿ الميزرّ
( )Laser Lithotrepsyوباستعماؿ المنظار الحمزوني.
عمميات استئصاؿ البروستات بالميزري واستضافة خبير مف
 عمؿ ورشتي عمؿ حوؿ ّخارج األردف لعمؿ عمميات ()Holepي وتعد هذ الورشة الؤانية عمى مستوى الوطف
العربي.
بعدة ورشات عمؿ خارج األردف وداخمهي باإلضافة إلى تقديـ محاضرات
المشاركة ّ
 ُومحمية منها:
عاممية
عممية في مؤتمرات
ّ
ّ
ّ
األردنية.
البولية العر ّبية و
جمعية المسالؾ
 .6مؤتمر
ّ
ّ
ّ
الطبية.
 .4مؤتمر الخدمات
ّ
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 .3ورشة عمؿ في اسطنبوؿ (.)HOPS
عممية في برشمونة -إسبانيا (.)EMUC
 .9ورقة ّ
األوروبية
البولية
جمعية المسالؾ
عمميتيف في مؤتمر في مؤتمر
 .6ورقتيف
ّ
ّ
ّ
ّ
(.)EAU
يكية (.)AUA
جمعية المسالؾ
 .5مؤتمر
البولية األمر ّ
ّ
ّ
جمعية
البولية العر ّبية بالتعاوف مع
لجمعية المسالؾ
 .2المؤتمر الؤّاني عشر
ّ
ّ
ّ
األردنية.
البولية
المسالؾ
ّ
ّ
األوؿ.
 .9مؤتمر مستشفى البشير ّ
الدولي ّ
األوؿ.
البولية و
 .4مؤتمر ُمقيمي المسالؾ
األخصائييف ّ
ّ
ّ
الج ُدد ّ
المتقدمة بالتّعاوف ع فريؽ طبي
البولية
 عمؿ ورشة عمؿ في جراحة الكمى والمسالؾّ
ّ
الطبية الذي أٌقيـ في كمية الطب
المحاكاة
ّ
إيطالي مف جامعة روـ عمى هامش مؤتمر ُ
كمية
تعميمية
األوؿ محاضرات
األردنيةي
في الجامعة
تؤقيفية لطمبة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تضمنت في يومها ّ
األردنية تمحورت حوؿ طبيعة التّدريب والتّعميـ
العميا في الجامعة
ّ
الطب والدراسات ُ
إحداهما
احيتيف
ُ
عمميتيف جر ّ
وتـ خالؿ اليوـ الؤاني مف أياـ الورشة إجراء ّ
في إيطالياي ّ
استصاؿ ورـ قطعي مف الكمية عف طريؽ المنظار واستئصاؿ غدة بروستات الناتت
عف ورـ سرطاني عف طريؽ المنظار.
وقدـ
 استضافت ال ّشعبة البروفيسور "روجر كربي" مف جامعة برستوؿ في بريطانياي ّكمية
تعميمية
محاضرات
لمقيمي ال ّشعبة وطالب السنة الخامسة في ّ
ّ
ّ
وتؤقيفية ُ
تفاع ّمية ُ
الطب.
عالمية:
عممية في مجالت ُمح ّكمة
 نشر ّّ
عدة أبحاث ّ
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1. Long Termefficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy
[ESWT] for Treatment of Refractory Chronic Abacterial
Prostatitis/ Annals of medicine and surgery.
2. The association of male pattern baldness and risk of
prostate cancer and high grade disease among men
presenting for prostate biopsy/ CUAJ.
3. Testicular

microlithias

is:

correlation

with

Doppler

sonography of testicular arteeies and sperm function/
journal of clinical ultrasound.
4. Treament

of

extracorporeal

chronic
shock

abacterial

wave

therapy

prostatitis

using

[ESWT]/

Jordan

Mediacal Journal.
5. Endosscopic resection of fibroepithelial poly/ Jordan
Mediacal Journal.
: جراحة العظاـ والمفاصؿ
)3( ) برتبة أستاذ مشارؾي3( ) برتبة أستاذي4( :) أعضاء هيئة تدريس منهـ9( وتضـ ال ّشعبة
ُ
:متخصصوف في جراحات العظاـ المختمفة مؤؿ
برتبة أستاذ مساعدي وهـ
ّ
. جراحة العظاـ والكسور.) جراحة الطرؼ العموي (اليد والكتؼ-
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 جراحة العمود الفقري. جراحة عظاـ األطفاؿ.-

جراحة أوراـ العظاـ.

-

جراحة الركبة والطب الرياضي.

-

جراحة المناظير لممفاصؿ.

 الطب الطبيعي والتأهيؿ.وخارجية عمى مستوى العالـ التي تواكب التطور
داخمية
بعدة مؤتمرات
وشارؾ أعضاء الشعبة ّ
ّ
ّ
العممي في جراحات العظاـ والمفاصؿ المختمفةي باإلضافة إلى نشر أبحاث ك ٌؿ حسب
اختصاصه.
 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة وأمراض السمع والتوازف:
وتضـ ال ّشعبة ( )6أعضاء هيئة تدريس منهـ ( )6برتبة أستاذي ( )4برتبة أستاذ
ُ
تخصصوف في جراحات األنؼ واألذف
ُمشارؾي ( )4برتبة أستاذ مساعدي وهـ ُم ّ
المختمفة مؤؿ:
والحنجرة ُ
الجمجمة.
 جراحة األذف وقاع ّاألنفية بالمنظار.
 جراحة الجيوبّ
 الجراحة التجميمية لموجه واألنؼ واألذف. جراحة القوقعة. جراحة الحنجرة باستخداـ الميكروسكوب والميزر. جراحة الشخير باستخداـ الكوبميشف. دراسة وافيه حوؿ أمراض الحساسية ومسح وطني شامؿ حوؿ مدى انتشارها.31

 عيادة أمراض السمع والتوازف /تقييـ وعالج. فحوصات السمع والتّوازف. تقديـ عالج لمرضى اإلعاقات النطقية.ستقبمية:
الطموحات الم
ّ
 تطوير عيادات األنؼ واألذف والحنجرة.المعدات.
 تجهيز غرفةالعمميات بأحدث األجهزة و ّ
ّ

وخارجية عمى مستوى العالـ التي تواكب
داخمية
بعدة ُمؤتمرات
هذا وشارؾ أعضاء شعبة األذنية ّ
ّ
ّ
المختمفةي باإلضافة إلى نشر أبحاث كؿ
التطور العممي في جراحات األنؼ واألذف والحنجرة ُ
حسب اختصاصه.
 جراحة الدماغ واألعصاب:
وتضـ ال ّشعبة ( )6أعضاء هيئة تدريس منهـ )4( :برتبة أستاذ و( )4برتبة أستاذ مساعدي ()6
ُ
برتبة مدرس واختصاصي مستشفى بوقت جزئي.
الدماغ واألعصابي ولع ّؿ
تميز العاـ  4065باإلنجازات والنشاطات التي قامت بها ُشعبة جراحة ّ
ّ
أهمها:
ّ
السويدية.
 .6إقامة ندوة عممية باالشتراؾ مع جامعة لوند()Lund
ّ
 .4إقامة دورة تدريبية لمتقنيات الحديؤة في جراحة العمود الفقري باالشتراؾ مع جمعية
(.)AO spine
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 .3إقامة ورشة عمؿ لممقيميف عف استخداـ المؤقاب الجراحي.
 .9استضافة االمتحاف النهائي لممجمس الطبي األردني في اختصاص جراحة الدماغ
واألعصاب.
تخصصة.
 .6نشر العديد مف األبحاث العممية في مجالت
ّ
عالمية ُم ّ
عالمية لجراحة الدماغ واألعصاب.
عدة مؤتمرات
بحؤية في ّ
ّ
المشاركة في تقديـ أوراؽ ّ
ُ .5
الوطنية والعر ّبية والعالميةي وهي:
المشاركة بعدد مف المجاف الداخمية و ّ
ُ .2
الداخمية:
ّ
األردنية.
 .6لجنة البحث العممي في كمية الطب في الجامعة
ّ
الوطنية:
ّ
لمؤسسػػات التّعمػػيـ
األردنيػػة لهيئػػة االعتمػػاد
كميػػات الطػػب
ّ
خريجػػي ّ
ّ
 .6لجنػػة امتحػػاف ّ
الدراسي .4065/4066
العالي لمعاـ ّ
الهاشمية -هيئة االعتماد لمتّعميـ العالي فػي
كمية الطب في الجامعة
ّ
 .4لجنة اعتماد ّ
األردف.
التطبيقيػػة -هيئػػة االعتمػػاد لمتّعمػػيـ
كميػػة الطػػب فػػي جامعػػة البمقػػاء
ّ
 .3لجنػػة اعتمػػاد ّ
العالي في األردف.
ػتيعابية لجامع ػ ػػة العمػ ػػوـ والتكنولوجي ػ ػػا
 .9لجنػ ػػة هيئػ ػػة االعتم ػ ػػاد لتقيػ ػػيـ الطاق ػ ػػة االسػ ػ ّ
األردنية.
ّ
الدولية.
جمعية ال ّشؤوف
 .6الهيئة اإلدارّية في
ّ
ّ
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العالمية:
 العر ّبية وّ
الدماغ واألعصاب.
 .6المجنة
العممية المتحاف البورد العربي في جراحة ّ
ّ
الدماغ واألعصاب في القاهرة.
المشاركة في امتحاف البورد العربي لجراحة ّ
ُ .4
السادس عشري
 .9الهيئة
لجراحي ّ
ّ
الدماغ واألأعصاب لممؤتمر ّ
األكاديمية لممؤتمر العالمي ّ
والذي سيتـ عقد في اسطنبوؿ عاـ .4062
النشاطات التعميمية:
 -6البدء بتدريس مساؽ العموـ العصبية لطمبة السنة الرابعة مف كمية الطب لممرة األولى
وعقد امتحانات األوسكي بصورة دورية بعد إنهاء المساؽ.
وعممياً.
 -4تدريس مادة جراحة الدماغ واألعصاب لطمبة السنة الخامسة طب نظرّياً
ّ
 -3إعطاء محاضرات لطمبة السنة الؤانية طب ضمف نظاـ تدريس األجهزة والتدريس
عف طريؽ المشكمة ).(PBL
كميات طب األسناف والصيدلة وعموـ التأهيؿ.
المساهمة في تدريس ّ
ُ -9
تخصصة في المجمس الطبي العربي واألردني.
المشاركة في المجاف
ّ
الم ّ
العممية ُ
ُ -6
 -5التدريس والتدريب لطمبة الدراسات العميا.

34

العممية المنشورة:
األبحاث
ّ
تـ نشر في مجمّة -63
 (التعميـ العالي في األردف أزمات ونجاحاتّ
وتحديات)ي وقد ّ
العدد -6حزيراف4065 -ي صفحة (.)62-60
العممية قيد ال ّنشر:
األبحاث
ّ
 بحث في المجمّة الكورّية لجراحة الدماغ واألعصابKorean journal of -.(Trends of Brain Tumor in Jordanians) /Neurosurgery
النجميةي والذي سيتـ طباعته في
الدماغية
 تـ إرساؿ فصؿ في كتالب حوؿ األوراـّ
ّ
 Australia/ Sidneyفي كتاب عنوانه ( )Glioblastomaحوؿ:
)Epidemiology of globular, Molecular biology, genetic and
outcome(.
العممية:
المؤتمرات
ّ
الدماغ واألعصاب لممؤتمر الذي سيتـ
 إرساؿ ( )3أبحاث لممؤتمر العالمي لجراحة ّعقد في اسطنبوؿ بتاريخ (.)4062/9/46-40
?A- Could VNS prevent bone fracture
B- Trends of brain tumor in Jordanians.
;neurosurgery

in

education

medical

C- Postgraduate

Achievements and challenges.
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المر ّشػػحة لتقػػديمها فػػي المػػؤتمر العػػالمي القػػادـ لج ارحػػة الػ ّػدماغ
 ُمقػ ّػيـ لػػقوراؽّ
العمميػػة ُ
واألعصاب.
عممية في المقػاء األلمػاني العربػي ( )Arab German Forumحػوؿ
 تقديـ ُمحاضرة ّاأللمانية.4065 /
التّعميـ الطبي العالي في األردف في مدينة مونت
ّ
.3
السريرية ورعاية المرضى:
ال ّنشاطات
ّ
لمدائرة:
أ) عدد مراجعي العيادات
الخارجية ّ
ّ
شعبة
ال ّ

عدد المراجعيف

جراحة العظاـ والمفاصؿ

32449

جراحة الدماغ واألعصاب

66065

البولية
جراحة المسالؾ
ّ

43923

العيوف
جراحة ُ

39263

نجرة
الح ُ
جراحة األنؼ واألُ ُذف و ُ

45269

لمدائرة:
ب) عدد
احية ّ
العمميات الجر ّ
ّ
شعػػػبػػة
ال ّ

العمميات
عدد
ّ

جراحة العظاـ والمفاصؿ

6464

الدماغ واألعصاب
جراحة ّ

504
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البولية
جراحة الكمى والمسالؾ
ّ

6349

العيوف
جراحة ُ

6045

لمدائرة:
ج) عدد االستشارات ّ
عدد االستشارات

شػػػػعػبػػة
ال ّ
جراحة العظاـ والمفاصؿ

494

جراحة الدماغ واألعصاب

494

جراحة الكمى والمسالؾ البولية

660

جراحة العيوف

320

جراحة األنؼ واألذف والحنجرة
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د) المجموع الكمي لمدائرة:
مراجعي العيادات الخارجية

احية
أعداد
العمميات الجر ّ
ّ

أعداد االستشارات

632460

6945

6660
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النسائية والتّوليد
دائرة
ّ
مدير الدائرة :د .كميؿ فراـ.
الدائرة نخبة مف االختصاصييف ،وىـ:
وتضـ ىذه ّ
النسائية والتّوليد والعقـ:
الجراحة
ّ
 شعبة ّ
 أ.د .شوقي صالح.النسائية:
 وحدة عالج األوراـ
ّ
 د .كميؿ فراـ.الجنيف:
 شعبة طب األـ و ّ
 -د .أسماء الباشا.

 -د .فداء ذكر اهلل.

 -دُ .عقبة القرعاف.

النسائية:
البولية
 وحدة المسالؾ
ّ
ّ
 د .أيمف قطاونة.الصـ اإلنجابي:
 وحدة الغدد ّ
 -د .ميسا خضرا.

 -د .ناديا مهيدات.

 وحدة الحمؿ عالي الخطورة:
الحسباف.
 -د .ناصر ُ

نبذة عف الدائرة:
تأسست بصػورتها
تُعتبر دائرة النسائية والتوليد والعقـ مف أكبر الدوائر الطبية في المستشفى والتي ّ
المستقمة الحالية منذ سنة  6424وذلؾ بعد انفصالها عف دائرة الجراحة العامةي وقػد م ّػرت بالعديػد
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بجهػػد األوائػػؿ الػػذيف بػػدأوا المش ػواري وهػػا
مػػف م ارحػػؿ التطػػوير والتحػػديث وص ػوالً لمرحمػػة االسػػتقرار ُ
نحف ُنكمؿ رصؼ طريؽ البناء مف بعدهـي وبالرغـ مػف ممارسػة االختصػاص األـ (دائػرة النسػائية
والتوليػػد والعقػػـ) بِ ِح َرفيػػة بأحػػدث مػػا وصػػمت اليػػه العمػػوـ الطبيػػة باعتبػػار القاعػػدة األسػػاس لممارسػػة
االختص ػػاصي فق ػػد عمم ػػت ال ػػدائرة عم ػػى إس ػػتحداث العدي ػػد م ػػف الوح ػػدات المتخصص ػػة تماش ػػيا م ػػع
التطورات العممية بالمراكز البحؤيػة والمستشػفيات التعميميػة المتقدمػة مواكبػة ومنافسػةي فهنػاؾ وحػدة
جراحة األوراـ النسائيةي وحدة طب األـ والجنيفي وحدة اإلخصػاب والعقػـي ووحػدة ج ارحػة المسػالؾ
النسائية.
البولية
ّ
الكادر الطبي:
كميػة الطػب فػي
يضـ قسـ
بتفرغ كامؿ ضمف كادر ّ
ّ
ُ
النسائية والتّوليد ( )4أعضاء هيئة تدريس ّ
المتػػوفّرة عمػػى السػػمـ الػػوظيفي ألعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فػػي
وبالرتػػب
الجامعػة
ّ
ّ
األردنيػة ّ
األكاديميػة ُ
عي ػة بهػػدؼ المحافظػػة
الجامعػػةي إضػػافةً إلػػى ُمسػػاعدي تػػدريس مػػف أجػػؿ اإليفػػاد
لمتخصصػػات الفر ّ
ّ
الطبيةي كما يوجد في القسـ برنامت االختصاص العالي حيث يوجد
عمى المستوى المتميز لمخدمة
ّ
تدرجة مف السنة األولى باالختصاص حتى السنة الخامسة.
بمستويات ُم ّ
( )36طبيباً ُ
الطبية:
الخدمات
ّ
تميػ ػزة لممرض ػػى األردني ػػيف
تخصص ػػة تُق ػ ّػدـ الخ ػػدمات
الم ّ
ّ
ُ
تضػ ػـ ه ػػذ ال ػػدائرة ع ػ ّػدة وح ػػدات ُم ّ
الطبيػ ػة ُ
النسائية والتوليد والعقـي وتشمؿ ىذه الوحدات:
والعرب ضمف اختصاص
ّ
النسائية.
 -6وحدة جراحة األوراـ
ّ
ُ -4شعبة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ.
الجنيف واألُـ.
ُ -3شعبة طب ّ
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النسائية.
البولية
 -9وحدة جراحة المسالؾ
ّ
ّ
 -6وحدة الحمؿ عالي الخطورة.
ػث
الممارس ػػة األكؤ ػػر ش ػػيوعاًي حي ػ ُ
الممارس ػػة ّ
العامػ ػة لالختص ػػاص بك ػػؿ مجاالت ػػهي وه ػػي ُ
 -5وح ػػدة ُ
البحؤيػ ػةي
العالجيػ ػة و
توظّػ ػؼ خبػ ػرات أعض ػػاء القس ػػـ بتق ػػديـ الخ ػػدمات التشخيص ػ ّػية و
التعميميػ ػة و ّ
ّ
ّ
ػادؿ الخب ػرات بػػيف أعضػػاء القسػػـ فػػي الحػػاالت التػػي
ػاركي نتيجػػة تبػ ُ
بأسػػموب عممػػي مهنػػي تشػ ُ
عالجيػة
بأولويػة
المناسػػبة تحػػت عنػواف "حيػػاة المريضػػة
الخطػػط
تسػػتدعي ذلػػؾ لرسػػـ ُ
ّ
ّ
ّ
العالجيػة ُ
العقُػـ بكػؿ
وشفائية"ي وُيمؤّؿ العمؿ بهذ الوحدة الهيكؿ األساس الختصػاص النس ّ
ّ
ػائية والتّوليػد و ُ
ويس ػػاهـ باكتس ػػاب مه ػػارات
المػػ ػ ّذي األساس ػػي لوح ػػدات االختص ػػاص الفرع ػػي ُ
مفاص ػػمهي فه ػػو ُ
ميزة.
احية
وعالجية ُم ّ
ّ
جر ّ
العالجية:
الخدمات
ّ
التعميميػة ضػػمف برنػػامت ُمحكػػـ ُمبػػرمت ضػػمف أُ ُسػس االمتيػػازات
العالجي ػة و
تُقَػ ّػدـ الخػػدمات
ّ
ّ
بناء عمى متطمبات الجودة العتمادية المستشفى الدولية وبوحدات األقساـ
السريرّية المعتمدة ً
الموزعة داخؿ المستشفى وعمى الشكؿ اآلتي:
خص ػص لكػػؿ استشػػاري
 .6مبنػػى العيػػادات الخارجيػػة فػػي الطػػابقيف األوؿ والؤالػػثي حيػػث ُي ّ
سبوعياً).
ومسائية أ
صباحية
( )9فترات (
ّ
ّ
ّ
ػائية
خصصػاً لطػوارىء النس ّ
ومستقؿ ُ
ويضػـ طابقػاً ُم ّ
 .4مبنى قسـ التوليدي وهو مبنى حديث ُ
عمميات
خصصاً لموالدة بأشكالها المختمفة ويحتوي عمى ( )3غرؼ ّ
والتّوليد والعقـي وطابقاً ُم ّ
الطبيعيػةي وطابقػاً بسػػعة ()24
الطبي ػةي و( )9غػػرؼ مراقبػػة لم ػوالدة
ُمجهّػزة بأحػػدث المعػ ّػدات
ّ
ّ
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الجػ ُدد مػف
سر اً
ير لحػاالت رعايػة الحوامػؿ ومػا بعػد الػوالدةي إضػافةً الحتضػانه لوحػدة المواليػد ّ
األطفاؿ.
ػائية ويشػػػؿ الطػػابؽ األوؿ فػػي مبنػػى المستشػػفى الرئيسػػي ويحتػػوي
 .3طػػابؽ األم ػراض النسػ ّ
العالجية.
عمى ( )34سري اًر بكافّة الدرجات
ّ
 .9وحدة اإلخصاب ضمف الطابؽ األوؿ في مبنى المستشفى.
 .6وحدة طب األـ والجنيف ضمف مبنى الوالدة الحديث.

العامة لالختصاص بكؿ مجاالتو:
وحدة الممارسة ّ
ػث تُوظّػ ػؼ خبػػرات
الممارس ػػة ف ػػي القسػػـي حي ػ ُ
الممارس ػػة األكؤ ػػر شػػيوعاًي والت ػػي تُعتب ػػر ن ػواة ُ
وهػػي ُ
البحؤيػة بأسػموب عممػي مهنػي
العالجية و
التشخيصية و
أعضاء القسـ في تقديـ الخدمات
التعميميػة و ّ
ّ
ّ
ّ
الخطػط
تشاركي نتيجة تبػادؿ الخبػرات بػيف أعضػاء القسػـ فػي الحػاالت التػي تسػتدعي ذلػؾي لرسػـ ُ
ُ
جماعية بيف أعضاء القسـ".
مسؤولية
المناسبة تحت عنواف "حياة المريضة
ّ
ّ
ّ
العالجية ُ
العقػـ بكػؿ مفاصػمهي
وُيمؤّؿ العمػؿ فػي هػذ الوحػدة الهيكػؿ األسػاس الختصػاص النس ّ
ػائية والتّوليػد و ُ
وعالجية
احية
ّ
ويساهـ في اكتساب مهارات جر ّ
المػ ّذي األساسي لوحدات االختصاص الفرعي ُ
فهو ُ
ميزة.
ُم ّ
النسائية:
جراحة األوراـ
ّ
أف سياس ػػة قس ػػـ األمػ ػراض النس ػػائية
تأسس ػػت وح ػػدة ج ارح ػػة األوراـ النس ػػائية س ػػنة 6449ي حي ػ ُ
ػث ّ
ّ
تقدمػة
الصػروح
التعميمية و
والتوليد في المستشفى وكمية الطّب تُنافس بخدماتها
الم ّ
ّ
ّ
ّ
العالجية ّ
العمميػة ُ
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الفرديػة ُخصوصػاً مػع تط ّػور الخػدمات
الممارسة
التي أصبحت تُؤمف بسياسة االبتعاد عف
ّ
ّ
مسمكية ُ
تخصص ػػة
احيػ ػة ّ
ػائية مه ػػارات جر ّ
العالجيػ ػة وتش ػ ّػعبهاي وتتطمّ ػػب ج ارح ػػة األوراـ النس ػ ّ
ّ
وم ّ
وفنيػ ػة دقيق ػػة ُ
يصػ ُػعب أدائهػػا فػػي فُػرص التّػدريب والخبػرة بصػػورة التعمػػيـ كمػػا يعتقػػد الػػبعضي ُخصوصػاً بتػػداخؿ
تقنيػة ال ُيمكػف اكتسػابها بػيػر التّػدريب
مفاصمها
العممية مػع اختصاصػات ُمسػتقمّةي فهنػاؾ فواصػؿ ّ
ّ
الحصوؿ عمػى شػهادة االختصػاصي وقػد بػدأت الخدمػة
المبرمت في مراكز ُم ّ
تخصصة بعد ُ
تقدمة ُم ّ
ُ
مؤهميف بعد ُحصولهـ عمى
الفعمية في المستشفى لحاالت األوراـ
النسائية تحت إشراؼ استشارييف ّ
ّ
ّ
ومنافسػة فػي منتصػؼ تسػعينات القػرف
ػائية مػف ُمستشػفيات
ّ
زمالة ج ارحػة األوراـ النس ّ
تعميميػة ارئػدة ُ
الجػزء البػاقي
الماضيي ُ
الجزء األكبر مف الحػاالت تُش ّ
أمػا ّ
أف ّ
حيث ّ
ػخص وتُعػالت بصػورة مباشػرةي و ّ
العالجيػة قػػد أضػػافت شػػمعة جديػػدة إلنػػارة
النتػػائت
فيمؤّػؿ الحػػاالت التػػي تُحػ ّوؿ مػػف زمػػالء آخػريفي و ّ
ّ
السرطانية.
نفؽ األمراض
ّ
جراحة األوراـ السرطانية تجمػع بػيف أركانهػا مقاصػة التػرابط بػيف الخبػرة والمهػارة الجراحيػةي بحػدود
الكيماوية أو
الجراحي وخيارات العالج بالعقاقير
األولويات
تحديد
ّ
العالجية التي تتراوح بيف الخيار ّ
ّ
ّ
عالجيػ ػةي ويك ػػوف لمطبي ػػب
مكانيػ ػة المج ػػوء لمع ػػالج ب ػػأكؤر م ػػف فُرص ػػة
ػعاعية أو
ّ
الهرمونيػ ػةي وا ّ
ّ
اإلش ػ ّ
النصيب األكبر بقرار االستخداـ وتوقيته.
المعالت ّ
ُ

وحدة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ:
تأسست وحدة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ عػاـ 4003ي وتقػع فػي طػابؽ النسػائية والتوليػد
المتطػ ّػورة فػػي هػػذا المجػػاؿ عمػػى مسػػتوى
الم ّ
تخصصػػة و ُ
المستشػػفىي وهػػي مػػف الم اركػػز ُ
فػػي مبنػػى ُ
المتطػ ػ ّػورة لمواكب ػػة كػ ػػؿ مػػػا هػ ػػو جدي ػػد فػػػي هػ ػػذا
المممكػ ػػة نظ ػ ػ اًر التّباعهػ ػػا أحػ ػػدث األُ ُس ػ ػس
ّ
العممي ػ ػة ُ
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الطبيػة الحديؤػة
التقنيػات
ؤمف لممريض اإلفادة القصػوى مػف المنجػزات
ّ
العمميػة و ّ
ّ
ّ
التخصصي حيث تُ ّ
مرضػػات مػػف ذوي الكفػػاءة العاليػػة والخب ػرة فػػي هػػذا
طب ػي ّ
وذلػػؾ بػػدعـ مػػف فريػػؽ ّ
وم ّ
وفني ػي ُمختبػػر ُ
عالجية ُمناسبة.
قدـ خدماتها بأسعار
المجاؿي وتُ ّ
ّ
قدـ وحدة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ الخدمات التّالية:
ت ّ
الج ماع الم ناسب.
 . 0ب رامج تحريض اإلباضة وترتيب موعد ّ
الرحـ مع ب رامج تحريض اإلباضة.
 . 6الحقف االصطناعي داخؿ ّ
الج نػػيف عػػف طريػػؽ فصػػؿ الحيوانػػات المنويّ ػ ة الذكريّ ػ ة عػػف اإلنثويّ ػ ة
 . 3تحديػػد جػػنس ّ
الرحـ مع برنامج تحريض اإلباضة .
وحقنيا داخؿ ّ
ومراقبػة
 .9اإلخصاب خارج الجسـ (أطفػاؿ األنابيػب) :ويػتـ ذلػؾ بتحػريض اإلباضػة عنػد ّ
الزوجػة ُ
ػوتية واجػراء فحوصػات لمهرمونػات وعنػد نضػوجها يػتـ
ُنضوج البويضات بجهاز األمػواج فػوؽ الص ّ
ؤـ االحتفاظ بها في الحاضنة ويتـ
سحبها ؤـ وضع الحيوانات
ّ
المنوية في حاوية البويضاتي ومف ّ
عمميػة اإلرجػاع بػدوف
السػاعات األولػى ؤػـ يػتـ إرجػاع
ّ
األجنػة إلػى داخػؿ ال ّػرحـ وتػتـ ّ
التّمقيح خػالؿ ّ
وتقنية الحقف المجهري.
الكالسيكية أو
قنية
تخديري وضمف
التقميديةي ّ
ّ
ّ
التقنيات المستخدمة :التّ ّ
ّ
الس ػحب باسػػتخداـ إب ػرة رفيع ػة
 .5انتػػزاع الحيوانػػات
ّ
المنوي ػة مػػف الخصػػية بأخػػذ خزع ػة أو بواسػػطة ّ
ؤـ عمؿ الحقف المجهري.
ومف ّ
السػائؿ المنػوي
السائؿ المنوي ونسيت الخصيةي وفي حالة انعػداـ الحيوانػات
ّ
المنويػة فػي ّ
 .5تجميد ّ
النسػيت نفسػهي ومػف ؤ ّػـ يػتـ تجميػد
منوية داخؿ ّ
يتـ أخذ خزعة مف الخصيتيف لمبحث عف حيوانات ّ
عممية الحقف المجهري.
األنسجة الستعمالها الحقاً في ّ
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العالجيػة أو نجاحهػا
المحاولػة
األجنة :وهي
 .2تجميد
ّ
ّ
ّ
التقنية التي تُم ّكػف ال ّػزوجيف فػى حالػة فشػؿ ُ
األجنة بعد ذوباف التّجميد إلى الرحـ.
المحاولة مف إرجاع
ّ
ورغبتهما فى تكرار ُ
السائؿ المنوي.
 .9فحص ّ

لمجنيف:
احية ّ
الجنيف والتّداخالت الجر ّ
وحدة طب األـ و ّ
الجنيف في ال ُمستشفى عاـ 4009ي وتقع هػذ الوحػدة فػي مبنػى التّوليػد
تأسست وحدة طب األُـ و ّ
ّ
المتط ّػورة عمػى مسػتوى األردف وال ّشػرؽ األوسػط فػي
الم ّ
تخصصػة و ُ
وتُعتبر هػذا المركػز مػف الم اركػز ُ
التخصص عمى مستوى المممكة.
يضـ ُنخبة مف اإلستشارييف في هذا
هذا المجاؿ كونه ُ
ّ
الجنػػيف وأمػراض األُـ
ويوظّػؼ هػػذا المركػػز أحػػدث المهػػارات
العمميػة فػػي مجػػاؿ تشػػخيص تشػ ّػوهات ّ
ّ
احية لعػالج أمػراض
ويعد المركز الوحيد في المممكة الذي ُي ّ
قدـ العديد مف التّ ُ
داخالت الجر ّ
الحامؿي ُ
ويشػػرؼ عمػػى
ّ
المختمفػػةي عممػاً ّ
أف المركػػز ُيقػ ّػدـ خدماتػػه لجميػػع المرضػػى األُردنيػػيف والعػػرب ُ
الجنػػيف ُ
المركػػز كػػادر طبػػي ذو خب ػرة عاليػػة باإلضػػافة إلػػى وجػػود ُمختبػػر و ارؤػػي ذو كفػػاءة عاليػػة فػػي هػػذا
المجاؿ.

الجنيف الخدمات التّالية:
وت ّ
قدـ وحدة طب األـ و ّ
وتضـ ما يمي:
 .6فُحوصات سالمة ّ
الجنيف ُ
ػوتيةي وذلػػؾ باسػػتعماؿ أجه ػزة
أ -الفُحوصػػات باسػػتعماؿ جهػػاز األم ػواج فػػوؽ الصػ ّ
ورباعي األبعاد.
السونار الحديؤة وتستخدـ ّ
ّ
تقنية ؤُنائي وؤُالؤي ُ
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السػ ػائؿ اآلميوس ػػي بع ػػد
ب -س ػػحب ّ
العين ػػات م ػػف المش ػػيمة ف ػػي األُس ػػبوع ( )69-60و ّ
الجينػيي
الجنػيف مؤػؿ خمػؿ ّ
األسبوع ( )65مػف الحمػؿي وذلػؾ لتشػخيص بعػض أمػراض ّ
اؤيػ ػة مؤػػؿ م ػػرض التّالس ػػيميا واألمػػراض الت ػػي
الطّف ػرات
الجنينيػ ػة وبع ػػض األمػ ػراض الور ّ
ّ
عممية األيض.
ُيصاحبها خمؿ في ّ
موية مف المشيمة.
الجنيف وترويته ّ
الد ّ
مو ّ
ج -فُحوصات التّأ ّكد مف ّ
صحة ُن ّ
عالجياً أو االؤنػيف
تشخيصياً أو
لمجنيف والهدؼ منها قد يكوف
 .4التّ ُ
ّ
ّ
احية ّ
داخالت الجر ّ
معاً في نفس الوقتي وتشمؿ ىذه اإلجراءات:
الرايزيسػي
لمجنػيف بتشػخيص فقػر ال ّػدـ عنػد ّ
أ -إعطاء ال ّػدـ ّ
ػارب العامػؿ ّ
الجنػيف فػي حالػة تض ُ
ػث يسػتقبؿ
تقدمة في ال ّشرؽ األوسط لعالج مؤؿ هػذ الحػاالت حي ُ
الم ّ
ُ
ويعد المركز مف المراكز ُ
تـ إجػراء
المجاورة مؤؿ العراؽ وليبيا وسوريا وفمسطيفي وقد ّ
المركز حاالت مف الدوؿ ال ّشقيقة ُ
لمجنػػيف داخػػؿ بطػػف األُـ منػػذ إنشػػاء المركػػز وكانػػت نسػػبة
عمميػة لنقػػؿ الػ ّػدـ ّ
أكؤػػر مػػف (ّ )300
العمميات أكؤر مف (.)%46
نجاح هذ
ّ
الج ارحػػي الػ ّػدقيؽ واسػػتعماؿ األدوات
احي ػة ُم ّ
الجنػػيف ّ
تقدمػػة بواسػػطة منظػػار ّ
ب -إج ػراءات جر ّ
الجنػػيف التػػي ُيمكػػف ُمعالجتهػػا داخػػؿ
احيػة الالزمػػة ّ
الدقيقػػة األخػػرىي وذلػػؾ لعػػالج أمػراض ّ
الجر ّ
الجهػػاز الممفػػاوي (الػػذي ُيصػػاحبه سػوائؿ حػػوؿ
الجهػػاز البػػولي أو ّ
الػ ّػرحـ مؤػػؿ وجػػود خمػػؿ فػػي ّ
ػأف جميػػع هػػذ اإلج ػراءات تػػتـ تحػػت ُمراقبػػة جهػػاز األلت ارسػػاوند
ال ػرئتيف) عنػػد ّ
الجنػػيفي عمم ػاً بػ ّ
ورباعي األبعاد.
ؤُالؤي ُ
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النسائية:
البولية
احية
ّ
ّ
الجر ّ
ويعن ػػى ه ػػذا االختص ػػاص بالمريض ػػات المػ ػواتي ُيع ػػانيف م ػػف
تأسس ػػت ه ػػذ الوح ػػدة س ػػنة 4009ي ُ
وهبػػوط الػ ّػرحـ عػػف ُمسػػتوا التّش ػريحي بدرجاتػػه والمهبػػؿ بأنواعػػه
الس ػمس البػػولي (التبػ ّػوؿ الػػالإرادي) ُ
ّ
(الفت ػػؽ األم ػػاميي الفتػ ػؽ الخمف ػػيي الفت ػػؽ األم ػػامي والخمف ػػيي وفت ػػؽ قب ػػو المهب ػػؿ) وي ػػتـ ع ػػالج ه ػػذ
احيػ ػةً لع ػػالج
احيػ ػة الحديؤ ػػةي حي ػ ُ
عمميػ ػةً جر ّ
ػث ُيج ػػرى س ػػنوياً حػ ػوالي (ّ )460
الح ػػاالت ب ػػالطّرؽ الجر ّ
الرحـ.
السمس البولي ُ
ّ
وهبوط ّ
وحدة الحمؿ عالي الخطورة:
امف مػػع الحمػػؿ مؤػػؿ ارتفػػاع
تُعنػػى هػػذ الوحػػدة بجميػػع األمػراض التػػي تُصػػيب السػ ّػيدة الحامػػؿ بػػالتّز ُ
المختمفػة
ضػػط ال ّػدـي اخػتالؿ مسػتوى السػ ّكر فػي الػ ّػدـي اخػتالؿ وظػائؼ ُ
الػػ ّدة الدر ّ
قيػةي االلتهابػات ُ
الحساسية وغيرها.
وأمراض
ّ
قسـ الطّوارىء:
ِ
ػائية
ػائية والتّوليػد بكافّػة خدماتػهي وافتُػتح قسػـ طػوارىء النس ّ
الفنية والمدخؿ ال ّذهبي لقسػـ النس ّ
البوابة ّ
ّ
المسػػتقمّة عػػاـ  4063ضػػمف مبنػػى التّوليػػد الجديػػد بعػػد أف كػػاف ضػػمف ط ػوارىء
والتّوليػػد بصػػورته ُ
األوؿ فػػي مبنػػى
الس ػاعة حيػ ُ
المستشػػفى بشػػكؿ عػػاـي ُ
ويقػ ّػدـ خدماتػػه عمػػى مػػدار ّ
ُ
ػث يشػػػؿ الطّ ػابؽ ّ
ػؤهميف
التّوليػػد الحػػديثي وتُقػ ّػدـ فيػػه الخدمػػة
المقيمػػيف المػ ّ
الممنهجػػة بواسػػطة كػػادر ّ
ّ
طبػي مػػف ُ
الطبي ػة ُ
المباش ػػر لالستش ػػارييف ف ػػي القس ػػـ إض ػػافةً لك ػ ٍ
ػادر
عامػ ػؿ م ػػع الح ػػاالت الطّارئ ػػة تح ػػت اإلشػ ػراؼ ُ
لمتّ ُ
تخصصة بفرز الحاالت الطّارئة وتصنيفها إضػافةً لتػوفر الخػدمات
تمر ٍّ
يضي ُم ّ
ميزي فهُناؾ وحدة ُم ّ
زودة بػػأجهزة تخطػػيط لسػػالمة
المسػػاندة مؤػػؿ :صػ ّ
ُ
ػيدلية ُمسػػتقمّةي ُمختبػػري ُغػرؼ لفحػػص المرضػػى ُمػ ّ
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الجنػػيف و ُغرفػػة والدة ُمجهّػزة لمحػػاالت الطّارئػػة
لممسػػاعدة عمػػى تقيػػيـ ّ
ّ
الجنػػيفي وأجهػػزة سػػونار حديؤػػة ُ
احية.
ُ
وغرفة والدة جر ّ
العالجي ػة ُمتكامػػؿ بال ّشػ ػكؿ الػػذي يسػػمح بالتّصػػنيؼ وفػػرز الحػػاالت لت ػػوفير
ويعػ ّػد أُسػػموب الخدمػػة
ّ
ُ
ليتقرر إدخالها بصػورة فورّيػة
المشورة
الم ّ
ّ
صنؼ األساسي لمحاالت الطّارئة ّ
العالجية باعتبار القسـ ُ
الخارجيػةي وقػد بمػع عػدد المػراجعيف
المراجعة في العيادات
ّ
المناسبة وترتيب موعد ُ
أو تقديـ الخدمة ُ
لهذا العاـ ()66954ي أُدخؿ منهـ (.)9342
السريري في القسـ لمعاـ :6106
الجدوؿ التّالي اإل
الس ّ
ّ
بيف ّ
وي ّ
نوية لمعمؿ ّ
حصائية ّ
اإلجراء

العدد

الميبمية
الوالدات
ّ

6698

احية
الوالدات الجر ّ
الوالدات بممقاط
الوالدات بشفّاط

المقعدية
الوالدات
ّ
مجموع الوالدات

0865
66
91
4
4768

عممية
عدؿ ()601
النسائية
العمميات
شيرياً
 /6560بم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النسائية:
الخارجية /قسـ
الجدوؿ التّالي أعداد مراجعي العيادات
ّ
ّ
بيف ّ
وي ّ
النسائية ورعاية الحوامؿ
قسـ
ّ
9058

المجموع الكمّي
50064

السػػنوية لوحػػدة اإلخصػػاب والمسػػاعدة عمػػى الحمػػؿ عػػاـ  :6106بمػػع عػػدد
اإلحصػػائية
ّ
ّ
اإلجراءات ( )1028إجراءاً.

الجنيف :بمع عدد اإلجراءات ( )3200إجراءاً.
اإلحصائية
السنوية لوحدة طب األـ و ّ
ّ
ّ
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دائرة التّخدير واإلنعاش
الدائرة :أ.د .سامي أبو حالوة.
 مدير ّ
وتضـ الدائرة نخبة مف االخصائييف ،وىـ:
 -أ.د .صبحي الػانـ.

عطيات.
 -أ.د .بشير ّ

العبادي.
 -د .عبد الكريـ ّ

 -د .ابراهيـ قديسات.

مساد.
 -أ.د .إسالـ ّ

 -د .محمود المصطفى.

 أ.د .خالد الزبف. -د .وليد الزعبي.

 د .عمر عبابنة. نبذة عف الدائرة:
الطبيػة السػريرّيةي
التخصصػات
تخصص التخدير والعنايػة الحؤيؤػة فػي كميػة الطػب مػع بػدايات
بدأ
ّ
ّ
ّ

فػػي الكميػػةي مم ػؤّالً بشػػعبة التخػػدير والعنايػػة الحؤيؤػػة التّابعػػة لقسػػـ الج ارحػػة العامػػةي وقػػد تػػـ تحويػػؿ
الشػػعبة إلػػى دائػرة التخػػدير والعنايػػة الحؤيؤػػة فػػي عػػاـ  4002لتكػػوف أبػػرز دوائػػر مستشػػفى الجامعػػة
األردنيةي ويتبع لها الوحدات التالية:
 -وحدة التّخدير.

 -وحدة العناية الحؤيؤة.

المزمف.
 -وحدة األلـ ُ

 -وحدة عالج األلـ الحاد.

 الكوادر العاممة:
أطباء.
-6
األطباء االستشارّيوفّ )60( :
ّ

التخصػص (9
المقيمػوف :انض ّػـ (ُ )60مقيمػيف ُجػ ُدد لمتّػدريب فػي برنػامت اإلقامػة فػي
-4
ّ
ّ
األطباء ُ
لممقيميف (ُ )96مقيماً.
أكاديميي و 4بدوف راتب)ي ُليصبح العدد ال ُكمّي ُ

ػؤهميف المتح ػػاف شػػػهادة الب ػػورد األردن ػػي فػػػي التخديػ ػػر
 -3تخػ ّػرج م ػػف قسػػػـ التّخ ػػدير ( )5أطب ػػاء م ػ ّ
والعناية الحؤيؤة ( 9في المسار األكاديمي و 4في المسار المهني).

فنياً.
-9
فني تخديري ُليصبح العدد ال ُكمّي (ّ )34
ّ
انضـ (ّ )4
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 المسار التعميمي واألكاديمي لمدائرة:
التخص ػص
العميػػا فػػي
ّ
 .6تطػػوير برنػػامت المحاض ػرات الصػػباحية ألطبػػاء الد ارسػػات ُ
التخصص.
تـ التّركيز عمى مواكبة التطورات والجديد في
ّ
بحيث ّ

المشػاركة
األردنية
لمجمعية
العممية
المشاركة في النشاطات
ّ
ّ
ّ
ّ
ألخصائيي التّخدير و ُ
ُ .4
الجامعة.
عممية أُقيمت في ُمستشفيات
تعميمية خارج ّ
ّ
في ّأياـ ّ
تخصص التّخدير.
عدة مف
 .3إجراء مجموعة مف األبحاث في مجاالت ّ
ّ

تخصص التّخػدير
العممية التي أُجريت في الدائرة في
 .9نشر مجموعة مف األبحاث
ّ
ّ
وعالمية.
محمية وعر ّبية
ّ
في مجالت ّ

عالمية.
ُ .6مشاركة كافة أعضاء القسـ في مؤتمرات وورشات عمؿ
ّ
عيػػة مؤػػؿ
لمتخصػػص فػػي
 .5تعيػػيف (ُ )3مسػػاعدي البحػػث والتّػػدريس
تخصصػػات فر ّ
ّ
ّ

المػػزمفي تخػػدير األعصػػاب والعنايػػة
(تخػػدير األعصػػاب الطر ّ
فيػػةي م ُمعالجػػة األلػػـ ُ

ؤـ إيفاد أحدهـ واالؤنيف اآلخريف في طور التّحضير
الحؤيؤة لمرضى األعصاب) ّ
لإليفاد.
المراقبػة المتط ّػورة
 .2رفد قسـ التخػدير فػي المستشػفى بمجموعػة مػف أجهػزة التّخػدير و ُ
المستمر في القسـ.
وذلؾ إلؤراء ّ
عممية التّدريب والتّعميـ ُ

 .9رفػػد قسػػـ العنايػػة الحؤيؤػػة بأسػ ّػرة وأجه ػزة ُمراقبػػة جديػػدة لتقػػديـ رعايػػة حؤيؤػػة عمػػى
مستوى ٍ
عاؿ.
ُ
 .4ترقية ُعضوي هيئة تدريس مف رتبة أستاذ ُمشارؾ إلى رتبة أستاذ.
 المسار الميني لمدائرة:
احيػةً أُجريػت فػي
مميػةً جر ّ
 إجراء التخدير الالزـ بأنواعػه المختمفػة لحػوالي ( )40000ع ّالمستشفى خالؿ عاـ .4065

احية تحت البنت العاـ في وحدة العناية النهارّية.
 تفعيؿ وزيادة عددالعمميات الجر ّ
ّ

 البدء بزعطاء تخدير عػاـ فػي قسػـ األش ّػعة لقطفػاؿ وبعػض حػاالت البػالػيف األُخػرىأسبوعياً.
التي تحتاج إلى ذلؾ بواقع يوميف
ّ
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لمدائرة:
الطبية
 الخدمات
السريرية ّ
ّ
ّ

احية.
 التّخدير العاـ الالزـ إلجراء مختمؼالعمميات الجر ّ
ّ

النصفي والمكاني والطّرفي حسب ُمتطمّبات الحالة.
 -التّخدير ّ

الطبية.
الدوائي ( )Sedationالالزـ في بعض اإلجراءات
 التّسكيف ّّ
 -العناية بالمرضى في وحدة اإلنعاش.

المرّك ػ ػزة الرئيسػ ػ ّػية ووحػ ػػدة العنايػ ػػة الحؤيؤػ ػػة
 العنايػ ػػة بالمرضػ ػػى فػ ػػي وحػ ػػدة العنايػ ػػة ُلعمميات القمب.
ّ

 خدمة عالج األلـ الحاد.المزمف.
 -خدمة عالج األلـ ُ

عامػ ػػؿ مػ ػػع حػ ػػاالت توقّػ ػػؼ القمػ ػػب والػ ػ ّػنفس (
 خدمػ ػػة التّ ً.)resuscitation

cardio-pulmonary

الطبية التي تتعمّؽ بالتّخدير.
 االستشاراتّ

 المجاالت المختمفة المغطّاة بخدمات القسـ ،وتشمؿ:
العامة.
ّ
عمميات الجراحة ّ

المختمفة.
عمميات الجراحات
ّ
ّ
الخاصة ُ

الدوائي في وحدات تفتيت الحصى والتّنظير والقسطرة.
 خدمة التّسكيف ّالمرّكزة.
 -وحدة العناية الحؤيؤة ُ

لعمميات القمب.
 وحدة العناية الحؤيؤةّ

 األبحاث المنشورة:
- Remifentanly consumption in septoplasty surgery under
general anesthesia-association with human mu-opioid
receptor gene variation Saudi medical journal.
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الباطنية
دائرة األمراض
ّ
الدائرة - :أ.د .نذير عبيدات.
 رئيس ّ
 د .سعيد دحبور (.)4065/4/6الباطنية نخب ًة مف االختصاصييف ،وىـ:
 وتضـ دائرة
ّ

الصدرية:
 شعبة األمراض
ّ
 -أ.د .نذير عبيدات.

 -د .خالد العويدات.

– د .ميساء منصور.

 شعبة أمراض القمب:
الصالح.
 -د .أكرـ ّ

 -د .عمر عبيدات.

حنا مخامر .
 -دّ .

 -د .طارؽ القسوس.

 -د .عمر الخطيب.

الدـ واألوراـ:
 شعبة أوراـ ّ
 -أ.د .عبد اهلل العويدي.

– د .ليث ال ّشوبكي.

– د .حساـ القيسي.

 شعبة أمراض الكمى:
العوا.
 دّ .عزت ّ

 -أ.د.أيمف وهبة.

 -د .رندة فرح.

 د .سميحة الشمة. د .حسيف الحوريالعصبية:
 شعبة األمراض
ّ
 -أ.د .يعقوب البهو.

 -د .سعيد دحبور.

التناسمية:
الجمدية و
 شعبة األمراض
ّ
ّ
 -د .نور المعاني.

المر.
– د .محمد ُ
– د .رند مجمي.

 شعبة األمراض المعدية:
 د .فارس البكري.الجياز اليضمي والكبد:
 شعبة أمراض ّ
 د .عوني أبو سنينه. -د .إياد السويطي.

 أ .د .ياسر الرّياف. -د .ناديا خميس.
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الصـ والوراثة:
 شعبة الس ّكري والغدد ّ
 -د .منذر المومني.

 -د .أيمف عارؼ.

الروماتيزـ:
 شعبة أمراض المفاصؿ و ّ
 -د .خضر مصطفى عمي.

 -د .مرواف العدواف.

 د .حساـ الحوري. -د .فاطمة نعيمات.

 شعبة طب األسرة:
 -أ.د .فريهاف البرغوؤي.

 -أ .د .ندى ياسيف.

 -د .سهى خميفة.

 -د .النا همسه.

 -د .روبي إبراهيـ جبر.

حساف.
 -د .هنا أبو ّ

النفسية:
 شعبة األمراض
ّ
 د .رضواف بني مصطفى.الدائرة:
نبذة عف ّ
تضػـ (ُ )64شػعبة وهػيُ :شػعبة
تُعد دائرة األمراض
أهـ ال ّػدوائري حي ُ
ّ
ػث ُ
الباطنية في المستشفى مف ّ
السػػكري والو ارؤػػةي ُش ػعبة أم ػراض األعصػػابي
األم ػراض الصػػدرّية والتنفسػ ّػيةي ُش ػعبة ُ
الصػػـ و ّ
الػ ػدد ّ
ػطناعيةي ُش ػعبة أم ػراض القمػػب وال ّش ػراييفي ُش ػعبة أم ػراض
ُش ػعبة أم ػراض الكمػػى ووحػػدة الكميػػة االصػ
ّ

الروم ػػاتيزـي ُشػ ػعبة أمػ ػراض ال ػ ّػدـ واألوراـي ُشػ ػعبة األمػ ػراض النفس ػ ّػيةي ُشػ ػعبة األمػ ػراض
المفاص ػػؿ و ّ
المعديػػة و ُشػعبة طػػب
ناسػ ّميةي ُشػعبة أمػراض ّ
ّ
الجمديػة والتّ ُ
الجهػػاز الهضػػمي والكبػػدي ُشػعبة األمػراض ُ
األُسرة.

وتض ػـ الػ ّػدائرة (ُ )42عضػػو هيئػػة تػػدريس و(ُ )5مسػػاعديف بحػػث وتػػدريس و(ُ )5محاض ػريف
كمػػا ُ

طبػاء دواـ ُجزئػي)ي ومػا ُيقػارب ()46
تفرغ ( ُمشػرفيف أكػاديمييف وأ ّ
تفرغيف و(ُ )90محاضر غير ُم ّ
ُم ّ
تضػـ ال ّػدائرة
المختمفةي وهػذ األعػداد تػزداد سػنة بعػد أُخػرىي وكػذلؾ ُ
زميؿ ُم ّ
تدرب في ُشعب الداّئرة ُ
الفني ػيف العػػامميف فػػي ال ّش ػعب المختمفػػة يسػػعوف لتػػوفير مسػػتوى ع ػ ٍ
اؿ مػػف
مجموعػػة مػػف المػػوظّفيف و ّ
ُ
ُ
أف ُهناؾ تدريبي وتعميـ ُمتواصؿ لكافّة الكوادر.
جودة العمؿ وخدمة المرضىي كما ّ
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رد ّني ػة فػػي
الجامعػػة
الجامعػػة األ ُ
ومستشػػفى ّ
ّ
كمي ػة الطّ ػب فػػي ّ
والػ ّػدائرة تتماشػػى وتُعػ ّػزز رؤيػػة ّ
األردني ػة ُ

أطبػاء أكفّػاء قػادريف عمػى االنخػراط
تميزة وبكفػاءة عاليػة وكػذلؾ بالعمػؿ عمػى تخػريت ّ
تقديـ خدمة ُم ّ

في العمؿ المهني والتّدريسي والبحث العممي.

الدائرة خدماتها في مجػاالت رعايػة المرضػى ومجػاؿ التّعمػيـ والتّػدريب وكػذلؾ فػي البحػث
قدـ ّ
كما تُ ّ
الطب ػي لطُ ػالب الطػػب وطُ ػالب
الم ّ
قدمػػة لممرضػػى والتّعمػػيـ ّ
العممػػيي فض ػالً عػػف الخدمػػة ّ
الس ػريرّية ُ
استؤنائية ذات مستوى ٍ
عاؿ.
العميا والتي تُعتبر خدمات
ّ
ّ
الدراسات ُ

عيػة لمطػب البػاطنيي
تقدمػة فػي ُمعظػـ
يبيػة ُم ّ
التخصصػات الفر ّ
باإلضافة إلى ذلؾ تقػديـ بػرامت تدر ّ
ّ

السػريرّية ذات العالقػػة
كمػػا تمتػػزـ الػ ّػدائرة بػػزجراء ُ
السػريرّية وغيػػر ّ
المبتكػرة فػػي مجػػاؿ العمػػوـ ّ
البحػػوث ُ

الوؤيقػػة مػػع الطػػب البػػاطني والتػػي مػػف شػأنها توسػػيع حػػدود المعرفػػة الطبيػػةي باإلضػػافة إلػػى وجػػود
الباطنيػة
األردنيػة ودائػرة األمػراض
الجذعيػػة فػػي الجامعػػة
تعػػاوف كبيػػر بػػيف مركػػز العػػالج بالخاليػػا
ّ
ّ
ّ

العممية.
قدـ المركز العديد مف الخدمات لممرضى واجراء األبحاث
ُ
حيث ُي ّ
ّ

تخصػص مػػف أعضػػاء
الم ّ
تممػؾ الػ ّػدائرة الكؤيػر مػػف اإل ّ
ومختبػرات وفريػػؽ ُم ّ
تميػزة مػف أجهػزة ُ
مكانيػات ُ

تميػز مػف
مرضػيف والمػوظّفيف ُممتػزميف جميعػاً بتقػديـ مسػتوى ُم ّ
األطباء و ّ
هيئة التّدريس و ّ
الم ّ
الفنييف و ُ
تخصػص فرعػي
الطبػي فػي ()66
السػريرّية لممرضػى والتّػدريب ّ
ّ
التّحصيؿ العممي لمطّمبةي والخدمػة ّ
الباطنية.
لطب األمراض
ّ
ّ

الباطنية:
شعب والوحدات التّابعة لدائرة األمراض
ال ّ
ّ

الصدرّية والتنفسية.
ُ .1شعبة األمراض ّ

الدـ واألوراـ.
ُ .3شعبة أمراض ّ

ُ .6شعبة أمراض القمب والشراييف.
الروماتيزـ.
ُ .2شعبة أمراض المفاصؿ و ّ
النفسية.
ُ .4شعبة األمراض
ّ

المعدية.
ُشعبة األمراض ُ

ُ .4شعبة الجهاز الهضمي والكبد.
ُ .9شعبة أمراض الكمى.
ُ .5شعبة األمراض الجمدية والتناسمية.

السكري.
ُ .9شعبة ُ
الصـ و ّ
الػدد ّ

ُ .60شعبة أمراض ال ّػدماغ واألعصػاب.66 .

ُ .64شعبة طب األُسرة.

 .63وحدة العناية الحؤيؤة لقمراض الباطنية (.)MICU
االصطناعية.
 .69وحدة العناية الحؤيؤة ألمراض القمب ( .66 .)CCUوحدة الكمية
ّ
 .65وحدة فصؿ خاليا الدـ.

النوـ.
 .62وحدة ُمختبر ّ
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الجهاز الهضمي.
 .69وحدة تنظير ّ
.40وحدة ُمختبر القمب.

النفسي.
 .44وحدة الطب ّ

التنفسية.
المعالجة
ّ
 .64وحدة ُ
الدماغ واألعصاب.
 .46وحدة تخطيط ّ
األرد ّنية.
الجامعة ُ
ذعية في ّ
الج ّ
.43مركز الخاليا ّ

الطبية التّالية لممرضى:
الدائرة بتقديـ الخدمات واجراء الفحوصات
تقوـ ّ
ّ
 عالج التنفّس االصطنبعً غٍز النّبفذ ثبستعوبل ثالثخ أجهزح حذٌثخ فً وحذح الـ(. )MICU عالج التنفّس ثىاسطخ أجهزح الـ ( )BiPAPوالـ (( )CPAPأجهزح ضغط الهىاء اإلٌجابثً ثاثرثز هاضغط).
 إجزاء فحص النّىم.الزئتٍ واستعوبل أش ّعخ اللٍزر الستئصبل األورام فً القصجبد الهىائٍّخ.
 -تنظٍز ّ

العميػػا بواسػػطة البػػالوف وأشػ ّػعة الميػػزر
 -تنظيػػر الػ ّػرئتيف لتوسػػيع التضػػيقات فػػي المجػػاري التنفسػ ّػية ُ

الموضعية.
والحقف باألدوية
ّ
 -فحص وظائؼ التنفّس.

المحميات في القولوف.
أشعة الميزر الستئصاؿ األوراـ و ّ
 تنظير ّالجهاز الهضمي واستعماؿ ّ
الدـ الحمراء.
 تػيير ُكريات ّ -زراعة ُنخاع العظـ.

الصفائح.
 إجراء ّعمميات فصؿ البالزما و ّ

المستشفى.
 -استئناؼ برنامت زراعة الكمى في ُ

االصطناعية.
 تحديث أجهزة غسيؿ الكمى في وحدة الكميةّ
 تصوير صدى القمب. تخطيط القمب.الجهد.
 -فحص ّ

التداخ ّمية.
 القسطرةالتشخيصية و ُ
ّ

الخارجية.
النفسية في العيادة
لمراجعي العيادات
 تقديـ خدمات الطب ّّ
ّ
النفسي ُ
 -تقذٌن االستشبراد السزٌزٌّخ فً الطت النّفسً لألقسبم ال ُوختلفخ فً ال ُوستشفى.
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 -تخطٍط ال ّذهبغ.

 تخطٍط األعصبة والعضالد. تخطيط العصب البصري.لم ّدة ساعة.
 تخطيط ّالدماغ بواسطة الفيديوُ /
إنجازات الدائرة لمعاـ :6106
الذكية ألوؿ مرة في المستشفى عمى مستوى المممكة.
عمميات تنظير بالكبسولة ّ
 إجراء ّالرئ ػػةي وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ استئص ػػاؿ األوراـ ف ػػي
 إجػ ػراء إجػ ػراءات ُم ّتميػ ػزة ف ػػي تنظي ػػر ّ

الموسػػعة
المجػػاري التّنفسػ ّػية والػ ّػرئتيف وتوسػػيع تضػػيقات القصػػبات بػػالميزر والبالونػػات
ّ
ئيسية.
لمقصبات الر ّ

المػ ػراجعيف لمعي ػػادات التّابع ػػة ل ػػدائرة األمػ ػراض
ومعالج ػػة المرض ػػى ُ
 فح ػػص وتش ػػخيص ُالمستشفى.
ّ
الباطنية في ُ

 -إجراء غسيؿ بالزما.

جذعية لمرضى مف داخؿ األردف وخارجه.
 إجراء ز ارعة خالياّ
المختمفة.
الطبية إلى األقساـ
 تقديـ االستشاراتّ
ّ
الطبية ُ
العميا.
المقيميف /طمبة ّ
الدراسات ُ
 -تدريب األطباء ُ

المختمفػةي وذلػؾ لػايػات تقػديـ امتحانػات المجمػس
 تدريباألطباء ّ
ّ
الزمالء فػي ال ّشػعب ُ
الطبي األردني وامتحانات البورد العربي.

ومدرس ػػيف ومس ػػاعدي بح ػػث
ومحاضػ ػريف غي ػػر متف ػ ّػرغيف ّ
 تعي ػػيف محاضػ ػريف متف ػ ّػرغيف ُالدائرة.
وتدريس لػايات االبتعاث لمعمؿ في ّ

األردنيػة
الجامعػة
المشاركة في نشاطات دائػرة األمػراض
ّ
كميػة الطػب فػي ّ
الباطنيػة فػي ّ
ّ
 ُالخارجية.
الداخمية و
والمجاف
ّ
ّ

ػب األُسػ ػ ػرة وج ارح ػ ػػة
 ت ػ ػػدريبالمقيم ػ ػػيف م ػ ػػف دائػ ػ ػرة الطّػ ػ ػوارئ والح ػ ػػوداث وط ػ ػ ّ
ّ
األطب ػ ػػاء ُ
األعصاب وجراحة الفـ والف ّكيف.

األردنية.
 تدريب طمبة سنة رابعة وخامسة وسادسة طب في الجامعةّ
عدة امتحانات سريرّية لمبورد العربي.
 -عقد ّ
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ألطباء البورد األردني.
 عقد ّكتابية وسريرّية ّ
عدة امتحانات ّ

الباطنية.
المدخميف في دائرة األمراض
ّ
 ارتفاع نسبة اإلشػاؿ وعدد المرضى ُتخصصة.
 ُمعالجة المرضى في الوحداتّ
الم ّ
الطبية ُ
نشاطات الدائرة :6106
قامت الدائرة بعقد نشاطات متعددة خالؿ سنة :4065
-

الصػ ػباحي الي ػػومي وال ػػذي يحض ػػر أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس واألطب ػػاء
إجػ ػراء التّقري ػػر ّ
المقيميف والطالب.

-

عيػة التّابعػة لػػدائرة
امتحانػات البػػورد األردنػي فػػي األمػراض الباطنيػػة و
التخصصػات الفر ّ
ّ
الباطنية.
األمراض
ّ

-

التخصصػات فػي ال ّػدائرة كػؿ
(محاضرة) يوـ في األسبوع لكافّػة
ّ
إجراء نشاط أسبوعي ُ
المحاضػرة أعضػاء هيئػة التّػدريس واألطبػاء
ُشعبة عمى حداي ُ
حيث يقوـ بحضور هذ ُ

-

المستشفى يحضر كافػة أعضػاء هيئػة التػدريس فػي
إجراء نشاط يومي ُيعقد في ّ
مدرج ُ
(الزمالء) والطالب.
المتدربيف ّ
المقيميف و ُ
الدائرة وكافّة األطباء ُ

-

عيػة التّابعػة لػػدائرة
امتحانػات البػورد العربػي فػي األمػراض الباطنيػة والتخصصػات الفر ّ
الباطنية.
األمراض
ّ

-

الفنييف.
المقيميف وأطباء االمتياز والطالب وبعض ّ
الم ّ
تدربيف واألطباء ُ
ُ
إجراء نشاط أسبوعي كؿ يوـ األربعاء مف كؿ أسبوع بعنواف.)Flee Market ( :

شعب الدائرة:

الباطنية العديد مف ال ّشعبي وهي:
وتضـ دائرة األمراض
ّ
ُ
التنفسية.
الصدرّية و
ّ
ُ .6شعبة األمراض ّ
الجهاز الهضمي والكبد.
ُ .4شعبة ّ
الدـ واألوراـ.
ُ .3شعبة أمراض ّ
ُ .9شعبة أمراض الكمى.
ُ .6شعبة أمراض القمب وال ّشراييف.
ناسمية.
ُ .5شعبة األمراض
الجمدية والتّ ّ
ّ

الروماتيزـ.
ُ .2شعبة أمراض المفاصؿ و ّ
السكري.
الصـ و ّ
ُ .9شعبة الػدد ّ
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النفسية.
ُ .4شعبة األمراض
ّ
.60

الدماغ واألعصاب.
ُشعبة أمراض ّ

.66

المعدية.
ُشعبة األمراض ُ

التنفسية:
درية و
ّ
الص ّ
شعبة األمراض ّ

إحصائية باإلجراءات لسنة :4065
تخصصة وتالياً
ّ
تقوـ الشعبة بعمؿ إجراءات ّ
طبية ُم ّ

unit

Total

ER

Out patient

In patient

34542

9659

9699

44926

ABG

34453

63

34460

Small volume nebulizer

6652

40

6692

Vitalograph

6604

6604

CPAP

4963

4963

BIPAP

6456

6663

964

Flow volume loope

356

343

39

DLCO

94

33

4

LUNG VOLUME

4

6

6

PL-PE MAX

6694

6694

Mechanical Ventilator

543

543

i.s

959

959
243

9
243

Oximetry
Oxygen Treatment

مختبر القمب:
يوضح عدد اإلجراءات التي أُجريت في مختبر القمب لسنة :4065
الجدوؿ ّ
ّ
اسـ اإلجراء
Echocardiogram
Holter ECG monitor (24) hr

إجراءات المرضى

إجراءات المرضى

المجموع

3669.4

5963

60326

5

46

42

المدخميف

الخارجيف

57

5349

6204

545

ECG

364

349

49

Treadmill test (TMT)

63

60

93

Transesophageal ECHO

:الدـ
ّ وحدة فصؿ خاليا
:4065 الدـ لعاـ
ّ إجراءات وحدة فصؿ خاليا
Procedure Name

Times

Leukapheresis

7

Plateletpheresis

6

Red blood cells exchange

19

Plasma exchange

122

Stem cell filtration

6

:وحدة الكمى
:4065 يوضح عدد اإلجراءات التي أُجريت في وحدة الكمى لسنة
ّ الجدوؿ
ّ
Month

58

No. off

In

New

January

833

49

February

839

March

patients patient patient

Subclavian Blood MICU
insertion

TX

8

11

14

22

60

8

7

19

12

408

92

13

10

30

29

April

870

69

8

2

8

28

May

752

60

12

13

16

31

Jun

843

69

6

7

14

12

July

855

63

8

1

21

25

26

16

1

3

66

947

August

21

8

6

4

78

890

September

12

35

8

13

103

1063

October

12

34

7

13

97

997

November

23

46

1

7

84

999

December

253

261

74

103

890

10.794

Total

 شعبة مختبر ال ّنوـ:
وضح
تخصصة في وحدة ُمختبر ّ
وي ّ
تقوـ ال ّشعبة بعمؿ إجراءات ّ
النوـي ُ
طبية ُم ّ
لممختبر:
ّ
المدخميف ُ
الرسـ التّالي عدد المرضى ُ
عددالمرضى الداخلين لمختبر النوم

610
434
340 344 361

600

510

496
432 415 413

700

449

500
400
عدد المرضى
300
200
100

0
2005-2003
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
األعوام

النفسية:
 شعبة األمراض
ّ
أهمها:
تتمخص إنجازات ونشاطات ُشعبة األمراض
النفسية في ّ
ّ
ّ
عدة نقاط ّ

-

النفسية.
المتابعة لمرضى العيادة
ّ
تقديـ خدمات العالج والتّشخيص و ُ
الراقديف في األقساـ.
تقديـ االستشارات السريرّية لممرضى ّ

-

كمية الطب.
العموـ
تدريس ّ
السموكية لطمبة السنة الؤالؤة في ّ
ّ
مادة ُ

-

النفسي.
كمية الطب في اختصاص الطب ّ
تدريس وتدريب طمبة ّ
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-

المستشفى.
المشاركة في لجاف ّ
كمية الطب في الجامعة و ُ
ُ
الطبية والمحاكـ.
المحاليف مف المجاف
الطبية
إعطاء االستشارة
ّ
ّ
ّ
النفسية لممرضى ُ

لممستشفى.
المشاركة في ّ
النشاطات السريرّية و ّ
العممية ُ
ُ
الطبية داخؿ وخارج الجامعة وال ُمستشفى.
النشاطات
المشاركة في المجاف و ّ
العممية و ّ
ّ
ُ

الدائرة:
 أىداؼ وتطمّعات ّ

المستشفى إلى:
تهدؼ دائرة األمراض
ّ
الباطنية في ُ
الدراسات
كمية الطب وتخريجهـ
كأطباءي وتخريت طمبة ّ
ّ
المساهمة في إعداد طمبة ّ
ُ

الزمالء واعدادهـ
اختصاصييف وفقاً لممعايير
كأطباء
العميا
المهنية العالية وتدريب ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
تخصصات الطب الباطني المختمفةي بحيث يكوف
تخصصيف في
مهنياً
ّ
ّ
ّ
كأطباء ُم ّ
المريض محور عممهـ.

-

الحصوؿ عمى مستوى ٍ
األساسية والمفاهيـ
الطبية لفهـ الحقائؽ
كاؼ مف المعرفة
ّ
ّ
ُ

المختصة وفقاً لمستوى التّأهيؿ الذي
الطبية
لمممارسة
األساسية والمبادئ
ّ
ّ
ّ
ّ
األساسية ُ

حصموا عميه.
-

الفعاؿ والكفاءة في اتّخاذ
المتدرب عمى أعمى مستوى مف األداء ّ
أف يحصؿ الطالب و ّ

المرضية والتّفسيري ومهارات االتّصاؿ واتّخاذ
المشكالت
السيرة
ّ
ّ
ّ
المرضيةي وح ّؿ ُ
الق اررات السريرّية في مجاؿ الوقاية والتّشخيص والعالج مف المرض.
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طب األطفاؿ
دائرة ّ
مدير الدائرة - :أ.د .إيماف بدراف.
 د .إياد العموري (.)4065/4/6األخصائييف ،وىـ:
وتضـ الدائرة نخبة مف
ّ
 شعبة أمراض الدماغ واألعصاب:
-

 -أ.د .أميرة المصري.

أ.د .عبد الكريـ القضاة.

 شعبة حديثي الوالدة:
-

 -د .منار المواما.

أ.د .ايماف بدراف.

السارية والمعدية عند األطفاؿ:
 شعبة األمراض ّ
-

أ.د .نجوى خوري.

اثية عند األطفاؿ:
 شعبة الجينات واألمراض الور ّ
-

أ.د .حاتـ ال ّشنطي.

 شعبة أمراض الكمى عند األطفاؿ:
-

 -د .جمانة البرامكي.

أ.د .كماؿ عقؿ.

 شعبة أمراض القمب عند األطفاؿ:
-

 -د .ليمى توتنجي (دواـ جزئي).

د .اياد العموري

 شعبة أمراض الجياز اليضمي والكبد والتغذية عند األطفاؿ:
-

 -أ.د .محمد الرواشدة (دواـ جزئي).

د .فريد خضير

 شعبة أمراض الغدد الصـ والسكري عند األطفاؿ:
-

د .رشا عودة.

 -د .عبير العساؼ.

التنفسية:
 شعبة األمراض
ّ
-

د .منى خاطر (دواـ جزئي).
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تخصصات ،وىي:
عدة
طب األطفاؿ عمى ّ
 تشتمؿ دائرة ّ
ّ

-

المعدية.
طب أطفاؿ /األمراض ّ
السارية و ُ
طب أطفاؿ /حديؤي الوالدة والخداج.

-

طب أطفاؿ /أمراض الكمى.

-

طب أطفاؿ /أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتػذية.

-

طب أطفاؿ /أمراض القمب.

-

طب أطفاؿ /أمراض الدماغ واألعصاب.

-

طب أطفاؿ /أمراض الػدد الصماء والسكري.

-

التنفسية.
طب أطفاؿ /األمراض
ّ
العناية الحؤيؤة لقطفاؿ.

-

اؤية.
الجينات واألمراض الور ّ
طب ّ
ّ

 إنجازات الدائرة لمعاـ :6106
-

األردنيػ ػػة بتػ ػػاريخ 4065/9/9
األوؿ فػ ػػي الجامعػ ػػة
ّ
تنظػ ػػيـ المػ ػػؤتمر األردنػ ػػي ّ
الطبػ ػػي ّ
بعنواف:

“Child Abuse and Neglect: A multidisciplinary approach to child
maitreatment”.
-

العالميػػة فػػي طػػب األطفػػاؿ وتقػػديـ عػ ّػدة
المحميػػة و
المػػؤتمرات
ّ
ّ
المشػػاركة فػػي العديػػد مػػف ُ
ُ

-

المختمفػػة فػػي طػػب األطفػػاؿ فػػي مجػػالت عالميػػة
نشػػر ( )44بحؤ ػاً فػػي
ّ
التخصصػػات ُ
خالؿ عاـ .4065

-

المس ػػاهمة ف ػػي المج ػػاف المختمف ػػة ف ػػي المستش ػػفى مؤ ػػؿ لجن ػػة البح ػػث العمم ػػي والممفّػ ػات
ُ
الجودة.
وتحسيف ّ

-

المرّكزة لممواليد:
ُشعبة العناية ُ

-

عممية.
أوراؽ ّ

أكاديمية األمير الحسيف بف عبداهلل الؤاني لمخدمػة
المشاركة في تدريس وتدريب طمبة
ّ
ُ
المدنية.
ّ
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الخػ ّدج (أقػؿ
المرّكزة لممواليد خصوصاً لممواليد ُ
 .6انخفاض نسبة الوفيات في العناية ُ
الرئويي وكذلؾ المواليد
مف  49أسبوع) والمواليد الذيف لديهـ ارتفاع توتّر ال ّشرياف ّ
الذيف لديهـ فتؽ بالحجاب الحاجز.

المرّكزة لممواليد.
 .4انخفاض نسبة اإلنتانات في العناية ُ

النمو لممواليد.
 .3االستمرار بالعمؿ ببرنامت الرعاية
بالتطور و ّ
ّ
ػيدالنية لحػػديؤي الػوالدة حيػث يػتـ تحضػير األدويػػة
 .9االسػتمرار ببرنػامت العنايػة الص ّ
صيدالنية سريرّية.
والمحاليؿ و ُمراجعتها مف قبؿ
ّ
الصيدالنية.
 .6اإلشراؼ عمى طمبة الماجستير في العموـ
ّ

قميمياً.
محمياً وا ّ
يضية ّ
 .5االستمرار ببرنامت تدريب لمكوادر التمر ّ
يضية.
 .2القياـ بالعديد مف ورشات العمؿ لتدريب األطباء والكوادر التمر ّ

يبيػة لمطػالب واألطبػاء (evidence
 .9القياـ بالعديد مف النشاطات
التعميمية والتدر ّ
ّ
)based learning
اجػػد أؤنػػاء ال ػوالدة عاليػػة المخػػاطر ليػػتم ّكف مػػف إنعػػاش حػػديؤي ال ػوالدة اسػػتناداً
 .4التّو ُ
الرعايػػة
عمػػى أحػػدث األدلػػة لإلنعػػاش بمػػا فػػي ذلػػؾ تػػأخير ربػػط الحبػػؿ السػػريي و ّ

التنفسية لممواليد.
الح اررّية و
ّ
عػػالج التّ ػوائـ عمم ػاً بػ ػأ ّف الفريػػؽ عمػػى اتّصػػاؿ وؤي ػػؽ مػػع أوليػػاء األم ػػور
.60
لضماف مشاركتهـ في رعاية الطفؿ.
الطبيعي ػة أؤنػػاء إقامػػة المولػػود فػػي
ي ػدعـ فريػػؽ حػػديؤي ال ػوالدة الرضػػاعة
.66
ّ
المرّكزة لحديؤي الوالدة في المستشفى.
وحد العناية ُ
أداء الػس ػػيؿ البريت ػػوني بالتع ػػاوف م ػػع اختصاص ػ ّػيي أمػ ػراض الكم ػػى عن ػػد
.64
األطفاؿ وتدريب التمريض لمقياـ بهذ المهمة.

درب لرعايػ ػة المرض ػػى ف ػػي الوح ػػدة م ػػع ُم ارع ػػاة
.63
وج ػػود ك ػػادر تمريض ػػي ُمػ ػ ّ
الج ػدد قبػػؿ اسػػتالمهـ عػػف طريػػؽ القيػػاـ ببرنػػامت تعريفػػي يتعمّػؽ
تػػدريب التّم ػريض ّ
الرعاي ػػة األساس ػ ّػية لمموالي ػػد وأُس ػػرهـ ض ػػمف خدم ػػة األطف ػػاؿ
عم ػػى وج ػػه التّحدي ػػد ب ّ
المشػ ػػاركيف فػ ػػي الرعايػ ػػة الس ػ ػريرية
لم ّ
مرضػ ػػات ُ
حػ ػػديؤي ال ػ ػوالدةي وتػ ػػدريب جميػ ػػع ا ُ

المباشرة عمى إنعاش المواليد لدعـ حياة حديؤي الوالدة.
ُ

.69

تعميـ وتدريب طالب االختصاص العالي.

.66

ذاتية.
تطوير الوحد و عمؿ مراجعه ّ

.65

المرّكػزة
نشػػر األبحػػاث وتشػػجيع ودعػػـ وتقػػديـ البحػػوث فػػي مجػػاؿ العنايػة ُ

لحديؤي الوالدة.
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.6

.4

.3

ُشعبة قمب األطفاؿ:

طيني ػة
الب ّ
إج ػراء (ّ )96
عممي ػة قسػػطرة لقمػػب األطفػػاؿ مػػف ضػػمنها إغػػالؽ الفُتحػػات ُ
الرئػػوي واألبهػػري واجػراء عػ ّػدة حػػاالت
واألُ ّ
ذينيػة وتوسػػيع ال ّشػرياف األبهػػر والصػ ّػماـ ّ

الخمقية عند البالػيف.
ألمراض القمب
ّ
البطيني ػػة
إجػ ػراء بع ػػض العممي ػػات ألوؿ مػ ػرة ف ػػي المستش ػػفى مؤ ػػؿ إغ ػػالؽ الفُتح ػػة ُ
الناتجػة عػف احتشػاء عضػمة القمػب )(post myocardial infarction VSDي
ّ
ذينية ).(Hybrid procedure
عممية هجينة لعالج فُتحة أ ّ
واجراء ّأوؿ ّ
(pediatric
إجػ ػ ػراء ( )4400تص ػ ػػوير لقم ػ ػػب األطف ػ ػػاؿ ب ػ ػػاألمواج الص ػ ػػوتية
)echocardiographyي و( )26تصػ ػػوير لقمػ ػػب الجنػ ػػيف

(fetal

)echocardiography

.9

إج ػ ػراء العديػ ػػد مػ ػػف حػ ػػاالت التّصػ ػػوير الطّبقػ ػػي المحػ ػػوري وؤُالؤػ ػػي األبعػ ػػاد لمقمػ ػػب

.6

ممػػف
جمعيػة العػوف الص ّ
المتّحػدة و ّ
ػحي لعػالج األطفػاؿ ّ
اسػتمرار التّعػاوف مػع األُمػـ ُ
خمقية بالقمب.
ُيعانوف مف أمراض ّ

خمقي ػة بالتّعػػاوف مػػع
وال ّش ػراييف لقطفػػاؿ والمواليػػد الػػذيف ُيعػػانوف مػػف أم ػراض قمػػب ّ
األشعة.
دائرة
ّ

.5

تقػديـ ورقتػيف عمميتػيف فػي مػؤتمر “pediatric and adult interventional

.2

تقديـ ورقتيف عمميتيف في مؤتمر

” cardiac symposiumوالذي عقد في ميامي بتاريخ .4062/6/64-65

“Interventions in Congenital and Structural Heart disease,
”ICSHD- 2016

والذي عقد في دبي بتاريخ .4065/64/9-4
ُشعبة أمراض الكمى:

.6

االستمرار بوحدة غسيؿ الكمى لقطفاؿ في الطابؽ الؤّامف بسعة سريريف مع ُخطّة
أسرة.
لتوسيعها الى (ّ )5
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الجهاز الهضمي والكبد والتّػذية:
ُشعبة ّ
التحس ػس القمحػػي) (celiac diseaseبالتّعػػاوف
إقامػػة يػػوـ تؤقيفػػي حػػوؿ مػػرض
.6
ّ
المص ػػابيف
مػػع دائػ ػرة التمػ ػريضي بحض ػػور العدي ػػد مػػف أه ػػالي المرض ػػى واألطف ػػاؿ ُ
بالمرض.

.4

مجانػ ػاً عم ػػى المرض ػػى
إط ػػالؽ ُك ّتيػ ػب تؤقيف ػػي بم ػػرض
يعػ ػه ّ
ّ
التحسػ ػس القمح ػػي وتوز ُ
المراجعيف في عيادات األطفاؿ.
وُ

.3

البػػدء بالعمػػؿ فػػي عيػػادة التّػذيػػة لقطفػػاؿ والتػػي تسػػتهدؼ األطفػػاؿ الػػذيف ُيعػػانوف
التحسػس مػف األنػواع المختمفػة مػف
مف ضعؼ ّ
التحسس القمحيي و ّ
السمنة و ّ
النمو و ّ

.9

ػب
جمعيػ ػة األطف ػػاؿ
المش ػػاركة ف ػػي م ػػؤتمر
األردنيػ ػةي واإلشػ ػراؼ عم ػػى ُمقيم ػػي ط ػ ّ
ّ
ّ
ُ
تخصصػيف فػي أمػراض الجهػاز
األطفاؿ في ال ُمستشػفى عػف طريػؽ تقػديـ بحؤػيف ُم ّ

األطعمة.

الحمزونيػة عنػد األطفػاؿ
األوؿ بعنواف "التهاب البكتيريػا
ّ
الهضمي لقطفاؿ (البحث ّ
الركػ ػػودي عنػ ػػد األطفػ ػػاؿ
األردنيػ ػػيف" والبحػ ػػث الؤّػ ػاني بعن ػ ػواف "أسػ ػػباب االصػ ػػفرار ّ
األردنييف").

عممية ،وىي:
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10.4103/1319-2442.182384.

- Clinical presentation, etiology, and outcome of stroke in children:

A hospital-based study.Masri A, Al-Ammouri I.Brain Dev. 2016
Feb;38(2):204-8. doi: 10.1016/j.braindev.2015.08.007.

- Circumferential stent fracture repaired using a covered stent in a

42-year-old man with coarctation of the aorta.Ayoub F, AlShelleh
S, A L-Ammouri I.Cardiol Young. 2016 Feb;26(2):375-7. doi:
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الطب النووي
دائرة
األشعة و ّ
ّ
الدائرة :د .وليد محافظة.
 مدير ّ
األخصائييف ،وىـ:
الدائرة نخبة مف
وتضـ ّ
ّ

العامة:
 شعبة
ّ
األشعة ّ

 -أ.د .عزمي الحديدي.

 -د .وليد محافظة.

 د .عماد الطراونة. شعبة الطّب ال ّنووي:
 د .عبد المطيؼ عبد ال ّشريؼ.الخاصة:
األشعة
 شعبة
ّ
ّ
-

د .أُسامة سمار .

 -دُ .نسيبة الرياالت.

 د .مالؾ جويعد.النجار.
 -د.محاسف صادؽ ّ

 لمحة عن الدائرة:
تخصصػػة العاليػػة فػػي هػػذا
األردنيػة عمػػى اسػػتقطاب الكفػػاءات
حػػرص مستشػػفى الجامعػػة
ّ
ّ
الم ّ
الطبيػة ُ

النػووي مػف حممػة
المجاؿ حيث يعمؿ في الدائرة نخبة مف أطبػاء األختصػاص فػي األش ّػعة والطػب ّ

العميا مف أطبػاء استشػارييف اؤنػيف برتبػة أسػتاذ دكتػور وؤالؤػة برتبػة أسػتاذ مشػارؾ وؤالؤػة
ّ
الدرجات ُ
عية )ُ (Subspecialtiesمختمفة مؤؿ:
برتبة أستاذ ُمساعد يحمموف
تخصصات فر ّ
ّ
Interventional Radiology.

1.

Neuro-Imaging.

2.

Woman Imaging.

3.

(Musculoskeletal

تخصػ ػص
خصػ ػص ف ػػي
كم ػػا ت ػ ّػـ إيف ػػاد طبي ػػب إلكم ػػاؿ ّ
ّ
الد ارس ػػة والتّ ّ
تخصصػػات
أطب ػاء لػايػػات اإليفػػاد فػػي
) Radiologyفػػي كػػؿ مػػف ّ
النمسػػا وألمانيػػاي وتعيػػيف (ّ )3
ّ

ُمختمفة.

ػث يقػػوـ القسػػـ
ويوجػػد فػػي الػػدائرة ( )49طبيب ػاً ُمقيمػاً مػػف الجنسػ ّػيات
المختمفػػة حيػ ُ
ّ
األردنيػة والعر ّبيػة ُ
أطبػاء لمحصػػوؿ عمػػى شػػهادة االختصػػاص العػػاليي البػػورد األردنػػي والبػػورد العربػػي
بزعػػداد وتػػدريب ّ
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مرضػػات
فػػي
األشعةالتّشخيصػ ّػية والطّػػب ّ
ّ
الم ّ
الم ّ
مرضػػيف و ُ
النػػوويي باإلضػػافة إلػػى فريػػؽ ُمتكامػػؿ مػػف ُ

ومحميػاً وتػأهيمهـ عمػى أعمػى مسػتويات العمػؿ التّقنػيي عممػاً
دوليػاً
ّ
فنيي األشػعة الػذيف تػـ تػدريبهـ ّ
و ّ
وتقنيػات التّصػوير
بأف اإلدارة تسعى بشكؿ دائـ إلى تحديث القسـ وتزويد بأحدث األجهزة
الطبية ّ
ّ
ّ

العالمي ػة المرموقػػة وتُقػ ّػدـ خػػدماتها لممرضػػى ()49
قمي ػة لتُضػػاهي فػػي خػػدماتها أحػػدث الم اركػػز
ّ
الر ّ
فية.
يومياً طواؿ أياـ السنة عمى أعمى مستوى مف الكفاءة والحر ّ
ساعة ّ
األشعة والطب ال ّنووي:
 مياـ دائرة
ّ
وتتمخص في:
الجامعة
ُهناؾ ؤالؤة مهاـ رئيسة لدائرة
ّ
األشعة والطّب ّ
النووي في ّ
ّ
.6

العمميػة مػػف المهػػاـ الرئيسػة لعضػػو الهيئػػة التدريسػ ّػية إذ قػػاـ
بحثيػة :تُعتبػػر األبحػػاث
ّ
ميػػاـ ّ
عالميػة ُمحكمػةي واف البحػث
العمميػة فػي مجػالت
أخصائيو الدائرة بنشر عشرات األبحاث
ّ
ّ

المقيمػػيف وطمبػػة
ػث ي ػتـ إش ػراؾ
ػتمرة ال تتوقّ ػؼ حيػ ُ
ّ
العممػػي فػػي ال ػدائرة ّ
عممي ػة ُمسػ ّ
األطب ػاء ُ
منهجيػة البحػػث العممػػي واشػراكهـ بصػػورة
العميػػا فيهػػا ويػػتـ تػػدريبهـ عمػػى
ّ
الطّػب والد ارسػػات ُ
المباش ػ ػػر م ػ ػػف قب ػ ػػؿ األس ػ ػػاتذة
فاعم ػ ػػة عم ػ ػػى كتاب ػ ػػة أجػػ ػ ازء م ػ ػػف البح ػ ػػث وتح ػ ػػت اإلشػ ػ ػراؼ ُ

.4

األخصائييف.
ّ

الد ارسػػات
الحصػػوؿ عمػػى شػػهادة ّ
ميػػاـ تعميم ّيػػة :يوجػػد فػػي الػدائرة برنػػامت اإلقامػػة لػايػػات ُ
الن ػووي ومػ ّػدة اإلقامػػة ( )9سػػنوات يػػتـ مػػف خاللهػػا
العميػػا فػػي األشػ ّػعة التشخيصػ ّػية والطػػب ّ
ُ
كيفيػة كتابػة التّقػارير بصػورة
تدريب األطباء عمى جميع فحوصات األش ّػعة وتػدريبهـ عمػى ّ
يومية تتـ بطريقة ُمشتركة بػيف
عممية
عممية نظرّية ّ
ومنهجية صحيحة كما يوجد نشاطات ّ
ّ
ّ
ومناقشػة كػؿ مػا
يسية و ّ
أعضاء الهيئة التّدر ّ
المقيمػيف ويكػوف مػف ضػمنها االطّػالع ُ
األطباء ُ

وتطبيقيػة
هو جديػد فػي مػا يتعمػؽ باألش ّػعة وتقػوـ الػدائرة كػذلؾ بزعطػاء ُمحاضػرات نظرّيػة
ّ
يبيػة اختيارّيػة
لطػػالب السػػنة الخامسػػة فػػي كميػػة الطػػب هػػذا باألضػػافة إلػػى تػػوفّر فػػرص تدر ّ

.3

المقيميف في االختصاصات األُخرى.
ّ
لقطباء و ُ
عاعية عمػى ُمختمػؼ أنواعهػا ويػتـ
مياـ
خدمية :تقوـ الدائرة بتوفير جميع الفحوصػات ال ّشػ ّ
ّ
المباشػر مػف أعضػاء الهيئػة التدريس ّػية
عمميػة
ّ
ذلؾ بطريقػة ّ
ومهنيػة عاليػة وتحػت اإلشػراؼ ُ
ويتـ تقديـ الخدمات مف خالؿ األجيزة التّالية:
 جياز التصوير بالرنيف المغناطيسي ( :)MRIيتـ تقديـ الخدمة مف خالؿ جهػازالمستوى المحمي والعالمي
نوع  Seimensبقوة  )3( Teslaوهو األحدث عمى ُ
فية.
ويقوـ بفحوصات دقيقة جداً وعمى أعمى مستوى مف الكفاءة والحر ّ
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 جيػاز التصػوير الطبقػي ( :)Multi-slice CT Scanيػتـ تقػديـ الخدمػة مػفخػػالؿ جهػػازي ()CT-Scanي أحػػدهما هػػو جهػػاز ( )49( )MDCTوالػػذي يػػتـ
مػػف خاللػػه تصػػوير ( )649مقطػػع ) (Sliceفػػي أقػػؿ مػػف ؤانيػػة واحػػدة وبواسػػطة

مؤالياً لتصوير شراييف القمب.
ويعتبر هذا الجهاز ّ
تقني  Dual Sourceي ُ
 جياز التصوير باألمواج فوؽ الصوتية ( :)Ultrasoundيوجد في الػدائرة ()9الفنية.
باعية األبعاد حديؤة ّ
جداً وتُعتبر األعمى في ُمواصفاتها ّ
أجهزة ُر ّ
 جيػػاز تصػػوير بالمػػادة الممونػػة الرقمػػي ( :)Digital Fluoroscopyإ ّف هػػذاالجهاز مف أحدث األجهزة عمى اإلطالؽ وتـ تزويػد دائػرة األش ّػعة بػه لمػتم ّكف مػف
ّ
ػادة ُم ّمونػػة وذلػػؾ لتصػػوير
عاعية التػػي تحتػػاج إلػػى مػ ّ
عمػػؿ جميػػع الفحوصػػات ال ّش ػ ّ
ناس ػ ػمي باإلضػ ػػافة إلػ ػػى تص ػػوير األوعيػ ػػة
الجهػ ػػاز الهضػ ػػميي ّ
ّ
الجهػ ػػاز البػ ػػولي والتّ ُ
التداخميػ ػةي ويوج ػػد ل ػػدى ال ػ ّػدائرة طبي ػػب
الدمويػ ػة والقي ػػاـ بعم ػػؿ إجػ ػراءات األش ػ ّػعة
ّ
ّ
بمعظػػـ اإلجػراءات التػػي
التداخ ّميػة و
اختصاصػػي فػػي األشػ ّػعة
العالجيػة حيػ ُ
ُ
ّ
ػث يقػػوـ ُ
الجػودة والكفػػاءة العاليػػة وقػػد تػػـ تػػدريب فريػػؽ
تُجػػرى
عالميػاً عمػػى أعمػػى ُمسػػتويات ّ
ّ
لممساعدة في هذ اإلجراءات.
وفنيي
مرضيف ّ
ّ
الم ّ
األشعة ُ
مف ُ

 -جياز قياس ىشاشة العظـ (.)Bone Densitometry

 التّصوير التّقميدي (العادي) (.)X-Rayالتحتي ػة بالكامػػؿ بمػػا
البنيػػة
ّ
 الطّ ػب ال ّن ػووي ( :)Nuclear Medicineتحػػديث ُػعاعيةي كمػ ػػا تػ ػػـ تزويػ ػػد الشػ ػػعبة
الس ػ ػالمة والوقايػ ػػة اإلشػ ػ ّ
يتناسػ ػػب مػ ػػع ُمتطمّبػ ػػات ّ
ومختبػر حػار حػديث وذلػؾ لعمػؿ فحوصػػات
بجهػاز Gamma Cameraجديػد ُ

النووي لممرضى الذيف يحتاجوف هذا النوع مف الفحص.
الطبي ّ
ّ
ػعاعية ُيػطّػي جميػع
 الوقايةالمستشػفى برنػامت لموقايػة اإلش ّ
ّ
اإلشعاعية :يوجد فػي ُ
الخاصػة بالوقايػػة
الدولي ػة
المنػػاطؽ التػػي تسػػتخدـ األشػ ّػعة وتقػػوـ بتطبيػػؽ المعػػايير
ّ
ّ
المرافقيف.
ال ّش ّ
عاعية والتي تحمي العامميف والمرضى و ُ

أىـ اإلنجازات التي حقّقتيا الدائرة خالؿ العاـ :6106

ّ
and
الخاصػ ػػة بعطػ ػػاء الػ ػ ػ ػ
 توريػ ػػد األجه ػ ػزةّ

Archiving

“Picture

حاليػاً قيػد التّركيػب والتّشػػيؿي
”)Communication system (PACSي وهػي ّ
النظػ ػػاـ سػ ػػيحؿ محػ ػػؿ اسػ ػػتخداـ أفػ ػػالـ األشػ ػ ّػعة وسػ ػ ُػيتيح الػ ػ ّػدخوؿ
ػأف هػ ػػذا ّ
عمم ػ ػاً بػ ػ ّ

األشعة عف ُبعد بواسطة الكمبيوتر المحموؿ أو جهاز الموبايؿ وحفظ
لفحوصات
ّ
لم ّدة غير محدودة.
كافّة صور المريض ُ
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حالياً قيد التّركيب.
 توريد جهاز التّصوير الطّبقي الخاص بدائرة الطّوارئي وهو ّ توري ػػد وتركي ػػب وتش ػػػيؿ جه ػػاز تص ػػوير الؤّػػدي ""Digital Mammogramيوتجهيز وحدة لتصوير الؤّدي تحتوي عمى جهاز تصوير لمؤّدي وهو جهاز رقمػي

عينػة مػف الؤّػديي جهػاز ألت ارسػاوند وغرفػة
تطور ؤُالؤي األبعاد مػع خاص ّػية أخػذ ّ
ُم ّ
تقارير.

قميػػة ُمتطػ ّػورة لمتّصػػوير العػػادي ""Digital Radiography
 توريػػد ( )3أجه ػزة ر ّالخارجية ودائػرة الطػوارئ وقسػـ األشػعة الموجػود
حيث سيتـ تركيبها في العيادات
ُ
ّ
في مبنى المستشفى.

 العمػػؿ جػ ٍػار عمػػى افتتػػاح قسػػـ أشػ ّػعة فػػي دائػرة الطػوارئي وتجهيػػز بجهػػاز تصػػوير
تعدد المقاطع ) (MDCTوجهاز تصوير أش ّػعة رقمػي ُمتط ّػور ( Digital
طبقي ُم ّ

تطور (.)Ultrasound
)Radiographyي وجهاز تصوير بالموجات
ّ
الصوتية ُم ّ
األشعة لمعاـ :6106
السنوية لفحوصات
حصائية
اإل
ّ
ّ
ّ

Section

Total

Count Out

Count In

46052

59390

44592

X- Rayالصور العادية

66626

64963

3644

Ultrasound & Doppler

69440

63449

9445

653

6

669

4443

5552

3345

9322

3555

266

6056

224

443

36

6

39

690946

606659

36342

التمفزيونية
الصور
ّ
ّ
 CT. Scanالتّصوير الطّبقي

 Angiogramتصوير األوعية
الدموية
ّ

الرنيف المغناطيسي
 MRIتصوير ّ
Nuclear Medicine and
الطب قياس ىشاشة العظـ

Dexa

 Fluoroscopyالتّصوير
بواسطة المادة الم ّمونة

Image Guided
Total
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شرعي
الطب ال ّ
دائرة المختبرات و ّ
الدائرة :أ.د .عماد العبدالالت.
 مدير ّ
األخصائييف وهـ:
وتضـ ا ّلدائرة ُنخبة مف
ّ
ُ
 -أ.د .عزمي محافظة.

 -أ.د .كماؿ عبد الحميد الحديدي

 -د .مها شوماؼ.

 -د .فاطمة عبيدات.

 -د .نسريف أبوشاهيف.

 -د .طارؽ العديمي.

 -د .أحمد منصور.

 -د .منار حجير.

 -د .هياـ عوض .

 -د .أمؿ أبو ارشيد.

 -د .حاتـ الشنطي.

 -د .حسف أحمد عبد الرحمف.

 نبذة عف الدائرة :
ػث تمعػب دو ار أساس ّػياً
ئيسية في المستشفى حي ُ
تُعتبر دائرة المختبرات الطبية مف ّ
الدوائر الر ّ

العميػػا
الرعايػػة
الطبي ػة لممرضػػىي وكػػذلؾ فػػي تعمػػيـ وتػػدريب طمبػػة الطّ ػب و ّ
ّ
الد ارسػػات ُ
فػػي تقػػديـ ّ
األردنية والجامعات األُخرى.
الطبية المخبرّية في الجامعة
وتدريب طمبة العموـ
ّ
ّ

المن ّػوميف ولممرضػى الػذيف
ُ
حيث تقوـ الدائرة بزجراء جميع الفُحوصػات المخبرّيػة لممرضػى ُ
المرضية.
ومعالجة الحاالت
ُيراجعوف عيادات االختصاص
ّ
ّ
لممساعدة في تشخيص ُ
الخارجية ُ
شعب التّالية:
 تضـ الدائرة ال ّ
الدـ (:)Hematology
 .0شعبة مختبر مبحث ّ
ُيجػ ػػرى فػي هػذ الشعب ػػة أهػـ التّحاليػؿ الطبيػػة منهػا تعػػداد ال ػػدـ الكامػ ػػؿ

(Complete blood

الرح ػ ػػالف الكهربائػ ػػي
(countي فحوصػات تخؤّػر ال ػ ػ ػ ّػدـي فحػص شريح ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ّػدـ ()Blood Filmي ّ
لخضػ ػػاب ال ػ ػ ػ ّػدـ ()Hemoglobin Electrophoresisي فحوصػػات مػػا قبػػؿ الػ ّػزواجي فحوصػػات
النخاع العظمي.
ّ
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شعبة:
األنابيب
الخاصة بال ّ
ّ
-

(( )EDTAغطاء بنفسجي) لكافّة الفُحوصات ما عدا فحوصات التخؤّر.

-

(( )Citratedغطاء أزرؽ) فحوص التخؤّر.

فيميات (:)Microbiology & Parasitology
 .6شعبة األحياء ّ
الدقيقة والطّ ّ
لمج ػراؤيـ المعزولػػة مػػف
ُيجػػرى فػػي هػػذ ال ّش ػعبة الفحوصػػات المجهرّي ػة مػػف زرع وفحػػص الحساسػ ّػية ّ

المختمفة كالبراز والبوؿ.
عينات ّ
فيميات في ّ
الجسـ والتّشخيص المجهري لمطّ ّ
جميع سوائؿ ّ
الجسـ ُ
الخاصة بالزراعة:
األنابيب واألوعية
ّ
-

لمزراعة :أنابيب أو زجاجات معقّمة.
ّ

-

فيميات :وعاء بالستيكي نظيؼ.
لفحص الطّ ّ

الحيوية (:)Biochemistry
 .3شعبة الكيمياء
ّ
ُيجػػرى فػػي هػػذ ال ّشػعبة فحوصػػات كيميػػاء الػ ّػدـ مػػف مسػػتوى السػ ّكر وال ّشػواردي وفحوصػػات وظػػائؼ

الجسػػـ والبروتينػػات وغيرهػػا مػػف الفحوصػػات
الجسػػـ وانزيمػػات ّ
الكبػػد والكمػػىي مسػػتوى الػ ّػدهوف فػػي ّ
األمينية.
الخاصة مؤؿ األحماض
ّ
ّ

الخاصة:
األنابيب
ّ
-

عادية (غطاء أحمر أو اصفر).
أنابيب ّ

 .4شعبة عمـ أمراض األنسجة والخاليا (:)Histopathology & Cytology
الجسػػـ كمػػا
ُيجػػرى فػػي هػػذ ال ّش ػعبة الفح ػػص ّ
احي ػة بعػ ػ ػػد استئصػػالها مػػف ّ
لمعينػ ػػات الجر ّ
النسيجػ ػ ػ ػػي ّ
الرشػػؼ األبػػري الػ ّػدقيؽي ويػػتـ
ُيجػػرى فيهػػا أيضػاً فحػػص الخاليػػا التػػي يحصػػؿ عميهػػا بالمسػػحات أو ّ

الضوئي والواسمات.
ذلؾ باستخداـ المجهر ّ
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الصماء (:)Endocrinology
 .5شعبة الغدد
ّ
الخاص ػة بالخصػػوبة وحػػاالت
الهرموني ػة مؤػػؿ(:الهرمونػػات
ُيجػػرى فػػي هػػذ ال ّش ػعبة جميػػع التّحاليػػؿ
ّ
ّ

وغػ ػ ّدة البنكري ػػاس وفحوص ػػات
الػػ ػ ّدة الكظرّيػ ػة ُ
خاميػ ػة و ُ
قيػ ػة و ُ
الػػ ػ ّدة ّ
الن ّ
العق ػػـ وفحوص ػػات الػ ػ ّػدة الدر ّ
واسمات األوراـ (.))Tumor-markers

األنبوب :عادي.
 .6شعبة األمصاؿ والمناعة (:)Serology & Immunology
المستض ػ ّػدات ف ػػي دـ
ُيج ػػرى ف ػػي ه ػػذ ال ّشػ ػعبة الفحوص ػػات الت ػػي تس ػػتند عم ػػى قي ػػاس األض ػػداد أو ُ

النسػػيجي وفحوصػػات التّنمػػيط المنػػاعي
الم ػريض وفحوصػػات المناعػػة
الذاتي ػة وفحوصػػات التّوافػػؽ ّ
ّ

ستضدات.
الم
ّ
لفحوصات األضداد و ُ

الخاصة:
األنابيب
ّ

 األنبوب :عادي.-

النسيجي.
 :Heparinized tubeلحوصات التّوافؽ ّ

 :EDTA -لفحوصات التّنميط المناعي.

الجزيئي ):)Molecular biology
 .7شعبة التشخيص ّ
المتسمسػػؿ ( )PCRلتشػػخيص اإليػػدزي التهػػاب الكبػػد
ُيجػػرى فػػي هػػذ ال ّشػعبة فحػػص تفاعػػؿ البممػرة ُ

المتعمّقة ببعض األمراض.
الوبائي الفيروسي بكافة أنماطه والفحوصات
ّ
الجينية ُ

الخاصة:
األنابيب
ّ

األنبوب :عادي لمفحوصات التي تجرى عمى الدـ.
وعاء معقّـ لمفحوصات األخرى التي تجرى عمى غير الدـ.
 .8شعبة مختبر العيادات الخارجية (:)Out pateint

لممستشػفى إلجػراء الفُحوصػات
ُيجرى في هذ ال ّشػعبة سػحب ّ
المػراجعيف ُ
عينػات ال ّػدـ مػف المرضػى ُ
الخاصة بكؿ ُمختبر.
النماذج
المختبر مع ّ
ّ
المخبرّية ليتـ توزيعها عمى ُشعب ُ
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ػػريرية
السػػػموـ والكروماتوغرافيػػػا السػ ّ
 .9شػػػعبة مختبػػػر ّ

Clinical

&

(Toxicology

chromatography):

السػ ػموـ ع ػػاـ  6442م ػػف أج ػػؿ تش ػػخيص ح ػػاالت التس ػ ّػمـ الت ػػي ي ػػتـ وص ػػولها ال ػػى
أُنشػ ػ ُمختب ػػر ّ

العينػػات التػػي
المستشػػفى وغيرهػػاي حيػ ُ
الس ػموـ والكروماتوغرافيػػا الس ػريرّية تحميػػؿ ّ
ػث يػػتـ فػػي ُمختبػػر ّ
المبيػدات الحشػرّية وغيرهػاي كمػا يػتـ عمػؿ
المختمفػة كالتس ّػمـ باألدويػة و ُ
يشتبه فيهػا بحػاالت التس ّػمـ ُ

العينػات فػي حػاالت اإلدمػاف
الفحوصات لممساعدة عمى المراقبة
العالجية لػبعض األدويػة وتحميػؿ ّ
ّ
وتعػػاطي المخػػدرات والكحػػوؿ ويػػتـ متابعػػة هػػذ الحػػاالت عػػف طريػػؽ المركػػز الػػوطني لمعمومػػات

السموـ الموجود في المستشفى.
األدوية و ّ

المختبػػر باسػػتخداـ تقنّي ػات عاليػػة الدقّ ػة فػػي الكروماتوغرافيػػا الس ػريرّية بعمػػؿ فحوصػػات
كمػػا يقػػوـ ُ
عمميػات األيػػض والبنػػاء عنػػد األطفػػاؿ والخػػداج كفحػػص
تُسػػاعد عمػى التّشػػخيص فػػي حػػاالت خمػػؿ ّ

العضوية بالبوؿ وغيرها.
األحماض
ّ
الخاصة:
األنابيب
ّ

األنبوب :عادي لمفحوصات التي تجرى عمى الدـ.
وعاء معقـ لمفحوصات األخرى التي تجرى عمى غير الدـ.
.01

الدـ (:)Blood Bank
شعبة مختبر بنؾ ّ

الس ػارية وفحػػص ُزم ػرة الػ ّػدـ
المتبػ ّػرعيف وفحصػػها لقم ػراض ّ
يقػػوـ بنػػؾ الػ ّػدـ بجمػػع وحػػدات الػ ّػدـ مػػف ُ
المطابقػة قبػؿ
سينقؿ لهـ ّ
عينات ّ
التحري عف األضداد في ّ
الدـ المرضى الذيف ُ
و ّ
الدـ واجراء فحص ُ
مكوناتهػػا التػػي تشػػمؿ كريػػات الػ ّػدـ الحمػراء
نقػػؿ الػ ّػدـي كمػػا يػػتـ فصػػؿ وحػػدات الػ ّػدـ ُ
المتبػ ّػرع بهػػا إلػػى ّ

كدس ػػة (cell
الم ّ
ُ

red

المجمػ ػّ ػ ػػدة
لصفائ ػ ػ ػػح الدمػ ػ ػ ػ ّ
)Packedي وا ّ
ػوية ( (Plateletsوالبالزمػ ػ ػػا ُ

الطازجػ ػ ػ ػ ػػة ( )Fresh Frozen Plasmaوعام ػػؿ الكريػ ػػو ) (Cryo preciprateالتػي يوفّرهػا
البنؾ لممرضى الذيف يحتاجونها.
.00

الخميوية (:)Cytogenetics Lab
شعبة مختبر الوراثة
ّ

الخميوية في المستشفى عاـ 4004ي ويقوـ هذا المختبر بفحص أي خمؿ
تـ تأسيس ُمختبر الوراؤة
ّ
ّ
الجنس ذكر أو أنؤػىي أي خمػؿ فػي
عمى مستػ ػػوى الكروموسومات مؤؿ (اإلعاقات المختمفةي تحديد ّ
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تكررة وعدـ اإلنجػابي
الهرمونات و ُ
الم ّ
الػدد كقصر القامة وعدـ البموغ لمذكر واألنؤىي اإلجهاضات ُ
لممقبميف عمى الزواج
موت ّ
الجنيف داخؿ الرحـ أو عدـ حصوؿ نبض لمجنيفي وبعض الفحوصات ُ

اؤيػة وتكػرار بعػض الحػاالتي باإلضػافة إلػى فحػص
إذا كاف فيه تاريخ مرضي لمعائمة مف ناحية ور ّ
الدـ ( )fanconi anemiaفحص سالمة الجنيف وخاصة المتالزمات.
تكسر ّ
ّ

العينات التي يتـ استالميا لعمؿ فحص ىذه الحاالت:
ّ
عينات دـ.
ّ -

 سائؿ جنيني. المشيمة.الجنيف (اإلجهاض).
 أي نسيت مف ّالجنيف.
 -دـ مف ّ

بالز ارعػػةي وتنتهػػي بصػػبع الكروموسػػومات وقراءتهػػا
العينػػات يػػتـ ُمعالجتهػػا بعػ ّػدة م ارحػػؿ تبػػدأ ّ
وهػػذ ّ

النتيج ػػة يج ػػب أف تك ػػوف دقيق ػػة ج ػػداً أل ّف
النتيج ػػة لممػ ػريضي وه ػػذ ّ
عم ػػى الميكروس ػػكوب واعط ػػاء ّ
الجنػيف باالعتمػاد
الفحص يتـ عممه مرة واحدة في العمر لػبعض الفحوصػاتي وبعضػها يػتـ تنزيػؿ ّ

عمى هذ النتيجة.
.06

مختبر الطوارئ:

تـ تأسيس ُمختبر الطوارئ في امستشفى عاـ 4066ي وذلؾ لتسهيؿ الخدمة الطبية.
ّ
.03

شرعي:
الطب ال ّ

الطبية التي تعمؿ
أُنشئت هذ ال ّشعبة في المستشفى عاـ 6422ي والتي تُعتبر مف االختصاصات
ّ
الطبيػة فػػي ضػوء القػوانيف
المختمفػػة فػي القضػػايا
عمػى تقػديـ الخبػرة الالزمػة لالختصاصػػات
ّ
ّ
الطبيػة ُ

شعبة االختصاصات التّالية:
الطبية و
النافذة في األردف مؤؿ القوانيف
القضائية وغيرهاي وتضـ ال ّ
ّ
ّ
ّ
 -الطّب ال ّشرعي.

السموـ.
 ُمختبر عاـ ّالشخصية.
الهوية
اؤية والتحقّؽ مف
ّ
ّ
ُ -مختبر البصمة الور ّ
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شعبة باإلضافة لما سبؽ بما يمي:
وتقوـ ال ّ
الطبي ػة فػػي
لمختمػػؼ الػ ّػدوائر واالختصاصػػات
الطبي ػة و
 .6تقػػديـ الخب ػرة
ّ
القانوني ػة والقضػ ّ
ّ
ّ
ػائية ُ
المستشفى.

لمراجعي ومرضى المستشفى.
 .4تقديـ خدمات الطّب ال ّشرعي واالستشارات ُ
الضػماف االجتمػاعي
األمنيػة و ّ
ػائية و ّ
 .3تقديـ خدمات وخبرات الطّب ال ّشرعي لم ّجهػات القض ّ
المشاركة في وضع وتنفيذ دورات المعهد القضائي األردني.
وُ

اإلدارية لمدائرة لعاـ :6106
الطبية و
 اإل نجازات
ّ
ّ
 توسعة مختبر العيادات الخارجية ( مختبر سحب الدـ ). تحديث ( )Request formعمى شاشة الحاسوب بحيث تظهر عميه:- Special precaution.
- Sample volume.
خصصػة لػذلؾ (biohazard specimen
 نقػؿ ّعينػات ال ّػدـ بأكيػاس وصػناديؽ ُم ّ

).bags

 استحداث نظاـ جديد لطريقة فحص الػػ( )pap smearبحيث تكوف أكؤػر دقّػة بطريقػة ( Thin.)Prep
السؿ.
الم ّ
سببة لمرض ّ
 تحديث غرفة خاصة ومعزولة لفحص البكتيريا ُحاسوبياً.
قية واستبدالها
ّ
 -إلػاء السجالت الور ّ

 إدخاؿ نظاـ ُمراقبة إلكتروني لدرجات ح اررة الؤّالجات في ال ّدائرة (.)Alarm System التطمّعات لعاـ :6107
 توسعة مختبر الطوارئ.الدـ.
 -تطبيؽ نظاـ ( )Bar Codeعمى أنابيب سحب ّ
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المخبري ػة التػػي تػػـ إج ارؤىػػا لش ػعب دائػػرة
توض ػح إجمػػالي عػػدد الفحوصػػات
ّ ػائية
ّ
ّ وتالي ػاً إحصػ
Section
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:2016 الطبية لعاـ
المختبرات
ّ
Number of test

Blood Bank

92495

Biochemistry

1815519

Hematology and Coagulation

444066

Endocrinology

402344

Serology

99995

Molecular pathology

9993

Pathology

62993

Microbiology

39626

Parasitology

59469

Cytogentic

909

Toxiology

429

تبرعيف
ّ الم
ُ عدد

4509

Total

6587916

السموـ لمعاـ:2016
إحصائية عمؿ شعبة الطّب ال ّ
ّ
شرعي و ّ
الحاالت التي تعاممت معيا الشعبة

عدد الحاالت

عيادة الطّب ال ّشرعي في مستشفى الجامعة

1651

عيادة الطّب ال ّشرعي في محكمة شماؿ عماف

2114

حاالت التّشريح في مشرحة مستشفى الجامعة

342

السموـ
حاالت التّحنيط في مشرحة األدوية و ّ

216

السموـ األردني
استشارات المركز الوطني لمعمومات األدوية و ّ

1119

المجموع الكمي

5442
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طب التّأىيؿ
دائرة ّ
الدائرة :أ.د .زياد حوامدة.
مدير ّ
الطبيعيػة أو أقػػرب مػػا يكػػوف لػػذلؾ
المصػػاب إلػػى حالتػػه
ّ
التّأىيػػؿ :هػػو إعػػادة ال ّشػخص المػريض أو ُ

الوظيفي ػ ػة
االجتماعيػ ػة و
ػيولوجية و
ع ػػف طري ػػؽ االرتق ػػاء ب ػػه إلػ ػى الح ػػد األقص ػػى م ػػف الق ػػدرات الفس ػ
ّ
ّ
ّ
التعميمية بما يتناسب مع المرض أو اإلصابة التي ُيعاني منها.
و
ّ

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فريػػؽ التأهيػػؿ المكػػوف مػػف طبيػػب الطػػب الطبيعػػي والتأهيػػؿ الػػذي يقػػود فريػػؽ
ػناعية
العالج وفريػؽ التأهيػؿ المكػوف مػف المعػالت الطبيعػي والمعػالت الػوظيفي ّ
وفنػي األطػراؼ الص ّ

األخصػائي االجتمػاعي وغيػرهـ لموصػوؿ بحالػة المػريض إلػى
أخصػائي النطػؽ و
المعػالت ّ
ّ
النفسػي و ّ
وُ
الوظيفي ػة ليع ػػود ف ػػرداً فػػاعالً ف ػػي المجتم ػػع قػػاد اًر عم ػػى ُممارس ػػة نش ػػاطاته
التحسػ ػف
أقصػػى درج ػػات
ّ
ّ

االجتماعية).
العممية و
ّ
اليومية ( ّ
ّ

تتكوف دائرة طب التّأىيؿ في المستشفى مف:
ّ
ويتكوف مف قسميف:
 .0العالج الطّبيعي :يعمؿ فيه عشروف معالجاً طبيعياً
ّ
 قسػػـ العػػالج الطبيعػػي لممرضػػى الخػػارجييفي حيػػث تُسػػتخدـ وسػػائؿ طبيعيػػة مؤػػؿ الحػ اررةتخصصػػة
والتبريػػد والميػػا وأجه ػزة التحفيػػز الكهربػػائي والتّػدليؾ العالجػػي والتّمػػاريف
ّ
الم ّ
العالجي ػة ُ
في عالج المرضى وتأهيمهـ.

ػدخؿ المبكػػر فػػي وقايػػة
 قسػػـ معالجػػة المرضػػى الػ ّػداخمييف فػػي المستشػػفى ،حيػ ُػث يػػتـ التػ ّ
ػث ي ػػتـ ُمتابع ػػة
بالسػ ػالمة حي ػ ُ
المستش ػػفى وحت ػػى خروج ػػه ّ
ومعالج ػػة المػ ػريض من ػػذ ب ػػدء دخول ػػه ُ
ُ

المستشفىي مع االهتماـ بتعميـ المػريض واألهػؿ بمػا يخػتص بمػرض
المرضى في جميع أقساـ ُ

الخارجييف.
وعممية تأهيمه واستكمالها في قسـ المرضى
المريض
ّ
ّ

اليومي ػة
ػتـ اسػػتخداـ األعمػػاؿ
 .6العػػالج الػػوظيفي :ويعمػػؿ بػػه ُمعالجتػػاف
وظيفيتػػاف حيػ ُ
ّ
ّ
ػث يػ ّ

كوسيمة ُمعالجة وكذلؾ تدريب المريض عمى أداء وظائفه بطرؽ بديمة في ضوء إعاقته.

الدائرة.
المتعمّقة بعمؿ ّ
إضافةً إلى وجود وظيفة إدارّية (سكرتيرة ّ
الدائرة) تقوـ باألعماؿ اإلدارّية ُ
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المستش ػػفى عم ػػى تزوي ػػد ال ػ ّػدائرة بأح ػػدث أجهػ ػزة الع ػػالج والتّأهي ػػؿ عم ػػى المس ػػتوى
وق ػػد عمم ػػت إدارة ُ

يبي ػة
المحمػػي والعػػالميي وقػػد تػ ّػـ االهتمػػاـ بتطػػوير أداء العػػامميف مػػف خػػالؿ إلحػػاقهـ بالػ ّػدورات التدر ّ
العالجيػة بمػا يتػوائـ مػػع التطػور الػػذي يشػػهد طػػب
السياسػػات
ّ
تخصصػةي مػػع االهتمػػاـ بتحػديث ّ
الم ّ
ُ
الطبية ال ّشاممة.
التأهيؿ ومتطمبات الجودة والرعاية
ّ

األردنيػة وغيرهػا مػف الجامعػات
طب التّأهيؿ بتدريب طالب كميػة التّأهيػؿ فػي الجامعػة
ّ
وتقوـ دائرة ّ

الخارجيػة ليكػػوف التّػدريب العممػػي ُجػزءاً مػػف متطمبػػات التخػػرج والخطّػة الد ارسػ ّػيةي يكتسػػب
المحميػة و
ّ
ّ
العممية.
تدرب مف خاللها المهارات والخبرات
العممية و ّ
ّ
الم ّ
ُ
 إنجازات الدائرة خالؿ عاـ :6106
المعػالجيف
 .6زيادة القُػدرة عمػى اسػتيعاب عػدد أكبػر مػف المػراجعيف وذلػؾ عػف طريػؽ زيػادة عػدد ُ

الزيػادة عػف
تـ ُمعالجتهـ ُ
حيث كانت نتيجة ّ
وعدد األجهزةي حيث انعكس ذلؾ عمى المرضى الذيف ّ

العاـ السابؽ بمقدار ( )9456إجراء (جمسة عالج طبيعي).

مرة في المستشفى.
ألوؿ ّ
 .4استحداث برنامت االقامة المهني لطب التأهيؿي وذلؾ ّ
النمػػوذج
النمػػوذج االلكترونػػي بػػدالً عػػف ّ
 .3حوسػػبة نمػػاذج العػػالج الطّبيعػػي والػػوظيفي واسػػتخداـ ّ

اليدوي بشكؿ كامؿ.

 .9تػطية جميع أياـ العمؿ بدوف انقطاع عمى مدار العاـ.
يفي ػة وعػػف طريػػؽ الموقػػع
 .6التعريػػؼ بالػػدائرة والخػػدمات التػػي تُقػ ّػدمها عػػف طريػػؽ ّ
النش ػرات التّعر ّ

التعميمية لممرضى.
اإللكتروني والبروشورات
ّ

التطوعية في خدمة المجتمع المحمّي.
الطبية
المشاركة في األّياـ
ّ
ّ
ُ .5
تخصصة في العالج الطّبيعي والوظيفي.
ُ .2مشاركة الموظفيف ّ
بعدة دورات ُم ّ
تخصصة عمى المستوى العالمي.
المشاركة بدورات ُم ّ
ُ .9
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تقدمة عمى المسػتوى العػالمي مؤػؿ :جهػاز تحفيػز
الم ّ
 .4تزويد الدائرة بمجموعة جديدة مف األجهزة ُ
العضػالت واألعصػاب الػوظيفي ()functional electrical stimulationي جهػاز تقيػيـ التّػوازف
تطورة.
المحوسب وأجهزة ُمعالجة األلـ ُ
الم ّ
 .60اس ػػتكماؿ تجهي ػػز قس ػػـ التّأهي ػػؿ البصػ ػري م ػػف خ ػػالؿ تزوي ػػد بالعدي ػػد م ػػف األجهػ ػزة والمع ػ ّػدات
تخصصػػػة واسػ ػػتكماؿ تػ ػػدريب ( )6مػ ػػوظّفيف عمػ ػػى برنػ ػػامت (Skill
الم ّ
ُ

and

Curriculum

.)Development in Vision Rehabilitation

عالجية جديدة تشمؿ:
 .66إدخاؿ إجراءات
ّ
الصوتية.
العالجية بواسطة الموجات فوؽ
 إعطاء اإلبرّ
ّ
الرخوية (.)Mesotherapy
بالحقف لقنسجة
ّ
 تقديـ خدمة العالج ُستقبمية:
الرؤى والتطمّعات الم
ّ
ّ 
االستيعابية لعدد المرضىي وذلؾ الزدياد الطّمب عمى
 .6إجراء المزيد مف التّوسعة لزيادة القُدرة
ّ

توجه لزيادة عدد األُسرة بمقدار ()6
خدمات الدائرة وزيادة عدد الكادر الوظيفيي حيث أ ّف هناؾ ّ

سرة مع تجهيزاتها.
أ ّ

 .4العمؿ ٍ
جار عمى تحديث وتطوير العالج المائي في الدائرة.
 .3العمؿ ٍ
تطورة.
جار عمى تزويد صالة التّمرينات
ّ
العالجية بأجهزة حديؤة و ُم ّ
.9وضع خطة تدريبية تمؤؿ جوانب متخصصة في التأهيؿ عمى مدار العاـ لمكادر الفني.
لممحاضرات ُيػطّي كافّة المستجدات الحديؤة في التّأهيؿ.
 .6وضع برنامت ُ
 .5العمؿ ٍ
عالجية جديدة تشمؿ:
جار عمى إدخاؿ إجراءات
ّ
تقنية البالزما في معالجة المرضى (.)platelet Rich Plasma
 -استخداـ ّ
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: البحث العممي في الدائرة
:4065 العالمية التالية عاـ
تـ إنجاز العديد مف األبحاث والمنشورات في الدورّيات
ّ
ّ
1. The Short-Term Effect of Extracorporeal Shock Wave in Treating
Plantar

Fasciitis:

RCT

.

ZiadHawamdeh

Alghwiri · AseelNassar. Feb 2016 · Jordan Medical Journal

2. Constraint-induced

movement

therapy

as

a

· Alia

rehabilitation

intervention for upper extremity in stroke patients: systematic
review

and

meta-analysisMohammad

Etoom · MohannadHawamdeh · ZiadHawamdeh ·Mohammad
Alwardat · Laura

Scarpini · CalogeroFoti

Giordani · SerenellaBacciu · Claudia

3. Treatment of Chronic Abacterial Prostatitis Using Extracorporeal Shock
Wave Therapy [ESWT], Ghazi Mohammad Al Edwan MD,
FACS1,Muheilan Mustafa Muheilan MD, MRCS2,Abdulrahman
Mohummad Al Shudifat MD,3Ziad Mohammad Hawamdeh MD,4 Jamal
TurkiShluol MD. JORDAN MEDICAL JOURNAL , December 2016

:الدورات وورشات العمؿ
ّ  المؤتمرات و
1. 20th European congress of physical medicine and rehabilitation.
estoril Portugal 22-28/4/2016. Z.Hawamdeh. The role of
environment in rehabilitation of Jordanian stroke patients.

2. 8th International Conference of The Royal Medical Services to be
held at King Hussein Bin Talal Convention Center - Dead Sea –
Jordan. Z.hawamdeh. Rehabiltation concerns in Myopathic
patients.

3. Advanced ultrasound in Rehabilitation Medicine.
4. Mesotherapy in rehabilitation course.
5. Ultrasound guided botulinum toxin injection.
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6. Spasticity evaluation and management using botulinum toxin
type A.

: تقدمة في العالج الطّبيعي مثؿ
ّ تـ المشاركة في دورات م
ّ  كما
1. Vision Rehabilitation.
2. Basic Vestibular Rehabilitation.
3. Mulligan Concepts.
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دائرة الطوارئ والحوادث
الدائرة :د .جهاد العجموني.
مدير ّ
األخصائييف ،وىـ:
وتضـ الدائرة نخبة مف
ّ
 .0د .جهاد العجموني.
 .6د .ربا الحمد.

 .3د .أحمد الحوارات.
نبذة عف الدائرة:

 .9د .أحمد السعافيف.

تُعتبػر دائػرة الطػوارئ فػػي مستشػػفى الجامعػػة األردنيػة مػػف أهػػـ الػػدوائر الحيويػػة و الحساسػػةي ولػػذلؾ
حرصػػت إدارة المستشػػفى عمػػى تػػوفير كػػؿ مػػا يمػػزـ مػػف أجه ػزة حديؤػػة وكػوادر طبيػػة مؤهمػػة ومدربػػة
لمتعامػػؿ مػػع كافػػة الحػػاالت الطارئػػة فػػي هػػذ الػػدائرةي حيػػث تػػـ تجهيزهػػا بػػػرؼ خاصػػة لمحػػاالت
خاصاف بها.
الحرجة وغرفة لمعزؿ الطبيي باإلضافة إلى صيدلية ومختبر
ّ
وتق ػػع دائػ ػرة الطػ ػوارئ ف ػػي الط ػػابؽ األرض ػػي وه ػػي مكون ػػة م ػػف ؤ ػػالث أجنح ػػة منفص ػػمة ه ػػـ جن ػػاح
الباطني ػػةي وجن ػػاح الج ارح ػػةي وجن ػػاح النس ػػائية و األطف ػػاؿي وتػ ػربط ه ػػذ األجنح ػػة منطق ػػة تص ػػنيؼ
الحػػاالت .ولػػدائرة الط ػوارئ مػػدخؿ مباشػػر إلػػى قسػػـ األشػػعة وبػػاقي أقسػػاـ المستشػػفى .وتضػػـ دائ ػرة
الطوارئ صفوة مف األطباء المؤهميف لنيؿ درجة االختصػاص العػالي فػي طػب الطػوارئ والحػوادث
باإلضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة بحاالت الطوارئ واإلسعاؼ.
الدائرة لمعاـ :6105
إنجازات ّ
 تطػػوير قػػدرة الكػػادر الطبػػي والتّمريضػػي فػػي التعامػػؿ مػػع حػػاالت فػػي التاعمػػؿ مػػعالرئػوي وحػاالت الحػوادثي وذلػؾ مػف خػالؿ إشػراكهـ فػي
حاالت اإلنعاش القمبي و ّ
متخصصةي مف حيث:
ورشات عمؿ ودورات
ّ

متخصصػػة معتمػػدة مػػف AHAي
أطبػػاء الط ػوارئ لحضػػور دورة
 -6تنسػػيب عػػدد مػػف ّ
ّ
مؤؿ BLS, TLS, ACLS.
خارجي ػػة وه ػػي
قانوني ػػة لحض ػػور دورة معتم ػػدة
 -4تنس ػػيب ( )66مم ػ ّػرض وممرض ػػة
ّ
ّ
BLS.
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قانونية لحضور ورشة عمؿ فيما يتعمّػؽ بحػاالت
 -3تنسيب ( )30ممرض وممرضة
ّ
الطوارئ والحوداث وذلؾ بالتّنسيؽ مع مكتب التدريب والتّعميـ.
خارجية.
القانونييف لحضور مؤتمرات
 -9تنسيب عدد مف الممرضيف
ّ
ّ











الطبيةي مؤؿ:
 تزويد قسـ الطوارئ بعدد مف األجهزةّ
ECG.
Pulse Oxymeter.
Uital Signs Monitor.
Bed Side Monitor.
Bair Hugger.
Vaccum Saw.
Diagnostic set.
Vascular DoPPler.
Portable Surgical Light.
األمامية لتصنيؼ المرضى بحيث أصبحت تحتوي ( )65سري اًر.
 توسعة المنطقةّ
أسرةي وجهاز إنعاش أطفاؿ.
 تجهيز قاعة جديدة لقطفاؿ تتّسع ل ػ (ّ )6 -توفير جهاز  ABGفي الطوارئ.

تخصػص طػب الطػوارئ والحػوادث وعػدد كبيػر مػف طػالب
األطبػاء
 تدريب جميػعّ
ّ
األولي في قسـ الطوارئ.
كمية التمريض وطالب اإلسعاؼ ّ
لمراجعػػي الط ػوارئي ود ارسػػة مؤ ّش ػرات العمػػؿ فػػي الػػدائرة وهػػي
 عمػػؿ د ارسػػة رضػػا ُ(مدة انتظار المريض لرؤية الطبيب وبمػػت ( )46دقيقػة وم ّػدة بقػاء المػريض فػي
ّ

تبيف أ ّف هناؾ زيادة فػي فتػرة مكػوث المػريض فػي الطّػوارئ بمػػت
الطّوارئي ُ
حيث ّ
( )695في حيف كانت في السنة الماضية ( )45دقيقة).

 تعييف طبيب اختصػاص طػب طػوارئ وحػوادث فػي حػيف تػـ تعػويض ال ّػنقص فػيالكادر التّمريضي.
الج ُدد وحضورهـ البرنامت التّعريفي الخاص بهـ.
 تدريب عدد مفالممرضيف ّ
ّ
 أىداؼ الطوارئ لمعاـ :6106
اختصاصيي الطوارئ والحوادث.
 -0استقطاب عدد مف
ّ
 -6زيادة الكادر التّمريضي في الدائرة.
 -3العمؿ عمى توسعة غرفة الباطنية (.)4
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 -4تفعيؿ نظاـ البصمة عمى مداخؿ الطوارئي وذلػؾ لمتّخفيػؼ مػف اكتظػاظ الطّػوارئ
المراجعيف والموظّفيف.
وُ
 -5زي ػػادة قػ ػػدرة الكػ ػػادر الطب ػػي والتّمريضػ ػػيي وذل ػػؾ م ػػف خػ ػػالؿ إش ػ ػراكهـ فػػػي دورات
متخصصة.
ّ

 -6توفير عدد مف األجهزة في الطوارئ:
 Bedside Monitors. Infusion Pump. ECG Machine.الخارجيػػة مػػف الطّػوارئي وذلػػؾ
السػػاحة
ّ
الصػ ّ
ػيدلية إلػػى ّ
 -7العمػػؿ عمػػى نقػػؿ الطػوارئ و ّ
الدخوؿ.
لتوسعة الطّوارئ وايجاد مكاف لممرضى الذيف ينتظروف ّ
أرضيات الطّوارئ.
 -8تػيير
ّ
أشعة وتصوير طبقي.
 -9العمؿ عمى فتح غرفة ّ

وممرضػػات الطػوارئ فػػي الوحػػدات
لممرضػػي
-01
ّ
عمػػؿ  Rotationداخمػػي ّ
تخصصة والعنايػة الحؤيؤػة واألطفػاؿي وذلػؾ بتنسػيب مم ّػرض واحػد عمػى األقػؿ
الم ّ
ُ
كؿ شهر.

الطبػػي
-00
عامػػؿ مػػع الكػػادر ّ
التّركيػػز عمػػى ّ
أهميػػة مهػػارات االتّصػػاؿ فػػي التّ ُ
مرضػػيف لحضػػور محاضػرات فػػي مهػػارات
الم ّ
والمرضػػىي وذلػػؾ بتنسػػيب عػػدد مػػف ُ
االتّصاؿ بالتّنسيؽ مع مكتب التّعميـ المستمر في دائرة التّمريض.
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طب األسناف
دائرة ّ
 مدير الدائرة :أ.د.زيد هاني البقاعيف.
األخصائييف ،وىـ:
الدائرة نخب ًة مف
وتضـ ّ
ّ
التحفظية:
 المعالجة
ّ

 -أ.د.فؤاد كاظـ.

 -د.فراس شعيني.

 -أ.د .أميف خريسات.

 -د.سوزاف حتر.

 -أ.د.محمد عوني الكايد.

 -د.يا ار عويس

 -د.محمد ربابعة.

 -د.اآلء صبرة.

 -د.ماهر جرباوي.

 -د.آية رشيد.

 د .عالء الحداد.المبية:
 المعالجة ّ

 أ.د .جماؿ عقرباوي.حماد.
 -د.محمد ّ

 د.لينا الصمادي. -د.إبراهيـ أبو طاحوف.

 د.أحمد المعايطة.تحركة:
 االستعاضات
ّ
السنية الم ّ
 -أ.د .كفاح الجمعاني.

حماد.
 -أ.د .أسامة أبو ّ

 -أ.د .والء أميف.

 -أ.د .محمود العميري.

 -د.صالح العموش.

 -د.أحمد عبد العزيز.

 -د.ناديا عريفت.

 -د.ساند ار الطّراونة.

السالـ.
 -د.نسريف ّ

 -د .معتصـ أبو عواد.
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 طب وأمراض الفـ:
 -أ.د .فالح السواعير.

 -أ.د .نجالء دار عودة.

 -أ.د .سمر برقاف.

 -د .يزف حسونة.

 جراحة الفـ والفكيف:
 -أ.د .زيد بقاعيف.

 -أ.د .حازـ األحمد.

 -د.أشرؼ أبو كركي.

د.سكينة الرياالت.
ُ -

 -د.محمد الشياب.

 -د.زياد ممكاوي.

األشعة:

ّ

 -د .عبير الحديدي.

 أمراض وجراحة المثّة:

 د.أحمد عبد السالـ حمداف. -د.مراد شقماف.

 د.نقوال برغوث. -د.عمر كرادشة.

 طب أسناف األطفاؿ:
 -أ.د.لميس رجب.

 -أ.د.محمود حمداف.

 -د.سهى أبو غزالة.

 -د.هوازف سنبؿ.

 -د.رواف الكرمي.

الجعفري.
 -د .أحمد ّ

 تقويـ األسناف:
 -أ.د.أحمد حمداف.

 -أ .د.زيد البيطار.

 -د.إياد العمري.

 -د.سيريف بدراف.

 -د.مريـ العبد اهلل.

 -د.عبد الرحمف شقيدؼ.

فني وتمريضي ُمساعد.
ُيساندهـ كادر ّ
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الدائرة:
نبذة عف ّ
ػب األسػػناف فػػي ُمستشػػفى الجامعػػة األردنيػػة وباشػػرت عممهػػا فػػي عػػاـ 6494ي
افتُتحػػت دائ ػرة طػ ّ
السػريري لطمبػػة كميػػة طػػب
األوؿ بالتّػدريب ّ
وينقسػػـ عمػػؿ الػػدائرة إلػػى شػقّيف رئيسػ ّػييف حيػػث ُيعنػػى ّ
العمي ػ ػػا ف ػ ػػي
األس ػ ػػناف ف ػ ػػي مرحم ػ ػػة البك ػ ػػالوريوس وت ػ ػػدريب أطب ػ ػػاء االمتي ػ ػػاز وأطب ػ ػػاء ّ
الد ارس ػ ػػات ُ

المختمف ػػةي ف ػػي ح ػػيف ُيعن ػػى ال ّشػ ػؽ الؤّػ ػاني م ػػف عم ػػؿ ال ػػدائرة بتق ػػديـ
اختصاص ػػات ط ػػب األس ػػناف ُ

العالجية إلى قطاع واسػع مػف المرضػى مػف داخػؿ المممكػة وخارجهػا مػف
التشخيصية و
الخدمات
ّ
ّ

قبؿ استشارييف في كافّة اختصاصات طب األسناف.

لمتميػز يجتمػع فيػه عػدد كبيػر مػف االستشػارييف
وتُعتبر دائػرة طػب األسػناف فػي المستشػفى مركػ اًز ّ
فػػي كافػػة فػػروع عمػػوـ طػػب األسػػناف ويقػػدموف خػػدماتهـ إلػػى كافػػة المرضػػى المػػؤمنيف فػػي نظػػاـ

تػػأميف الجامعػػة األردنيػػة ومرضػػى تػػأميف و ازرة الصػػحة باإلضػػافة إلػػى المرضػػى غيػػر المػػؤمنيف
والػػذيف يرغبػػوف فػػي تمقػػي المعالجػػة فػػي الػػدائرة .تتميػػز دائ ػرة طػػب األسػػناف فػػي المستشػػفى كػػذلؾ
بوجود المرافؽ الداعمػة مؤػؿ قسػـ التصػوير الشػعاعي لقسػناف ومختبػرات طػب األسػناف والكػادر
الطب ػػي المؤه ػػؿ لتق ػػديـ العالج ػػات الس ػػنية لممرض ػػى تح ػػت التخ ػػدير الع ػػاـ سػ ػواء لممرض ػػى ذوي
اإلعاق ػػات العقمي ػػة أو األطف ػػاؿ أو المرض ػػى غي ػػر الق ػػادريف عم ػػي تمق ػػي الع ػػالج الس ػػني بالش ػػكؿ
التّقميدي.
اختصاصياً.
ويبمع إجمالي عدد االستشارييف العامميف في الدائرة ()94
ّ
تحركة وهو أوؿ
تـ تخريت الفوج الؤّامف مف طمبة الماجستير في التركيبات
ّ
الم ّ
السنية الؤابتة و ُ
وقد ّ
الممتحقػيف بالبرنػامت لمعػاـ الجػامعي الحػالي
برنامت ماجستير فػي كميػة طػب األسػناف ويبمػع عػدد ُ
 )69( 4062/4065طالباً وطالبةً.

السػػادس مػف طمبػة الماجسػػتير فػي طػػب أسػناف األطفػاؿ ويبمُػع عػدد الطّمبػػة
كمػا ت ّػـ تخػريت الفػوج ّ

الممتحق ػػيف بالبرن ػػامت لمع ػػاـ الج ػػامعي الح ػػالي  )5( 4062/4065ط ػػالبي ه ػػذا باإلض ػػافة إل ػػى
ُ

النوعيػة
برنامت االختصاص العػالي فػي ج ارحػة الفػـ والفكػيف الػذي أؤبػت نجاحػاً كبيػ اًر مػف خػالؿ
ّ
الجيػػدة لمخ ػريجيف والػػذيف أؤبت ػوا كفػػاءتهـ فػػي اإلمتحانػػات الدوليػػة واالقميميػػة والمحميػػة واسػػتطاعوا

اجتيازها بنجاح حيث تـ تخػريت الفػوج ال اربػع عشػر مػف هػذا البرنػامت فػي نهايػة الفصػؿ الد ارسػي
94

الؤػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 4062/4065ي ويبمػػع عػػدد الممتحقػػيف بالبرنػػامت لمعػػاـ الجػػامعي الحػػالي
( )63طالباً وطالبةً.
فزف دائرة طب األسناف تحرص عمى عقػد الػدورات السػريرّية فػي
النشاطات
وعمى صعيد ّ
ّ
العممية ّ

المخػػتص باإلضػػافة إلػػى قيامهػػا بتػػدريب العديػػد مػػف
عػػدة مواضػػيع تهػػـ طبيػػب األسػػناف العػػاـ و ُ
يستعدوف لتقديـ امتحانات الزمالة البريطانية.
األطباء في الدائرة الذيف
ّ
النشػػطة فػػي نشػػر
الكمي ػات ّ
كمي ػة طػػب األسػػناف تعػػد مػػف ّ
ػزف ّ
أم ػا عمػػى صػػعيد البحػػث العممػػيي فػ ّ
ّ
األبحػػاث العمميػػة فػػي المجػػالت المحميػػة والعالميػػة وبػػرغـ العمػػر القصػػير لمكميػػة فقػػد وصػػؿ عػػدد

األسػ ػػاتذة فيهػ ػػا إلػ ػػى ( )62أسػ ػػتاذي واألسػ ػػاتذة المشػ ػػاركيف إلػ ػػى ( )69جمػ ػػيعهـ حاصػ ػػموف عمػ ػػى
الترقيات األكاديمية مف الجامعة األردنية.
مؤسسػػات التّعمػػيـ العػػالي وعمػػى
وتسػػعى ّ
الكميػػة لمحصػػوؿ عمػػى شػػهادة الجػػودة مػػف هيئػػة اعتمػػاد ّ

كمي ػػات األس ػػناف حس ػػب
الكمي ػػة المرتبػ ػة ()694
عالميػ ػاً عم ػػى مس ػػتوى ّ
ّ
الص ػػعيد الع ػػالمي حقّق ػػت ّ
ّ
يطانية.
تصنيؼ ( )QS Ranking by Subjectالتّابع
لمؤسسة ( )QSالبر ّ
ّ

كما تـ في العاـ  4065عقد البرنامت الشامؿ فػي ز ارعػة االسػناف لمػدة عػاـ بالتعػاوف مػع مركػز
االستشػػارات والجمعيػػة األلمانيػػة لز ارعػػة األسػػناف ونقابػػة أطبػػاء االسػػناف ويشػػارؾ فػػي هػػذا الػػدبموـ
( )63طبي ػػب أس ػػناف م ػػف األردف والخ ػػارجي عممػ ػاً ب ػػأف ه ػػذا البرن ػػامت يعق ػػد لمع ػػاـ الخ ػػامس عمػ ػى
التوالي.
اإل نجازات خالؿ سنة :6106
 -6عقػ ػػد ورش عمػ ػػؿ ودورات فػ ػػي مختمػ ػػؼ التخصصػ ػػات مؤػ ػػؿ ز ارعػ ػػة االسػ ػػناف والمعالجػ ػػة المبيػ ػػة
السنية واإلنعاش القمبي.
والتركيبات
ّ
األطب ػ ػاء المتػ ػػدربيف تحػ ػػت إش ػ ػراؼ
ػؤرخ لعمػ ػػؿ أطبػ ػػاء االمتيػ ػػاز و ّ
 -4وضػ ػػع برنػ ػػامت واضػ ػػح ومػ ػ ّ
اإلستشارييف في الدائرة.
 -3تطوير قاعدة بيانات محوسبة ونظاـ لممفّات مرضى عيادات الطمبة.
التخصصػػات المختمفػػة ألغ ػراض
 -9تنفيػػذ تػػدريب س ػريري ُمبػػرمت لعػػدد مػػف أطبػػاء األسػػناف فػػي
ّ
امتحاف البورد األردني.
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ػالنفع
تخصػص ودقيػؽ وسػيعود ب ّ
 -6شػراء وتركيػب ()Cone Beam CTي وهػو جهػاز أش ّػعة ُم ّ
وتطور ُسُبؿ التّشخيص في الدائرة.
عمى المرضى
ّ
 -5تفعيؿ الممؼ اإللكتروني في عيادات طب األسناف.

الدائرة.
لمدائرة وتػيير
األرضيات في ّ
 -2عمؿ صيانة شاممة ّ
ّ
 -9افتتاح عيادة اختصاص جديدة.
ستقبمية:
الخطط الم
ّ
 -6العمؿ عمى إنشاء مبنى جديد لمقسـ السريري في كميػة طػب األسػناف بسػعة أكبػر وتجهيػزات
حديؤة والبدء بتنفيذ هذا المشروع.

 -4جعؿ الدائرة مرك اًز إقميمياً لمتعميـ الطبي المستمر.

 -3تركيب نظاـ محوسب لتنظيـ الدور في استقباؿ مراجعي عيادات االختصاص.
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دائرة التّمريض
السيد صخر الحياري.
مدير ّ
الدائرةّ :
القانونية أشواؽ النعيمات.
مرضة
ّ
الم ّ
مساعد المديرّ :
رؤساء ُّ
الشعب:
مرض القانوني عمي شراقة.
الم ّ
 رئيس شعبة تمريض التّعميـ المستمرُ :

مرض القانوني يوسؼ عابد.
 رئيس شعبة تمريض
ّ
الم ّ
العمميات والتّعقيـُ :
السعايدة.
مرض القانوني حمداف ّ
الم ّ
 رئيس شعبة تمريض مركز القمبُ :
القانونية عبير رشيد.
مرضة
ّ
 رئيس شعبة التّمريض ّ
الم ّ
السريريّ :

القانونية هيفاء الحمصي.
مرضة
 رئيس شعبة تمريض الوحدات
ّ
ّ
الم ّ
الخارجيةُ :
القانونية ليمى الخرابشة.
مرضة
ّ
الم ّ
 رئيس شعبة تمريض العناية الحثيثةّ :
نبذة عف الدائرة:
افتُتِحت دائرة التمريض منذ تأسيس المستشفى عاـ 6423ي ومنذ ذلؾ الحيف شهدت ال ّػدائرة تط ّػو اًر
يتفرع مف خاللها ( )34قسماً ووحدة.
ونمواً ممحوظيفي
وتتكوف الدائرة مف (ُ )5شعب ر ّ
ئيسية ّ
ّ
ّ

ػث تعمػؿ مػع بػاقي الػدوائر عمػى تقػديـ
الدائرة حمقػة وصػؿ بػيف جميػع دوائػر المستشػفىي حي ُ
وتُعتبر ّ
تخصػػص جميػػع مجػػاالت
تمي ػزة لممرضػػىي ضػػمف كػػادر تمريضػػي كفػػؤ
ّ
خدمػػة ورعايػػة ُم ّ
وم ّ
ومؤهػػؿ ُ

ػدربيف ف ػػي
الم ّ
كم ػ ّ
تخص ػػصي باإلض ػػافة إل ػػى كػ ػوادر ت ػ ّػـ تأهيمه ػػا لمعم ػػؿ ُ
عم ػػوـ التّمػ ػريض الح ػػديث و ُ
الصػار.
الرئوي
الخاصة بالكبار و ّ
ّ
مجاالت اإلنعاش القمبي و ّ
كميات التّمريض مف داخؿ وخارج المممكة وتشجيع البحث العممي
وتعمؿ ّ
الدائرة عمى تدريب طمبة ّ

التطوعية.
األياـ
ّ
المجتمع المحمّي مف خالؿ ّ
والعمؿ في خدمة ُ

العالمية
الجودة
ّ
كية إلى تطوير وتحفيز ودعـ كوادرها لتحقيؽ أهداؼ ّ
شار ّ
وتتطمّع الدائرة بزدارتها التّ ُ

بالمؤسسة.
الخاصة
الوطنية
و ّ
ّ
ّ
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اإلنجازات التي تحقّقت في دائرة التّمريض لعاـ :6105
الفنية:
 اإلنجازات
اإلدارية و ّ
ّ

 .6إعػػادة توزيػػع رؤسػػاء ال ّشػػعب والفػػروع فػػي الػ ّػدائرة بدايػػة عػػاـ 4065ي وذلػػؾ لالسػػتفادة مػػف
يبيػػة إدارّيػػة ناجحػػةي
المختمفػػةي وتكميػػؼ رؤسػػاء ُشػػعب وفػػروع ُجػ ُػدد كمشػػاريع تدر ّ
الخب ػرات ُ
ورديات في أقسامهـ.
لممستشفى ومسؤولي ّ
وتدريب ُمشرفي ّ
ورديات مسائي وليمي ُ
 .4البدء بتطبيؽ مشاريع األداء أو رفع الكفاءة التالية:
المستشػػفى باإلض ػػافة إل ػػى
 تػػدوير الكػ ػوادر التّمريضػ ّػية ب ػػيف جميػػع األقس ػػاـ والوحػػدات ف ػػي ُالفنيػػة والعمػػؿ عمػػى
التّػػدوير داخػػؿ أقسػػاـ ال ّشػػعبة نفسػػها وبػػيف ال ّشػػعب لتػطيػػة الكفػػاءات ّ
مرضيف.
الم ّ
تطوير ُ
مرض قػانوني
مرض ُمشارؾ إلى ُم ّ
تـ تحويمهـ لمعمؿ مف وظيفة ُم ّ
الم ّ
مرضيف الذيف ّ
 تدوير ُفنياً.
والعمؿ عمى تدريبهـ ّ
ػائية
 تػػدوير الك ػوادر التّمريضػ ّػية بػػيف األقسػػاـ مؤػػؿ أقسػػاـ األطفػػاؿ مػػع الخػػداجي مبنػػى ّالنسػ ّ
تخصصة.
الم ّ
والتّوليدي الوحدات ُ
مرضػػةُ /ممػ ّػرض /قػػانونيُ /مشػػارؾ/
(م ّ
بمسػ ّػميات ُمختمفػػة ُ
 .3تعيػػيف ك ػوادر تمريضػ ّػية جديػػدة ُ
ػدرب) باالتّف ػػاؽ م ػػع و ازرة العم ػػؿ ومش ػػروع التّػػدريب والتّش ػػػيؿ له ػػذا الع ػػاـ وبع ػػدد
قابم ػػة ُمت ػ ّ
(.)30
الخاصة بالكوارث والطوارئ.
الخطط
 .9وضع ُ
ّ
العام ػػةي
المش ػػاركة بالمج ػػاف
ّ
العمي ػػاي الج ػػودة ُ
الداخمي ػػة مؤ ػػؿ( :لجن ػػة اإلدارة ُ
العمي ػػاي الس ػػالمة ّ
ُ .6
كمية التمريض
وغيرها) والمجاف
الخارجية مؤؿ( :لجاف المجمس التمريضي األردنيي لجاف ّ
ّ
دولية ومنها ".)"USAID
ولجاف ومشاريع ّ
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األرضيات.
 .5توسعة وحدة غسيؿ الكمى وتػيير
ّ
 .2دمػػت مسػػتودع الطػػابؽ الخػػامس مػػع الػ ػ ػ " "M.ICUودمػػت مسػػتوع الطػػابؽ الؤّالػػث مػػع ال ػ ػ ػ
"."S.ICU
المعدات والمواد الالزمة مؤؿ:
 .9توفير العديد مف األجهزة و ّ
إلكترونية ألقساـ ال ػ ػ (.)ICUs
أسرة
ّ
 أجهزة ُمراقبة ( )Bed side Monitorو ّ
 عربات أدوية وطوارئ لمطوابؽ.
 عربات ( )Dressing Trolleyو(.)I.v Care
 حاضنات لقسـ الخداج.
 كراسي لوحدة الكمى.
 .4استحداث غرفة جديدة في قسـ (.)IVF
.60

النظيؼ في قسـ الوالدة.
استحداث غرفة نفايات وغرفة غسيؿ لػير ّ

.66

المشاركة في تسهيؿ مهاـ امتحانات البورد.
ُ

الخاصة بخدمة المجتمع المحمّي:
 اإلنجازات
ّ
التطوعيػػة فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ
الطبيػػة
األيػػاـ
ّ
ّ
مرضػػة فػػي ّ
وم ّ
ُ .1مشػػاركة ح ػوالي (ُ )90م ّ
مرض ػاُ ُ
المممكة عمى مدار العاـ.
التؤقيفية لممجتمع المحمّيي مؤؿ:
العممية و
األياـ
ّ
ّ
 .2القياـ بالعديد مف ّ
 يوـ تؤقيفي حوؿ مرض السرطافي بتاريخ .4065/4/44حساسية القمحي بتاريخ .4065/9/5
 يوـ تؤقيفي حوؿ مرضّ
المشاركة في يوـ التّػيير.
 -نشاط ُمكافحة التّدخيف مف خالؿ ُ
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التدريبية:
العممية و
 اإلنجازات
ّ
ّ
درب
درب ( )ACLSو( )9آخريف لدورة ُم ّ
مرضيف لدورة ُم ّ
 .1تنسيب وتأهيؿ عدد (ُ )9م ّ
ؤسس.
الم ّ
مرضيف لدورة ُم ّ
وم ّ
درب ( )BALSبالتّعاوف مع ُمستشفى الممؾ ُ
(ُ )BLS

يضية عمى دورات األإنعاش القمبي ()ACLS, BLS, BALS, NRP
 .2تدريب الكواد التّمر ّ
مف قبؿ ُشعبة التّعميـ الداخمي.

وردية
آلية
التعامؿ مع جهاز ( )CPRخالؿ ال ّ
يضية عمى ّ
 .3تدريب جميع الكوادر التُمر ّ
ُ
الصباحية ضمف برنامت ُمعتمد مف قبؿ الدائرة.
ّ

وعددهـ
النخاع العظمي
عامؿ مع مرضى زراعة ُ
ُ
 .4تدريب كوادر تمر ّ
يضية ُم ّ
تخصصة لمتّ ُ

تـ إجراء ( )6حاالت خالؿ العاـ.
مرضةي ُ
وم ّ
(ُ )66م ّ
حيث ّ
مرضاُ ُ
الورديات الؤّالث مع
كمشرفي تمريض وعمى
ّ
وم ّ
 .5تدريب عدد (ُ )62م ّ
مرضة لمعمؿ ُ
مرضاُ ُ

المناوب.
ُمشرفي التّمريض ُ
(صحة بالػيف
التخصصات
األردنية في ُمختمؼ
كمية التّمريض في الجامعة
ّ
ّ
 .6تدريب طمبة ّ
ّ
(تخصص
()6ي إدارةي ُمكؤّؼي نفسيي وغيرها) مف حممة درجة البكالوريوسي وتمريض
ّ
سريري) مف حممة الماجستير.

جنسيات عر ّبية.
مرضيف مف
ّ
 .7تدريب ُم ّ

لمسرطاف.
الرعاية
ّ
التمطيفية في مركز الحسيف ّ
مرضة في مجاؿ ّ
وم ّ
 .8تدريب (ُ )45م ّ
مرضاُ ُ
يضية حوؿ سالمة المرضى.
 .9مشروع تحسيف ؤقافة الكوادر التّمر ّ

المستشفى.
األياـ
ّ
المؤتمرات و ّ
 .11حضورالعديد مف الكوادر التّمر ّ
العممية مف خارج ُ
يضية ُ

المناوبيف عمى
لمشرفي التّمريض (ُ )Action Plan
 .11تصميـ نماذج ُخطّة عمؿ يومي ُ
ستمرة لمعناية
ّ
الم ّ
المتابعة ُ
المختمفةي وتزويد مكتب التّمريض بها وذلؾ لضماف ُ
الورديات ُ
يضية.
التّمر ّ

الجودة:
 إنجازات
خاصة بمتطمّبات ّ
ّ

المختمفة في المستشفى.
المشاركة في إعداد وتحديث ّ
السياسات ُ
ُ .1
العامة.
المشاركة في لجاف ّ
الجودة وضبط العدوى و ّ
السالمة ّ
ُ .2
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لمتابعة
 .3تكميؼ ُ
ضّباط جودة ُج ُدد في األقساـ ليكونوا حمقة وصؿ مع مكتب الجذودة ُ
الجودة وتوؤيقها.
تطبيؽ معايير ّ

السادس)
لمراقبة األداء ّ
مرضيف (رعاية الحوامؿي الولدةي الطّابؽ ّ
لمم ّ
 .4تكميؼ ُم ّ
الفني ُ
مرضيف ُ
والعمؿ عمى تصويب األداء.
لمشاركة في مشاريع التّحسيف (.)FMEA, RCA
 .5ا ُ
التصحيحية.
الخطط
 .6تحديد مؤ ّشرات قياس األداء في كؿ قسـ وتحميمها وقياسها ووضع ُ
ّ

لمعمميات وقسـ
 .7استبداؿ ال ّشراشؼ والمراييؿ المصنوعة مف القماش بأُخرى ()Dispsable
ّ
اإلنعاشي واستخداـ ( )Wrapping Packageلتػميؼ المواد.

ستقبمية:
الرؤى والمشاريع الم
ّ
ّ
عممية مف شأنها رفػع مسػتوى رضػا
ُسس ّ
 .1تقديـ خدمات تمر ّ
يضية ذات جودة عالية قائمة عمى أ ُ
المرضى وذويهـ.

يضية الموجودة واختيػار الكفػاءات منهػا لمماكػاف
شابة مف الكوادر التمر ّ
يضية ّ
 .2إعداد قيادات تمر ّ
القيادية المطموبة.
ّ

يضية مف خالؿ:
 .3تحسيف األداء ورفع الكفاءات التّمر ّ
يبية.
 تحديداألولوليات واالحتياجات التّدر ّ
ّ
تخصصة لمكوادر.
 -عمؿ دورات ُم ّ

مرضػ ػػات عمػ ػػى جميػ ػػع الوحػ ػػدات واألقسػ ػػاـ
 االسػ ػػتمرار فػ ػػي ّالم ّ
الم ّ
مرضػ ػػيف و ُ
عمميػ ػػة تػ ػػدوير ُ
(.)Cross-training Programs

لمتابعػة
مرضػيف ّ
الج ُػدد وتحديػد ُمم ّػرض ُم ّ
بالم ّ
تخصػص ُ
 تطوير البرنػامت التّعريفػي الخػاص ُتدريبهـ وتعميمهـ في األقساـ.

 .4إنجاز مشروع إعادة هيكمة مشروع قسـ التّعقيـ المركزي والتّحضير.
 .5إنجاز مشروع إعادة هيكمة مشروع قسـ التّعقيـ المركزي والتّحضير.
توسػػطة فػػي األقسػػاـي إضػػافةً لمشػػروع وحػػدة
الم ّ
المرّكػزة لمركػػزي العنايػػات ُ
 .6إتمػػاـ مشػػروع العنايػػة ُ
وغرفة اإلجراءات في الطابؽ الؤّاني.
( )Intermediateلقطفاؿ ُ

 .7العمؿ عمى رفع مستوى رضا الموظّفيف مف خالؿ:
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الوظيفيػة فػي ال ّػدائرة وحسػب نظػاؽ العمػؿ لكػؿ
المس ّػميات
ّ
 تعديؿ الوصؼ الوظيفي لجميع ُقسـ.

الفنية.
 -تصميـ نموذج داخمي لتقييـ الموظّفيف يعكس الوصؼ الوظيفي والكفاءة ّ

المس ػػتحدؤة مؤ ػػؿ (وح ػػدة الط ػػب
 .8العمػػؿ عم ػػى تحدي ػػد الهيك ػػؿ التّنظيم ػػي لم ػػدائرة وادخ ػػاؿ األقس ػػاـ ُ
النفسيي طوارئ الوالدة) عمى الهيكؿ التّنظيمي.
ّ

وعالميػاًي بحيػث
محميػاً
ّ
المعتمدة ّ
 .9االستمرار في توفير الكوادر التّمر ّ
يضية بنسب ُمتقاربة مع تمؾ ُ
يضية ال ّشاممة ()Total Care
تُساعد عمى تطبيؽ نموذج الرعاية التّمر ّ
.11

تخص ػػص ف ػػي مج ػػاالت العناي ػػة التمريض ػ ّػية مؤ ػػؿ
الم ّ
عم ػػؿ ف ػػرؽ م ػػف الك ػػادر التّمريض ػػي ُ

.11

خاصػ ػػة
تػ ػػوفير المعػ ػ ّػدات واألجه ػ ػزة الالزمػ ػػة مؤػ ػػؿ (اسػ ػػتبداؿ أسػ ػ ّػرة اإلنعػ ػػاش بعربػ ػػات نقػ ػػؿ
ّ

.12

الخاصة بالتّمريض.
النماذج
إنجاز مشروع حوسبة ّ
ّ

(….)D.M, I.V Care, Pain
أسرةي أجهزة وغيرها).
لممرضىي ّ
.13

المستش ػػفى إس ػػوةً بالوح ػػدات
العم ػػؿ عم ػػى اس ػػتحداث زي تمريض ػػي رس ػػمي جدي ػػد لطواب ػػؽ ُ

.14

لمدائرة.
ربط الحوافز مع األداء والتّقييـ المرحمي مع العمؿ عمى رفع نسبة الحوافز ّ

الزي الرسمي.
تخصصة مف حيث تػيير لوف ّ
الم ّ
ُ
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الصيدلة
دائرة ّ
حمور.
مديرة الدائرة :د .خولة أبو ّ
مساد.
مساعد المدير:
ّ
الصيدالنية إيماف ّ
شعب:
رؤساء ال ّ
 رئيس شعبة الصيدليات الداخمية :الصيدالنية فداء يوسؼ.
سروجية".
 رئيس شعبة صيدليات العيادات الخارجية :الصيدالنية عانود "شيخ
ّ
نبذة عف الدائرة:
رسالة الدائرة:
تُعتبر دائرة الصيدلة مػف أكؤػر األقسػاـ حيويػة فػي المستشػفى وهػي تتبػع مباشػرة الػى المػدير العػاـ
في الهيكػؿ التنظيمػي لممسشػتفىي حيػث يشػارؾ العػامموف فػي تقػديـ الرعايػة الصػحية المتميػزة مػف
خالؿ التعامؿ اليومي والمستمر مع محتاجي الخدمة والطاقـ الطبي عمى مدار ( )49ساعة.
وزعة عمى طوابؽ المستشفى ومبنى العيادات الخارجية منها
يوجد في المستشفى ()46
صيدلية ُم ّ
ّ

ػيدلية ط ػ ػوارئ
ػيدلية لتحضػ ػػير األدويػ ػػة
ػيدلية لتحضػ ػػير العقػ ػػاقير الخط ػ ػرة وصػ ػ ّ
الكيماوي ػ ػة وصػ ػ ّ
ّ
صػ ػ ّ
يدية لمخداج.
وصيدلية مناوبة تعمؿ ( )49ساعة باإلضافة إلى
صيدلية تحضير األدوية الور ّ
ّ
ّ

الدائرة ُّ
الشعب والفروع التّالية:
تضـ ّ
الخارجية.
صيدليات العيادات
 ُشعبةّ
ّ
المنوميف.
 ُشعبةّ
صيدليات المرضى ّ
المنوميف.
 فرعّ
صيدليات المرضى ّ

المناوبة والكيماوي والعقاقير الخطرة.
 فرعّ
صيدليات الطوارئ و ُ
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الصيدالنية المباشرة:
 الخدمة
ّ
ػيدليات
ػيدالنية لمرضػى العيػادات
 تُ ّالخارجيػة مػف خػالؿ ( )9ص ّ
ّ
الصيدلة الخدمػة الص ّ
قدـ دائرة ّ
موزعة في مبنى العيادات والطّوارئ.
خارجية ّ
ّ

الموزعػة
قدـ الخدمة
ػيدليات ّ
 تُ ّالساعة مػف خػالؿ الص ّ
ّ
المنوميف عمى مدار ّ
الصيدالنية لممرضى ّ
ػيدليتي الطػػابؽ الؤػػاني والؤال ػػث تمهيػػداً ل ػػدمت
فػػي جميػػع طواب ػػؽ المستشػػفىي وقػػد ت ػ ّػـ دمػػت ص ػ ّ
ػيدلية ُمناوبػػة تعمػػؿ عمػػى مػػدار
ػيدلية مركزّيػة واحػػدةي وصػ ّ
ػيدليات المرضػػى المنػ ّػوميف فػػي صػ ّ
صػ ّ
الساعة.
ّ

الجودة واالعتماد:
ّ 
الجودة المطموبة.
المختمفة وانجاز تقارير ّ
لجودة في لجاف ّ
لضّباط ا ّ
المشاركة الفاعمة ُ
الجودة ُ
ُ
 تدريب طمبة الصيدلة:
األردنيػة وغيرهػػا مػػف الجامعػػات األُخػػرى (بكػػالوريوس
كميػة الصػػيدلة فػػي الجامعػػة
ّ
تػػدريب طمبػػة ّ
المستشفى.
صيدلة -دكتور صيدلي) في
ّ
صيدليات ُ

 العالقة مع دائرة العطاءات:

الصيدلة في لجاف تقدير استهالؾ األدوية تمهيداً إلعداد عطاءات عاـ 4065
 تمؤيؿ دائرة ّومتابعة ركودها وتوفيرها حسب قوائـ
والتي مف مهامها دراسة ُم ّ
عدالت استهالؾ األدوية ُ

المعتمدة واعداد تقارير لوضع الحموؿ المناسبة الدارة مخزوف الدواء بصورة دورّية
األدوية ُ
المعنية مف خالؿ المدير العاـ.
الجهات
ّ
وعرضها عمى لجنة األدوية وتعميمها عمى ّ

عية وطمبات
 ُمشاركة صيادلة دائرة الصيدلة في لجاف العطاءات لدراسة عطاءات األدوية الفر ّالمشاركة في لجاف االستالـ.
ال ّشراء وكذلؾ ُ
ستجدات
الم ّ
 التّقميؿ مف ُكمفة عطاءات األدوية مف خالؿ االختيار األمؤؿ لقدوية بناءاً عمى ُاالقتصادية.
العممية و
ّ
ّ
المستشفى.
 التّقميؿ مف ُكمفة األدوية ُمنتهيةّ
الصالحية بتدويرها في ُ
 العالقة مع دائرة الحاسوب:

الصػػيدالني
التّنسػػيؽ مػػع مكتػػب الحاسػػوب لالسػػتفادة مػػف التكنولوجيػػا
ّ
الطبيػػة ليػػتـ تفعيػػؿ دور ّ
المؤمى.
لتقدير ّ
الرعاية ُ



فاقيات:
اال تّ ّ

المختمفة األُخرى.
المستشفى و ّ
ومراجعة االتّ ّ
الجهات ُ
المبرمة بيف ُ
فاقيات ُ
المساهمة في وضع ُ
ُ
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 التّمثيؿ الخارجي:
الرشػػيد لقدويػػة (المجػاف الفنيػػة لممرشػد العالجػػي الػػوطني ()RDL
 المجنػةّ
التوجيهيػة لالسػتخداـ ّ
لعاـ .)4065
الموحػ ػد لع ػػاـ ( 4065لجن ػػة العط ػػاءات المركزّيػ ػةي لجن ػػة االس ػػتالـي المج ػػاف
 عط ػػاءات ال ّشػ ػراءّ
الفنية).
ّ

 ُمشاركة الدائرة بممؤّميف في لجاف مؤتمر صيادلة القطاع العاـ.العام ػػة لمػ ػػذاء
المختمف ػػة ف ػػي و ازرة الص ػ ّ
 ُمش ػػاركة ال ػ ّػدائرة ف ػػي المج ػػاف الص ػ ّػحة و ّ
المؤسس ػػة ّ
ػحية ُ
الدواء.
وّ

 المشاركة الفاعمة في العديد مف لجاف المستشفى ،وىي:
 -لجنة األدوية.

التنفيذية.
 المجنةّ

الجودة العميا.
 لجنة ّ لجنة الشكاوى واالقتراحات. لجنة البحث العممي. -لجنة منع العدوى.

الرئوي.
 لجنة اإلنعاش القمبي و ّائية.
 لجنة ّالدراسات الدو ّ


لجنة األدوية:

 تفعيؿ اجتماعات دورّية لمجنة األدوية بحضور أعضاء ُممؤّميف لكافّة قطاعات الفريؽ الطبيومعالجة
يدالنية ّ
الص ّ
الممارسة ّ
الجيدة ُ
ذات العالقة باستخداـ األدوية مف خالؿ تطبيؽ مفهوـ ُ
الجودة العالية وبأفضؿ األسعار
المتعمّقة باألدوية بما ُيحقّؽ توفير األدوية ذات ّ
المشاكؿ ُ
المستشفى.
داخؿ ُ

لمنظر فيها واقرارها وتعميمها عمى األقساـ
 رفع توصيات واقتراحات المجنة إلى المدير العاـ ّومتابعة تنفيذ هذ الق اررات باستمرار.
ّ
المعنية ُ
المستشفى
الم ّ
الرعاية الدو ّ
ستجدات الدو ّ
ائية واعتماد كؿ ما ُيضيؼ إلى ّ
ائية في ُ
 ُمناقشة آخر ُالم ّبررة.
بما يضمف ّ
فعالية األدوية وأمانها بال ُكمفة ُ
الداخمي:
 التّدقيؽ ّ
الصرؼ واالستهالؾ لقدوية.
المشاركة في لجاف ال ّجرد وضبط ّ
آليات ّ
ُ
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الخارجية:
 التعميـ المستمر وال ّنشاطات
ّ

يضية.
عممية عف األدوية لكافّة الكوادر
الطيبسة والتمر ّ
 استمرار عمؿ ُمحاضرات ّّ

المؤمى لكافّة المرضى والتّوعية
الطبية
األياـ
الص ّ
التطو ّ
ّ
المشاركة في ّ
الرعاية ّ
عية لتقديـ ّ
يدالنية ُ
 ُّ
العالجية لهـ عمى استخدامات هذ العالجات.
ّ
الدائرة لمعاـ :6106
 أىـ إنجازات ّ
الخارجية ومبنى الطّوابؽ لخدمة
صيدليتيف جديدتيف في مبنى العيادات
 .6افتتاح
ّ
ّ
المنوميف بهدؼ تخفيؼ العبء عف المريض
المرضى ُ
المراجعيف والمرضى ّ
صيدالنية ُمباشرة وسريعة.
ومرافقيه وتقديـ خدمة
ّ
ُ

المستشفى
السريرّييف في ّ
الصيادلة ّ
 .4تعييف عدد مف ّ
الدائرة لمعمؿ في طوابؽ ُ

المباشرة لممرضى.
الخارجية بهدؼ تقديـ الخدمة
المختمفة والعيادات
ّ
ّ
الصيدالنية ُ
ُ

الصيدالني
المختمفة لمكادر الطبي والتّمريضي و ّ
 .3عمؿ العديد مف ورشات العمؿ ُ
المستشفى.
في ُ
الخارجيةي والذي يهدؼ لتوعية
الدوائي في العيادات
 .9افتتاح مركز التّؤقيؼ ّ
ّ
المرضى حوؿ االستخداـ األمؤؿ واآلمف لقدوية.

الدولية
االعتمادية
لمحصوؿ عمى
 .6العمؿ الدذؤوب مف كافّة العامميف في ّ
ّ
ّ
الدائرة ُ
(.)JCI

لمدائرة لمعاـ :6107
الرؤى الم
ستقبمية ّ
ّ
ّ

المنوميف.
 إنشاء مركز لتحضير األدوية والتّػذية الور ّيدية لممرضى ّ

المختمفة.
الدائرة والقطاعات
تعميمية
 االستمرار في عقد دوراتداخمية لموظّفي ّ
ّ
ّ
ّ
الطبية ُ

الرضا
 توفير فُرص التّدريب والتّطوير لمعامميف بما يضمف تحقيؽ معايير ّالجودة ورفع مستوى ّ
لدى العامميف ومتمقّي الخدمة.

الخارجية.
ومراجعي العيادات
 االتسمرار في عقد ّأياـّ
ّ
توعوية لممرضى ُ
المساهمة في يوـ التّػيير.
 ُجياً.
يدالنية
داخمياً وخار ّ
ّ
الص ّ
المشاركة في المؤتمرات ّ
ُ -
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الدوائر المساندة
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المالية
دائرة الشؤوف
ّ
النجداوي.
السيد حساـ ّ
 مدير الدائرةّ :

السيد محمود عوض.
 مساعد المديرّ :
شعب:
 رؤساء ال ّ

السيد أكرـ مسمّـ.
ّ

السيد عزمي العيسوي.
 رئيس شعبة الرواتب واالدخار والحوافزّ :السيد عباس العويدي.
 -رئيس شعبة التّدقيؽّ :

السيد عبد الكريـ عبيدات.
العامة وال ّنفقاتّ :
 رئيس شعبة الحسابات ّالسيد خالد الحياري.
 رئيس شعبة الموازنة والتّخطيط والتكاليؼّ :السيد ماهر أبو حطب.
 -رئيس شعبة اإليراداتّ :

المالية مف أربع شعب ،ىي:
شؤوف
تتألّؼ دائرة ال ّ
ّ
ُ -6شعبة الرواتب والحوافز.
ُ -4شعبة النفقات.

ُ -3شعبة التدقيؽ الداخمي.
ُ -9شعبة الموازنة والتخطيط المالي.

اإلنجػػػػػازات:
المعمّقة من ُذ عاـ (4064ي)4066ي وتسديد نسبة
المستشفى و ُ
المستحقّة عمى ُ
 تسديد ال ّذمـ ُكبيرة مف ذمـ (4066ي4069ي.)4063

عمافي وعقد
 تجديد االتّ ّفاقية مع و ازرة الصحة وصندوؽ التّأميف الصحي وبنؾ القاهرة ّ
لمجمعية.
األسرة البيضاء حوؿ تأجير موقع البقّالة
جمعية
فاقية مع
ّ
ّ
اتّ ّ
ّ

األردنيةي شركة
فاقيات مع ( )6شركات مف قطاع الكهرباء وهي (شركة الكهرباء
ّ
 عقد اتّ ّالسم ار لتوليد الكهرباء وشركة كهرباء
توزيع الكهرباءي شركة الكيبالت
ّ
الوطنيةي شركة ّ
إربد).
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األردنية.
الجامعة
ّ
الصحي لمعامميف في ّ
 تحديث شاشة استفسار لبيانات التّأميف ّالمحاسبة في الطابؽ األرضي
 تخفيؼ اإلجراءات عمى المرضى مف خالؿ وضع موقع ُبصيدلية الوصفات االستم اررّية..
خاص
ّ
المستشفى.
المش ّكمة داخؿ ُ
المشاركة في مختمؼ المجاف ُ
 ُبالرواتب لتكوف ُمتاحة لمموظّفيف مف خالؿ
 تفعيؿ كافّة تفاصيؿ االقتطاعاتّ
الخاصة ّ
شاشات الحاسوب.

المالية مف خالؿ نظاـ الحاسوب.
المطالبات
ّ
 إصدار ُآلياً عمى رواتب الموظّفيف مف خالؿ كاتب العيادة
 ربط ذمـ موظّفي المستشفى وتحويمها ّمباشرة.

 تأميف األؤاث الالزـ لبعض الموظفيف وتحديث بعض آالت الطّباعة في الدائرة.ستقبمية:
الطّموحات والتطمُّعات الم
ّ

الصرؼ والقيد والحواالت وعمؿ شجرة حسابات بحيث تكوف كؿ دائرة أو
 حوسبة سندات ّ
المتاحة
مكتب جهة بحد ذاتها لها
بالم ّ
ّ
خصصات ُ
مخصصاتهاي بحيث يصدر تقرير فوري ُ
لكؿ بند مف بنود الموازنة.

 حوسبة طمبات ال ّشراء بحيث ينعكس عمى الموازنة مباشرة.

لموردي المستشفى بحيث ُيمكف لم ّشركات االطّالع
 استحداث شاشة
خاصة بال ّذمـ ّ
ّ
الدائنة ّ
عمى حسابهـ لدى المستشفى مباشرة مف خالؿ اإلنترنت.
وخاصةً إعفاءات الديواف
 تفعيؿ األرشفة في الدائرة لضماف سهولة الرجوع لموؤائؽ
ّ
الممكي وو ازرة الصحة.

التشػيمية في
الدراسات والتّكاليؼ في شعبة الموازنة لتتوائـ مع نظاـ ال ُكمفة
 تفعيؿ فرع ّ
ّ
المستشفى.
ُ
الدائرة وتزويدها باألجهزة والطابعات الحديؤة.
 استكماؿ تحديث ّ
تخصصة.
 إشراؾ أكبر عدد ممكف مف العامميف في الدائرة في دروات ُم ّ

المدنية والتّأميف
الربط مع رواتب دائرة األحواؿ
 استؤمار الحكومة
ّ
ّ
اإللكترونية واستؤمار و ّ
الصحي.
لبوابات الكراج االستؤماري.
 استحداث برنامت آلي ومقص آلي ّ
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دائرة العطاءات والتزويد
 مدير الدائرة :اآلنسة لبنى العضايمة.
 رؤساء الشعب:

السيد أحمد المندحاوي.
 رئيس شعبة المستودعاتالطبيةّ :
ّ
السيد حساـ النعيمات.
 رئيس شعبة المستودعات غيرالطبيةّ :
ّ

السيد عمي مرعي.
 رئيس شعبة التّدقيؽ ومحاسبة المستودعاتّ :يدالنية فداء يوسؼ.
الص ّ
 رئيس شعبة األدويةّ :السيد أميف حالحمة.
 رئيس شعبة المشترياتالمحمية واإلحاالتّ :
ّ
 إنجازات الدائرة لمعاـ :6106
المحمية:
عية و ّ
 العطاءات المركزية والشراءات الفر ّ


عطاء.
بمع عدد العطاءات المركزّية لمعاـ )633( 4066
ً



إجمالية ( )462594دينا اًر.
عية ( )29شراءاً بقيمة
ّ
ال ّشراءات الفر ّ



إجمالية ( )4356695235دينا اًر.
المحمية ( )966شراءاً بقيمة
ال ّشراءات
ّ
ّ



إجمالية ( )653965999دينا اًر.
المباشرة ( )669شراءاً بقيمة
ّ
ال ّشراءات ُ



إجمالية ( )624969336دينا اًر.
الطبية ( )46شراءاً بقيمة
قطع الػيار لقجهزة
ّ
ّ



إجمالية ( )64066دينا اًر.
الطبية ( )96شراءاً بقيمة
قطع الػيار لقجهزة غير
ّ
ّ

الحاسوبية عمى نظاـ الموازـ الخاص بالمستودعات المركزّية لعاـ
المستندات
ّ
 بمع إجمالي ُ
موزعة كاآلتي:
 4065بيف إدخاؿ واخراج (ُ )659906مشستنداً ّ
الطبية العامة (ُ )49494مستنداً.
المستهمكات
ّ
ُ مستودع ُ
تخصصة (ُ )62352مستنداً.
الم ّ
المستهمكات ُ
ُ مستودع ُ
ُ مستودع األدوية (ُ )93343مستنداً.
ُ مستودع الموازـ المخبرّية (ُ )9044مستنداً.
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ُ مستودع التّمويف (ُ )46935مستنداً.
ُ مستودع األسناف (ُ )9466مستنداً.
القرطاسية (ُ )4493مستنداً.
ُ مستودع
ّ
ُ مستودع التّدبير (ُ )4340مستنداً.
الصيانة وقطع الػيار (ُ )6693مستنداًي ُيضاؼ لها إدخاالت األعماؿ
ُ مستودع ّ
اإلنشائية والمحروقات غير المحوسبة.
ّ
الطبية (ُ )4923مستنداً.
المعدات
 األجهزة و ّ
ّ
المساعدة (ُ )64962مستنداً.
ُ مستودع األجهزة
ّ
الطبية ُ
الخاصة لجميع ال ّشعب واستحداث سياسات جديدة والػاء
 تحديث سياسات واجراءات الدائرة
ّ
الجودة.
بعضها بما ُي ّمبي حاجة العمؿ وحسب ُمتطمّبات ّ
 لجنة مقاصة لإلعارات:

تمت بيف المستشفى وكؿ مف و ازرة
إنجاز المقاصة
ّ
المالية لإلعارات واالستعارات التي ّ

الممكية والمركز الوطني لمس ّكري ومركز الحسيف ومستشفى الممؾ
الطبية
الصحة والخدمات
ّ
ّ
ّ

األردنية.
الجامعة
ّ
المؤسس ومستشفى األمير حمزة وعيادة الطّمبة في ّ
ّ

وحد:
الم ّ
 توفير جميع األدوية الواردة في قائمة األدوية ّ
الرشيدة مف خالؿ ال ّشراء ُ
الرشيدة مف خالؿ دائرة ال ّشراء
 العمؿ باستمرار لتأميف جميع األدوية الواردة في قائمة األدوية ّوحدي وبما يضمف توافُر األدوية باستمرار وبأسعار ُمنافسة.
الم ّ
ُ
تـ اعتمادها مف قبؿ لجنة األدوية
مؤسسة الػذاء و ّ
 ُمخاطبة ّالدواء إلضافة العالجات التي ّ
حدؤة.
الم ّ
لقائمة األدوية ّ
الرشيدة ُ

المستودعات واألجهزة.
ألوؿ ّ
مرة بما في ذلؾ ُ
 تشكيؿ لجنة لدراسة المواد التي تُطمب ّ
الطبية.
المعدات
المستشفى و ّ
ّ
 تفعيؿ وتحديث شاشات حد الطمب لضماف توفّر األأدوية في ُ
السابقة.
 العمؿ عمى إنجاز ّ
لمسنوات ّ
عمميات اإلتالؼ ّ

الممتزميف ( Black
المورديفي والعمؿ عمى تفعيؿ قوائـ ّ
 تحديث قوائـ ّ
لممورديف غير ُ
.)Supplieses
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الصيانة وصرفها
الطبية وغير
 البدء بزدخاؿ المحروقات والػازات
ّ
ّ
الطبية في أرصدة ُمستودع ّ
عمى األقساـ.
الحالية:
المشاريع
ّ
احية والتي تعود لفترات
الشخصية مف أجهزة
العهدة
ّ
ومعدات وأدوات جر ّ
ّ
 -6حوسبة ُعهدة األقساـ و ُ
العهدة.
قديمة قبؿ بداية عاـ  4005تمهيداً لتفعيؿ حوسبة ُشعبة ُ
 -4تفعيؿ برنامت تدريبي لتطوير الكوادر البشرّية.
المستقبمية:
التطمّعات
ّ
ممػا ُيم ّكػف مػف الوصػوؿ إلػى
 -6العمؿ عمى أف يكوف ّ
لمدائرة نظػاـ ُمشػتريات عمػى اإلنترنػتي ّ
السػوؽ المحمػػي لزيػػادة فُرصػػة
ػورديف ّ
الجػ ُدد فػػي ّ
ػورديف والتّو ُ
اصػؿ مػػع المػ ّ
أكبػػر عػػدد مػػف المػ ّ
ػادة ب ػػالجودة المطموب ػػة وبأق ػػؿ
الحص ػػوؿ عم ػػى الم ػ ّ
المستش ػػفى م ػػف ُ
التّن ػػافُس بي ػػنهـ وتمك ػػيف ُ
األسعار.

المالي ػة بشػػكؿ
 -4ربػػط نظػػاـ الحاسػػوب الخػػاص بػػدائرة العطػػاءات والتّزويػػد بمؤيمػػه فػػي الػ ّػدائرة
ّ
المستشفى.
كامؿ وباقي ّ
الدوائر في ُ
 -3ربط نظاـ الحاسوب الخاص بدائرة العطاءات والتزويػد فػي المستشػفى مػع مؤيمػه فػي دائػرة
العطاءات المركزّية.

المستودعات داخؿ دائرة العطاءات والتّزويد.
-9
ّ
إمكانية وضع دراسة لتفعيؿ ُمحاسبة ُ
ػوبياً بهػدؼ
لممشػتريات عمػى موقػع دائػرة العطػاءات حاس ّ
 -6عرض استدراج عروض األسعار ُ
المرديف لتقديـ عروض أسعار.
ّ
التوسع بقائمة ُمشاركة أكبر عدد مف ّ
المحميػػة بمػػا ينسػػجـ مػػع نظػػاـ الم ػوازـ واألشػػػاؿ
بالمشػػتريات
 -5تحػػديث ال ّشاشػػات
ّ
ّ
الخاصػػة ُ
عدؿ لعاـ .4066
الم ّ
ُ
 -2تفعيؿ نظاـ الباركود في المستودعات المركزّية.
الصالحة.
 -9بدء تفعيؿ مستودع المواد غير ّ

ومستودعاتها.
 -4إنشاء مبنى جديد لدائرة العطاءات والتّزويد ُ
استكماؿ تفعيؿ البريد اإللكتروني لرؤساء ال ّشعب (األرشفة).
-60

-66

تحديث الموقع اإللكتروني لدائرة العطاءات عمى شبكة اإلنترنت.
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البشرية
دائرة الموارد
ّ




السيدة النا محيالف.
مديرة ّ
الدائرةّ :

النابمسي.
السيد محمد حسف ّ
مساعد المديرّ :

رؤساء الشعب:

السيد محمد المزّيف.
 رئيس شعبة الموظّفيفّ :الجمرة.
السيد عمي ّ
 -رئيس شعبة األطباءّ :

السيد عمي المحاسنة.
 رئيس شعبة الخدماتاإلدارية والتّدريبّ :
ّ
السيد عامر السميماف.
 رئيس شعبة التّدقيؽّ :

إنجازات الدائرة لمعاـ :6106
التنفيذي ػػة لم ػػدائرةي والت ػػي تش ػػمؿ الفتػ ػرة م ػػا ب ػػيف
اتيجية
ّ
 .6تنفي ػػذ بع ػػض أه ػػداؼ الخطّ ػػة االس ػػتر ّ
(.)4069-4069

المنتهي ػػة خ ػػدماتهـ م ػػف الع ػػاـ  6424ولػاي ػػة ع ػػاـ
المس ػػتقيميف و ُ
 .4إت ػػالؼ ممفّ ػػات الم ػػوظّفيف ُ
تـ إتالؼ حوالي ( )5900ممفّاً و( )660جالسو اًر
6444ي بحيث ّ

ممػػف هػػـ عمػػى رأس
 .3إنجػػاز المرحمػػة األولػػى مػػف مشػػروع أرشػػفة ممفّػػات المػػوظّفيف و ّ
األطبػػاء ّ
عممهـ وعددهـ حوالي ( )4206ممفاً خالؿ الفترة (.)4065/64/46-4065/60/43

المستشػػفى بحيػػث تبػػدأ جميعهػػا بتػػاريخ  6/6مػػف كػػؿ عػػاـ
 .9توحيػػد عقػػود كافّػػة المػػوظّفيف فػػي ُ
وتنتهي بتاريخ  64/36مف العاـ نفسه.

اإلجماليػ ػػة لممػ ػػوظّفيف الػ ػػذيف ُعّين ػ ػوا بهػ ػػاي وتحػ ػػويمهـ لمعمػ ػػؿ بموجػ ػػب العقػ ػػود
 .6إنهػ ػػاد العقػ ػػود
ّ
المستحقّة.
األساسية ومنحهـ الزيادات
ّ
ّ
السنوية ُ

مم ػػف انته ػػت
 .5تعي ػػيف حػ ػوالي ( )664موظّفػ ػاً ف ػػي دوائ ػػر ُمختمف ػػةي واس ػػتقالة ( )636موظفػ ػاً ّ
خدمتهـ.
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ستقبمية:
الرؤى الم
ّ
التطّمعات و ّ
المسػتقيميف لسػهولة ا ّلرجػوع لمممػؼ الػوظيفي لمموظّػؼ بأسػرع
 أرشفة جميػع ممفّػات المػوظّفيف ُوقت ُممكف.
 استكماؿ حوسبة جميع اإلجراءات اإلدارّية. االرتقاء بالعنصر البشري مف خالؿ التّدريب والتّطوير والتّحفيز لمقياـ بعممه وواجباتػه عمػىأكمؿ وجه.
 إص ػػدار ُك ّتي ػػب خ ػػاص بال ػ ّػدائرة ك ػػدليؿ لمموظّ ػػؼ لمعرف ػػة حقوق ػػه وواجبات ػػه وم ػػا ل ػػه وعمي ػػهي(المقيميفي االمتياز).
باإلضافة إلى دليؿ
ّ
لقطباء ُ
األردنيػػة حيػػث تػ ّػـ ترحيػػؿ جميػػع البيانػػات
الجامعػػة
ّ
 إصػػدار بطاقػػات ُممػنطػػة بالتّعػػاوف مػػع ّالمطموبة لمموظّفيف إلصدارها.
تمي ػػزي به ػػدؼ تعزي ػػز مفه ػػوـ التّن ػػافُس اإليج ػػابي ب ػػاألداء لجمي ػػع
الم ّ
 تفعي ػػؿ لجن ػػة الموظّ ػػؼ ُالعامميف.
التميػز بػاألداء وبػث روح
بالمحافظة عمى تحقيػؽ رؤيػة ورسػالة ال ّػدائرة مػف خػالؿ ّ
 االستمرار ُالصػػرح مػػف خ ػالؿ إتاحػػة الفُرصػػة لمتطػ ّػور واإلبػػداع واالبتكػػاري إضػػافةً إلػػى
االنتمػػاء لهػػذا ّ
الفني ػػيف وتأهيمه ػػا وت ػػدريبها لتحقي ػػؽ
ػاديمييف واإلدارّي ػػيف و ّ
تق ػػديـ الكف ػػاءات العالي ػػة م ػػف االك ػ ّ
اإلنتاجية العالية في العمؿ.
ّ

114

األطباء والموظّفيف في المستشفى لغاية تاريخ  6106/06/30وحسب
أعداد
ّ
بينة في الكشؼ
الفئات الم ّ
الفئة

العدد

الرقـ
ّ
.6

المستشفى)
األطباء
ّ
ّ
(اختصاصيو ُ

66

.4

األطباء (أعضاء هيئة التّدريس)
ّ

693

.3

الجزئي)
األطباء (العمؿ ّ
ّ

64

.9

تفرغي مساعد بحث وتدريس)
ّ
(محاضر ُم ّ
األطباء ُ

46

.6

المقيميف
ّ
األطباء ُ

399

.5

أطباء االمتياز
ّ

649

.2

أطباء امتياز (األسناف)
ّ

90

.9

الصيادلة
ّ

56

.4

التّمريض

246

.4

اإلدارّييف في الدوائر اإلدارّية

360

.60

الفنية
اإلدارّييف العامميف في الدوائر
الطبية و ّ
ّ

459

.66

الفندقية)
(المساندة و ّ
العامميف في الخدمات ُ

944

المجموع

4542
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دائرة اليندسة والصيانة والتشغيؿ
 مدير الدائرة :المهندس جهاد طه.

السيد سمير المعاني.
 مساعد المديرّ :
 رؤساء الشعب:

الطبية :المهندسة رزاف أبو هزيـ.
 رئيس شعبة األجيزةّ
محمد هاني أبو ربيع.
 -رئيس شعبة الميكانيؾ :المهندس ّ

السيدة انتصار احميدة.
 رئيس شعبة المقسـ واال تّصاالتّ : رئيس شعبة األبينة واإلنشاءات :المهندسة ميس خرابشة.نبذة عف الدائرة:
الهام ػػة ف ػػي مستش ػػفى الجامع ػػة
تُعتب ػػر دائػ ػرة الهندس ػػة والص ػػيانة والتش ػػػيؿ م ػػف ال ػػدوائر الرئيس ػ ّػية و ّ
أف مػػف أولويػػات هػػذ الػػدائرة الحفػػاظ عمػػى ممتمكػػات المستشػػفى سػػميمة وصػػحيحة
ّ
األردنيػػة حيػػث ّ
الوقائيػػة لهػػذ الممتمكػػات عمػػى مػػدار
تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػدي وذلػػؾ مػػف خػػالؿ أعمػػاؿ الصػػيانة الدورّيػػة و ّ
المؤهمػػة لهػػذ الػايػػة وتػػأميف احتياجػػات المستشػػفى مػػف المػػاء
السػػاعة بوجػػود الك ػوادر
المختصػػة و ّ
ّ
والكهرباء والمحروقات.
الصيانة والتّشغيؿ ُّ
الشعب التّالية:
وتضـ دائرة اليندسة و ّ
الطبية.
 -6شعبة األجهزة
ّ
 -4شعبة الكهرباء.
 -3شعبة الميكانيؾ.
 -9شعبة االتّصاالت.
المدنية واإلنشاءات.
 -6شعبة األبنية واألعماؿ
ّ
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إنجازات الدائرة لمعاـ :6106
-6

استحداث مبنى معقمة النفايات الطبية وتركيب جهاز تعقيـ حديث.

-3

تحديث ؤالجات المشرحة.

-6

تأهيؿ سكف االمتياز مكاتب إدارّية.

-2

استحداث الصيدلية المركزية.

-4
-9
-5
-9
-4

تركيب نظاـ تحكـ ومحاسبة لمكراج االستؤماري.
هدـ مبنى الحركة القديـ.

استحداث كراج سيارات الحركة.
توسعة مختبر الطوارئ.

استحداث مسرب لسيارة اإلسعاؼ.

 -60تحديث سقؼ المشرحة.
 -66توسعة وحدة الكمى.

 -64تحديث قاعات تدريس الباطني.
 -63استحداث وحدة العناية المتوسطة لقطفاؿ.
خارجية.
 -69تركيب أعمدة ووحدات إنارة
ّ
تحركة.
الم ّ
 -66استحداث غرفة لمكراسي ُ
العمميات.
 -65تحديث غرؼ
ّ

 -62تحديث مختبر األنسجة.
أرضيات عازلة لمكهرباء لمحطات توزيع الكهرباء.
 -69تركيب
ّ
 -64تركيب جرانيت لوحدة الكمى.
 -40استحداث غرفة لمتدخيف.

ػناعية ووح ػ ػػدات إن ػ ػػارة لمن ػ ػػاطؽ مختمف ػ ػػة ف ػ ػػي
 -46تركي ػ ػػب أرض ػ ػػيات ( )PVCوأس ػ ػػقُؼ ص ػ ػ ّ
المستشفى والعيادات ومكاتب األطباء.
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دائرة شؤوف المرضى
 مدير الدائرة :السيد محمد عبابنة.

 مساعد المدير :اآلنسة فاطمة الشياب.
 رؤساء الشعب:

السيد حسف ريحاف.
 رئيس شعبة اإلدخاؿّ :
السيد أحمد يوسؼ.
 رئيس شعبة الكتبةّ :

السيد محمد القرعاف.
 رئيس شعبة السجالت
الطبيةّ :
ّ
تُعتبر دائرة شؤوف المرضى مف الدوائر ذات العالقة المباشرة مع المرضى المقيميف
قدـ خدماتيا مف خالؿ ثالثة
ومراجعي العيادات وتشكؿ الواجهة األمامية لممستشفىي حيث ت ّ
شعب ىي:
 -6اإلدخاؿ.
 -4السجالت واإلحصاء.
 -3الكتبة إضافةً إلى خدمة العمؿ االجتماعي.
حجـ العمؿ الذي تعاممت معو دائرة شؤوف المرضى لمعاـ :6106
العيادات الخارجية
الخارجية
مراجعو العيادات
ّ

996669

مراجعو عيادة طب األسرة

54252

مراجعو عيادة األطفاؿ العامة

49994

مراجعو الطب الشرعي

6566

عدد المواعيد

694400

اليومية /العيوف
الحاالت
ّ

9496
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4664

اليومية /األسناف
الحاالت
ّ
اإلدخاؿ والخروج
األسرة
عدد
ّ

644

عدد حاالت الدخوؿ

34305
34365

عدد حاالت الخروج

66629

احية
العمميات الجر ّ
ّ

9566

اليومية
حاالت الوحدة
ّ

666959

عدد مرضى الطوارئ

مرضى داخمييف

مرضى خارجيف
مراجعو وحدة التنظير
مراجعو وحدة العالج الطبيعي
حاالت الوالدة

9262

4566

 6251مريض عمؿ لهـ ما مجموعه  46111جمسة
طبيعية
ّ

قيصرّية

6956

4490

الطبية
السجالت
ّ
ّ
المعارة
الممفّات ُ

39544

الجديدة
الممفّات ّ

39609

المدمجة
المزدوجة و ُ
الممفّات ُ

369

الدراسات واألبحاث
ممفّات ّ

بمعدؿ ( )600ممفاً لكؿ دراسة والبالػة ( )640دراسةً
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التّدريب
49

تدربيف في دائرة
الكميات والمراكز و ّ
طمبة ّ
الم ّ
الجامعات ُ
شؤوف المرضى

العمؿ االجتماعي
حولة إلى مكتب العمؿ االجتماعي
عدد الحاالت ُ
الم ّ
الدراسات
ّ

396

طباء االختصاص
 توزيع استبانات رضا المرضى عف اإلدخاؿ وأ ّ
والبالػة ( )900استبانةً.

الخارجية والبالػة ()969
 توزيع استبانات رضا ُمراجعي العيادات
ّ
استبانةً.
المراجعيف لمطوارئ وطوارئ
 توزيع استبانات رضا المرضى ُ
النسائية البالػة ( )435استبانةً.
ّ
خدرات
الم ّ
 طباعة بروشورات حوؿ حقوؽ وواجبات المرضى وعائالتهـي ُ
العنؼ األُسريي ُ
وأؤرها عمى المجتمع.

المشاركة في اجتماعات لجنة حقوؽ وواجبات المرضى.
ُ 
أخالقيات المهنة.
المشاركة في اجتماعات
ّ
ُ 
 تدريب وزيارات طالبات العمؿ االجتماعي

 39طالباً

انجازات الدائرة لمعاـ :6106
الركػػدة وغيػػر
الطبيػػة التػػي مضػػى عميهػػا أكؤػػر مػػف  66سػػنةي والممفّػػات ّا
 إتػػالؼ الممفّػػات
ّ
تـ إتالؼ ما مجموعه ( )669300ممفّاً مف الممفّػات
النشطة بسبب وفاة أصحابهاي ُ
ّ
حيث ّ
الطبيػػة مػػف قبػػؿ لجنػػة اإلتػػالؼ حتػػى تػػاريخ 4065/60/44ي وسػػيتـ إتػػالؼ ممفّػػات مػػف
ّ
مسػػتودع الخمػػس سػػنوات مػػا مجموعػػه ( )446539ممفّ ػاًي وممفّػػات الوفيػػات مػػا مجموعهػػا
طبياً.
( )40392ممفّاً ّ

الطبية.
بعممية أرشفة الممفّات
 البدء
ّ
ّ
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 حوسبة نماذج الطوارئ.

األشعة التي مضى عميها أكؤر مف ( )66سنة.
 إتالؼ صور
ّ
تـ عزؿ المكاف وتوفير تكييؼ لمقسـ.
 تحسيف بيئة العمؿ في اإلدخاؿي ُ
حيث ّ

آليات العمؿي ومنها:
 تػيير وحوسبة بعض ّ
 إلػاء طباعة أوامر إخراج الممفّات واالستعاضة عنها بطمب حاسوبي عمى ال ّشاشة. حوسبة استالـ أوامر الدخوؿ مف خالؿ شاشة ُب ّبيف وقت وصوؿ المػريض وتسػهيؿ تػوفيرالمنتظريف.
المعمومات مف المرضى ُ

قدمة لممرضىي مف خالؿ:
الم ّ
 العمؿ عمى تحسيف ّ
نوعية الخدمات ُ

 نقػػؿ مكػػاف المواعيػػد المركزّيػػة إلػػى مكػػاف أوسػػع لمػػتم ّكف مػػف إعطػػاء أكبػػر قػػدر ُممكػػف مػػفزمنية واحدة.
المتواجديف خالؿ فترة ّ
المواعيد لممرضى ُ
الطبيػة إلػى موقػع كاتػب وحػدة العػالج
السػجالت
ّ
المختبػر مػف ّ
 نقؿ موقع سحب فحوصات ُخاصػةً لمرضػى القمػػب ومرضػػى
يتميػز بػػه المكػػاف مػف سػػهولة الوصػوؿ إليػػه
الطبيعػي لمػػا ّ
ّ

الدـ.
أمراض ّ

أطب ػػاء
لمعظ ػػـ ّ
لمراجع ػػي العي ػػادات وذل ػػؾ نظػ ػ اًر ُلبع ػػد المواعي ػػد ُ
 تخص ػػيص قائم ػػة الزي ػػادات ُاالختصاص.

آلي ػػات لض ػػماف تح ػػديث بيان ػػات
 زي ػػادةاص ػػؿ م ػػع المرض ػػى م ػػف خ ػػالؿ وض ػػع ّ
ّ
فاعمي ػػة التّو ُ
نصية لتذكير المػريض بالمواعيػدي ولمتّواصػؿ معػه عنػد
المريضي وذلؾ ليتـ إرساؿ رسائؿ ّ

الحاجة.

المجتمػػع
الطبيػػة
األيػػاـ
ّ
ّ
المشػػاركة فػػي إنجػػاح ّ
التطوعيػػة التػػي تقػػوـ بهػػا المستشػػفى لخدمػػة ُ
ُ 
التطوعية.
الطبية
باألياـ
ّ
ّ
المشاركة ّ
المحمّي مف خالؿ ُ
الدراسات التي أُجريت عمى ممفّات المرضى ( )46دراسةً وبحؤاً.
 بمػت ّ

السجالت ودبموـ
المستشفيات و ّ
 تدريب ( )60طالب مف مركز االستشارات في دبموـ إدارة ُ
الصحية.
إدارة الخدمات
ّ
 تػػدريب ( )69طالب ػاً وطالبػػة مػػف قسػػـ العمػػؿ االجتمػػاعي فػػي كميػػة اآلداب فػػي مستشػػفى
األردنيةي والعمؿ ٍ
جار عمى تدريب ( )9طالبات.
الجامعة
ّ
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 توزيع ( )400استبانة لدراسة رضػى المرضػى المن ّػوميفي و( )492اسػتبانة لد ارسػة رضػى
ُمراجعي العيػاداتي و( )606اسػتبانة لد ارسػة رضػى ُمراجعػي الطػوارئي والعمػؿ ج ٍ
ػار عمػى
توزيع ( )660استبانة عمى مرضى العيادات والطوارئ والمناماتي مػف قبػؿ مكتػب العمػؿ

االجتماعي.
تخص حقوؽ وواجبات المرضى.
 طباعة بروشورات ُ

ستقبمية:
التطمّعات الم
ّ
الطبية والوصوؿ إلى ممؼ إلكتروني كامؿ.
 .6استكماؿ حوسبة كامؿ الممفات والنماذج
ّ
قية.
 .4أرشفة الممفات
الطبية الور ّ
ّ

الجهػػد والوقػػت
 .3إتػػالؼ الممفػػات
الطبيػة التػػي مضػػى عميهػػا أكؤػػر مػػف ( )66سػػنة ممػػا يػػوفّر ّ
ّ
ينية.
والتّكمفة عند البدء بمشروع األرشفة وتوفير المساحات التخز ّ
 .9العمؿ عمى تقميؿ فترة انتظار المرضى في عيادات االختصاص مف خالؿ ضبط وتحديد
أعداد المراجعيف.

الدرج ػػة األول ػػى لتمبي ػػة حاج ػػات ورغب ػػات
 .6العم ػػؿ عم ػػى زي ػػادة ع ػػدد األس ػ ّػرة
وخاصػ ػة أس ػ ّػرة ّ
ّ
المرضى.
تخصصة.
 .5تطوير أداء ومهارات العامميف مف خالؿ إلحاقهـ ّ
الم ّ
بالدورات ُ
مكاني ػ ػة
 .2العمػ ػػؿ عمػ ػػى تػ ػػوفير خػ ػػدمات إ
لكتروني ػ ػة لممرضػ ػػى مػ ػػف خػ ػػالؿ حجػ ػػز المواعيػ ػػد وا ّ
ّ
االستفسار عف نتائت الفحوصات المخبرّية عف طريؽ اإلنترنت.
لمم ارجػػع
 .9تػػوفير خدمػػة حجػػز المواعيػػد الػػذاتي مػػف خػػالؿ تػػوفير صػ ّ
ػالحيات وأجه ػزة تُتػػيح ُ
حجز الموعد بزجراءات وخطوات بسيطة.

النظػاـ
 .4العمؿ عمى إدخاؿ نظاـ ُم ّ
العمميات ( )ICD10بدالً مف ّ
حدث لتصنيؼ األمراض و ّ
حالياً.
المعموؿ به ّ
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دائرة الخدمات الفندقية
السيد عبد الرحمف خريوش.
 مديرة ّ
الدائرةّ :
شعب:
 رؤساء ال ّ

 رئيس شعبة التّغذية :اآلنسة رزاف العبدالالت.السيد أسامة ياسيف.
 -رئيس شعبة التّدبير المنزليّ :

حرصت إدارة مستشفى الجامعة كؿ الحرص عمػى تطػوير شػعبة التػذيػة وتػوفير كػؿ مػا يسػهـ
في تطويرهاي وسعت لتقديـ خدمات غذائية متكاممةي بما في ذلؾ التوعية الػذائية لممرضى.
وحتى يطمئف المريض عمى انه يحصؿ عمى غذاء صحي ومتوازف بمواصفات عالمية وجودة
عالية ي جاء حرص اإلدارة لمحصوؿ عمى شهادات هامة في هذا المجاؿ مؤؿ شهادة الهسب
ي وهػػذا النظػػاـ يعنػػى بػػزدارة وسػػالمة المنتجػػات الػذائيػػة داخػػؿ المؤسسػػة ي وقػػد تػػـ تحقيػػؽ هػػذا
النظاـ داخؿ المستشفى منذ عاـ (. )4060
رغـ كؿ التحديات و اإلمكانيات المتاحة إال انه كاف الهػدؼ هػو تقػديـ أصػناؼ جيػد تتناسػب
مع الحاالت المرضية و الصحية لموصوؿ إلى أرقى و أفضؿ الوجبات الصحية لمجميع.
وتتكوف شعبة التّغذية مف:
ّ

الصحي.
ّأوالً :فرع التّػذية والتّؤقيؼ ّ
ثانياً :فرع إنتاج الطّعاـ.

ثالثاً :فرع خدمة الطّعاـ.
الصحي:
أوالً :فرع التغذية والتّثقيؼ ّ

قدمػة
الم ّ
المالحظػات حػوؿ خػدمات الطّعػاـ وال ّشػراب ُ
ويقوـ هذا الفرع بتوعية وارشاد المرضى وأخذ ُ
الػذائي ػة التؤقيفيػػة عمػػى المرضػػى وعمػػؿ تقيػػيـ تػػػذوي لهػػـ لمعرفػػة
النش ػرات
ومالحظػػاتهـي وتوزيػػع ّ
ّ
ُ

المزمنة.
االحتياجات
ّ
التػذوية و ّ
خاصةً مرضى األمراض ُ
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العمميػة فػػي مجػػاؿ
المختمفػػة لتزويػػدهـ بػػالخبرة
ّ
كمػػا يقػػوـ الفػػرع بتػػدريب عػػدد مػػف طػػالب الجامعػػات ُ
المجانيػةي باإلضػػافة إلػػى عمػػؿ اسػػتبيانات لممرضػػى
الطبيػة
المشػػاركة فػػي األّيػاـ
ّ
ّ
تػذيػػة المرضػػىي و ُ
قدمػة لهُػـي وعمػؿ
الم ّ
ؤالث مرات ّ
سنوياً لمعرفة أو قياس رضى المرضى عمػى الوجبػات والخػدمات ُ

السػ ػعرات
العاديػ ػة والحمي ػػة
تنوع ػػة لمرض ػػى الحمي ػػة
ّ
ّ
العالجيػ ػة م ػػع حس ػػاب ّ
قػ ػوائـ طع ػػاـ ش ػػهرّية ُ
وم ّ
الح اررّية لكؿ وجبة.
ٍ ٍ
الطبيػة
ػائيي التّػذيػةي بحيػث يػتـ تػطيػة كافّػة األقسػاـ
ّ
ويطمح الفرع إلى توفير عدد كاؼ مف أخص ّ

العممي ػة الحديؤػػة
ومتابعػػة التطػ ّػورات
ّ
المختمفػػة ( ال ّ
عام ػة وال ّ
باطني ػةي ال ّج ارحػػة ال ّ
خاص ػة واألطفػػاؿ)ي ُ
ُ
بالتّػذية.
ثانياً :فرع إنتاج الطعاـ:
ػحيةي وترجمػػة
يقػػوـ هػػذا الفػػرع بواجػػب إعػػداد الوجبػػات حسػػب اإلرشػػادات وال ّش ػروط
التػذوي ػة والصػ ّ
ّ

وعالجية ُمتوازنػة
عادية
ومالحظات فرع التّؤقيؼ عمى األطباؽ مف خالؿ وجبات
ّ
تػذوية ّ
ّ
تعميمات ُ

المتاحةي باإلضافة إلى تقديـ الوجبات لممػوظّفيف (بحيػث يػتـ عمػؿ
التحديات و
رغـ ك ّؿ
ّ
ّ
اإلمكانيات ُ
لممػ ػراجعيفي
المختمف ػػة الت ػػي تُب ػػاع ُ
تنوع ػػة)ي وتزوي ػػد المقاص ػػؼ باألص ػػناؼ ُ
قػ ػوائـ طع ػػاـ ش ػػهرّية ُ
وم ّ
المختمفة مػف مشػروبات
وتجهيز الحفالت والطّمبات
ّ
الخاصة لمموظّفيف وتقديـ الوجبات واألصناؼ ُ
الرسمييف.
لمضيوؼ و ّ
حمويات ّ
أو ّ
الزوار ّ
قدمػػةي
الم ّ
المسػػتخدمة لموصػػوؿ إلػػى المزيػػد مػػف التنػ ّػوع فػػي الوجبػػات ُ
ويطمػح الفػػرع لتحػػديث األجهػزة ُ
تدربيف في مجاؿ إنتاج الطّعاـ.
انية
وتوفير ميز ّ
ّ
خاصة بالتّدريب الستقطاب ُم ّ
ثالثاً :فرع خدمة الطّعاـ:
نوميف في مختمؼ أقساـ المستشفىي باإلضافة
يقوـ هذا الفرع بزيصاؿ الخدمات إلى المرضى ُ
الم ّ
إلى خدمة الموظّفيف مف خالؿ كفتيريا الموظّفيف والمقاصؼ األخرىي باإلضافة إلى تجهيز
مميز.
الحفالت والطّمبات
الخاصة باإلدارة و ّ
الرسمييف ضمف طابع ُ
فندقي ّ
ّ
الزوار ّ
الخاصة بتدقيؽ أعماؿ الفرع لموصوؿ
الدفاتر
السجالت و ّ
ّ
تـ العمؿ عمى حوسبة العديد مف ّ
وقد ّ

ومنظّـ أسهؿ إلنجاز األعماؿ.
إلى عمؿ أدؽ ٌ
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عدة بوفيه كاممة وأدوات جديدة مع طاوالت وكراسي جديدةي والعمؿ
كما يطمح الفرع إلى توفير ّ
الزوار.
الم ّ
قدمة لممرضى والموظّفيف و ُ
عمى رفع مستوى الخدمة ُ
المراجعيف و ّ

 شعبة التّدبير المنزلي:
 فرع ال ّنظافة:
الص ػيانة بجميػػع فروعهػػا فػػي المستشػػفى
النظاف ػة بكافّ ػة أعمػػاؿ ّ
يقػػوـ فػػرع ّ
ومتابع ػة طمبػػات ّ
النظاف ػة ُ

الساعة بنظػاـ
والعيادات الخارجّية والوالدة والطب ّ
لممستشفى عمى مدار ّ
المحيط الخارجي ُ
النفسي و ُ
النفايات
الطبية والػتخمّص منهػا وفػؽ األ ُسػس والقػوانيفي عػالوةً
ال ّشفتاتي باإلضافة إلى تفعيؿ فرز ّ
ّ
العامة ومكتب منع العدوى.
ومحاضرات بالتّنسيؽ مع مكتب ّ
السالمة ّ
عمى منح الموظّفيف دورات ُ

المياـ التي يقوـ بيا فرع ال ّنظافة:
الرش.
ُ -0متابعة ُمكافحة الحشرات والقوارض و ّ

المستشػػفى والعيػػادات مػػف فػػؾ وتركيػػب وغسػػيؿ واصػػالح جسػػور
 -6صػػيانة جميػػع بػرادي ُ
البرادي.

النفايػات إلػى
النفايات
المتعهّػد لنقػؿ ّ
 -3التخمّص مف كافّة ّ
ّ
بمرافقػة ُ
الطبية حسب األصوؿ ُ
جامعة العموـ والتّكنولوجيا لحرقها.
ُ -4متابعػة ُحضػػور لجنػة االعتمػػاد الػ ّػدولي خػػالؿ شػػهر يونيػػو 4066وخػػالؿ شػػهر كػػانوف
أ ّوؿ.4066
المستشفى.
نوميف في ُ
 -5وجود حالؽ لخدمة المرضى ُ
الم ّ
المستشفى.
ُ -6متابعة التخمّص مف ّ
النفايات المنز ّلية عف طريؽ طاحنة ُ
لمتابعػة نظافتهػػا
ومتابعتهػػا
 -7افتتػػاح قسػػـ األجنحػة
الم ّ
ّ
ّ
وتخصػص كػػادر ُ
موكيػة ُ
الخاصػة و ُ
الساعة.
عمى مدار ّ
 -8توزيع ورؽ التّنشيؼ والتواليت عمى جميع الدوائر والعيادات.
فرع المصبغة:
إنجازات الفرع خالؿ العاـ :6106
الناقصة لديهـي وتزويدهـ
المستشفى لمعرفة المواد ّ
 -6العمؿ عمى التواصؿ مع كافة أقساـ ُ
بالكميات المطموبة.
ّ
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الجودة.
 -4العمؿ عمى استحداث آرمات جديدة
خاصة بالفرع حسب ُمتطمّبات االعتماد و ّ
ّ
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دائرة الخدمات المساندة
محمد الزبيدي.
مدير ّ
الدائرةّ :
السيد ّ

شعب:
رؤساء ال ّ
السيد فالح التّميمي.
 رئيس شعبة األمفّ :السيد حسيف العابد.
 -رئيس شعبة ال ّنقؿّ :

السيد فريد سممي.
 رئيس شعبة الحركةّ :الدائرة:
إنجازات ّ
 استخداـ نظاـ األرشفة.

الدائرة والعمؿ عمى تعديمها باستمرار.
ُ مراجعة كافّة سياسات ّ
الدائرة وتعديمها.
ُ مراجعة الوصؼ الوظيفي لشواغر ّ
الحصوؿ شهادة االعتماد الوطني.
المساهمة مع جميع ّ
المستشفى في ُ
الدوائر في ُ
ُ 
المش ّكمة مف قبؿ عطوفة المدير العاـ ونائبه.
المشاركة في المجاف ُ
ُ 

بخصوص تعزيز كوادر األمف العاـ مف مندوب الحوادث ورقباء السيري
 زيارة مديرّية األمف ُ
حيث تـ تعزيز كادر مف ال ّشرطة النسائية رقباء سير عدد (.)9
األردنية.
الجامعة
ّ
المشاركة في انتخابات اتّحاد طمبة ّ
ُ 
ُ متابعة المواد المشطوبةي وترحيؿ الطّوابؽ .

لمدائرة
المشرفيف) كخط ساخف ّ
 توزيع أرقاـ هواتؼ كؿ مف( :مدير ّ
الدائرةي ورؤساء ال ّشعبي و ُ
تخص ال ّدائرة.
مف أجؿ استقباؿ أي شكوى أو ُمالحظة ُ
لسياراتهـ واستقبالهـ
همة الوفود
الطبية واالجتماعات اإلدارّية مف خالؿ تأميف مواقؼ ّ
ّ
 تسهيؿ ُم ّ
همتهـ.
وتسهيؿ ُم ّ

الج ُدد.
يفية لمموظّفيف ّ
المحاضرات ضمف البرامت التعر ّ
المشاركة في إعطاء ُ
ُ 
الكميات التّابعة لها بتأميف
ُ مساعدة كوادر األمف الجامعي في تخريت األفواج مف ُمختمؼ ّ

موظّفيف مف ُشعبة األمف.
التعميمية لمكتب التّدريب والتّطوير والتّخطيط.
 رفع االحتياجات
ّ
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الجامعة عف
الجامعي واستقباؿ عدد مف الحاالتي ورفع التّقارير ّ
الدقيقة لرئاسة ّ
العنؼ ّ
 ظاهرة ُ
المستشفى.
طريؽ إدارة ُ
السيارات وتعزيز الوظائؼ ل ُشعبة األمف لمحد مف هذ الظّاهرة.
ُ متابعة ظاهرة سرقة ّ
المستشفى.
 دراسة توزيع الكراجات في أنحاء ُ

الخارجية.
المستشفى
 دراسة احتياجات المستشفى مف اليافطات والموحات
ّ
ّ
اإلرشادية لخارطة ُ
األسبوعية لرؤساء ال ّشعب.
 تفعيؿ االستمرار في عقد االجتماعات الدورّية
ّ
الوطنية.
القومية واألعياد
المشاركة في عمؿ التّرتيبات الالزمة في االحتفاالت
الدينية و ّ
ّ
ّ
ُ 
مجية عمى المممكة.
عامؿ مع الظّروؼ
الجوية القاسية /العواصؼ الؤّ ّ
ّ
 التّ ُ
شعبػة الحركػة:
المستشفى.
 تأميف ( )6500طمب حركة خارج ُ

المستشفى مف المدخؿ إلى مرافؽ
 نقؿ ما يزيد عف ( )40000مراجعاً وز اً
ائر في حافمة ُ
المستشفى وبالعكس.
ُ

لممستشفى.
 نقؿ ( )696حالة في ّ
سيارات اإلسعاؼ التّابعة ُ
المستشفيات األُخرى إلى مشرحة ال ُمستشفى.
 نقؿ ( )603حالة وفاة
ّ
قضائية مف مسرح الوفاة و ُ
 تأميف الموظفيف بوسائط نقؿ لمشاركات العزاء وعددها ( )69مشاركةً.
 إعادة تأميف جميع آليات الحركة وترخيصها حسب األصوؿ.

 باشرت شعبة الحركة بالمعامالت الالزمه لشراء سيارة دفع رباعي ( بؾ آب).
سيارة إسعاؼ جديدة.
 شراء ّ
 عمؿ كراج في ُشعبة الحركة خاص بالمركبات.
لمسيارات في ُشعبة الحركة.
 عمؿ مظالت ّ
شعبػة النقػؿ :
 نقؿ طمبيات المستودعات لققساـ المختمفة وبالعكس ( )45600طمبيةً.

 نقؿ مرضى العمميات مف طوابؽ المرضى إلى قسـ العمميات ( )62.360مريضاً.

خصصة وبالتنسيؽ
الم ّ
 نقؿ المواد المشطوبة مف اقساـ المستشفى ومبنى العيادات إلى األماكف ُ
طناً.
مع أميف العهدة بما يعادؿ (ّ )630
 نقؿ حاالت الوفاة مف طوابؽ المرضى ( )900حالة وفاة إلى ؤالجة الموتى.
 تأميف حقائب إدخاؿ المرضى بما يقارب ( )90600حقيبةً.
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 نقؿ الحاالت القضائية مف خارج المستشفى /مسرح الجريمة ( )50حالةً.

 استقباؿ الحاالت القضائية مف المستشفيات االخرى لمطب الشرعي ( المشرحه) ما يقارب
( )50 -60حالةً.

العينات المخبرّية مف األقساـ إلى جميع فروع المختبرات الطبية وبالعكس ()400000
 نقؿ ّ
عينةً.
ّ

طبياً.
الطبية مف السجالت إلى العيادات
 نقؿ الممفّات
الخارجية ويصؿ عددها ( )69000ممفّاً ّ
ّ
ّ
طبية مف مستودع العطاءات إلى مستودع األدوية ( )66600كرتونةً ما يقارب
 نقؿ محاليؿ ّ

يومياً.
( )90كرتونة ّ

رد ّنية.
الطبية مف جميع
 ترحيؿ الوصفات
الصيدليات إلى الجامعة األ ُ
ّ
ّ

شعبػة األمف:
 تطبيؽ سياسة منع التّدخيف في كافة طوابؽ المستشفى والعيادات لموصوؿ إلى ُمستشفى
خاؿ مف التدخيف.

سيارات
المراجعيف إضافةً إلى تسهيؿ وصوؿ ّ
 العمؿ عمى تنظيـ مواقؼ ّ
سيارات الموظّفيف و ُ
الداخمية
اإلسعاؼ إلى الطوارئ بأسرع وقتي وتنظيـ اصطفاؼ المركبات في الشوارع
ّ
السير.
المرضية
همة وصوؿ الحاالت
ّ
الممكنة وبالتّعاوف مع إدارة ّ
ّ
لتسهيؿ ُم ّ
وبالسرعة ُ
الزوار بعد انتهاء
الزوار و ُ
المراجعيف وتنظيـ دخولهـي واخالء الطوابؽ مف ّ
 التعامؿ مع ّ

ستمرة .
وقت ّ
الزيارة مف خالؿ ّ
الم ّ
الجوالت الدورّية و ُ
سجميف بالتنسيؽ مع
المرافقيف غير ال ُم ّ
الم ّ
سجميف مع مرضاهـ وتسجيؿ ُ
المرافقيف ُ
 التأ ّكد مف ُ
المناوب ومشرؼ التمريض.
المناوب والطّبيب ُ
الكاتب ُ
حيث
المستشفى ُ
 تنظيـ أوقات ّ
الزيارة خالؿ أوقات امتحانات طمبة ّ
كمية الطب في طوابؽ ُ
بمع عدد االمتحانات ( )59امتحاناً.
االخصائييف والموظفيف والمراجعيف.
 تنظيـ مواقؼ لكبار الضيوؼ و
ّ
همة وصولها إلى
 اعتماد مسرب خاص لسيارات االسعاؼ والحاالت الطارئة لتسهيؿ ُم ّ
الطوارئ دوف أي إعاقة.

عامؿ مع الظروؼ الجوية القاسية والعاصفة الؤمجية التي اؤرت عمى المممكة.
 التّ ُ
الدفاع المدني وتطبيؽ ُخطّة اإلخالء.
لمديرّية ّ
ُ مشاركة األمف في ّ
عممية التّدريب الوهمي ُ
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السماح بزخراج أي جهاز أو مادة إال
المستشفى وذلؾ بعدـ ّ
المحافظة عمى ُممتمكات ُ
ُ 
بتصريح إخراج ُمعتمد.
األرد ّنية.
المشاركة في التّنظيـ واإلشراؼ عمى انتخابات مجمس الطمبة في الجامعة ُ
ُ 
السرقات وغيرها.
المراقبة التي ساهمت في الحد مف ّ
 رفع ُمستوى نظاـ ُ
لممستشفى.
 ال ُمشاركة في لجاف استالـ صهاريت الوقود والميا الواردة ُ
السيارات داخؿ الكراج االستؤماري.
 تنظيـ مواقؼ ّ
الرؤى والتطمّعات:
ّ
المستشفى.
 تحقيؽ األهداؼ
المنبؤقة مف أهداؼ ُ
المرجوة و ً
ّ
 تطبيؽ سياسة منع التّدخيف لموصوؿ لمستشفى ٍ
خاؿ مف التدخيف.

المتابعة في تدريب
المفظية و
 حماية الموظّفيف مف االعتداءات
ّ
ّ
الجسدية مف خالؿ ُ
الجمهور مف مرضى
عامؿ مع ّ
الكوادر وزيادة الوعي ونشر الؤّقافة حوؿ ّ
كيفية التّ ُ

وزوار.
ُ
ومراجعيف ّ
المستشفى.
 تأميف دورّية ؤابتة مف األمف العاـ أو رقيب سير داخؿ حرـ ُ
الزوار عف منطقة
 العمؿ عمى استحداث مركز ّ
لمزيارة واجراء التّعديالت الالزمة لفصؿ ّ
اإلدخاؿ.
الرسمي لجميع ال ّشعب وااللتزاـ به مف قبؿ الكوادري
 تأميف احتياجات ّ
الدائرة مف الز ّ
ي ّ
الخاصة بالكراجات.
المقصات
إضافةً إلى توفير
ّ
ّ
 االنتهاء مف تزفيت الكراج التّرابي.

 إجراء التّعديالت الالزمة واصالح مبنى الحركة واألكشاؾ التّابعة ل ُشعبة األمف.
السيارات
 العمؿ عمى إيجاد مساحة مف األرض إلقامة مبنى خاص الصطفاؼ ّ
المستشفى.
لمتّخفيؼ والحد مف األزمة
وخاصة ّ
ّ
سيارات ُمراجعي ُ
الدائرة بالكوادر لسد االحتياجات الالزمة مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ.
 تأميف ّ

المتبادؿ بيف جميع الكوادر والتّعا ُمؿ معهـ بالتّساوي وحسب
 نشر العدالة واالحتراـ ُ
ُمتطمّبات العمؿ.

المتطمّبات.
ُ مراجعة الوصؼ الوظيفي لمكوادر ووضع ّ
آلية لمعمؿ في الشعب وحسب ُ
لمدائرة.
السياسات التّابعة ّ
ُ مراجعة ّ
المستشفى ومبانيه وكوادر .
المحافظة عمى ُممتمكات ُ
ُ 
المستشفى.
المساندة عمى نظاـ ُ
 إنشاء موقع إلكتروني لدائرة الخدمات ُ
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المكاتب المساندة
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مكتب السيطرة عمى العدوى
مدير المكتب :د .فارس البكري.
مساعد المدير :السيدة القاهرة الكمباني.
الدائرة:
نبذة عف ّ
تأس ػػس مكتػ ػػب السػ ػػيطرة عمػ ػػى الع ػػدوى عػ ػػاـ 4006ي ويق ػػوـ المكت ػػب ب ػػدور مه ػػـ وفعػ ػػاؿ فػػػي
ّ

المستشفى حيث يتـ مف خالله السيطرة عمى العدوى داخػؿ المستشػفىي ويتػألّؼ كػادر المكتػب مػف
أخص ػ ػػائي أمػ ػ ػراض معدي ػ ػػة (م ػ ػػدير المكت ػ ػػب)ي مس ػ ػػاعد م ػ ػػدير مكت ػ ػػب وممرض ػ ػػيف ض ػ ػػبط ع ػ ػػدوى
( )Infection Control Practitionerوسكرتيرة.
إنجازات المكتب لمعاـ :6106
الموسمية.
عممية عف األنفمون از
ّ
المشاركة في إعطاء ُمحاضرة ّ
ُ 
البيولوجية.
الكيماوية و
الوطنية لممخاطر والكوارث والحروب
المشاركة في لقاء المجنة
ّ
ّ
ّ
ُ 
األردنية وو ازرة الصحة العتماد أدوية ومطاعيـ مف
ُ مخاطبة التأميف الصحي في الجامعة
ّ
الصحية.
شأنها تقميؿ العدوى بيف المرضى والكوادر
ّ
المستشفيات لطمبة كمية عموـ
المشاركة في إعطاء محاضرة
ّ
توعوية حوؿ منع العدوى في ُ
ُ 
التأهيؿ.
يفية حوؿ منع العدوى في المستشفيات لطمبة الطب
المشاركة في إعطاء ُمحاضرات تعر ّ
ُ 
البشري.
الصيدلةي وذلؾ
ضادات
الم ّ
ّ
المشاركة في إعطاء محاضرة ّ
الحيوية مع دائرة ّ
عممية عف ُ
ُ 
الحيوية.
ضادات
احتفاالً باألسبوع العالمي لالستخداـ األمؤؿ لم ُم ّ
ّ

بمناسبة اليوـ العاممي لػسؿ
 تنظيـ ورشة عمؿ لػسؿ األيدي (ُ )Hand Hygiene
الخاصة.
األيدي بالتّعاوف مع ال ّشركات
ّ
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تؤقيفية لمحد مف
التطوعيةي مف خالؿ إعطاء ُمحاضرات
الطبية
المشاركة في األ ّياـ
ّ
ّ
ّ
ُ 
انتشار العدوى في المجتمع.
 عمؿ حممة إعطاء مطعوـ األنفمون از الموسمي لفئات االختطار وجميع كوادر المستشفى.
الصحة
التنفسية بالتّعاوف مع منظمة
المشاركة في ورشة عمؿ حوؿ رصد األمراض
ّ
ّ
ُ 
العالمية.
ّ
المشاركة في ورشة عمؿ حوؿ رصد مرض ال ّشمؿ في و ازرة الصحة بالتعاوف مع منظمة
ُ 
العالمية.
الصحة
ّ
السياسات واإلجاراءات لضبط
المشاركة في ورشة عمؿ في اإلصدار الؤّالث لكتاب ّ
ُ 
العالمية.
الصحة
ومنظّمة
العدوى بالتعاوف مع و ازرة
ّ
ّ
ّ
الصحة ُ

الصحة
المشاركة في ورشة عمؿ لتقييـ برامت ضبط العدوى في األردف بالتّعاوف مع و ازرة
ّ
ُ 
يكية (.)CDC
الصحة
ومنظّمة
العالمية ومراكز ظبط األمراض األمر ّ
ّ
ّ
ُ

الجودة.
المساهمة في إدخاؿ مواد جديدة تُساهـ في تقميؿ العدوى ورفع مستوى ّ
ُ 
 البدء بمشروع تحسيف غسؿ األيدي في المستشفى (.)TST
سنوية لجميع الكوادر بالتعاوف مع مكتب التّدريب والتطوير.
يبية ّ
 وضع ُخطّة تدر ّ
المشاركة في إعطاء ُمحاضرة في اليوـ العممي الخامس لمستشفى الخالدي.
ُ 
الصمة.
المشاركة في اعتماد سياسات الداوئر األُخرى ذات ّ
 تحديث سياسات المكتب و ُ
المستشفى في لجنة
الجهات
ّ
المشاركة في تقييـ ّ
الخارجية التي تتعامؿ معها ُ
ُ 
(.)HACCAP

الصحية (.)HCAC
المؤسسات
لمقيمي مجمس اعتماد
المشاركة في ّ
ّ
الدورة التدر ّ
ّ
يبية ُ
ُ 
الصحية
المؤسسات
لممستشفى مف قبؿ مجمس اعتماد
المشاركة في التّقييـ ّ
ّ
ّ
النصفي ُ
ُ 
(.)HCAC
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المستشفى.
لمنفايات
ومعقّمة ّ
ّ
الطبية في ُ
المساهمة في توفير طاحنة ُ
ُ 
المستشفى ووضع سياساتها.
المساهمة في تطوير حضانة ُ
ُ 
عمميات
ئيسية جديدةي وتطوير وتحديث منطقة ّ
عمميات ر ّ
 البدء باستحداث (ُ )6غرؼ ّ
العيوف.

المستشفى.
 البدء بتحديث التّعقيـ المركزي ونقؿ مناطؽ التّحضير في ُ
المعدية وتدريب الكوادر لحدوث وباء.
 تطبيؽ خطّة الطوارئ لقمراض ُ
ستقبمية:
الرؤى والمشاريع الم
ّ
ّ
 إصدار مجالت ونشرات في مجاؿ السيطرة عمى العدوى.
الجدد.
 إضافة بعض فحوصات المناعة لمموظفيف ّ
 زيادة كادر مكتب السيطرة عمى العدوى.
لمراقبة غسؿ األيدي.
 استخداـ الطّريقة
ّ
اإللكترونية ُ
ئيسية والوالدة.
 استخداـ كاميرات لضبط حركة
العمميات الر ّ
ّ
عاوف مع مكتب التّدريب والتّطوير ومكتب
 تنفيذ ُخطّة التدريب والتطوير لعاـ  4062بالتّ ُ
المستمر في دائرة التّمريض.
التّعميـ ُ
ومعقّمات جديدة.
 إدخاؿ ُمطهّرات ُ
ئيسية.
 تػيير أبواب ُغرؼ
العمميات الر ّ
ّ
يدية.
 عمؿ
صيدلية مركزّية لتحضير األدوية الور ّ
ّ

 إدخاؿ أجهزة جديدة لتنظيؼ وتطهير المناظير.
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النوعية
مكتب الجودة ومراقبة
ّ
مدير المكتب :د .محمود أبو عبيمة.
ذهبية عبد الجواد.
السيدة ّ
مساعد المديرّ :
نبذة عف المكتب:
تأسس مكتب الجودة ومراقبة النوعية في المستشفى عاـ 4006ي ومنذ ذلؾ الوقت يعمػؿ المكتػب
ّ
العالجيػة والتمريضػ ّػية
الطبيػة و
ّ
جاهػػداً لتطبيػػؽ أنظمػػة الجػػودة الشػػاممة فػػي جميػػع األنظمػػة اإلدارّيػة و ّ

مرجعي ػاً لتطػػوير وتقػػديـ التعمػػيـ والتػػدريب
وذلػػؾ سػػعياً لتحقيػػؽ رؤيػػة المستشػػفى بػػأف يكػػوف مرك ػ اًز
ّ
الوقائية لخدمػة المجتمػع المحمػي والعربػي لتوجيػه
الطبي والبحث العممي والرعاية
الطبية العالجية و ّ
ّ

التميز فػي المستشػفى
المؤسسات
الصحية ويسعى المكتب عمى نشر وتعميـ وغرس ؤقافة الجودة و ّ
ّ
ّ
باستمرار وذلؾ بالتعاوف مع كافة الكوادر العاممة فػي المستشػفى جنبػاً إلػى جنػب مػف خػالؿ العمػؿ

عمى المشاريع التالية:
الجودة:
ّأوالً :مشاريع ّ

ارية العمؿ عمى تحقيؽ المعايير لمحصوؿ عمى االعتماد:
 .1االعتماد الوطني :HCACاستمر ّ
ػحيةي شػػمؿ
قيمػػيف مػػف مجمػػس اعتمػػاد
المؤسسػػات الصػ ّ
 عمػػؿ تقيػػيـ تجريبػػي مػػف قبػػؿ (ُ )4م ّ
ّ
قيمػػيف لالسػػتمرار
الم ّ
المالحظػػات مػػف قبػػؿ ُ
جميػػع م ارفػػؽ المستشػػفىي وكانػػت هنػػاؾ بعػػض ُ
في تحسيف الخدمات المقدمة.

المػ ّػدة )(Med point assessmentي مػػف قبػػؿ مجمػػس اعتمػػاد
 عمػػؿ تقيػػيـ نصػػؼ ُ
الصحية.
المؤسسات
ّ
ّ
الجودة.
 االستمرار
المراقبة لتطبيؽ المعايير مف خالؿ جوالت ّ
ّ
بعممية ُ
الوطنية (:6106)NPSGs
 .2أىداؼ سالمة المرضى
ّ


يبيػة إلطػالؽ حممػة األهػداؼ
إرساؿ عدد مف
المعنييف مف الدوائر لحضور الورشػة التدر ّ
ّ

الوطنية لعاـ .4065
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الخاصػ ػة لمعم ػػؿ عم ػػى األه ػػداؼ الوطني ػػة لس ػػالمة المرض ػػى )(NPSGs
تش ػػكيؿ الف ػػرؽ
ّ



الوطنية لسالمة المرضى ).4065 (NPSGs
لمتطمبات األهداؼ
ّ
البدء بالتّحضير ُ

.4065

 .3االعتماد الدولي  : JCIالعمؿ عمى تحقيؽ المعػايير والحصػوؿ عمػى االعتمػاد لممػرة الثالثػة
كمركز طبي أكاديمي :
الدوليػة عػػف طريػػؽ إنشػػاء الفػػرؽ الخاصػػة حسػػب
 التّحضػػير لمعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ االعتماديػػة
ّ
مجموعات المعايير المطموب تحقيقها.

 تنظػػيـ زيػػارة لمػػوظفيف مػػف المستشػػفى تتضػ ّػمف أغمػػب الػػدوائر والمكاتػػب لمستشػػفى الممػػؾ
لممرة الؤّالؤة.
المؤسس لالطّالع عمى خبراتهـ مف تجربة االعتماد الدولية ّ



عم ػػؿ اجتماع ػػات ُمتك ػ ّػررة م ػػع اإلدارة العمي ػػا وال ػػدوائر والمج ػػاف ذات العالق ػػة وكاف ػػة فئ ػػات

ومتطمباتها.
العامميف في المستشفى لمتوعية بالمعايير ُ

زمنية.
 إنشاء ُخطط العمؿ وتحديد
المسؤليات ضمف فترة ّ
ّ


وخطػػط) وتعػػديؿ
البػػدء باسػػتحداث الوؤػػائؽ التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ المعػػايير( سياسػػات ُ

الدوائر.
الحالية
الخاصة حسب ّ
ّ
ّ

 ضـ الدكتور "طارؽ طريؼ" وتكميفهي لمتعاوف مع فريؽ مكتػب الجػودة لتػدريب األطبػاء فػي
الطبية.
المتطمبات
ّ
المستشفى عمى ّ
السياسات و ُ
ُ
الخاصػة بهػػـ
الممارسػػات الجديػػدة
ّ
المسػػتمر مػػع الػػدوائر لمتّػدريب عمػػى ّ
 التّو ُ
السياسػػات و ُ
اصػؿ ُ
لتحقيؽ ُمتطمبات المعايير.

المختمفة حسب الدوائر.
 عمؿ جوالت ّ
الم ّ
تكررة لمتأ ّكد مف تطبيؽ المعايير ُ
الجودة ُ
مؤسسة االعتماد الدولي (.)JCI
المستمر مع ّ
 التّو ُ
اصؿ ُ
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لعممية التّقييـ الميداني التي جرت مف  4065/64/9إلى .4065/64/9
 االمتؤاؿ
ّ
بعممية التّقييـ.
 استالـ التقرير الخاص
ّ

 .4اليسب : HACCPالمواصفة الخاصة بسالمة الغذاء


طرح عطاء لمتعاقد مع شركات مانحة أخرى لتمنح الشهادة آيزو (.)44.000

ومتابعة تطبيقها.
 إعداد ُخطّة التّدقيؽ الخاص بنظاـ الهسب ُ
المخالفػػات ومتابعتهػػا فػػي حػػاؿ
 عمػػؿ ّ
المسػ ّ
ػتمرة والتّػدقيؽ الػ ّػداخمي الػػالزـ لتصػػويب ُ
الجػوالت ُ
حدوؤها.

ومتابعػػة
 متابعػة مالحظػات المػدققيف عمػى النظػاـ لتعزيػػز الفهػـ السػميـ لمتطمبػات المعػاييري ُ
تنفيذ المخالفات إف وجدت.

الشفافية:
لتميز األداء الحكومي و
ّ
ثانياً :جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني ّ
لتميز األداء الحكومي:
 .0جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني ّ
المستش ػػفى بالػػدورة الس ػػابعة ( )4069/4066لجػػائزة المم ػػؾ
 اسػػتالـ التّقريػػر التّقييم ػػي الشػػتراؾ ُ
التميػز فػي األردف
ػفافية والتػي تهػدؼ إلػى نشػر ؤقافػة ّ
لتميػز األداء الحكػومي والش ّ
عبداهلل الؤّاني ّ
السعي لتقػديـ الخدمػة
في القطاع العاـي ويحرص المستشفى مف خالؿ اشتراكه في الجائزة إلى ّ
األكاديميػة مػػف مػواطنيف وطػػالب وتعزيػػز مفهػػوـ الشػراكة مػػع
الطبيػة و
لمتمقّػي الرعايػػة
ّ
ّ
األفضػػؿ ُ

يتضمف أهـ نقاط
حيث
تحمؿ
المجتمع ومبدأ
مسؤولية اإلنجاز ُ
ّ
ّ
ّ
المطمقة المقرونة بمبدأ ّ
الشفافية ُ
القوة وفُرص التّحسيف.
وتفاعؿ الموظفيف.
يتضمف التّقرير مسوحات رضا ُمتمقّي الخدمة والمتسوؽ الخفي ورضا

ُ
ّ
لمتميز.
 البدء بوضع ُخطط عمؿ لمعايير جائزة الممؾ عبد اهلل الؤاني ّ
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 .6جائزة اإلبداع الحكومي:
 اسػ ػ ػ ػػتالـ التقريػ ػ ػ ػػر الشػ ػ ػ ػػتراؾ المستشػ ػ ػ ػػفى فػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػػائزة اإلبػ ػ ػ ػػداع الحكػ ػ ػ ػػومي لػ ػ ػ ػػدورتها الؤانيػ ػ ػ ػػة
(.)4069/4066

ثالثاً :القياـ بالمراقبة المستمرة لألداء (:)Monitoring
الضػ ػعؼ و فُ ػرص التّحسػػيفي وذل ػػؾ مػػف خ ػػالؿ ُم ػدخالت التّحس ػػيف
يقػػوـ المكتػػب بتحدي ػػد م ػواطف ّ
المختمفة:
ُ
الجودة.
 جوالت ّ

 إعداد دراسات رضا المرضى.
 تحميؿ الحوادث العرضية.
الجذري.
العرضية
 تحميؿ الحوادث
السبب ّ
ّ
ّ
بمنهجية تحميؿ ّ


تحميؿ الشكاوى واالقتراحات وال ّشكر.

 دراسة ؤقافة سالمة المرضى (.)Safety culture
ػحيحية
العميػا ليػتـ ُمخاطبػة ال ّػدوائر وطمػب ُ
الخطػط التص ّ
بالمخالفػات لػإلدارة ُ
 إرساؿ تقارير ُ
المعنييف ويتـ العمؿ عمى ُمتابعتها باستمرار.
الالزمة مف
ّ

شرات قياس األداء:
رابعاً :مؤ ّ
 يتـ قياس( )669مؤشػر قيػاس األداء بالتعػاوف مػع الػدوائر المختمفػة فػي المستشػفىي
اتيجيةي مؤ ّشػ ػرات األه ػػداؼ
تتض ػ ّػمف ع ػػدد م ػػف المؤ ّشػ ػرات وتتض ػ ّػمف مؤ ّشػ ػرات اس ػػتر ّ

البحؤي ػةي مؤ ّش ػرات
ػػيميةي مؤ ّش ػرات الب ػرامت
ّ
العالمي ػة لسػػالمة المرضػػىي مؤ ّش ػرات تشػ ّ
ّ
لمعظػـ هػذ المؤ ّشػرات شػهرّياً وبصػورة ُمنتظمػةي ويػتـ
التّعميـ الطبيي كما يتـ القيػاس ُ
المستشفىي
تحميؿ هذ المؤ ّشرات كؿ ؤالؤة أشهر وارساؿ تقارير ّ
الجودة لكافّة دوائر ُ

وتُع ػ ػػد عممي ػ ػػة متابع ػ ػػة ه ػ ػػذ المؤ ّشػ ػ ػرات الطريق ػ ػػة األمؤ ػ ػػؿ لمتأك ػ ػػد م ػ ػػف قي ػ ػػاس األداء
المؤسسي.
ّ
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الدوائر في اختيار وجمع وتحميػؿ مؤشػرات األداء الخاصػة
 إشراؾ عدد أكبر مف األقساـ و ّ
في دوائرهـ وأقسامهـ.
التشػيمية.
ُ مراجعة واعادة تقييـ مؤ ّشرات األداء
ّ
خامسأ :دراسة(: (Safety culture
الخاص ػ ػة
 البػػػدء بد ارسػ ػػة لقيػ ػػاس ؤقافػ ػػة المػ ػػوظّفيف بسػ ػػالمة المرضػ ػػى وارسػ ػػاؿ التّوصػ ػػيات
ّ
النتػػائت التػػي تقػػيس ُمسػػتوى اإلحسػػاس
ػاء عمػػى تمػػؾ ّ
لمػػدوائري وعمػػؿ مشػػروع التّحسػػيف بنػ ً
قدمة.
بأهمية سالمة المرضى وسالمة وأماف الخدمات
والوعي
الم ّ
ّ
ّ
الطبية ُ

الخارجييف:
الداخمييف و
بالزبائف
الرضا
الخاصة ّ
ّ
ّ
ّ
سادساً :دراسات ّ
المستشػ ػػفى
 .1د ارسػ ػػات رضػ ػػا المرضػ ػػى :تتضػ ػ ّػمف هػ ػػذ ّ
المقيمػ ػػيف فػ ػػي ُ
الد ارسػ ػػات المرضػ ػػى ُ
حيث يػتـ جمػع البيانػات بشػكؿ مسػتمر وتحميمهػا
المراجعيف لمعيادات
الخارجيةي ُ
ّ
والمرضى ُ
حسينية الالزمة.
كؿ ستّة أشهر مف أجؿ اتّخاذ الخطوات التّ
ّ

قدم ػػة ف ػػي الطػ ػوارئ مػػرتيف ود ارس ػػة رض ػػا
الم ّ
 .2إع ػػداد د ارس ػػة رض ػػا المرض ػػى ع ػػف الخ ػػدمات ُ
النسائية مرة واحدة.
المرضى المراجعيف لطوارئ
ّ

الصيدلة).
المقيميفي مؤؿ( :التّمريض و ّ
 .3إعداد دراسة رضا الكوادر عف األطباء ُ

سابعاً :مراجعة الممفات الطبية:
الطبيػة
 عمؿ دراسة مراجعػة الممفػات )  (Chart reviewواصػدار نتػائت ُمراجعػة الممفّػات
ّ
الطبية كؿ ؤالؤة أشهر.
لمدوائر
كؿ شهر وبصورة دورّيةي ويتـ إرساؿ نتائت التّحميؿ ّ
ّ
المناس ػػبة لمتأ ّكػػد م ػػف اكتم ػػاؿ التوؤيػػؽ الطب ػػي لمتأكػػد م ػػف تحقي ػػؽ
اآللي ػػات ّ
 وضػػع ّ
الجديػػدة و ُ
ُمتطمبات التّوؤيؽ السميـ.
األخصػائييف عمػػى نمػػاذج الػػدخوؿي ورقػػة
ُ متابعػػة ُمتطمبػػات اكتمػػاؿ الممػػؼ الطبػػي مػػف قبػػؿ
ّ
مخص الخروج.
وم ّ
ّ
العممياتي ُ
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الطبي ػة المحوسػػبةي والتػػي تتكػ ّػوف مػػف نمػػاذج ُمراجعػػة العيػػاداتي
النمػػاذج
ُ متابعػػة اكتمػػاؿ ّ
ّ
نموذج ُمراجعة الطوارئ لمتأ ّكد مف اكتماؿ التّوؤيؽ مف األطباء والتّمريض.
العرضية:
سابعاً :الحوادث
ّ


الخاص ػػة ب ػػالحوادث العرض ػ ّػية ك ػػؿ ؤالؤ ػػة أش ػػهري وتص ػػنيفها حس ػػب ن ػػوع
تحمي ػػؿ البيان ػػات
ّ

ومتابعػة اتّخػاذ
ػحيحية مػف
الحادث ّ
ّ
وشدته ومكاف وقوعه ويتـ طمب الخطّة التّص ّ
المعنيػيف ُ

المبنية عمى ذلؾ.
صحيحية الالزمة
اإلجراءات التّ
ّ
ّ

ثامناً :الشكاوى واالقتراحات والشكر:
 تحميػػؿ الشػػكاوى واالقت ارحػػات بشػػكؿ ربػػع ونصػػؼ سػػنوي وبشػػكؿ مسػػتمري وارسػػالها إلػػى
التصحيحية الالزمة.
الخطط
الدوائر
ّ
المعنية وطمب ُ
ّ
ّ
لممؤسسة والعامميف وتبويبها.
إحصائية بكتب ال ّشكر الواردة
 إعداد
ّ
ّ
الجودة في المستشفى:
تاسعاً :مشاريع تحسيف ّ
الممػاة.
 .1تقميؿ نسب
ّ
العمميات ُ
آلية إدارة المواد الخطرة في المستشفى.
 .2تحسيف ّ
الصحية المتوقّعة عمى بيئة المستشفى مػف خػالؿ
وتجنب المخاطر
 .3تخفيؼ العبء المالي ّ
ّ
طبية خطرة.
توفير ُمعقّمة نفايات ّ

لعممية إعادة هيكمة مبنى
 .4تحسيف رضا مرضى الطوارئ بعد االنتهاء منه المرحمة األولى
ّ
الطوارئ.

 .5تحسيف عممية أداة األس ّرة (.)bed management
الخارجية ومسار المرضى.
 .6تحسيف وتنظيـ العيادات
ّ
الزمف المحدد
عممية كتابة تقرير
األشعة لمحاالت الطارئة خالؿ ّ
 .7تحسيف ّ
ّ
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Compliance of reporting urgent radiology test within time
)frame)Improve.
 .8تحسيف استخداـ أغطية ومراييؿ العمميات المعقمة لمرة واحدة واالستػناء عف عممية
إعادة التعقيـ
)Opportunity to use disposable gown and Drape package in
operation room(.
فعمياً
معدؿ وحدات ّ
 .9تقميؿ ّ
حضرة إلى المعطاة ّ
الم ّ
الدـ ُ
(Reduce cross –matched to transfused blood C/T ratio for surgical
departments).
الرئوي.
 .11زيادة فُرصة كفاءة
ّ
وفاعمية اإلنعاش القمبي ّ
 .11تقميؿ أخطاء األدويػة وتعزيػز ؤقافػة التبميػع باألخطػاء واألخطػاء وشػيكة الحػدوث ( near
.)miss
 .12زيادة الوعي بؤقافة سالمة المرضى.
المكتسبة في المستشفى.
 .13تقميؿ نسبة ّ
التقرحات ُ
اآللي ػة
احي ػة الطػػابؽ الؤالػػثي حسػػب ّ
 .14زيػػادة االلت ػزاـ بػسػػيؿ األيػػدي فػػي وحػػدة العنايػػة الجر ّ
المستخدمة (.)TST
ُ

بالعمميات القيصرّية.
الخاصة
المستشفى
ّ
ّ
المكتسبة في ُ
 .15تقميؿ نسبة العدوى ُ
عاش ارً :مشاريع لتحديد المخاطر المتوقع حصوليا نتيجة البدء بمشاريع جديدة :FEMA
 مشروع نقؿ وحدات التّعقيـ وعمؿ وحدة تعقيـ مركزي.
الصيدلية المركزّية.
 مشروع
ّ
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الحادي عشر :السياسات واإلجراءات وآليات العمؿ:
 استحداث ( )49سياسة.
الممارسات السريرّية.
 استحداث( )6مف إرشادات ُ
 تحديث ( )693سياسة.
 تحديث ( )66خطّة.
المختبرات.
 استحداث ( )SOP( )460لدائرة ُ

اثنا عشر :التدريب:
الجدوؿ التالي يوضح أهـ أنشطة التدريب التي قاـ بها المكتب خالؿ العاـ :4065
موضوع التدريب

الفئة التي تـ تدريبيا

العدد

الج ُدد
البرنامت التّعريفي لمموظّفيف ّ

تمريضي موظّفيفي أطباء

920

.4

ُمحاضرات تدريب عمى إرشادات

الجراحةي الباطنيي الطوارئي العيوفي األطفاؿي

السياسات لقطباء
الممارسات السريرّية و ّ
ُ

النسائيةي األسنافي المسالؾي أنؼ أذف حنجرةي
ّ

.3

ُمحاضرات توعية بخصوص ُمتطمّبات

األطباء

.6

التخدير

ومتطمّبات التّوؤيؽ الطبي
االعتماد ُ

.9

لقطباء
الجودة
ّ
ومفاهيـ ّ

ُمحاضرات توعية بخصوص ُمتطمّبات
الطبي
ومتطمّبات التّوؤيؽ ّ
االعتماد ُ

395

تمريض

265

665
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.6

الجودة لمتّمريض
ومفاهيـ ّ

بخصوص ُمتطمّبات
ُمحاضرات توعية ُ
الجودة
السياسات ومفاهيـ ّ
االعتماد و ّ

المختبرات /األشعة/الخدمات الفندقية /الصيدلة
/الهندسة والصيانة/شؤوف المرضى /الخدمات

لمدوائر األُخرى
ّ

.5

الطبية
الكميات
ّ
تدريب ّ

424

المساندة
طب األسناف
كمية ّ
كمية التّمريضي ّ
كمية الطبي ّ
ّ

المجمػػػػػػػػػػػػػػػػوع

499
6614
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العامة والبيئة
مكتب السالمة
ّ
مدير المكتب :الدكتور أيمف البشير.
الدائرة:
نبذة عف ّ
بالمقارنػػة مػػع العمػػر
ُيعتبػر عػػاـ ُ 4065خطػػوة فػي مسػػيرة اإلنجػػاز و ّ
التميػز لمكتػػب ّ
السػالمة ّ
العامػة ُ
القصير لهذا المكتب الذي تـ تأسيسه في عاـ .4009
إنجازات المكتب لمعاـ :6106
وآليػات اسػتالميا،
 -0المشاركة الفاعمة في دراسة عطاءات ومواصفات تجييزات السالمة ّ
ومنيا:
العامػة ل ػ ػ (أكيػاس وعبػوات
 وضػع اشػتراطات ومواصػفات مطموبػةوخاصػة بػأمور ّ
ّ
السػالمة ّ
لممحػيط الخػػارجيي د ارسػة عطػاء طفّايػػات
النفايػات الح ّ
ػادةي صػناديؽ خػراطيـ ميػا الحريػؽ ُ
اليدوية).
الحريؽ
األوتوماتيكية و ّ
ّ
 -4التّدريب والتّثقيؼ عمى مختمؼ خطط الطوارئ واشتراطات السالمة:
المهنيػة فػػي
العامػة والوقايػػة مػػف الحريػػؽ والمخػػاطر
ّ
 تػػدريب العػػامميف عمػػى خطػػط ّالسػالمة ّ
السػ ػػنوي داخػ ػػؿ مواقػ ػػع العمػ ػػؿ وفػ ػػي قاعػ ػػات
ػاء عمػ ػػى البرنػ ػػامت التّػ ػػدريبي ّ
بيئػ ػػة العمػ ػػؿي بنػ ػ ً
المحاضرات عمى مدار العاـ.
ُ
أطب ػاء
 ال ُمشػػاركةكمي ػة التّم ػريضي ّ
المحاض ػرات خػػارج نطػػاؽ المستشػػفى ( ّ
ّ
بعممي ػة التّػدريب و ُ
وكمية طب األسناف).
كمية الطب ّ
االمتيازي ّ
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الخاصة:
الوطنية والتّراخيص
الدولية و
 -3االعتمادات
ّ
ّ
ّ
المحػيط
 تأميف ( )66صندوؽ خراطيـ الحريؽ مف نوع استانمس ستيؿ بدالً مف التّالفػة فػي ُالخارجي.
العام ػػة م ػػف مع ػ ّػدات الوقاي ػػة الشخص ػ ّػية حس ػػب طبيع ػػة العم ػػؿي
 إدراج ُمتطمّب ػػات ّالس ػػالمة ّ
البيئية في موازنة عاـ .4062
وتوفير األجهزة
اممعنية بالقياسات ّ
ّ
تموث ميا لم ّش ُػرب فػي كػولرات دائػرة العطػاءات المركزّيػة والمشػرحة نظػ اًر لقػدـ
 منع حدوث ّهذ الكولراتي واستبدالها بأخرى جديدة.
المختمفة.
 عمؿ عقد صيانة ّالمستشفى ُ
موحد ودوري ألجهزة أنظمة الحريؽ في مباني ُ
أوتوماتيكي ػػة ع ػػدد ( )30طفّاي ػػة ف ػػي من ػػاطؽ (الب ػػويمري المولّ ػػدات
 تركي ػػب طفّاي ػػات حري ػػؽّ
المػمقػػة) ودعػػـ المنػػاطؽ األُخػػرى ب ػ ػ ()64
بائيػػةي ُغػػرؼ م ػواتير المصػػاعدي ُ
الكهر ّ
الػػػرؼ ُ
يدوية مف ُمختمؼ األحجاـ واألنواع.
طفّاية حريؽ ّ
لممسػاهمة فػي منػع
ّ
التوجة لمحصوؿ عمى صفة ضابط عػدلي مػف و ازرتػي الصػحة والعػدؿ ُ
العامػػة
المستشػػفى مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ ُعقوبػػة التّػػدخيف داخػػؿ األمػػاكف ّ
التػػدخيف داخػػؿ مبػػاني ُ
المستشفيات.
ومنها ُ
اج ػػدها ف ػػي جمي ػػع مب ػػاني
 إع ػػداد قائم ػػة م ػػو ّح ة لكافّ ػػة المػ ػواد الخطػ ػرة بأنواعه ػػا وأم ػػاكف تو ُالمستشفى.
ُ
المستشػفى تتناسػب مػع طبيعػة
 إعداد قائمة ّبمعدات الواقاية الشخص ّػية لكافّػة العػامميف فػي ُ
عممهـ.
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عامػػؿ مػػع االنسػػكابات
 إعػػداد مػػا يزيػػد عػػف ( )660 Spill Kit Chemicalخػػاص لمتّ ُاجدها في مواقع العمؿ.
ّ
الكيماوية وتو ُ
البيولوجية.
عامؿ مع االنسكابات
ّ
 إعداد ما يزيد عف ( )70 Spill Kit Biohazardلمتّ ُكيماويػة
عينة فحص جرؤومي وفحوصات
بم ّ
ّ
عدؿ (ّ )64
 جمع وتحميؿ ّعينات ميا ال ّشرب ُ
الصحة بمػت قيمتها ( )6600دينار.
انية مع و ازرة
ّ
مج ّ
عدد ( )6ب ُكمفة ّ
المشاركة في تدقيؽ سياسػات الهسػب فػي برنػامت اعتمػاد سػالمة الػػذاء فػي ُشػعبة التّػذيػة
 ُالصحي.
وتقديـ التّوصيات الالزمة لػايات التّحسيف لجودة الػذاء اآلمف و ّ
 -إعػػداد مػػا يزيػػد عػػف (Aid

األوليػػة
عامػػؿ مػػع اإلسػػعادفات
ّ
 )25 Kit Firstخػػاص بالتّ ُ

المتواجػدة داخػؿ مواقػع العمػؿ التػي تتطمّػب ذلػؾ مؤػؿ:
وتو ُ
اجدها داخؿ صػناديؽ اإلسػعاؼ ُ
الهندسية)ي وغيرها.
الطبيةي التّنجيد والمشاغؿ
(المختبرات
ّ
ّ
ُ
الناتجػة عنهػا لمنػع تك ار ارهػا والػواردة
المنشأة وتحميؿ المخػاطر ّ
 التّحقيؽ في الحوادث داخؿ ُالعرضية.
مف خالؿ تقارير الحوادث
ّ
العامة التي كانت تتـ داخؿ مبػاني
الفنييوف
المقاولوف و ّ
ّ
اإلنشائيوف بتعميمات ّ
السالمة ّ
 إلزاـ ُالمستشفى.
المستشفى حسب ّ
السياسة المعموؿ بها في ُ
ُ
الطبيػ ػػة وتدريبػ ػػه عمػ ػػى المواضػ ػػيع
النفايػ ػػات
المشػ ػػاركة فػ ػػي تشػ ػػكيؿ فريػ ػػؽ ُمخػ ػػتص إلدارة ّ
ّ
 ُالطبية والمهاـ والواجبات الموكمة لمفريؽ.
بالنفايات
األساسية ذات العالقة ّ
ّ
ّ
بمع ّػدؿ
وممصقات
خاصة بمنع التّدخيفي وابرازها فػي أمػاكف واضػحة ّ
ّ
لمجميػع ُ
 عمؿ آرمات ُ( )660آرمة وما يزيد عف (ُ )460ممصؽ.
عامػػؿ مػػع االنسػػكابات
المسػػاهمة فػػي لجنػػة الم ػواد الخط ػرة وتػػدريب الك ػوادر العاممػػة فػػي التُ ُ
 ُالخطرة.
146

خصصػػة
الم ّ
 اسػتحداث بوسػػترات ذات عالقػة بػػأمور ّالسػػالمة ّ
العامػةي وابرازهػػا فػي األمػػاكف ُ
العامػػة فػػي المصػػاعدي
النفايػػات
لهػػا (بوسػػترات ّ
ّ
الطبيػػة "جػػدوؿ الفػػرز"ي تعميمػػات ّ
السػػالمة ّ
ُخطّة الحريؽ ""Race- Passي اإلشارات التحذيرّية لممواد الخطرة وغيرها).
لخطورته ػػا العالي ػػة
اج ػػد م ػ ّ
ػداولها ف ػػي مواق ػػع ُمختمف ػػة نظػ ػ اًر ُ
 الح ػػد م ػػف تو ُػادة الفورم ػػاليف وت ػ ُ
العمميات فقط.
اجدها في قسـ
ّ
واقتصار تو ُ
السػػمبي عمػػى
لمكافحػػة الق ػوارض والحيوانػػات الضػػالّة والطّيػػور ذات األؤػػر ّ
 عمػػؿ حمػػالت ُالخارجيػػة وسػػالمة المرضػػى
المستشػػفى
ّ
الصػػحة ّ
العامػػة مػػف ُمخمّفاتهػػاي وأؤرهػػا عمػػى بيئػػة ُ
عماف ال ُكبرى.
والعامميف بالتّنسيؽ مع أمانة ّ
ستقبمية لمعاـ :6107
الرؤى الم
ّ
ّ
مالمستشػػفىي تكػػوف ُمتػػوفّرة عمػػى
موحػػدة لكافّػػة الم ػواد
ّ
 إعػػداد قائمػػة ّالكيماويػػة الخط ػرة فػػي ُ
المعنية.
الداخمي لمدوائر
شبكة الحاسوب ّ
ّ
الكيماويػػة الخط ػرة وتوزيعهػػا عمػػى الػػدوائر
العامػػة ( )MSDSلمم ػواد
ّ
 ترجمػػة نش ػرة ّالسػػالمة ّ
المعنية.
ّ
الخارجيػةي بالتّعػاونـ ع لجنػة
خارجية مػف خػالؿ تفعيػؿ ُخطّػة الكػوارث
 عمؿ تمريف كوارثّ
ّ
الكوارث واألزمات.
قيفية بموحات مف الفايبر الدائمة.
السالمة التحذيرّية و ّ
النشرات الت ّ
 استبداؿ لوحات ّالمدني ػػةي
الحس ػػيف ب ػػف عب ػػداهلل الؤّػػاني لمحماي ػػة
 اس ػػتققباؿ وت ػػدريب طمب ػػةّ
ّ
أكاديمي ػػة األمي ػػر ُ
باإلضافة إلى استقباؿ أي طمبات لمتّدريب العممي.
لممرة الؤّانية.
العامة
المهنية في ّ
ّ
المشاركة في جائزة ّ
التميز ّ
الضماف االجتماعي ّ
لمسالمة ّ
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مكتب المعمومات والحاسوب
السيدة بياف توـ.
مدير المكتبّ :

السيد إيهاب العواممة.
مساعد المديرّ :
أىـ اإلنجازات خالؿ عاـ :6106
الخاصػة
الخاصػة بالمرضػى وممفّػات المػوارد البشػرّية
الطبيػة
 البدء بمشروع أرشفة الممفّاتّ
ّ
ّ
األأطباء.
بالموظّفيف و ّ

بالنظاـ الحاسوبي الحالي (.)PACS system
 تطبيؽ نظاـالجديد وربطه ّ
األشعة ّ
ّ
الجديد.
 حوسبة قسـ الطوارئ وتطبيؽ ّالمحوسب ّ
النظاـ ُ
 حوسبة شاشة وتقرير (.)Admission error حوسبة شاشة وتقرير (.)Progress Noteاخمييف.
المستخدمة لممرضى ّ
الد ّ
 حوسبة نماذج التذمريض ُيخص (.)Medication error
 -حوسبة قسـ الخداج بما ُ

 عمػػؿ التّعػػديالت المطموبػػة عمػػى شاشػػات ( )Clincal notesبمػػا يتناسػػب مػػع ُمتطمّبػػاتالجودة.
ّ

الدخوؿ وادخاؿ المرضى بناءاً عميها.
 عمؿ شاشاتعممية استالـ أوامر ّ
حاسوبية لتنظيـ ّ
ّ
األشعة.
عدلوف عمى نتائح
ألشعة بحيث أصبح
 التّعديؿ عمى نظاماالمقيميف ُي ّ
ّ
ّ
ّ
األطباء ُ
 حوسبة العالج الطّبيعي.باألطباء.
 حوسبة نموذج العالج الطّبعيي الخاصّ
 -حوسبة نموذج العالج الطّبيعي (تقييـُ /متابعة).

 حوسبة نموذج العالج الطّبيعي لمريض داخمي (تقييـُ /متابعة). -حوسبة نموذج العالج الطّبيعي /أطفاؿ (تقييـُ /متابعة).

 حوسبة نموذج العالج الوظيفي /أعصاب (تقيينـُ /متابعة). حوسبة نموذج العالج الوظيفي /أطفاؿ (تقييـُ /متابعة). -حوسبة نموذج العالج الوظيفي /يد (تقييـُ /متابعة).
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أطبػ ػػاء
ػائية وتعريفػ ػػه عم ػػى ّ
المحوس ػػب عم ػػى ّ
 حوس ػػبة التق ػػارير الطب ّي ػػة غي ػػر القض ػ ّالنظ ػػاـ ُ
العيادات.

العمميات.
 إجراء بعض التّعديالت عمى شاشةّ
المختبر.
 حوسبة شاشة تأكيد نقؿ ّعينات ُ

عينات األنسجة التي يتـ نقمها.
لتتبع ّ
 إعداد تقرير ّالمختبر.
 التّعديؿ عمى شاشة تأكيد نتائت ُالمختبر.
 حوسبة الباركود ّلعينات ُ
 -تحديث شاشة ركف الموظّفيف.

 تعديؿ شاشة وتقرير تخطيط المؤانة.الداخمييف.
 تعديؿ شاشة نموذج صرؼ وحدات دـ لمممرضىّ
الوردية.
 التّعديؿ عمى شاشة نهايةّ
 -التّعديؿ عمى شاشة المواعيد.

طبي.
 حوسبة نموذج الموافقة عمى إجراء ّومتابعتها.
 استحداث شاشة المهاـ ُالعمميات.
 استحداث شاشة قائمةّ

 استحداث شاشة طمب صيانة نظاـ قائـ.العالجية لمطّبيب وتقارير العالج الطّبيعي.
الخطّة
 إعداد شاشة ُّ
العينة.
 -حوسبة تقرير األنسجة الخاص باستالـ ّ

الدـ لمريض خارجي.
 تعديؿ شاشة نموذج صرؼ وحدات ّ -حوسبة شاشات لتعيينات ديواف الخدمة المدنّية.

األطباء.
 تعديؿ شاشات اإلجازاتالخاصة بالموظّفيف و ّ
ّ

المػػػادرات وتسػػهيؿ إدخالهػػا باسػػتخداـ القػػارئ اإللكترونػػي (
 -حوسػػبة طمػػب ُ

Barcode

.)Reader

باألطباء والموظّفيف سواء كاف داخمي أو خارجي.
 حوسبة نظاـ التّدريب الخاصّ
ائييف.
لقطباء
األكاديمية
المهنية و
 حوسبة األلقاباألخص ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

المقيميف.
الحيات والكفاءات ومستوى اإلشراؼ
ّ
الص ّ
 حوسبة ّلقطباء ُ
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األ"باء.
ائييف وعمؿ
األطباء
 حوسبة تقييـاإلحصائيات لممرضى و ّ
ّ
األخص ّ
ّ
ّ
ائية.
 حوسبة شاشات ّلمدراسات الدو ّ

عامةي منع العدوى).
لمختمؼ األقساـ (جودةي سالمة ّ
 حوسبة امتحانات ُلمختم ػػؼ األأقس ػػاـ عم ػػى الموق ػػع اإللكترون ػػي واجػ ػراء التّع ػػديالت
 ُمتابع ػػة إنش ػػاء ص ػػفحات ُتسجدات.
الم ّ
الالزمة بما يتوافؽ مع ُ

تتب ػػع ال ّشػ ػػكوى أو
 حوس ػػبة ال ّشػ ػػكاوى واالقت ارح ػػات عمػ ػػى ّالنظ ػػاـ الحاسػ ػػوبي بحي ػػث يسػ ػػهؿ ّ
االقتراح وتوضيح اإلجراء المعموؿ عميه.

اجدها ُممكناً وبالتّفصيؿ.
 حوسبة المواد الخطيرة بحيث أصبح ّتتبع أماكف تو ُ

الماليػػةي وذلػػؾ تػػوفي اًر لمدقّػػة
 تحويػػؿ تقػػارير الح ػوافز ُليصػػار العمػػؿ عميهػػا مػػف قبػػؿ الػ ّػدائرةّ
السرعة ونقؿ مركزّية العمؿ إلى القسـ المعني.
و ّ

 العمػ ػػؿ عمػ ػػى تحويػ ػػؿ تقػ ػػارير ال ػ ػوافز إلػ ػػى ُشػ ػػعبة الح ػ ػوافز بػ ػػدالً مػ ػػف مكتػ ػػب المعمومػ ػػاتوالحاسوب.
آلي ػػة جدي ػػدة لت ػػدقيؽ بيان ػػات
ػحيي حي ػ ُ
ػث ت ػ ّػـ إيج ػػاد ّ
المتعمّ ػػؽ بالت ػػأميف الص ػ ّ
 العم ػػؿ ّالس ػػنوي ُ
الموظّفيف الذيف يتـ إدخاؿ بياناتهـ مف قبؿ مكتب التّأميف الصحي.
 العمؿ ٍجار عمى برمجة ال ّشفت الميمي.
الصحة والديواف.
فاقية
ّ
 -تعديؿ اتّ ّ

الرواتب.
 تعديؿ البروسيجراتّ
الخاصة بحسبة ّ

لمماليػػةي لمػف هػػـ يعممػوف ضػػمف فتػرة مياومػػة غيػر محسػػوبة بمكافػػأة
 تجهيػز كشػػؼ خػاصّ
نهاية الخدمة.

 تجهيز بروسيجر خاص الحتسػاب فروقػات تحويػؿ المػوظّفيف مػف ارتػب إجمػالي عقػد إلػىراتب عقد.
 تعػػديؿ شاشػػة مكافئػػة نهايػػة الخدمػػة ااعقػػود بعػػد ()4063/6/6ي بحيػػث تػ ّػـ إضػػافة خانػػاتبالرواتب.
بالتّدقيؽ وكذلؾ ّ
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مكتب التّدريب والتّطوير والتّخطيط
السيدة النا محيالف.
مديرة المكتب بالتّسييرّ :
نبذة عف المكتب:
يبية والتػي
السنوي
المبنية عمى تقييـ االحتياجات التّدر ّ
ّ
ُيعنى هذا المكتب بوضع ُخطّة التّدريب ّ
سنوياً مف خالؿ مػدراء الػدوائر بالتّعػاوف مػع مػوظّفيهـي بهػدؼ س ّػد الفجػوة الموجػودة بػيف
عب
ّ
تُ ّ

المستشفى.
المستفيديف مف خدمات ُ
األداء الفعمي واألداء المرغوب فيه لرفع مستوى رضا ُ

إنجازات المكتب لعاـ :6106
اتيجية
اتيجية
ألوؿ م ػرةي تػ ّػـ ربطهػػا ُ
بالخطّػػة االسػػتر ّ
ّ
 وضػػع ُخطّػػة اسػػتر ّتنفيذيػػة لمكتػػب التّػػدريب ّ
لممستشفى ودائرة الموارد البشرية.
المستشػ ػػفى لتمبيػ ػػة
 اسػ ػػتحداث شاشػ ػػات تػ ػػدريب ُمحوسػ ػػبةي وربطهػ ػػامع جميػ ػػع دوائػ ػػر ومكاتػ ػػب ُالسنويةي وهي:
يبية لمموظّفيفي وتنفيذ ُخطّة التّدريب
ّ
االحتياجات التّدر ّ
يبية.
 .1شاشة أسماء الدورات التّدر ّ

يبية لمدوائر.
 .2شاشة االحتياجات ّ
الت ر ّ
مخص دورات الموظّفيف.
 .3شاشة ُم ّ

يبية.
 .4شاشة كشؼ االحتياجات التدر ّ
 .5شاشة كشؼ دورات الموظّفيف.

الدورة.
 .6شاشة مجموع األعداد حسب ّ
مخص دورات الموظّفيف.
 .7شاشة تقرير ُم ّ

التعميمية وبرامت التّدريب.
 .8شاشة الدورات
ّ

المتق ّػدـ لمبػالػيف
 تنفيذ واإلشراؼ عمػى عقػد دورات اإلنعػاش القمبػي بأنواعػه األساسػي ( )BLSو ُتدرباً.
لم ّ
تـ عقد ( )34دورة حضرها (ُ )950م ّ
تقدـ لقطفاؿ ()PALSي بحيث ّ
( )ACLSوا ُ
المستشفى.
 عمؿّ
إحصائية تدريب شاممة لجميع دوائر ومكاتب ُ
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ستقبمية لعاـ :6107
الرؤى الم
ّ
المؤسسػػي والفػػردي
 إنشػاء مركػػز مرجعػػي وشػػامؿ بمؤابػػة بيػػت خبػرة ارئػػد لالستشػػارات والتّطػػويرّ
الصعيديف المحمي واإلقميمي.
عمى ّ

بالصػػورة
 االرتقػػاء بالنعصػػر البشػػري مػػف خػػالؿ التػػدريب والتطػػوير والتحفيػػز لمقيػػاـ بأعمػػالهـّ
المؤمى.
ُ
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مكتب البحث العممي
مدير المكتب :د .مأموف أهراـ.
سكرتيرة المكتب :نهى الفقهاء.
متخص ػػص لمبح ػػث
النش ػػاط البحؤ ػػي ع ػػف طري ػػؽ إنش ػػاء مكت ػػب
بمهم ػػة تط ػػوير ّ
ّ
ب ػػدأ المستش ػػفى ّ

تمػػوز مػػف عػػاـ 4069ي ويعمػػؿ المكتػػب كمظّمػػة لمّجػػاف
العممػػيي والػػذي بػػدأ عممػػه فػػي شػػهر ّ
أخالقيػػات
ائيػة ولجنػػة
ّ
البحؤيػة المختمفػػة كمجنػة البحػػث العممػػي والمجنػة المؤسسػ ّػية لمد ارسػػات الدو ّ
ّ

المهنة.

إنجازات ونشاطات المكتب:
العمميةي بحيث تُصبح الخطوات أسرع وأبسطي بحيث أصبح
عممية ُمراجعة البحوث
ّ
 تعديؿ ّعدة أشهر كما في
بالمقارنة مع ّ
ُم ّ
عدؿ الوقت الالزـ إلصدار القرار مف لجنة ( )IRBأقؿ ُ
السابقة.
السنوات ّ
ّ

 إنشاء موقع إلكتروني لمكتب البحث العممي. التّأ ّكد مف إدخاؿ ُمشاركة عضو هيئة التّدريس في األبحاث السريرّية المدعومة مف ال ّشركاتجتمعية.
الم
البحؤية كنقاط لمتّرقية
ّ
ّ
ائية و ّ
الدو ّ
األكاديمية مف ضمف الخدمات ُ
الصـ/
بمشاركة
األطباء في ُشعبة ُ
ّ
 توقيع اتّ ّالػدد ّ
فاقية لدراسة مع شركة (ُ )Astra Zeneca
والسكري والوراؤة بتاريخ .4065/4/66
المالية
المتعمّقة بالجوانب
 اقتراح تعديؿ تعميمات مجمس األمناء الخاص ّّ
بالدراسات الدو ّ
ائية و ُ
المستشفى والباحث.
فيما ُ
يصب في مصمحة ُ

لمحصوؿ
ومراقبة
ّ
المتعمّقة بالبحث العممي ُ
النوعية لتطوير ّ
السياسات ُ
 العمؿ مع مكتب الجودة ُاعتمادية (.)JCI
عمى
ّ
لمحاضريف مف خارج
 إجراء (ُ )6محاضرات ّعممية منها اؤنتيف قاـ بهما مدير المكتب و(ُ )3
المستشفى وهـ:

 .1د .أحمد عقيؿ مف جامعة غرناطة في إسبانياي بتاريخ .4065/9/30
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 .2د .غسػ ػ ػ ػػاف سػ ػ ػ ػػعيد مػ ػ ػ ػػف جامعػ ػ ػ ػػة واليػ ػ ػ ػػة ويػ ػ ػ ػػف ديترويػ ػ ػ ػػت ميشػ ػ ػ ػػػافي بتػ ػ ػ ػػاريخ
.4065/66/2
السياسػػات فػػي جامعػػة
المػػدير التّنفيػػذي لمركػػز الجينػػوـ و ّ
المحػػامي معػػف الزواتػػيُ /
ُ .3
مكجيؿ في مونتلاير كنداي بتاريخ .4065/64/40
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الرقابة والتّدقيؽ
مكتب ّ
السيد كامؿ الدرابيع.
مدير المكتبّ :
الماليػة واإلدارّيػة
الرقابػة
ّ
يرتبط المكتب بمكتب المدير العاـ مباشرةي ويتولّى المكتػب القيػاـ بأعمػاؿ ّ

المعامالت واإلجراءات الهادفة إلى حماية موجودات المستشفى المنقولة
و ّ
الفنية والتّدقيؽ عمى كافّة ُ
السياسػ ػػات والق ػ ػوانيف واألنظمػ ػػة والتّعميمػ ػػات المعمػ ػػوؿ بهػ ػػا فػ ػػي الجامعػ ػػة
وغيػ ػػر المنقولػ ػػة وتطبيػ ػػؽ ّ
الناف ػػذة ف ػػي
والمستش ػػفى لض ػػماف حس ػػف إدارة األمػ ػواؿ في ػػهي وتُع ػػد القػ ػوانيف واألنظم ػػة والتّعميم ػػات ّ

نظيميػة األخػرى
دنية
مرجعية التّدقيؽ في المكتبي إضػافةً إلػى اإلجػراءات اإلدارّيػة والتّ ّ
ّ
الجامعة األر ّ
فيها.

يقوـ المكتب بالمياـ التّالية:
المتخػذة وتوافقهػا مػع القػوانيف واألنظمػة
صحة وسػالمة اإلجػراءات اإلدارّيػة و ّ
 التّأ ّكد مف ّالماليػة ُ
الجامعة والمستشفى.
والتّعميمات المعموؿ بها في ّ
المع ّػززة
المستندات
الم
ّ
ّ
 التّحقّؽ مف ّالماليػة والوؤػائؽ ُ
لممعامالت و ُ
حاسبية ُ
صحة ودقّة اإلجراءات ُ
النفقات.
المتعمّقة باإليرادات وضبط ّ
لها و ُ
ومتابعة توصياتها وتنفيذها.
المختمفة ُ
المشاركة في المجاف ُ
ُ -

السياسات واإلجػراءات الهادفػة
المساهمة في تقديـ الحموؿ واالقتراحات التي تُساهـ في تطوير ّ
 ُاإلنتاجية.
لتحسيف و
ّ
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القانونية
شؤوف
مكتب ال ّ
ّ
 المستشار القانوني :المحامي عبد اهلل الكيالني.
 نبذة عف المكتب:

لتعدد العالقات فيما بيف المستشفى والػيري سواء موظّفيف أوشركات أو مواطنيف فقد
نظ اًر ّ
اليوميػػة والطّارئػػة منهػػا عمػػى وجػػه
ارتػػأت اإلدارة وجػػود مستشػػار قػػانوني ُمتفػ ّػرغ لقعمػػاؿ
ّ
الخاصػػة التػػي يقػػوـ بهػػا المستشػػفى كمرفػػؽ عػػاـ عممػػه مسػػتمر
الخصػػوص نظ ػ اًر لمطّبيعػػة
ُ
ّ
أف تنظػيـ ّأيػة عالقػة بػػيف المستشػفى والػيػر الب ّػد لهػػا أف
السػاعةي عػالوةً عمػػى ّ
عمػى مػدار ّ
كأولويػػة
تُصػػاغ بطريقػػة ت ػوائِـ التّش ػريعات سػػارية المفعػػوؿ بمػػا يضػػمف حقػػوؽ المستشػػفى
ّ

قُصوى وصياغة تمؾ العالقات.
 إنجازات المكتب لمعاـ :6106

القانوني ػػة لتع ػ ّػدد الخ ػػدمات الت ػػي ُيق ػ ّػدمها لكافّ ػػة
ال ُيمك ػػف حص ػػر إنج ػػازات مكت ػػب ال ّش ػػؤوف
ّ

الجوانبي ولكف نذكر منها:
ّ

الس ػػارية المفع ػػوؿ ف ػػي
 تق ػػديـ االستش ػػارةّ
القانوني ػػة إلدارة المستش ػػفى حس ػػب القػ ػوانيف واألنظم ػػة ّ
القضائية حوؿ موضوع االستشارة سواء كػاف القػرار لمحكمػة العػدؿ
المممكة وبياف االجتهادات
ّ
األردنية.
العميا (اإلدارّية) أو محكمة التّمييز
ّ
ُ
مادياً لحساب المستشفىي ومنها عمى سبيؿ
فاقيات وخصوصاً تمؾ التي تُدر دخالً ّ
 صياغة االتّ ّفاقيػة جديػدة
فاقيات التّأجير لشػركات الهواتػؼ المتن ّقمػة (زيػفي أو ارنػت وامنيػة) وابػراـ اتّ ّ
المؤاؿ (اتّ ّ
فاقيات).
عماف وغيرها مف االتّ ّ
مع بنؾ القاهرة ّ
المناسػبة والمطابقػة
ضوية بعض المجػاف
ّ
المشاركة في ُع ّ
الطبيػة واإلدارّيػة لصػياغة التّوصػيات ُ
 ُلمقانوف واألصوؿ.
 -التّنسيؽ بيف إدارة المستشفى والمحاكـ.
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ستقبمية لمعاـ :6107
الرؤى الم
ّ
ّ 
تشعبة وبيف االحتياطات
كتيب خاص ُي ّ
 صياغة ّالم ّ
حدد مدى التزاـ المستشفى بمواجهة عالقته ُ
بس ػػمعة
الالزمػػة والواج ػػب اتّخاذهػػا لض ػػماف عػػدـ حص ػػوؿ ّأيػػة أخط ػػاء ّ
طبيػػة أو إدارّي ػػة ُ
تضػػر ُ
المستشفىي وعدـ تكبيد ّأية خسائر.
تؤقيفية لجميع كوادر المستشفى لتزويدهـ بالحقوؽ وااللتزامات ٍّ
كؿ في موقعه.
 عقد دوراتّ

الطبيػػة
 االهتمػػاـ بالمجػػاؿ االسػػتؤماري داخػػؿ حػػرـ المستشػػفى ممػػا يسػػاعد عمػػى أداء رسػػالتهّ
وتقديمها بأرقى صورة.
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مكتب العالقات العامة
السيد فراس ذيب.
 مديرة المكتبّ :

السيد خالد أبو الػنـ.
 رئيس شعبة االستعالماتّ :
إنجازات المكتب لمعاـ :6106
عمؿ مكتب العالقات العامة في العاـ  4065عمى ترجمة وتكريس رسالة ورؤية وأهداؼ
السعي الحؤيث لتوؤيؽ أواصر التّعاوف مع الجمهور الخارجي
المستشفى مف خالؿ ّ
الطبية
المتمؤّؿ (بالكوادر
ّ
المتمؤّؿ (بالمرضى والمراجعيف والزوار) و ّ
الجمهور الداخمي و ُ
ُ

المساندة)ي وقد ساهـ المكتب ُممؤّالً بفرعيه (االستعالمات وخدمة
واإلدارّية و ّ
الفنية و ُ
العامة) في استقباؿ وتوجيه ومساعدة المرضى والمراجعيف
ّ
الجمهوري واإلعالـ والعالقات ّ
والزوار عمى مدار السنةي كما عمؿ المكتب كعضو فاعؿ في استقباؿ ومتابعة ومعالجة

الصناديؽي وعبر موقع المستشفى اإللكتروني
المقترحات الواردة مف خالؿ ّ
ال ّشكاوى و ُ
المشاركة في المجاف
إضافة إلى ما يرد عبر صفحة ()Facebook
ّ
لممستشفى و ُ
الرسمية ُ
الرصد اإلعالمي بمختمؼ أنواعه مف
ّ
الخاصة بهذا ال ّشأفي كما عمؿ المكتب عمى إجراء ّ
متابعة اإلعالـ بكافة أنواعه (المطبوعي المقروءي المسموعي المرئيي واإللكتروني).

طبية لخدمة المجتمع المحمي في المناطؽ ذات االحتياجات
 نفّذ المكتب أربعة أياـ ّ
النحو التالي:
الخاصة وال ّنائية ،وىي عمى ّ

 يػػوـ طبػػي فػػي منطقػػة الط ػواؿ الشػػمالي– ل ػواء ديػػر عػػالي بتػػاريخ 4065/4/42ي وتػػـ خػػالؿُمعالجة ( )564مريضاً.
جمعيػػة الشػػهيد عمػػر المجػػالي لمتبػ ّػرع بالقر ّنيػػات ومسػػاندة
 يػػوـ طبػػي فػػي محافظػػة الكػػرؾ-ّ
المتضػ ػػرريف مػ ػػف ح ػ ػوادث السػ ػػيري بتػ ػػاريخ 4065/9/43ي وتػ ػػـ خاللػ ػػه ُمعالجػ ػػة ()596
مريضاً.
 ي ػػوـ طب ػػي ف ػػي محافظ ػػة إرب ػػد -بم ػػدة ج ػػديتاي بت ػػاريخ 4065/9/63ي وت ػػـ خالل ػػه ُمعالج ػػة( )900مريضاً.
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 يػػوـ طبػػي فػػي محافظػػة معػػاف -لػواء الشػػوبؾي بتػػاريخ 4065/66/6ي وتػ ّػـ خاللػػه ُمعالجػػة( )660مريضاً.
 عمػؿ المكتػػب عمػػى االهتمػػاـ بكافػػة األمػػاكف العامػػة واسػػتراحات المرضػػى والػػػرؼ فػػي

الميدانية المسػتمرة لتحسػيف الخػدمات المقدمػة والتعػاوف فػي
المستشفى وتنفيذ الجوالت
ّ
حؿ المشكالت.

 أصػػدر المكتػػب التقريػػر اإلحصػػائي السػػنوي لعػػاـ  4066بالمػػػة العر ّبيػػةي كمػػا أشػػرؼ
المكتب عمى ترجمة هذا التقرير لمػة اإلنجميزّية.

ػحية
المستشػفى
 إعداد وتحرير كافّة األخبار والتّقارير
العمميػة والص ّ
ّ
ّ
الخاصة بنشاطات ُ
الصػحؼ
و
ّ
االجتماعية وتزويد وسائؿ اإلعالـ بهاي وتقوية روابػط التّعػاوف مػع منػدوبي ّ
بالصػور
الطبيػػة إعالميػاً وتوؤيقهػػا
ووسػػائؿ اإلعػػالـ وتػطيػػة كافّػة النشػػاطات
العمميػة و ّ
ّ
ّ
أهمها:
الفوتوغر ّ
افيةي ومف ّ

اإلعالمي ػػة الالزم ػػة لمي ػػوـ التوع ػػوي ال ػػذي أقامت ػػه دائػ ػرة الص ػػيدلةي بت ػػاريخ
 إجػ ػراء التػطي ػػةّ
.4065/6/62

لفعالية اليوـ العالمي لمسرطافي بتاريخ .4065/4/44
اإلعالمية
 إجراء التّػطيةّ
ّ
اإلعالميػػة الالزم ػػة لميػػوـ التّؤقيفػػي الخػػاص بمرضػػى حساس ػ ّػية
 إج ػراء التّرتيبػػات والتّػطيػػةّ
القمحي بتاريخ .4065/9/4

بمناسػػبة اليػػوـ العػػالمي
 إج ػراء التّػطيػػةّ
اإلعالميػػة الالزمػػة لورشػػة (غسػػيؿ األيػػدي) وذلػػؾ ُ
لػسيؿ األيديي بتاريخ .4065/6/6
اإلعالمي ػة الالزمػػة لورشػػة عمػػؿ نظمتهػػا شػػعبة ج ارحػػة المسػػالؾ البوليػػةي
 إج ػراء التّػطيػػةّ
بتاريخ .4065/60/2
لممستشفىي ومف أبرزها:
 استقباؿ كافة الوفود الزائرة ُ
اإلنجابيػ ػ ػ ػػة) بالتّعػ ػ ػ ػػاوف مػ ػ ػ ػػع USAIDي بتػ ػ ػ ػػاريخ
ػحة
ّ
 وفػ ػ ػ ػػد أمريكػ ػ ػ ػػي (فريػ ػ ػ ػػؽ الصػ ػ ػ ػ ّ.4065/6/66
السعوديةي بتاريخ .4065/4/6
 وفد سعودي مف شركة الكهرباءّ
 وفد سويدي مف جامعة غوتنبرغي بتاريخ .4065/9/46 وفد مف كمية التّمريض في جامعة مؤتةي بتاريخ .4065/9/49 وفد وفد طبي روماني .4065/6/66الدولية)ي بتاريخ .4065/9/30
الصحية
 وفدمف و ازرة الصحة (الموائحّ
ّ
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الفني لم ّشركة الصانعة في األردفي بتاريخ .4065/60/49
 زيارة الخبير ّالطالبية لقسـ الطفاؿ لتوزيع الهدايا عميهـ:
 الزيارات
ّ
طالبيةي بتاريخ .4065/60/4
 زيارةّ

 -زيارة مجموعة (معاً لدعـ مرضى السرطاف)ي بتاريخ .4065/4/6

جمعية اإلصالح االجتماعي لقيتاـي بتاريخ .4065/5/44
 زيارة طمبةّ
األردنيػػةي
الص ػيدلة الس ػريرّية /الماجسػػتير فػػي الجامعػػة
ّ
 زيػػارة مجموعػػة مػػف طػػالب ّخالؿ فترة عيد الفطر.

 العمػػؿ عمػػى تجميػػع اآلرمػػات المطموبػػة مػػف دوائػػر وأقسػػاـ وشػػعب المستشػػفى جميعهػػا
وارسالها إلى خطاط الجامعة.

(شعبة االستعالمات):
 حجػ ػ ػػز المػ ػ ػػدرج واج ػ ػ ػراء كافػ ػ ػػة الترتيبػ ػ ػػات الالزمػ ػ ػػة إلنجػ ػ ػػاح جميػ ػ ػػع ورشػ ػ ػػات العمػ ػ ػػؿ
والمحاضرات التي تـ عقدها فيه.

 اسػػتقبمت شػػعبة االسػػتعالمات وخدمػػة الجمهػػور مػػف خػػالؿ مػػوقعي العيػػادات الخارجيػػة
والزوار ما يقارب ( )40663وتـ رصد وختـ ( )36422إجازات مرض ّػية عػف طريػؽ
العيادات.
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مكتب المدير العاـ
مدير المكتب :السيد سهـ محاسنة.
نبذة عف مكتب المدير العاـ:
تتمؤّػ ػؿ نشػ ػػاطات المكتػ ػػب فػ ػػي إنجػ ػػاز المعػ ػػامالت الرسػ ػػميةي وتسػ ػػهيؿ مهمػ ػػة مراجعػ ػػي دي ػ ػواف
المستشفىي وتنفيذ متطمبات الكتب الواردة إلى الديواف والصػادرة باإلضػافة إلػى أعمػاؿ طباعػة
الكتػػب وصػػياغتها وتنظيمهػػا وعرضػػها عمػػى المػػدير العػػاـ إلبػػداء توجيهاتػػه واصػػدار الق ػ اررات
الالزمة.
أعماؿ الديواف المركزي:
أوالً  :البريد:
 استالـ البريد الوارد مف الجامعة عف طريؽ نظاـ األرشفة. فرز البريد الوارد الرسمي وغير الرسميي وتوزيع بريد األطباء عمى الصػناديؽ إضػافةإلى بريد الموظفيف اإلدارييف .
 توزيع البريد الصادر والموقع مف مكتب عطوفة األستاذ الػدكتور المػدير العػاـ لمػدوائرالرسمية ورئاسة الجامعة والجهات الخارجية.
 توزيع الكتب الرسمية لمدوائر المختمفة بالمستشفى بعد أرشفتها واتخاذ اإلجراء عميها.ثانياً  :الكتب الواردة:
الرس ػ ػػمي
 تنظػ ػػيـ أمػ ػػور البري ػ ػػد الرسػ ػػمي الػ ػ ػوارد مػ ػػف تسػ ػػجيمهي وخ ػ ػػتـ بػ ػػالختـ ّوتصنيفه.

 تنظيـ الكتب الواردة وارسالها إلى مكتب المدير العاـ إلطالعه عميهاي وابػداءتوجيهات ػ ػػه إلرس ػ ػػالها إل ػ ػػى ال ػ ػػدوائر واألقس ػ ػػاـ العامم ػ ػػة ف ػ ػػي المستش ػ ػػفى لتنفي ػ ػػذ
مضمونها.
 ُمتابعة الكتب مع الدوائر واألقساـ.المتّخذ مف قبؿ المدير العاـ وأرشفته عمى نظاـ األرشفة.
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بمػػع عػػدد الكتػػب الػواردة إلػػى الػػديواف خػػالؿ عػػاـ  )9956( 4065كتابػاًي والكتػػب

الداخمية ( )30060كتاباً.
ّ
الصادرة:
ؤالؤاً :الكتب ّ

 تنظػػيـ الكتػػب الصػػادرة بموجػػب أرقػػاـ متسمسػػمة وبمرجعيػػة موضػػوعية تتعمػػؽبالموضوع الخاص بكؿ كتاب (نظاـ األرشفة).
 تنظيـ كتب الضماف االجتماعي وحفظها لتسميمها لمندوب الضماف. -تسميـ الكتب إلى الدوائر ذات العالقة.

 بمع عدد الكتب الصادرة سنة  4065حوالي ( )659كتاباً.
رابعاً  :اإلنشاء:
 -صياغة الكتب لمرد عمى المراسالت الواردة داخمية أو خارجية.

 ص ػػياغة الكت ػػب الموجه ػػة لمجه ػػات الرس ػػمية وتض ػػمينها نس ػػخ لتوزيعه ػػا عم ػػىمدراء الدوائر المعنية لإلطالع عمى الموضوع ومتابعتها .

 تدقيؽ الكتب التي يتـ طباعتها وارسالها إلى مكتب المدير لمتوقيع.خامسا ً  :الطباعة
أعماؿ مكتب الطباعة:

يقوـ مكتب الطباعة بما يمي:
أوالً :

طباعة جميع الكتب الرسمية الواردة إليه مف جهات عديدة وهي -:

مكتب المدير العاـ.

التقارير الطبية.

كتب المجاف المختمفة.

كتب نائب المدير العاـ لمشؤوف الطبية.

كتب الديواف المركزي.

كتب مكتب الشؤوف القانونية.

كتب مكتب التدقيؽ والرقابة.
ثانياً :

تدقيؽ جميع الكتب المطبوعة مف قبؿ مشرفة الطباعػة قبػؿ تسػميمها إلػى الجهػات

المعنية.
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ثالثاً:

حوسبة بيانات التقارير الطبية عمى نظاـ ).(ACCESS

 بمع عدد الكتب المطبوعة لمعاـ  4065حوالي ( )69934كتاباً.

سادسا ً  :خدمة الجمهىر
الطبي ػ ػة بعػ ػػد التأ ّك ػ ػد مػ ػػف شخصػ ػ ّػية طالبهػ ػػا وتوؤيػ ػػؽ
 تعبئػ ػػة نمػ ػػاذج التّقػ ػػاريرّ
قانونية الطمب.
المعمومات لضماف
ّ

المرضية لممرضى المنوميف في المستشفى.
 ختـ اإلجازاتّ
الطبية.
 ختـ التقاريرّ

 -استالـ المعامالت المختمفة التي يحضرها أصحابها باليد وتوجيههـ بشأنها.

التطمعات المستقبمية لمعاـ :6107
 تنظيـ مسار المعامالت الرسمية بشكؿ موحد لمختمؼ الدوائر. اعتم ػػاد النم ػػاذج الموح ػػدة لمختم ػػؼ المعػ ػامالت لمختم ػػؼ ال ػػدوائر واختص ػػار األعم ػػاؿالروتينية.
ّ
ػؤدي الػػػرض المطمػػوب منػػهي والعمػػؿ
 العمػؿ عمػػى تصػػحيح نظػػاـ األرشػػفة والػدواويف ليػ ّعمى حؿ مشاكؿ نظاـ األرشفة.
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مكتب المرضى العرب واألجانب
النابمسي.
السيد محمد ّ
 مدير المكتبّ :
نظػ اًر إلقبػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف المرضػػى العػػرب لمعػػالج فػػي مستشػػفى الجامعػػة األردنيػػة لمػػا يتمتّػػع بػػه
متميػ ػزة ارتػػأت إدارة المستش ػػفى
فني ػػة وادارّيػػة ّ
طبي ػػة عاليػػة الكف ػػاءة وك ػوادر ّ
المستشػػفى م ػػف خب ػرات ّ
متخصص لخدمػة األشػقّاء العػرب وأيضػاً لتفعيػؿ عمػؿ المكتػب بالمسػتوى المطمػوب
تأسيس مكتب
ّ

الطبي ػػة واإلدارّي ػػة
الفندقي ػػة وتس ػػهيؿ اإلجػ ػراءات
ػحية والخ ػػدمات
ّ
ّ
الرعاي ػػة الص ػ ّ
واإلس ػػهاـ ف ػػي تق ػػديـ ّ

الخارجيػػة أو عنػػد إدخ ػػالهـ
لممعالجػػة فػػي العي ػػادات
ّ
و ّ
ومتابعػػة ش ػػؤونهـ س ػواء عنػػد قُػػدومهـ ُ
الماليػػة ُ

لممستشفى وكؿ ما يحتاجونه.

كما ساهـ المكتػب فػي تػرويت وتسػويؽ المستشػفى مػف خػالؿ المرضػى العػرب القػادميف لممستشػفى
وعبر الموقع اإللكتروني واالتّصػاؿ المباشػر وغيػر المباشػر فػي سػبيؿ اسػتقطاب أكبػر عػدد ممكػف
مف المرضى العرب واألجانب.
أىـ اإلنجازات والتطمّعات:
 -6إنش ػػاء ص ػػفحة متخصص ػػة لمكت ػػب المرض ػػى الع ػػرب واألجان ػػب عم ػػى الموق ػػع اإللكترون ػػي
لممستشفى.

 -4المشػاركة ببرنػامت عبػػر أؤيػر إذاعػػة الجامعػة األردنيػةي بهػػدؼ اسػتقطاب أكبػػر شػريحة مػػف
المرضى العرب واألجانب المقيميف داخؿ األردف.

 -3تسويؽ وترويت خدمات المستشفى مف خالؿ المرضى القادميف ومرافقيهـ.
 -9مخاطبة بعض سفارات الػدوؿ العربيػة فػي األردف حيػث تمػت زيػارة سػفارة البحػريف وسػفارة
الع ػراؽ والسػػفارة السػػودانية والسػػفارة الميبيػػة حيػػث كػػاف لهػػا األؤػػر الكبيػػر واإليجػػابي عمػػى

مستشفى الجامعة.

أكاديمياً ُهنالؾ رؤية في توسػيع نطػاؽ عمػؿ مكتػب
طبياً
ّ
 -6في ظؿ اعتماد المستشفى مرك اًز ّ
المرضػػى العػػرب واألجانػػب مػػف خػػالؿ إمكانيػػة زيػػارة بعػػض البمػػداف مؤػػؿ السػػوداف والػػيمف
األردنية.
اتفاقيات عالجية وتشجيعهـ لمقدوـ إلى مستشفى الجامعة
وليبيا بحيث يتـ عقد
ّ
ّ
 -5زيارة مكتب المرضى الػدولييف فػي مركػز الحسػيف لمسػرطاف والمركػز الػوطني لمسػكري مػف
أجؿ التعاوف في إرساؿ مرافقي مرضاهـ الذيف يرغبوف بالعالج ألمراض غير متوفرة في

مركزهـ إلى مستشفى الجامعة.
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 -2تسػػويؽ خػػدمات المستشػػفى مػػف خػػالؿ األطبػػاء الوافػػديف الػػذيف يعممػػوف فػػي المستشػػفى مػػف
أجؿ استقطاب أقاربهـ ومعارفهـ.

 -9زيػػارة الممحػػؽ الصػػحي السػػوداني إلػػى مستشػػفى الجامعػػة األردنيػػة وتعريفػػه بجميػػع أقسػػاـ
وم ارف ػػؽ المستش ػػفى مم ػػا ك ػػاف له ػػا األؤ ػػر اإليج ػػابي ف ػػي تس ػػويؽ المستش ػػفى ل ػػدى األش ػػقاء

السودانييف.
األردنيػة
ويتطمّع المكتب إلى اسػتقطاب أكبػر عػدد مػف المرضػى العػرب مػف داخػؿ وخػارج المممكػة
ّ

المرجوة.
السعي لموصوؿ إلى األهداؼ
ّ
الهاشمية و ّ
ّ
إحصائية أعداد المرضى العرب واألجانب (المقيميف ومراجعي العيادات وأقساـ أخرى)
ّ
شير
ال ّ

6106

6105

المقيميف

العيادات وأقساـ أخرى

المقيميف

العيادات وأقساـ أخرى

كانوف ثاف

60

371

48

405

شباط

56

376

46

518

آذار

80

475

88

587

نيساف

44

376

59

431

أيار

55

446

53

463

حزيراف

63

480

47

378

تموز

66

450

43

467

آب

75

608

59

661

أيموؿ

60

465

36

463

تشريف أوؿ

87

561

90

579

تشريف ثاف

63

636

76

703

كانوف أوؿ

80

516

016

580

مجموع األعداد

789

5761

748

6184

المجموع الكمي

6549

6836
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األردنية 6106
إنجازات مستشفى الجامعة
ّ
الجمػػاعي وروح الفريػػؽ فػػي
المنجػزات التػػي سػطّرها الجهػػد ّ
حمػػؿ العػػاـ  4065الكؤيػػر مػػف ُ

الصػرح الطبػػي التّعميمػػي األوؿ فػػي المممكػػة األردنيػػة الهاشػػميةي ويعمػػؿ
ُمستشػػفى الجامعػػة
ّ
األردنيػة ّ

ػحية
ػوية الخ ػػدمات الص ػ ّ
ػمية الحكيم ػػة ف ػػي رف ػػع س ػ ّ
المستش ػػفى عم ػػى ترس ػػيخ توجيه ػػات القي ػػادة الهاش ػ ّ
ُ
ونوعي ػة
السياسػػات الّالزمػػة لمحفػػاظ عمػػى جػػودة
الم ّ
ّ
قدمػػة لمم ػواطف األردنػػيي واعتمػػاد التّش ػريعات و ّ
ُ

قدمػػة لممرضػػى عمػػى المسػػتوى المحمّ ػي واإلقميمػػيي كمػػا
الم ّ
ػحية و ّ
تمي ػزة فػػي الخػػدمات الصػ ّ
ُم ّ
الطبي ػة ُ
المسػػتوى
ػحية
ّ
تػػؤمف إدارتػػه بال ّشػراكة والتّعػػاوف مػػع ُمختمػػؼ قطاعػػات المنظومػػة الصػ ّ
الوطنيػػة وعمػػى ُ
اإلقميمي والعربي والعالمي.

المستويات مف أبرزها:
وقد حقّؽ ُمستشفى الجامعة العديد مف اإلنجازات وعمى ُمختمؼ ُ
الطبية.
الرعاية
ّ
أوالًّ :
الطبي.
ثانياً :التّعميـ ّ
ثالثاً :البحث العممي.

التحتية.
رابعاً :البنية
ّ

خامساً :الوضع المالي.
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الطبية:
الرعاية
ّ
أوالً ّ :
الطبيػ ػة تؤب ػػت األرق ػػاـ المدرج ػػة تاليػ ػاً النم ػػو الحاص ػػؿ ف ػػي مج ػػاالت خدم ػػة
وعم ػػى مس ػػتوى الرعاي ػػة
ّ
المرضى وعمى النحو التالي:
العاـ 6105

العاـ 6106

تـ عالجيـ في مستشفى الجامعة
المرضى الذيف ّ
تـ إدخالهـ لممستشفى لمعالج
المرضى الذيف ّ

66.946

69.692

تمت معالجتهـ في قسـ الطوارئ
المرضى الذيف ّ

609.999

666.959

الخارجية
تمت معالجتهـ في العيادات
ّ
المرضى الذيف ّ

692.304

620.946

تمت معالجتهـ في المستشػفى (عيػادات
مجموع المرضى الذيف ّ
خارجية +الطوارئ)

655.295

596.994

احية التي تـ إجراؤها
العمميات الجر ّ
ّ

45.343

44.096

الطبي:
ثانياً :التّعميـ ّ
تمي ػزة
عممي ػة
تعميمي ػة ُم ّ
ّ
المستشػػفى األوؿ وغايتػػه فػػي تقػػديـ ّ
أم ػا التّعمػػيـ ّ
ّ
الطب ػي الػػذي ُيعتبػػر هػػدؼ ُ
جتمعي ػة
الم
ونوعي ػةي فقػػد نفّ ػذ المستشػػفى فػػي العػػاـ  4065العديػػد مػػف األنشػػطة
ّ
العممي ػة و ّ
ّ
ّ
الطبي ػة و ُ
تصدرها ما يمي:
ّ

الطبية.
 تأسيس لجنة ؤابتة إلدارة التعميـ الطبي برئاسة نائب المدير العاـ لمشؤوفّ
 -تأسيس مكتب لمتعميـ الطبي.

الطبيػة مػف خػػالؿ إنشػاء ( )log bookخػػاص
التعميميػة
العمميػة
 السسػير فػي تطػويرّ
ّ
ّ

وممػا ُيسػاهـ فػي
مما ُيشػ ّكؿ إحػدى الػدالئؿ الموؤّقػة عمػى تػدريب الطمبػةي ّ
لكؿ برنامتي ّ
عينػة لضػماف
لممارسػة إجػراءات ُم ّ
ّ
المت ّ
ػدربيف ُ
المقيمػيف ُ
عممية مػنح االمتيػازات لقطبػاء ُ

عمميػة التػدريب
ػدربيف بعػد إتمػاـ ّ
سالمة المرضىي كما ُ
المت ّ
ويمكػف اسػتخدامه مػف قبػؿ ُ

المستشفى ألغراض إؤبات تفاصيؿ التّدريب.
في ُ
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ثالثا ً:البحث العممي:
-

العمميةي بحيث تُصبح الخطوات أسرع وأبسط.
عممية ُمراجعة البحوث
ّ
تعديؿ ّ
إنشاء موقع إلكتروني لمكتب البحث العممي.
المستشفى.
إجراء (ُ )6محاضرات ّ
عممية في ُ
الػدد الصـ
بمشاركة األطباء في ُشعبة ُ
توقيع اتّ ّ
فاقية مع شركة (ُ )Astra Zenaca
والسكري والوراؤة.

حتية:
رابعاً :البنية التّ ّ
التحتية في سعي جاد
المستشفى جاهداً رغـ التّحديات إلى التّطوير في ُبنيته
ّ
سعى ُ
إلدخاؿ مفهوـ التّحسيف الذي يرتقي ببيئة العمؿ مف خالؿ عدد مف اإلنجازات التي
ترّكزت فيما يمي:

األشعةي والبدء باستقباؿ المراجعيف.
 افتتاح وحدة تصوير الؤّدي في قسـّ
االستيعابية لوحدة غسيؿ الكمىي لتُصبح ( )43سري اًر.
 زيادة الطاقةّ
األشعة بالكامؿ (.)Pack System
 حوسبةّ
صحي لوحدة التّعقيـ
التحتية مف شبكات ميا وصرؼ
 وضع ُخطّة لتحديث البنيةّ
ّ
المركزي عمى مدار ( )3سنوات.
المختبرات في الطابؽ األرضي.
 توسعة قاعة سحب ّالعينات لقسـ ُ
التحتية لعيادات طب األسنافي وتركيب جهاز بانوراما جديد.
 تحديث البنيةّ
أشعة ومختبر.
 افتتاح توسعة مبنى الطوارئي بمساحة ( )460ـ 4واضافة قسـ ّالػرؼ الكامؿ في
 استحداث ( )3غرؼعمميات وتجهيزها بالكامؿي ُليصبح عدد ُ
ّ
عمميات.
المستشفى ( )44غرفة ّ
الشخصية.
 أرشفة الممفّات الط ّبية وّ
نوميف.
 حوسبة الممؼ الطبي لممرضى ُالم ّ
المستشفى.
المالحظات في ُ
 حوسبة نظاـ ال ّشكاوى واالقتراحات و ُ عمؿ مسار خاص لمطوارئ مف الباب الرئيسي. تحيث قسـ األنؼ واألذف والحنجرة.168

 تحديث قسـ العيوف. العمؿ ٍجار عمى استحداث وحدة عناية مركزة ( )ICUبسعة ( )33سري اًري والتي سيتـ
\

افتتاحها قريباً.

خامساً :الوضع المالي:
المستشفى وو ازرة الصحة.
 تجديد االتّ ّفاقية ما بيف ُ
المستشػفى
الطبية وتعزيز السػياحة
 ضمف سياسة توسعة مضمّة الرعايةّ
ّ
العالجيػة يعتػزـ ُ
السعوديةي ليبيا).
اتفاقيات مع شركات مف خارج األردف (البحريفي
عقد
ّ
ّ

المستشػػفى انتهجػػت سياسػػة
 ُيعػػزى عػػدـ ظهػػور العجػػز الفعمػػي فػػي الموازنػػة إلػػى ّأف إدارة ُ
السيولةي إضافةً إلى اتّباع سياسة ترشػيد
حصؿ وحسب توفّر ّ
الم ّ
ّ
الصرؼ بمقدار اإليراد ُ
النفقات.
وضبط ّ

ػث تج ػ ػ ػػاوزت مبمػ ػ ػ ػػع
ػحيي حيػ ػ ػ ػ ُ
المسػ ػ ػ ػػتحقّة عم ػ ػ ػػى التّػ ػ ػ ػػأميف الص ػ ػ ػ ّ
 زي ػ ػ ػػادة حجػ ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػ ّذمـ ُ( )99.000.000دينا اًر.

األردنيػ ػػةي و ازرة
(الجامع ػػة
الجهػ ػػات
 نظػ ػ اًر لقمّ ػػة الس ػػيولةّ
المعني ػػة ّ
ّ
الماليػ ػػةي وع ػػدـ تس ػػديد ّ
ّ
المترتّبػة عميهػاي
الصحة وو ازرة
ّ
المستحقّة مف تسػديد االلت ازمػات ُ
المالية) لكامؿ التزامتهـ ُ

المقػ ّػدرة قيمتهػػا ف ػػي
المستشػػفى مػػف ش ػراء بعػػض الم ػواد واألجه ػزة والمعػ ّػدات ُ
لػػـ يػػتم ّكف ُ
موازن ػػة ع ػػاـ  4065وت ػ ّػـ إدراجه ػػا ض ػػمف مش ػػروع موازن ػػة ع ػػاـ 4062ي وك ػػذلؾ األم ػػر

الفعميػة
المترتّبػة عميػه وكانػت أرقػاـ الموازنػة
ّ
المستشفى تسديد كامؿ االلت ازمػات ُ
استطاع ُ
قدرة منها وبشكؿ كبير.
الم ّ
أقرب إلى ُ
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األردنية لمعاـ 6107
تطمّعات وأىداؼ مستشفى الجامعة
ّ
 العمؿ ٍجار عمى استحداث قسـ عناية حؤيؤة بسعة ( )33سري اًر.
 العمؿ ٍمتوسطة لمكبار.
جار عمى استحداث قسـ عناية
ّ
 العمؿ ٍمتوسطة لقطفاؿ.
جار عمى استحداث قسـ عناية
ّ

 العمؿ ٍئيسية.
معدات وأدوات غرفة
جار عمى تحديث ّ
العمميات الر ّ
ّ
 العمؿ ٍعمميات جديدة.
جار عمى استحداث (ُ )3غرؼ ّ
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الرسمية الزائرة لمستشفى الجامعة األردنية 6106
كبار الزوار والوفود
ّ
اإلنجابية) بالتّعاوف مع USAIDي بتاريخ .4065/6/66
الصحة
 وفد أمريكي (فريؽّ
ّ
السعوديةي بتاريخ .4065/4/6
 وفد سعودي مف شركة الكهرباءّ
 -وفد سويدي مف جامعة غوتنبرغ .4065/9/46

 وفد مف كمية التّمريض في جامعة مؤتةي بتاريخ .4065/9/49 وفد طبي رومانيي بتاريخ .4065/6/66الدولية)ي بتاريخ .4065/9/30
الصحية
 وفد مف و ازرة الصحة (الموائحّ
ّ
الفني لم ّشركة الصانعة في األردفي بتاريخ .4065/60/49
 -زيارة الخبير ّ
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التطوعي)
خدمة المجتمع المحمّي (العمؿ الطبي
ّ
6106

جتمعي ػة ُج ػ ّؿ اهتمامهػػا وحرصػػها عمػػى الػ ّػدفع
الم
ّ
المجتمعػػي وال ّش ػراكة ُ
المستشػػفى العمػػؿ ُ
تُػولي إدارة ُ
المسػػتويات إلػػى تم ّم ػس احتياجػػات أبنػػاء الػػوطف فػػي ُمختمػػؼ بقاعػػه
بػػالكوادر العاممػػة وعمػػى جميػػع ُ
المستشػفى
المجتمع باعتبار هذا األمر واجػب ُمق ّػدس يقػوـ بػه ُ
واشراكهـ فيه وتشجيع انخراطهـ في ُ

انيػة وبشػكؿ دوري فػي
األياـ
األردني الواحدي ُ
المجتمع ُ
المج ّ
الطبية ّ
ّ
المستشفى ّ
حيث ُينفّذ ُ
نحو أبناء ُ

الخاصة كاف منها ما يمي:
بعض األقاليـ والمناطؽ ذات االحتياجات
ّ

 يوـ طبي في منطقة الطػواؿ الشػمالي– لػواء ديػر عػالي بتػاريخ 4065/4/42ي وتػـ خػالؿُمعالجة ( )564مريضاً.
جمعيػػة الشػػهيد عمػػر المجػػالي لمتبػ ّػرع بالقر ّنيػػات ومسػػاندة
 يػػوـ طبػػي فػػي محافظػػة الكػػرؾ-ّ
المتضػ ػػرريف مػ ػػف ح ػ ػوادث السػ ػػيري بتػ ػػاريخ 4065/9/43ي وتػ ػػـ خاللػ ػػه ُمعالجػ ػػة ()596
مريضاً.
 ي ػػوـ طب ػػي ف ػػي محافظ ػػة إرب ػػد -بم ػػدة ج ػػديتاي بت ػػاريخ 4065/9/63ي وت ػػـ خالل ػػه ُمعالج ػػة( )900مريضاً.
 يػػوـ طبػػي فػػي محافظػػة معػػاف -لػواء الشػػوبؾي بتػػاريخ 4065/66/6ي وتػ ّػـ خاللػػه ُمعالجػػة( )660مريضاً.
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األردنية
ولية التي حصؿ عمييا مستشفى الجامعة
ال ّ
شيادات ّ
ّ
الد ّ
6106

طياتها إنجازات وخطوات ؤابتة ومدروسة في مجاؿ ترسيخ
المستشفى العريقة في ّ
حممت مسيرة ُ

المستشفى أف ُيوطّد بشكؿ ؤابت األركاف عممه مستنداً
الجودة منهجاً وتطبيقاً ُ
ؤقافة ّ
حيث استطاع ُ
األردنية التي نفخر
الصحية
ووطنية راسخة وذات طابع نوعي في المنظومة
عالمية
إلى معايير
ّ
ّ
ّ
ّ
صحية آمنة وذات نظرة
تميز لرعاية
بها عمى ّ
ّ
وم ّ
الدواـي وقد حقّؽ رسالته في صناعة نموذج فريد ُ

األخالقية .وقد كاف
اإلنسانية و
الطبية مع اقتفاء كافّة المعايير
شمولية بزتباع أفضؿ المعايير
ّ
ّ
ّ
ّ

أبرز إنجازات المستشفى في ىذا المجاؿ:
ُ -حصوؿ

الصحية
ّ

ُ -حصوؿ

المستشفى عمى شهادة االعتماد الوطني ( )HCACفي جودة الخدمات
ُ
لم ّدة عاميف.
خالؿ فترة التقييـ 4066/5/9-6ي ُ
الرعاية
المستشفى عمى شهادة تطبيؽ األهداؼ
ّ
الوطنية لجودة وسالمة ّ
ُ

تـ تسمّمها عاـ .4065
ّ
الصحية عف العاـ )HCAC( 4069ي ّ
الصحية لعاـ .4065
الرعاية
المستشفى باألهداؼ
ّ
ّ
الوطنية لجودة وسالمة ّ
ُ -مشاركة ُ

الخاصة
 طرح عطاء لمتّعاقُد مع شركات مانحة أُخرى لمنح شهادة ()ISO 22000ّ
بسالمة الػذاء.
فافية
المستشفى في جائزة الممؾ ُ
عبداهلل الؤّاني لتميز األداء الحكومي وال ّش ّ
 ُمشاركة ُالدورة السابعة (.)4066/4069

األردنية
ولية التي حصؿ عمييا مستشفى الجامعة
ال ّ
شيادات ّ
ّ
الد ّ
2017

 شهادة االعتماد الدولية ( )JCIلمدة ( )3سنوات. -سهادة االعتماد الوطني ( )HCACلمدة سنتيف.
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األردنية
البحث العممي في مستشفى الجامعة
ّ
6106

“A prospective randomized

: بح ػػث ال ػػدكتور ص ػػداـ الض ػػمور بعنػ ػواف.6

controlled clinical trial , comparing ureteric stenting vs non
stenting after uncomplicated ureteroscopy for urecteric
stones”.
“Comparison of the Efficiencies of :  بحػث الػدكتورة سػكينة ريػاالت بعنػواف.4
permanent first Maxillary Molar extraction Performed with
routine local infiltration anesthesia versus periodontal
ligament injection”.
“What do patients expect from بعناوان

 بحػث الػدكتورة فريهانن البرواو.3

their family practitioners”.
“ATTESTED: Automated  بحاااأل ااذاااتنت الاااد تور إيمااانن بااادران بعناااوان.9
prescription system for reducing Medication Errors as
compared to hand written prescriptions in Neonatal Intensive
care Units”.
“Effectiveness

of

 بحػػػث الػػػدكتورة ذااااواان الذاااابنتين بعنااااوان.6

group

counseling program based on self-theory to reducing anxiety
and improving psychological adjustment in patients with
rheumatoid arthritis in Jordan”.
“the prevalence of burn injury : بحػػث الػػدكتورة فمسػػطيف حمػػداف بعنػواف.5
among Jordanian population”.
“Evaluation of the medical

 بحػػث الػػدكتور شااو م محمااد حذااين بعنااوان.2

tourism in Jordan through the vision of healthcare providers
and the consumers of the service”.
“Early and mid term

: بح ػػث األس ػػتاذ ال ػػدكتور مع ػػاذ الص ػػمادي بعنػ ػواف.9

outcomes of aortic valve replacement :Experience of a single
center”.

174

“Clinicopathological and

: بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور معػػاذ الصػػمادي بعن ػواف.4

Demographical Features of Mediastinal masses at Jordan
University Hospital”.
“Evaluation

of

:بح ػ ػػث األس ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتور مع ػ ػػاذ الص ػ ػػمادي بعنػ ػ ػواف

.60

Mechanical Valve Replacement at Jordan University Hospital”.
“Outcomes of Penetrating :بحث األستاذ الدكتور أسامة عبابنة بعنواف

.66

Keratoplasty with imported corneas compared to local
corneas, is there a difference?”.
“adminastrative Empowerment :بحث الدكتور أيمف البشير بعنواف

.64

and it is impact on organizational development in health
organizations: an applied study on Jordan University
Hospital”.
“Have guidelines affected : بحػػث الػػدكتورة لبنىىىر خري ىىى بعنىىىىا

.63

diagnosis and treatment of acute otitismedia in Amman”.
“presentations of

بحااأل ااذااتنت الااد تور امياار المااار بعنااوان
.69
patients with neurometabolic disorders”.

“comparative results of central بحأل الد تور ذننء محذن بعنوان
.66
corneal thickness measurements in primary open angle
glaucoma, primary angle closure glaucoma, pseudoexfoliative
glaucoma”.
“comparative results of

:بحػػث الػػدكتورة تماضػػر الشػػمايمة بعن ػواف

.65

central corneal thickness measurements in primary open
angle glaucoma, primary angle closure glaucoma,
pseudoexfoliative glaucoma”.
“THE IMPACT OF ADDING : بعنىىا

بحػث الػدكتورة ميرفى الوىى

.62

QUESTION REGARED SPIRITUAL aspect to Arabic version of
beliefs about medication questionnaire on its validity”.
“study the :بحػػث الػػدكتور لػػؤي الزغػػوؿ والػػدكتورة ديػػاال أبػػو حسػػاف بعنػواف

.69

effect of hyperserotonin on gene expression in nrutonsl tissue
and its possible role in the etiology of autism”.

175

“Oral

health

knowledge

:بحػ ػػث الػ ػػدكتور م ػ ػراد شػ ػػقماف بعن ػ ػواف

.64

,attitudes &practices towards dental care among university
students in Jordan”.
“hyperekplexia: report :بحػث األسػتاذ الػدكتورة أميػرة المصػري بعنػواف

.40

from Jordan- hospital based study”.
“general health of

:بح ػػث ال ػػدكتور س ػػمطاف محم ػػود مص ػػمح بعنػ ػواف

.46

Jordanian cancer patients and their family members: the
impact of cancer diagnosis on health- related quality of life”.
“comparison of the ease :بحث األستاذ الدكتور ابراهيـ قديسات بعنواف

.44

of nasal endotracheal intubation between the two nostrils
(nares) based on their individual preoperative testing of ease
of breathing”.
“quantifying age related :بحػػث الػػدكتور اب ػراهيـ الطوباسػػي بعن ػواف

.43

changes in quadriceps muscle cross sectional area of the
Jordanian population”.
“death rate in anesthesia, :بحث األستاذ الدكتور صبحي الػانـ بعنواف

.49

a prospective study of two years period from a tertiary hospital”.
“Quality of nursing care from the :عميػاف بعنػواف
ّ بحػث الػدكتورة رنػا

.46

perspective of the legal nursing staff as patients or patient
escorts in Jordanian hospitals”.
“death rate in anesthesia: :بحث األستاذ الدكتور صبحي الػانـ بعنواف

.45

a retrospective study of five years period from a tertiary hospital”.
“Hemodynamic protection :بحث األستاذ الدكتور صبحي الػانـ بعنواف

.42

of preoperative ondansteron 15 minutes before spinal anesthesia
in caesarean section , a prospective, randomized double blind
study”.

176

“comparative

study

:بح ػػث األس ػػتاذ ال ػػدكتور ص ػػبحي الػ ػػانـ بعنػ ػواف

between dexmedetomidine and ondansetron in reduction
postoperative

nausea

and

vomiting

after

.49
of

laparoscopic

gynecological procedure”.
“postoperative nausea

:بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور صػػبحي الػػػانـ بعنػواف

.44

and vomiting: a prospective observational study to estimate the
incidence of risk factors over one year in a tertiary teaching
hospital”.
“critical incidents related :بحػث األسػتاذ الػدكتور صػبحي الػػانـ بعنػواف

.30

to anesthesia and intensive care, a prospective study in a tertiary
hospital”.
“usefulness

of

MR

:بحػ ػػث الػ ػػدكتور محاسػ ػػف النجػ ػػار بعن ػ ػواف

.36

Defecography in the evaluation of functional defecation disorders:
our experience using 3T MRI”.
“is

pre-discharge

:بحػ ػ ػػث الػ ػ ػػدكتور إيػ ػ ػػاد العمػ ػ ػػوري بعن ػ ػ ػواف

.34

echocardiography indicated for asytompmatic neonates with a
heart murmur retrospective analysis”.
“The prevalence of hearing loss :بحث الدكتور حساـ الحوري بعنواف

.33

in patients with autoimmune thyroid disease, a prospective
study”.
“Diagnosis of fetal cardiac

:بحػػث الػػدكتور إيػػاد العمػػوري بعن ػواف

.39

anomalies at Jordan University Hospital”.
“Measuring knowledge about

:بحػػث الػػدكتور لػػؤي زغػػوؿ بعن ػواف

.36

autism in Jordan”.

177

“Factors affecting nurses; :بحػث الممرضػػة لمػػى أحمػػد عمػػي بعنػواف

.35

reporting of medication administration errors in the Jordanian
hospitals”.
“quality of life among acute :بحػث الطالػب مهنػد الجػابري بعنػواف

.32

coronary syndrome patients in Jordan”.
“Feasibility study of the use of :بحػث الممػرض خالػد الشػموؿ بعنػواف

.39

pain assessment tool and its clinical benefits tool for assessing
pain of patients treated by artificial respiration”.
“Knowledge and practice fof :بحػث الممػرض أمػيف حػروب بعنػواف

.34

patients with respect to drugs used to increase and improve the
functional efficiency of the heart muscle in the Jordanian
intensive care units”.
“The

role

of

clinical

:ػيدالنية عبي ػػر جميع ػػاف بعنػ ػواف
ّ بحػػث الص ػ

.90

pharmacist in heart failure patient's management : A study of the
effect of patient's education on 30 day readmission return”.
“prevalence

of antibiotics

:بحػػث الطالػػب أحمػػد الطبيبػػي بعن ػواف

.96

prescriptions and patients' compliance in the Middle East: An
observational study”.
“Factors influencing delayed

:بحػػث الػػدكتور يػػزف حسػػونة بعن ػواف

.94

diagnosis of oral cancer; patients related factors”.
“factors influencing dental patient :بحث الدكتور يزف حسونة بعنواف

.93

participation in biobanking and biomedical research”.
“Factors influencing delayed

:بحػػث الػػدكتور يػػزف حسػػونة بعن ػواف

.99

diagnosis of oral cancer; health care related factors”.
“knowledge,

attitude

and

:بح ػػث ال ػػدكتور ي ػػزف حس ػػونة بعنػ ػواف

.96

prevalence of oral potentially malignant disorders”.
178

“the effect of dental treatment on :بحث الدكتور يزف حسونة بعنػواف

.95

clinical recurrence of herpes labialis”.
“knowledge about oral cancer :بحػث الػدكتور يػزف حسػونة بعنػواف

.92

among students in health faculties at the university of Jordan”.
“Levels of Persistent Organic :بحػث الطالػب سػامر العوايػدة بعنػواف

.99

Pollutants (POPs), Chlorinated pesticides, ( PCBs), and Dioxins/
Furans in Human body using gallbladder stones and tissues as a
pollution indicator”.
“A comparative study of the

:بحػػث الػػدكتور مهنػػد مسػػعد بعنػواف

.94

persistent organic pollutants (POPs) Chlorinated pesticides PCBs
and Dioxins /furans concentration in cancer affected human
organs with those of healthy organs”.
“CF mutation and lung disease

:بحػث الػدكتور منػى خػاطر بعنػواف

.60

patterns in Jordan”.
“Cerebral venous sinus density :بحث الدكتورة محاسف النجار بعنواف

.66

on non-contrast CT correlates with the age”.
“CYP3A5

and VYP3A4

:بحػػث الػػدكتورة سػػحر الشػػاعر بعن ػواف

.64

genotyping influence on dosing and clinical response of
ciclosporin among Jordanian kidney transplanted patients”.
“One -year survival rate :بحػث األسػتاذ الػدكتور عمػر سػمارة بعنػواف

.63

after surgery for traumatic hip fractures in Jordanian elderly
population. Hospital based study”.
“Incidence

and

pathologic

:بحػػث الػػدكتورة منػػار حجيػػر بعن ػواف

.69

features of thyroid carcinoma in central Jordan, where do we
stand"”.

179

“Diagnosis of fetal cardiac

:بحػػث الػػدكتور إيػػاد العمػػوري بعن ػواف

.66

anomalies at Jordan University Hospital”.
“co- induction of anesthesia with :بحث الدكتور عمر عبابنة بعنواف

.65

4% sevoflurance followed by propofol: a randomized trial in the
elderly people with co-morbidities”.
“Aeroallergen extracts skin prick :بحث الدكتورة لبنػى خريشػه بعنػواف

.62

test: Comparison between minimum battery in pediatric and
adults (hospital based research)”.
“hospital survey on

:القانونيػػة إينػػاس سػػعادة بعن ػواف
بحػػث الممرضػػة
ّ

.69

“Prevalence of IGH and gene :بحػث الطالػب حسػف النجػار بعنػواف

.64

patient safety culture”.

Rearrangements in children with Lymphocytosis”.
“The prevalence and

:بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور أسػػامة سػػمارة بعن ػواف

.50

location of the maxillary sinus barrier and its relationship to
inflammation”.
“the

relationship

between

:بحػػث الطالبػػة تهػػاني سػػمور بعنػ ػواف

.56

delegation skills ,confidence in delegation and missed nursing
care among Jordanian registered nurses”.
“the safety of anesthesia :بحث األستاذ الػدكتور صػبحي الػػانـ بعنػواف

.54

management for traumatic hip surgery in elderly”.
“Surveying

environmental

:بحػػث الطالبػػة خيرّي ػػة المسػػحف بعنػ ػواف

.53

“Submitted as part of ethical :بحػث الػدكتور جهػاد العرايفػي بعنػواف

.59

conferences in nerve impulses”.

approval process to the committee of the review board at the
university of Jordan”.

181

“impact of waiting time on

:بحػػث الطالبػػة ارمػػا أبػػو حمػػور بعنػواف

.56

patient satisfaction in emergency departments at Jordanian
accredited and non- accredited hospitals - a comparative crosssectional study”.
“Association of Irisin of :بحػػث الػػدكتور نافػػذ أبػػو طربػػوش بعنػواف

.55

Concentrations with Diabetic Retinopathy and its different
stages”.
“Knowledge of Jordanian nurses :بحث الطالبة مروة السطري بعنواف

.52

working in cardiac care units regarding patient safety measures
post cardiac catheterization”.
“Etiology of infantile cholestasis”. :بحث الدكتور فريد خضير بعنواف

.59

“Parental knowledge about oral :بحػث الػدكتور يػزف حسػونة بعنػواف

.54

care , and oral health status among children with congenital heart
diseases”.
." "التهاب البكتيريا الحمزونية عند األطفاؿ:بحث الدكتور فريد خضير بعنواف

.20

“Antibiotic resistance as an :بحػث الػػدكتورة سػػكينة ريػػاالت بعنػواف

.26

indicator for dentists prophylactic abuse”.
“Helicobacter pylori infection in :بحػث الػدكتورة منػار الموامػا بعنػواف

.24

children: a hospital - based study”.
“severity of menopausal symptoms :بحث الدكتورة ربى الجبر بعنواف

.23

as predictor for osteoporotic fractures in Jordanian women”.
“occult

chronic

functional

:بح ػػث ال ػػدكتور كم ػػاؿ عق ػػؿ بعنػ ػواف

.29

constipation an overlooked cause of reversible hydronephrosis in
childhood”.
“non-infectious

causes

of

:بح ػػث ال ػػدكتور كم ػػاؿ عق ػػؿ بعنػ ػواف

.26

recurrent flank pain in older children”.
181

“Molecular analysis of the CTNS :بحػث الػدكتور كمػاؿ عقػؿ بعنػواف

.25

gene in Jordanian families with nephrotic cystinosis”.
“association between toll like

:بحػػث الػػدكتور رواف خميفػػة بعنػواف

receptor 4 gene and inflammatory

.22

bowel disease among
Jordanian patients”.

“perception of physiotherapy

:بحػػث الػػدكتورة ال ار خميفػػات بعن ػواف

.29

students toward exercise and the effectiveness of an exercise
program on their physical fitness”.
“BRAF V600E mutation in

:بحػػث الطالبػػة آالء المعايطػػة بعن ػواف

.24

papillary thyroid cancer (PTC):prevalence, diagnostic and
prognostic value ”.
“hematologic parameters in

:بحػػث الػػدكتور طػػارؽ العػػديمي بعنػواف

.90

patients with morbid obesity”.
“exchange

transfusion

in

:بح ػػث ال ػػدكتورة من ػػار الموام ػػا بعنػ ػواف

.96

neonates in JUH Immunoglobulin Use In Newborns”.
“Long Term Risk of Glaucoma :بحػث الػدكتورة سػناء محسػف بعنػواف

.94

after pars plana viterectomy vs encircling scleral buckle for
rhematogenous retinal detachments”.
“Alteration in the gene expression :بحث الدكتورة ليالي هشاـ بعنواف

.93

level of (SEPRINE1,HNF4 alpha,SLC2A3) in chronic hypoxic
pancreatic cancer cell line”.
“examine the

:بحػػث الػػدكتور لػػؤي الزغػػوؿ والػػدكتورة منػػى خػػاطر بعنػواف

.99

association between 25[OH]D blood levels and autism in Jordan”.
“One -year survival rate :بحػث األسػتاذ الػدكتور عمػر سػمارة بعنػواف

.96

after surgery for traumatic hip fractures in Jordanian elderly
population. Hospital based study”.
182

“co-induction of anesthesi with :بحػث الػدكتور عمػر عبابنػة بعنػواف

.95

4% sevoflurane followed by propofol, a randomized trial in the
elderly people with co-morbidities”.
“prevalence

of

specific

:بح ػػث ال ػػدكتورة لبن ػػى خريش ػػه بعنػ ػواف

.92

aeroallergen sensitivity in skin prick test in Jordanian children and
adolesecents”.
“prevelance of IGH and TCR :بحػث الػدكتور حسػف النجػار بعنػواف

.99

gene rearrangement in children with lymphocytosis”.
“maxillary sinus septa;

:بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور أسػػامة سػػمارة بعنػواف

.94

prevalence, location, and relation to maxillary sinusitis”.
“effect of ondansetron :بحػث األسػػتاذ الػدكتور صػػبحي الػػانـ بعنػواف

.40

prphylaxis on incidence and severity of hypotention and other
adverse effects after spinal anesthesia in caesarean section, a
prospective, randomized double blind study”.
“a study of the pathological of :بحػث الػدكتور جهػاد العرايفػي بعنػواف

.46

dysphagia and rehabitilation services provided to patient with
dysphgagia in medical settings in Jordan”.
“neural correlates of cognitive- :بحػث الطالبػة عمػاد اليحيػى بعنػواف

.44

motor interference while performing upper extremity tasks in
patients with stroke”.
“the role of the clinical

:بحػػث الطالبػػة نػػو ار أبػػو هػػديب بعن ػواف

.43

pharmacist in improving oral medications administration through
enteral feeding tube at intensive care units (ICU) at Jordan
niversity hospital”.

183

“intestinal carriage of clostridium :بحػث الطالبػة آالء الردايػدة بعنػواف

.49

perfinges genotyping among infants and their antimicrobial
resistance”.
“Detection

of

metallo-b- :بحػ ػػث الطالبػ ػػة نػ ػػور بشػ ػػتاوي بعن ػ ػواف

.46

lactamase (MBL) and virulence factors among P. aeruginosa
isolates from intestinal tract of infants”.
“the impact of nursing education :بحث الطالبة فدوى الحاليقة بعنواف

.45

package in detecting delirium among intensive care patients :a
quasi - experimental design”.
“the mediating effect of total :بحػث الطالبػة إينػاس سػعاد بعنػواف

.42

quality management on the relationship between organization
culture an job performance”.
“awareness to glaucoma in

:بحػػث الطالػػب بػػالؿ السػػباعي بعنػواف

.49

Jordanian population”.
:بح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث األس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكتور محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة بعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف

.44

“KRAS,BRAF,PIK3CA,AKTI,TGF-BR,PTDN mutations and MST
statusin

Jordanian

colorectal

cancer

patients,

and

their

relationship to survival ,local recurrence ,metastasis and
response to treatment”.
“the relationship between male :بحث الػدكتور غػازي العػدواف بعنػواف

.600

pattern baldness and erectile dysfunction and benign prostate
hyperplasia”.
“depression and general

:بحػػث الػػدكتور باعػػث الرواشػػدة بعن ػواف

.606

anxiety in medically unexplained ENT patients”.

184

بحػػث الطالبػػة ليمػػى أخػػو زاهيػػة والطالبػػة وج ػداف خػػاطر والطالبػػة ميسػػاء المػػومني

.604

“knowledge,attitude and practice about diabetes among :بعنػواف
type 2 diabetes patients in Jordan”.
“a study of the socio-cultural :بحػث الطالبػة وسػاـ الدراوشػة بعنػواف

.603

perspective of disability and the needs of the local communities
in community based rehabilitation programmes in Jordan”.
“clinical

characteristics,

:العسػ ػػاؼ بعن ػ ػواف
ّ بح ػػث الػ ػػدكتورة عبيػ ػػر

.609

etiologies and outcomes of short stature in children in a series
from Jordan”.
“the association among serum :بحػث الطالبػة زينػب البخػاري بعنػواف

.606

25-hydroxy vitamin Dlevel, IgE and atopic dermatitis in a group
of Jordanian children aged 5- to less than10years old”.
 "األؤػػر النفسػػي واالجتمػػاعي لوصػػمة العػػار:بحػػث الطالبػػة بيػػاف الحوامػػدة بعن ػواف

.605

الذاتيػػة (التػػي يشػػعر بهػػا الشػػخص فػػي ذاتػػه ونفسػػه) عنػػد المرضػػى الػػذيف تػػـ تشخيصػػهـ
."بأمراض نفسية
“the effectiveness of information :بحث الطالب زكي البمبيسي بعنواف

.602

-motivation -behavioral skills Model based diabets selfmanagement education among patients with type 2 diabetes in
Jordan”.
“investigation the effect of small :بحػث الطالبػة منػار زريقػات بعنػواف

.609

molecules inhibitors on glioma invasion”.
“validation of a food frequency :بحػث الطالبػة فػداء العسػمي بعنػواف

.604

questionnaire FFQ to assess macro-and micronutrients intake
among adult pregnant Jordanian women”.
“the

effect

of

vascular

:بحػػث الطالػػب زكػػي السػػفاريني بعن ػواف

.660

endothelial growth factor C-634 gene polymorphism on response
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to anti vascular endothelial growth factor therapy in type 2
diabetic Jordanian patients with diabetic macular edema”.
“comparison between mixtard

:بحػث الػػدكتور أيمػػف عػارؼ بعنػواف

.666

insulin and separate regular insulin and NPH insulin in patients
with T2DM”.
“prevalence of birth defects in :بحث الطالبة إخالص جاموس بعنواف
Jordan

.664

university hospital and al basher hospital and its
associated risk factors”.

“urinary tract infections caused :الجمعػي بعنػواف
ّ بحػث الطالبػة س ّػيدة

.663

by extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing
Escherichia coli: identification of risk factors and molecular
characterizations among Jordanians population”.
“the efficacy of developmental :بحث الطالبة رواف أبو صػالح بعنػواف

.669

assessment of young children, second edition (dayc-9)scale in
detecting developmental delay among Jordanian children aged
(birth-6yrs)”.
“studying

the

association

:بحػػث الطالبػػة رواف القواسػػمة بعن ػواف

.666

between dietary and lifestyle risk factors and metabolic syndrome
in a selected sample of Jordanian adults”.
“validation of nursing diagnosis: :بحث الطالػب محمػد عطيػر بعنػواف

.665

impaired gas exchange among hospitalized adult patients with
heart failure”.
“predictors of pressure ulcers

:بحػػث الطالبػػة لبنػػى دويػػرج بعنػواف

.662

among Jordanian adult critically ill patients”.
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“Jordanian nurses' behavioral :بحػث الػدكتور سػمطاف مصػمح بعنػواف

.669

intentions and knowledge toward providing artificial nutrition for
terminal patients with cancer”.
“the

patients'

real-life

:عم ػػاري بعنػ ػواف
ّ بح ػػث الص ػػيدالني وس ػػاـ

.664

environmental humidity and temperature usage conditions of their
inhaler devices: the impact on aerosol emission characteristics”.
“The association between ACE :بحث الدكتور حسػاـ الحػوري بعنػواف

.640

I/D polymorphism and type 1 diabetes at a young age in Jordan”.
“using intensive care at End- :بحػث الػدكتور عيسػى المنصػور بعنػواف

.646

of-life for terminally ill cancer patients in Jordan”.
“the correlates of quality of life :بحػث الممػرض أحمػد الرّيػاف بعنػواف

.644

“dose effective ventilation via :بحػث الػدكتور عمػر عبابنػة بعنػواف

.643

among Jordan Jordanian patients with schizophrenia”.

classic laryngeal mask ensure excellent fiber-optic laryngeal view
in elderly patients”.
“prevalence of stroke, associated :بحث الطالبة رواف حمدي بعنواف

.649

factors and functional outcome among hospitalized patients in
Jordan”.
“cardiac myxoma: clinical

:بحػث الػػدكتور محمػػود أبػػو عبيمػػة بعنػواف

.646

characteristics and outcome following surgical treatment”.
“unilateral multicystic dysplastic :بحػث الػدكتور كمػاؿ عقػؿ بعنػواف

.645

kidney associated anomalies revisited”.
“assessment of knowledge :بحػث الػدكتور نافػذ أبػو طربػوش بعنػواف

.642

,attitude, and practice of research ethics among professors of
health sciences at the university of Jordan”.
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.649

بحػػث الػػدكتورة منػػار الموامػػا بعن ػواف:

“neonatal management and

outcome of neonates whose mothers had prolonged rupture of
membranes”.
.644

بحػث الػدكتورة منػار الموامػا بعنػواف“oral sildanfil as treatment of :

pulmonary hypertension of newborns”.
.630

بحث الدكتورة مها تيسير بعنواف" :دراسة تػيرات المشي مف السقوط لدى مرضى

الجهاز البولي".
.636

بحث األستاذ الدكتور عبػد اهلل العبػادي بعنػواف" :مراجعػة حػاالت هبػوط الصػفائح

التخؤري تي تي بي".
.634

بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور عبػػد اهلل العبػػادي بعن ػواف" :تكػػيس داء الكمػػب فػػي مريضػػة

مصابه بسرطاف الدـ المزمف الحيبي".
.633

بحث األستاذ الدكتور عبد اهلل العبادي بعنػواف" :مراجعػة حػاالت كسػؿ نخػاع مػف

نوع أـ دي أس".
.639

بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور عبػػد اهلل العبػػادي بعن ػواف" :مراجعػػة حػػاالت ز ارعػػة نخػػاع

العظـ الذاتي وغير الذاتي".
.636

بحث األستاذ الدكتور عبد اهلل العبادي بعنواف" :مراجعة حاالت التقرحات الفموية

لمرضى زراعة نخاع العظـ".
.635

بحػػث الػػدكتور صػػداـ الضػػمور بعنػواف:

“A prospective randomized

controlled clinical trial, comparing early vs. delayed removal of
urethral catheter after uncomplicated trans urethral resection of
prostate”.
.632

بح ػ ػػث ال ػ ػػدكتور م ػ ػػأموف أهػ ػ ػراـ بعنػ ػ ػوافHLA- :

of

“Association

DRBI*1501*”.
.639

بحػث الطالػب يعقػوب نيػروخ بعنػواف“molecular characterization of :

among

E.coli isolates

uropathogenic

resistance

multidrug

Jordanian patients in both hospital and community”.
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 "د ارسػة جزيئيػة لالنتشػار الوبػائي ل ػ ػ تػي تػي:بحث الطالبة حنيف الصرايرة بعنػواف

.634

."فيروس في األردف
“incidence, predictors, and

:بحػػث الطالػػب يحيػػى النجػػار بعن ػواف

.690

severity of SSI among patients undergoing orthopedic surgery in
Jordan”.
“exploring the incidence, risk :بحث الدكتورة ناديف عبد الرزاؽ بعنػواف

.696

factors, and outcomes of prolonged hospital stay in the neonatal
ICU”.
“identification of genetic factors :بحػث الػدكتور مػأموف أهػراـ بعنػواف

.694

associated with familial multiple sclerosis”.
 لزمػرةrare phenotype  "لد ارسػة حالػة:بحث السيدة نور الهدى الجػدع بعنػواف

.693

." MNSالدـ
“genotoxicity of glyphosate on :بحث الدكتور نافذ أبو طربوش بعنواف

.699

human lymphocytes”.
“exploring

the

nurses'

:بحػػث الػػدكتورة نػػاديف عبػػد الػػرزاؽ بعن ػواف

.696

practices, attitude, and meanings associated with the family
centered care and family presence during newborns; care in the
neonatal ICU”.
“statistical association of ABO :بحػث الطالبػة زهػراء التميمػي بعنػواف

.695

blood groups and cancer in Jordan”.
“indication for IVF and outcomes :بحث الدكتورة ميساء خض ار بعنواف

.692

2009-2015”.
“anatomical patterns of the :بحػث الػدكتورة سػارة عبػد السػالـ بعنػواف

.699

dorsal superficial veins of the hand”.
“is the diagnosis of celiac

:بحػػث الػػدكتورة مهػػا شػػوماؼ بعن ػواف

.694

disease possible without intestinal biopsy”.
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“development :بحث الدكتور عمي العمػوري والػدكتورة منػى عبػد اهلل بعنػواف

.660

and evaluation of a multidisciplinary discharge educational
program for CABG patients in Jordan”.
“characterization of diffuse large :بحث الدكتور طارؽ العديمي بعنواف

.666

B-cell lymphoma in a large cohort from Jordan”.
:بحػ ػػث الطػ ػػالب (عػ ػػدي الحمحػ ػػوليي أحمػ ػػد الطبيبػ ػػيي النػ ػػا ابػ ػػو سػ ػػالـ) بعن ػ ػواف

.664

“determining the epidemiology of surgical site infections after
gastronial surgery at Jordan University Hospital ,as a part of
global surgery 2 study”.
“evaluation of medication

:بحػػث الػػدكتورة مػريـ عبػػد الجميػػؿ بعنػواف

.663

prescription patterns during pregnancy at a Jordanian university
hospital”.
“evaluation

of

health

care

:بحػػث الطالبػػة نػػور ال ارشػػد بعن ػواف

.669

provider's knowledge, attitudes, and practice patterns towards
probiotics in Jordan”.
“assessment of drug-related :بحػث الػدكتورة إيمػاف العفيشػات بعنػواف

.666

problems for anti hyperlipidemia treatment in Jordanian patients”.
“evaluation of iron deficiency :بحػث الطالػب لػؤي مصػطفى بعنػواف

.665

among selected sample of overweight and obese children under
5 years in Amman”.
“using

next-generation

:بحػ ػػث الػ ػػدكتور فريػ ػػد خضػ ػػير بعن ػ ػواف

.662

sequencing to study the genetic prevalence and discovery for
Wilson’s disease in the Jordanian population”.
“understanding

type

one

:بحػػث الطالبػػة عاليػػة المػػومني بعن ػواف

.669

diabetes self-care management among adolescents and their
parents in Jordan - a qualitative study”.
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.664

بحػػث الػػدكتورة شػػهيناز عياص ػرة بعنػواف" :انتشػػار االكتئػػاب العوامػػؿ المرتبطػػة بػػه

واجراء مراجعة دوائية لمرضى السكتة الدماغية في األردف".
.650

“secondary traumatic stress

بحػػث الطالػػب حمػزة رطػػروط بعنػواف:

among Jordanian nurses working in emergency departments:
prevelance, predictors, and consequences. A mixed -method
stydy”.
.656

بحػػث الػػدكتور بػػالؿ العػػزب بعن ػواف:

“genotoxicity assessment in

patients with autism spectrum disorder”.
.654

بحث األستاذ الدكتور نذير عبيدات بعنواف“the prevelance of different :

pathogens in causing LRTI at JUH”.
.653

بح ػػث الػػػدكتور محم ػػد الطوالبػػػة بعن ػ ػواف:

next-generation

“using

sequencing to study the genetic prevalence and discovery for
Jordanian

the

in

loss

hearing

congenital

nonsyndromic

population”.
.659

بحػػث الػػدكتور كمػػاؿ عقػػؿ بعن ػواف:

“the prune belly syndrome

associated anomalies”.
.656

بح ػػث ال ػػدكتورة اريان ػػا عػ ػواد بعنػ ػواف " :تحدي ػػد عوام ػػؿ الخط ػػر الرئيس ػػية لم ػػرض

سرطاف القولوف في المرضى الذيف يعانوف مف التهاب القموف في األردف".
.655

بحػػث الطالػػب محمػػود مصػػطفى بعن ػواف:

“B2- adrenoceptor gene

variants affect vasopressor requirements during spinal anesthesia
for cesarean delivery in Jordanian parturient”.
.652

بحػػث الػػدكتور أمػػيف سػػبتي بعنػواف" :البيئػػة اإلداريػػة وأؤرهػػا فػػي الحػػد مػػف الصػراع

التنظيمي في مستشفى الجامعة األردنية".
.659

بحػػث الػػدكتور صػػداـ الضػػمور بعنػواف:

“A prospective randomized

controlled clinical trial, comparing early vs. delayed removal of
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urethral catheter after uncomplicated trans-urethral resection of
prostate”.
.654

بحػث الطالبػة ريمػا محمػود بعنػواف“Assessment of the association :

between dietary and lifestyle”.
.620

بحث الدكتور كماؿ عقؿ بعنواف“hypocalcemia from maternal over :

consumption of date”.
.626

بحػث الػػدكتورة أمػؿ وريكػػات بعنػواف" :تقيػػيـ أؤػػر التوجػه نحػػو التمّيػز عمػػى مسػػتوى

.624

بح ػػث الطال ػػب أش ػػرؼ أب ػػو رحم ػػة بعنػ ػواف" :ت ػػاريخ نش ػػأة وتط ػػور عم ػػـ األمػ ػراض

ردنية".
افية في الجامعة األ ّ
األداء :مف وجهة نظر شاغمي الوظائؼ اإلشر ّ
الجمدية في بالد الشرؽ".

.623

بحث الدكتور حساـ الحوري بعنػواف" :التعػاوف األردنػي األمريكػي لمحاربػة مػرض

الس ػػكري ع ػػف طري ػػؽ كش ػػؼ ال ػػوعي وال ػػدوافع وال ػػنمط الس ػػموكي ل ػػدى األردني ػػيف الب ػػالػيف
المصابيف أو المعرضيف لإلصابة بمرض السكري".
.629

بح ػػث ال ػػدكتور محم ػػد الطوالب ػػة بعنػ ػواف:

Next-generation

“using

sequencing to study the genetic prevalence and discover for
syndrome congenital hearing loss in the Jordanian population”.
.626

بحث الػدكتور منػذر المػومني بعنػواف“does food intake affect serum :

calcitonin and parathyroid hormone level”.
.625

بحػػث الػػدكتورة منػػى السػػعد بعن ػواف:

“Does bevacizumab have a

retrograde axonal transport through the optic nerve head when
injected intravitreally? Histological and ultra structural study”.
.622

بحػػث الطالبػػة سػػهاـ عبػػد العػػاؿ بعن ػواف:

“investigating haptoglobin

polymorphism and ABO blood groups in patients suffering
tendinopathy attending Jordanian medical centers”.

192

“A prevalence and descriptive :بحػث الػدكتورة ال ار الخميفػات بعنػواف

.629

study of knee osteoarthritis in Amman-Jordan: a preliminary
study”.
“the impact of emotional

:بحػػث الطالػػب أيمػػف الطعامنػػة بعن ػواف

.624

intelligence on conflict management styles used by Jordanian
Nurse Managers”.
“perspective of Jordan

:بحػػث الطالػػب عػػز الػػديف أبػػو بػػدير بعن ػواف

.690

patients and nurses regarding sexual health following CAD:A
Longitudinal study”.
“knowledge, attitude and

:بحػػث الػػدكتورة إيمػػاف أبػػو ال ػريش بعنػواف

.696

practice of Jordanian population and health-care works toward
Zika virus and its preventative measures”.
“Effect of proton pump inhibitors :بحث الدكتور عمر عبيدات بعنواف

.694

on palpitation with documented sinus rhythm : a randomized
placebo controlled study”.
“Assess the impact of

:بحػػث الػػدكتور أحمػػد السػػقرات بعن ػواف

.693

workplace bullying on nursing competences among registered
nurses in Jordan

university hospital and Prince Hamzah
Governmental Hospital in Jordan”.

“Simulated patient in medical

:بحػػث الػػدكتورة ربػػى جبػػر بعن ػواف

.699

education Pre and post study”.
“assessment

of

regional

:بح ػػث ال ػػدكتور حن ػػا مخ ػػامرة بعنػ ػواف

.696

myocardial function in diabetic obese patients without evidence of
CAD”.
“correlation study of thyroid

:بحػػث الػػدكتور منػػار حجيػػر بعن ػواف

.695

nodule cytopathology and histopathology”.
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“Association

between

:بح ػ ػػث ال ػ ػػدكتور أيم ػ ػػف ع ػ ػػارؼ بعنػ ػ ػواف

.692

consanguinity and Hashimoto's thyroiditis”.
“celiac disease today tertiary :بحػث الػػدكتور فريػد خضػػير بعنػواف

.699

center experience”.
 " درجػػة تطبيػػؽ الحاكميػػة فػػي الجامعػػات:بحػػث الػػدكتور يسػػار المػػومني بعن ػواف

.694

."األردنية الرسمية
“perspectives of Jordanian :بحػث الطالػب محمػد أبػو محفػوظ بعنػواف

.640

services users and their families on recovery-orientation at acute
inpatient mental health unites:a mixed methods study”.
“perception toward practice
,implementation

:بحػػث الطالػػب سػػميماف ابػراهيـ بعنػواف

,responsibility

and

barriers

of

.646

medication

reconciliation at the university of Jordan hospital”.
“assessment of dietary, life :بحػث الطالبػة إيمػاف عمػر الحسػف بعنػواف
style

risk

factors,

selected

metabolic,

and

.644

inflammatory

biomarkers associated with the development of pre-diabetes in a
group of Jordanian adults aged 25-65 years old”.
“medical expertise in the Middle :بحػث الطالبػة أشػواؽ حػوتر بعنػواف

.643

East”.
“expectant Jordanian mothers' :بحػث الػدكتورة رواف الكرمػي بعنػواف

.649

knowledge on caries prevention in young children”.
“evaluation of dietary and life :بحػث الطالبػة هنػاء الػديات بعنػواف

.646

style patterns and selected metabolic parameter fatty liver
disease in a group of as risk factors of having non-alcoholic
adults aged 30-60 years”.
“the role of the clinical

:بحػػث الػػدكتورة ميػػادة الوظػػائفي بعن ػواف

.645

pharmacist in addiction treatment center in Jordan”.
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