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ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعّظم
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�شاحب ال�شمو امللكي الأمري ح�شني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد املعّظم
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$

املُقّدمــــة

الفخر والعتزاز مبا �شجله  التي حتفل مب�شاعر  ال�شطور  ببع�س  للعام 2014  ال�شنوي  التقرير  افتتح �شفحات هذا  اأن  ي�شرين 
ُعد الطبّية والعالجّية والتعليمّيةوالبحثّيةواجلودة والعتمادّية والُبنية  فريق م�شت�شفى اجلامعة الأردنيةمن اإجنازات على خمتلف ال�شّ
التحتّية وخدمة املجتمع املحلي، اإذ كان لتكاتف هذا الفريق وعزمه ومثابرته اأن �شجّل يف هذا العام العديد من النجاحات والجنازات 
ت�شدرها اعتماد امل�شت�شفى مركزًا اأكادمييًا طبيًا عامليًا بعد ح�شوله على �شهادة العتمادية الدولية كاأول مركز طبي عربي والثاين 

على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.
ويعترب التقرير ال�شنوي وثيقة اإدارية ومرجعية يف جمال التعريف بكافة دوائر ووحدات ومكاتب امل�شت�شفى وجلانه ون�شاطاته 
ال�شنوية واجنازاته التي مت حتقيقها يف املجالت الطبية والتعليمية والبحثية والإدارية يف امل�شت�شفى واأبرز الروؤى والتطلعات امل�شتقبلية 

التي يتطلع اإليها املُ�شت�شفى يف العام 2015.
ول بد لنا وحني نتحدث عن م�شت�شفى اجلامعة الأردنية اأن ن�شتذكر تاريخا ل مُيكن اخت�شاره يف اأربعون عامًا من العطاء الطبي 
والكادميي والعلمي فم�شت�شفى اجلامعة الأردنية هو اأول م�شت�شفى جامعي اأكادميي تعليمي يف اململكة الأردنية الها�شمية حيُث �شدرت 
الإرادة امللكّية ال�شامية باإن�شائه با�شم م�شت�شفى عمان الكبري يف 1971/1/1 وافُتِتح ر�شميًا برعاية ملكية �شامية يف عهد املغفور له 
ّم اإلى اجلامعة الأردنية باإرادة ملكية �شامية يف 1975/7/1 واأ�شبح ا�شمه  باإذن اهلل امللك احل�شني بن طالل يف 1973/4/28 و�شُ

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.
ومنذ ذلك التاريخ وم�شت�شفى اجلامعة يقّدم خدمات العالج لكافة �شرائح املر�شى على امل�شتوى املحلي واخلارجي، وخدمات 
التعليم والتدريب والبحث العلمي لكافة طلبة الكليات ال�شّحة يف اجلامعة الأردنية وغريها من اجلامعات واملوؤ�ش�شات ال�شحّية التي 

ترتبط معه بالتفاقيات والربوتوكولت التعليمية.
كما وي�شعى امل�شت�شفى على الدوام لتحقيق روؤية  م�شتقبلية مفادها اأن يكون مركزًا مرجعيًا لتطوير وتقدمي التعليم والتدريب 
الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية خلدمة املجتمع املحلي ولتوجيه املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الأردن واملنطــقة 
فيما تركز ر�شالته الثابتة على تقدمي خدمات طبية مميزة ذات جودة عالية وذات طابع عام ومتخ�ش�س جنبًا اإلى جنب مع برامج 
التعليم والتدريب املختلفة مبا يف ذلك برامج الدرا�شات العليا والقيام بالبحث العلمي وت�شجيعه والإ�شهام يف برامج ال�شيطرة على 

الأمرا�س والوقاية منها .
  ول يفوتنا يف هذه الُعجالة اإل اأن نتوجه بال�شكر اجلزيل اإلى �ُشركائنا ال�شرتاتيجيني والذين كان جلهودهم و�شراكاتهم 
املثمرة كبري الأثر يف تعظيم الجناز والرتقاء به، كما وندعو لكافة مر�شانا ومراجعي امل�شت�شفى بال�شفاء والعافية اآملني لهذا ال�شرح 

مزيدًا من النجاحات والتمّيز يف ظل راعي م�شرية البناء والتنمية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعّظم حفظه اهلل.

واهلل ويّل التوفيق
مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية
  الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي
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جمل�س م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2014

اأ.د. اخليف الطراونة / رئي�س املجل�س.  -
اأ.د. اأحمد التميمي / نائب الرئي�س.  -

اأ.د. معاوية البدور عميد كلية الطب / ع�شوًا.  -
اأ.د. طالل اأبو رجيع عميد كلية ال�شيدلة / ع�شوًا.  -
اأ.د. رلى دروي�س عميد كلية علوم التاأهيل / ع�شوًا.  -
اأ.د. زيد بقاعني عميد كلية طب الأ�شنان / ع�شوًا.  -

اأ.د. فتحية اأبو مغلي عميد كلية التمري�س / ع�شوًا.  -
اأ.د. عمر كفاوين رئي�س جلنة العطاءات املركزية / ع�شوًا.  -

�شعادة د. خلف الرقاد / ع�شوًا.  -
معايل د. عادل ال�شريدة / ع�شوًا.  -
�شعادة د. حممد اللوزي / ع�شوًا.  -

عطوفة د. �شيف اهلل اللوزي اأمني عام وزارة ال�شحة / ع�شوًا.  -
عطوفة د. خلف اجلادر ال�شرحان مدير اخلدمات الطبية امللكّية / ع�شوًا.  -
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الّطاقم الإداري يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنّية

اأ.د اأحمد الّتميمي / مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية.
د. حيدر الّدومي / نائب املدير العام لل�ّشوؤون الإدارّية.

ال�شّيد كامل الع�شايلة / نائب املدير العام لل�شوؤون الإدارّية )2014/11/1(.
د. نادر الب�شول / مدير دائرة اجلراحة العاّمة.

د. معاذ ال�شمادي / مدير دائرة اجلراحة العاّمة )2014/9/4(.
ة. د. اأ�شامة عبابنة / مدير دائرة اجلراحة اخلا�شّ

د. فّواز خزاعلة / مدير دائرة الّن�شائّية والّتوليد.
د. كميل فرام / مدير دائرة الّن�شائّية والّتوليد )2014/9/4(.

د. �شامي اأبو حالوة / مدير دائرة التذخدير والإنعا�س.
د. نذير عبيدات / مدير دائرة الأمرا�س الباطنّية.

د. وليد حمافظة / مدير دائرة الأ�شّعة والطّب الّنووي.
اأ.د. اأمرية امل�شري / مديرة دائرة طّب الأطفال.

اأ.د. اإميان بدران / مديرة دائرة طّب الأطفال )2014/9/4(.
د. مها �شوماف / مديرة دائرة املُختربات والطب ال�ّشرعي.

د. فاطمة عبيدات / مديرة دائرة املختربات والطب ال�ّشرعي )2014/9/8(.
اأ.د. زياد حوامدة / مدير دائرة طّب الّتاأهيل.

د. �شمري اجلبيعيتي / مدير دائرة الّطوارئ واحلوادث.
د. جهاد العجلوين / مدير دائرة الّطوارئ واحلوادث )2014/9/8(.

اأ.د. زيد بقاعني / مدير دائرة طّب الأ�شنان.
ال�شّيد �شخر احلياري / مدير دائرة الّتمري�س.

يدلة. د. خولة اأبو حمور / مدير دائرة ال�شّ
ال�شّيد كامل الع�شايلة/ مدير دائرة العطاءات والّتزويد.

يانة. م. جهاد طه / مدير دائرة الهند�شة وال�شّ
ال�شّيدة لنا حميالن / مديرة دائرة املوارد الب�شرّية.
ال�شّيد حممد احلتاملة / مدير دائرة �شوؤون املر�شى.

ال�شّيد حممد غنامي / مدير الّدائرة املالّية.
ال�شّيد حممود عو�س / مدير الدائرة املالية )2014/9/21(.

ال�شّيد حممد الزبيدي / مدير دائرة اخلدمات املُ�شاندة.
ال�شّيدة فاتن احلاج / مديرة دائرة اخلدمات الُفندقّية.

ال�شيد عبد الرحمن خريو�س / مدير دائرة اخلدمات الفندقّية )2014/10/1(.
د. فار�س البكري / مدير مكتب ال�ّشيطرة على العدوى.

د. حممود اأبو عبيلة / مدير مكتب اجّلودة ومراقبة الّنوعّية.
الآن�شة نوزت اأبو الع�شل / مديرة مكتب العالقات العاّمة.

ال�شّيدة بيان توم / مديرة مكتب املعلومات واحلا�شوب.
ال�شّيد كامل الّدرابيع / مدير مكتب الّرقابة والّتدقيق.

ال�شّيد �شهم حما�شنة / مدير مكتب املدير العام.
ال�شّيد علي الُقرنة / م�شاعد مدير مكتب الّتدريب والّتطوير والّتخطيط.

ال�شّيد اأمين الب�شري / م�شاعد مدير مكتب ال�ّشالمة العاّمة والبيئة.
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جلان املُ�شت�شفى
اللجنة التنفيذّية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2014

اأ.د. اأحمد التميمي / رئي�س اللجنة.  -
اأ.د. اإ�شالم م�ّشاد - نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية / ع�شوًا.  -

ال�شيد كامل الع�شايلة - نائب املدير العام لل�شوؤون الإدارية / ع�شوًا.  -
د. اأ�شرف اأبو كركي - نائب عميد كلية طب الأ�شنان / ع�شوًا.  -

د. نذير عبيدات - مدير دائرة الباطنية / ع�شوًا.  -
د. نادر الب�شول / مديرة دائرة اجلراحة العاّمة / ع�شوًا.  -
اأ.د. اأمرية امل�شري / مديرة دائرة طّب الأطفال / ع�شوًا.  -

يدلة / ع�شوًا. د. خولة اأبو حمور - مديرة دائرة ال�شّ  -
ال�شيد �شخر احلياري - مدير دائرة الّتمري�س / ع�شوًا.  -
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جلان م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية الدائمة 2014

جلنة ال�شّجالت الطبّية:  ●
د. فواز خزاعلة / مقّررًا.  -
د. اأمين عارف / ع�شوًا.  -

د. حممد ال�شياب/ ع�شوًا.  -
د. ابراهيم قدي�شات/ ع�شوًا.  -

د. �شدام ال�شمور/ ع�شوًا.  -
د. معاذ ال�شماد/ ع�شوًا.  -

د. يعقوب البهو/ ع�شوًا.  -
د. عبري الع�ّشاف/ ع�شوًا.  -

ال�شيد حممد حتاملة/ ع�شوًا.  -
ال�شيد حممد القرعان/ ع�شوًا.  -

ال�شيد اأمين الب�شري/ ع�شوًا.  -
الآن�شة فاطمة ال�شياب/ ع�شوًا.  -
ال�شيد يحيى الطهاروة/ ع�شوًا.  -

ال�شيد جهاد املن�شي/ ع�شوًا.  -

جلنة ال�شيطرة على العدوى:  ●
د. فار�س البكري / مقّررًا.  -
اأ.د. اإميان بدران / ع�شوًا.  -

د. اأحمد حمدان/ ع�شوًا.  -
د. نادر الب�شول/ ع�شوًا.  -

د. مازن فريج/ ع�شوًا.  -
د. عبد الكرمي العويدي/ ع�شوًا.  -

م. جهاد طه/ ع�شوًا.  -
ال�شّيدة فاتن احلاج/ ع�شوًا.  -
ال�شّيد اأمين الب�شري/ ع�شوًا.  -

الآن�شة اأ�شواق نعيمات/ ع�شوًا.  -
ال�شّيدة �شو�شن نور الّدين/ ع�شوًا.  -

ال�شّيدة غادة خري�شات/ ع�شوًا.  -
الآن�شة فايزة حبا�شنة/ ع�شوًا.  -

ال�شّيدة هيفاء احلم�شي/ ع�شوًا.  -
ال�شّيدة جهاد بران�س/ ع�شوًا.  -

ال�شّيدة ذهبّية عبد اجّلواد/ ع�شوًا.  -
ال�شيدلنّية اإميان م�ّشاد/ ع�شوًا.  -
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ال�شّيدة القاهرة الكلباين/ ع�شوًا.  -
ال�شّيد زكرّيا عبد الرحيم/ ع�شوًا.  -

ال�شّيد حممد ابراهيم/ ع�شوًا.  -

جلنة البحث العلمي:  ●
اأ.د. اإ�شالم م�شاد / مقّررًا.  -
اأ.د. مالك جويعد/ ع�شوًا.  -

يدلنّية فاطمة عثمان/ ع�شوًا. ال�شّ  -
د. نادر الب�شول/ ع�شوًا.  -
د. نذير عبيدات/ ع�شوًا.  -

د. جمانة الربامكي/ ع�شوًا.  -
د. اأمين قطاونة/ ع�شوًا.  -

د. زيد بقاعني/ ع�شوًا.  -
د. كمال عقل/ ع�شوًا.  -

د. مها �شوماف/ ع�شوًا.  -
د. حممد الطوالبة/ ع�شوًا.  -

ال�شيد �شخر احلياري/ ع�شوًا.  -

جلنة العملّيات:  ●
اأ.د. اإ�شالم م�شاد / مقّررًا.  -
د. اأ�شامة عبابنة / ع�شوًا.  -
د. نادر الب�شول / ع�شوًا.  -

د. �شامي اأبو حالوة / ع�شوًا.  -

د. اأ�شرف اأبو كركي / ع�شوًا.  -
ال�شيد �شخر احلياري / ع�شوًا.  -

املمر�شة القانونية عبري ر�شيد / ع�شوًا.  -

جلنة اأخالقّيات املهنة:  ●
اأ.د. اأمرية امل�شري / مقّررًا.  -
د. عماد العبدالالت/ ع�شوًا.  -

د. مها �شوماف/ ع�شوًا.  -
د. اأجمد بني هاين/ ع�شوًا.  -

د. يعقوب البهو/ ع�شوًا.  -
ال�شّيد نبيل الع�ّشاف/ ع�شوًا.  -
ال�شّيدة لنا حميالن/ ع�شوًا.  -

ال�شّيد �شخر احلياري/ ع�شوًا.  -
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يدلنّية اإميان م�ّشاد/ ع�شوًا. ال�شّ  -

جلنة الأدوية:  ●
د. نذير عبيدات / مقّررًا.  -

اأ.د. عبلة الب�شول/ ع�شوًا.  -
اأ.د. ندى يا�شني/ ع�شوًا.  -

اأ.د. اإميان بدران/ ع�شوًا.  -
د. �شوقي �شالح/ ع�شوًا.  -

د. نذير عبيدات/ ع�شوًا.  -

د. نادر الب�شول/ ع�شوًا.  -
د. اأمين وهبة/ ع�شوًا.  -

د. معتز غرايبة/ ع�شوًا.  -
ال�شيدلنية فاطمة عثمان/ ع�شوًا.  -

ال�شيدلنية اإميان م�شاد/ ع�شوًا.  -
املمر�شة القانونية عبري احلاج/ ع�شوًا.  -

ال�شيد عامر احلمدان/ ع�شوًا.  -

:)CPR( جلنة الإنعا�س القلبي الّرئوي  ●
د. �شامي اأبو حالوة / مقّررًا.  -

د. طارق الق�شو�س/ ع�شوًا.  -
د. حممود اأبو عبيلة/ ع�شوًا.  -

د. اإياد العّموري/ ع�شوًا.  -
د. خولة حّمور/ ع�شوًا.  -

ال�شّيد �شخر احلياري/ ع�شوًا.  -
ال�شّيد طاهر بّطاح/ ع�شوًا.  -
ال�شّيد علي القرنة/ ع�شوًا.  -

الآن�شة و�شام اأبو زيد/ ع�شوًا.  -
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الدوائـر الطبّيـــة

والطبّية املُ�شاندة 

يف املُ�شت�شـفــــــــــــى
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دائرة اجلراحة العاّمة

مدير الّدائرة: د. نادر الب�شول. 	●

د.معاذ ال�شمادي )2014/9/8(.  -
عدد املوّظفني: )43(. 	●

وت�شم الدائرة نخبة من الخت�شا�شيني, وهم:

�شعبة جراحة اجلهاز اله�شمي:  ❖

- د. حممد الق�شاه. اأ.د. حممود اأبو خلف.      -
د. فرا�س عبيدات.  -

م والراأ�س والعنق: �شعبة جراحة الغدد ال�شّ  ❖

- د. نادر الب�شول. اأ.د. ن�شال يون�س.      -
د. اأمين م�شمار.  -

�شعبة جراحة جراحة الأورام:  ❖

اأ.د. جمال م�شعد.  -

�شعبة جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموّية:  ❖

- د. حممود اأبو عبيله. د. معاذ ال�شمادي.      -
- د. �شامر ال�شمور. د. اأجمد بني هاين.      -

- د. عبد اللطيف عقلة. د. عبد اهلل الق�شاه.      -

�شعبة جراحة الأطفال:  ❖

- د. ها�شم املومني. اأ.د. حممد العمري.      -

�شعبة جراحة التجميل والرتميم واحلروق:  ❖

- د. بارقة �شالح. د. �شمري اجّلبعيتي.      -
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تعترب دائرة اجلراحة العامة من اأهم الداوئر الطبية يف م�شت�شفى اجلامعة الردنية اإذ تاأ�ش�شت مع تاأ�شي�س امل�شت�شفى وكانت 
ت�شم كل من تخ�ش�شات: اجلراحة اخلا�شة والن�شائية والتوليد واخت�شا�س التخدير والعناية احلثيثة، وللتطور الكبري الذي حدث 

يف تخ�ش�شات اجلراحة العامة ا�شتقلت عنها تخ�ش�شات كل من الن�شائية والتوليد واجلراحة اخلا�شة والتخدير والعناية احلثيثة.
يف  والأكادميي  التدريبي  بالربنامج  متيزها  الى  بالإ�شافة  اخت�شا�شاتها  كافة  يف  للمر�شى  الطبية  اخلدمات  الّدائرة  وتقّدم 

تخريج الخت�شا�شيني من خمتلف فروعها اجلراحية مثل جراحة اجلهاز اله�شمي وجراحة الأطفال.
وواكبت الدائرة التطّورات احلديثة يف كافة الخت�شا�شات اجلراحية وقامت با�شتحداث الوحدات اخلا�شة مثل وحدة احلروق 

منة. ووحدة العناية احلثيثة اجلراحية بالإ�شافة الى جراحة املنظار وجراحة ال�شُّ

ت�شتمل دائرة اجلراحة العامة على التخ�ش�شات الدقيقة التالية:
جراحة اجلهاز اله�شمي.   -1

جراحة الأطفال.   -2
جراحة الغدد ال�شم جراحة الراأ�س والعنق.   -3

جراحة الأورام.   -4
جراحة القلب وال�شدر.   -5

جراحة الأوعية الدموية.   -6
جراحة الرتميم والتجميل واحلروق.  -7

جراحة احلوادث.   -8
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الكوادر العاملة:
)13( ا�شت�شارّيًا.  -

)3( اأخ�شائيني واأخ�شائيني م�شاعدين.  -
)52( مقيمًا يف الربناجمني الأكادميي واملهني.  -

يقدم م�شت�شفى اجلامعة الأردنية خدماته الطبية العالجية اإلى �شريحة وا�شعة من اأبناء هذا الوطن كموؤ�ش�شة رائدة ومتخ�ش�شة 
يف املجال ال�شحي، ووعيًا منها بدورها الأ�شا�شي واملحوري يف بناء هذا امل�شت�شفى وامتدادًا لتاريخها املت�شل بتاريخه قامت دائرة 

اجلراحة العامة خالل العام 2014 مبعاجلة )32726( مري�شًا يف عياداتها اخلارجّية موّزعني كالتايل:

املجموعاملر�شى املراجعنياملر�شى اجلددالعيــــــادة

16311643725748اجلراحــة العامــة

479421846978جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية

حيث مت اإجراء )10356( عملّية جراحّية خمتلفة مابني عملية كربى وجزيئّية اأولى وثانية للمر�شى خالل تلك الفرتة مبا فيها 
العمليات ال�شعبة تقنيًا والتي حولت اإليها من قبل القطاعات ال�شحية الأخرى يف الأردن ودول اجلوار كمركز اأكادميي متخ�ش�س 

قادر على التعامل معها.
الّتدريبّي  الربنامج  يف  متّيزه  اإلى  بالإ�شافة  الخت�شا�شات  لكاّفة  للمر�شى  ومتمّيزة  رائدٍة  طبّيٍة  خدماٍت  الّدائرة  ُتقّدم  كما 
والأكادميّي يف تخريج الخت�شا�شيني من طلبة اجلامعة الأردنّية وطلبة الّدرا�شات الُعليا يف خُمتلف الفروع اجلراحّية، كما وُي�شارك 

اأع�شاء الق�شم يف امتحاناٍت عاملّية وعربّية وحملّية، مثل:
.)MRCS( امتحان الّزمالة الإيرلندّية  -

امتحانات املجل�س العربي لالخت�شا�شات ال�شحّية.  -
امتحانات املجل�س الطّبي الأردين.  -

امتحانات جامعة البحرين.  -
واإدراكًا منها باأّن عجلة التطور دائمة احلركة ومواكبًة لروؤية املراكز العاملية املرموقة وتوجهاتها اأدخلت دائرة اجلراحة العامة 
ثقب  باملنظار، معاجلة  القولون  ا�شتئ�شال  مثل:  عالية  كفاءات  اإلى  التي حتتاج  الدقيقة  العمليات احلديثة  بع�شًا من  �شجالتها  يف 
امل�شتقيم باملنظار، ا�شتئ�شال الغدد الدرقية وجارات الدرقية مب�شاعدة املنظار، عمليات ال�ُشمنة املفرطة باملنظار، جراحة ال�شدر 
باملنظار، معاجلة الفتق باملنظار، ا�شتئ�شال الغدة الكظرية باملنظار، معاجلة الن�شدادات ال�شريانات الطرفية بالق�شطرة، وغريها. 
ولأّن البحث العلمي وفق الأ�شول املتبعة يف املراكز العلمية املتطورة هو الو�شيلة املثلى للو�شول اإلى احلقيقة العلمية فقد قام اأطباء 
ن�شر يف  ما  اإلى  بالإ�شافة  واإقليمية حمكمة،  عاملية  ن�شرها يف جمالت  ومت  املتخ�ش�شة  العلمية  الأبحاث  من  باإجراء عدد  الدائرة 

املجالت الطبية املحلّية.
الور�س  واإقامة  والدولية،  املحلية  الطبية  املوؤمترات  يف  امل�شاركة  يف  البارز  دورها  العامة  اجلراحة  لدائرة  كان  عهدها  وكما 
التدريبية ال�شريرية يف جمال جراحة الأطفال وجراحة القلب، كما �شاهمت ب�شكل فاعل يف اإقامة اليوم الطبي لكلية الطب والكليات 

ال�شحية الأخرى ل�شعورها بدورها يف رفد �شقيقاتها من كليات اجلامعة مبا حت�شلت عليه من املعرفة والعلم.
كلبنة يف �شرح  ودوليًا  اإقليميًا  باأبنائها  املتميزة  الطب  كلية  اإلى  بانتمائها  وتتباهى  باإجنازاتها  العامة  دائرة اجلراحة  وتفخر 

اجلامعة الأردنية ال�ّشامخ.
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ة دائرة اجلراحة اخلا�شّ

رئي�س الّدائرة: د. اأ�شامة عبابنة. 	●

عدد املوظفني: )86(. 	●

ة ُنخبًة من الخت�شا�شّيني, موّزعني على ال�ّشعب الّتالية: م دائرة اجلراحة اخلا�شّ وت�شُ 	●

�ُشعبة جراحة الّدماغ والأع�شاب:  ❖

- د. عبد الرحمن �شديفات. اأ.د. اأحمد الّتميمي.      -
- د. طارق كنعان. د. ق�شي �شالح.      -

�ُشعبة جراحة الكلى وامل�شالك البولّية:  ❖

- د. غازي العدوان. اأ.د. جملي حميالن.      -

- د. عادل الرب�شي. د. �شّدام ال�شمور.      -

�ُشعبة جراحة العظام واملفا�شل:  ❖

- د. جهاد العجلوين. اأ.د. �شاهر احلديدي.      -

- د. فادي احلديدي. اأ.د. زياد حوامدة.      -
- د. اأو�س خنفر. د. عمر �شمارة.      -

د. حممد حمدان.  -

�ُشعبة جراحة العيون:  ❖

- د. اأ�شامة عبابنة. اأ.د. ُمعاوية البدور.      -
- د. حممد اأبو عمرية. د. املُعتز الغرايبة.      -

- د. منى ال�ّشعد. نخلة اأبو ياغي.      -
د. �شناء حم�شن.  -
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�ُشعبة جراحة الأنف والأذن واحُلنُجرة:  ❖

- حممد الطوالبة. اأ.د. طارق حمافظة.      -
- د. خ�شر جودة. د. باعث الروا�شدة.      -

د. لبنى اخلري�شا.  -

نبذة عن الدائرة: 
ة من اأهم واأبرز الدوائر الطبّية يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنّية وت�شم خم�شة تخ�ش�شات، هي: ُتعترب دائرة اجلراحة اخلا�شّ

طب وجراحة العيون.  -1
جراحة الدماغ والأع�شاب.  -2

جراحة العظام واملفا�شل.  -3
جراحة الكلى وامل�شالك البولية.  -4

جراحة الأنف والأذن واحلنجرة واأمرا�س ال�شمع والتوازن.  -5

م الّدائرة جمموعة من الخت�شا�شات املُتنوعة الّتالية: وت�شُ
جراحة العيون وتخ�ش�شاتها املختلفة:  -1

وت�شم ال�ّشعبة )7( اأع�شاءهيئة تدري�س منهم: )1( برتبة اأ�شتاذ و)3( برتبة اأ�شتاذ م�شارك و)3( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد.
وهم متخ�ش�شون يف طب وجراحات العني املختلفةمثل: 

جراحة اجّلزء الأمامي للعني.  -
زراعة القرنّية.  -

جراحة اجّلزء اخللفي للعني ) ال�شبكية وال�شائل الزجاجي(.  -
جراحة عيون الأطفال واحلول.  -

-  جراحة جتميل العني وحمجر العني. 
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ن�شاطات ال�شعبة:
تقدمي دورات تدريبيه لخت�شا�شيني وممر�شني من وزارة ال�شحة يف جمال جراحة ال�شاد بالفاكو.  -

املُ�شاركة يف الأيام الطبية التطوعية التي ينفذها امل�شت�شفى.  -
الفح�س الّدوري لأطفال املدر�شة النموذجية التابعة للجامعة الأردنّية.  -

وقد �شارك كل من اأع�شاء �شعبة طب وجراحة العيون بعدة موؤمترات داخلّية وخارجّية على م�شتوى العامل والوطن ملواكبة التطّور 
العلمي يف طب وجراحات العيون املُختلفة، اإ�شافًة الى ن�شر اأبحاث علمية متخ�ش�شة كل ح�شب اخت�شا�شه.

�شاتها املُختلفة: جراحة الكلى وامل�شالك البولّية وتخ�شّ  -2
وت�شم ال�شعبة )4( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )1( برتبة اأ�شتاذ، )3( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد بالإ�شافة اإلى)1( برتبة اأ�شتاذ/ 

�شون يف  جمالت جراحات امل�شالك البولّية املُختلفة مثل:  ا�شت�شاري اأول جراحة كلى وم�شالك بولّية، وهم ُمتخ�شّ
جراحة الكلى وامل�شالك البولّية باملنظار )Laparoscopic Urology( بكافة اأنواعها وتداُخالتها، وُتعترب �شعبة امل�شالك   -

البولّية من الّرواد يف هذا املجال يف الأردن.
.)Flexible cystoscopy & Pyloscopy( اإدخال منظار الكلى وامل�شالك البولية  -

جراحة اأورام الكلى وامل�شالك البولية.  -
تخطيط املثانة.  -

تفتيت احل�شى.    -
الفح�س ال�شوناري للجهاز البويل.  -

فح�س الربو�شتات بال�شونار عن طريق ال�شرج )Transrectal Ultrasound( مع اإمكانّية عمل خزعات للربو�شتات يف   -
العملّيات والعيادات اخلارجّية، حيث يتوّفر لدينا جهازين من اأحدث اأجهزة ال�ّشونار املُتقدمة. 

وجتري يف ال�ّشعبة خُمتلف العملّيات اجلراحّية للم�شالك البولّية املُتقّدمة واملُتطّورة من العملّيات اجلراحّية املنظارّية وجراحة 
عبة، بالإ�شافة اإلى عملّيات جراحة الكلى  الكلى باملنظار، كما وُت�شاهم ال�ّشعبة يف عالج اأمرا�س الُعُقم وعالج امل�شاكل اجلن�شّية وال�شُّ

باملنظار.
كما �شارك اأع�شاء ال�شعبة بعّدة موؤمترات داخلية وخارجية على م�شتوى العامل التي تواكب التطور العلمي يف جراحات الكلى 

وامل�شالك البولية املختلفة، كما قام كل من اأع�شاء ال�شعبة بن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.
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جراحة العظام واملفا�شل:  -3
�شون يف جراحات العظام  م )7( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )2( برتبة اأ�شتاذ، )4( برتبة اأ�شتاذ ُم�شاعد، وهم ُمتخ�شّ وت�شُ

املُختلفة مثل: 
جراحة العظام والك�شور.  -

جراحة  الطرف العلوي )اليد والكتف(.  -
جراحة العمود الفقري.  -
جراحة عظام الأطفال.  -

-  جراحة اأورام العظام
-  جراحة الّركبة والّطب الّريا�شي.

-  جراحة املناظري للمفا�شل.
الطب الطبيعي والّتاأهيل.  -

هذا و�شارك اأع�شاء ال�شعبة بعّدة موؤمترات داخلّية وخارجّية على م�شتوى العامل التي تواكب التطور العلمي يف جراحات العظام 
واملفا�شل املختلفة، بالإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.

جراحة الأنف والأذن واحلنجرة واأمرا�س ال�شمع والتوازن:  -4
�شون يف  وت�شم ال�شعبة )6( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم )3( برتبة اأ�شتاذ م�شارك، )3( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد،  وهم ُمتخ�شّ

جراحات الأنف والأذن واحلنجرة املُختلفة مثل:
-  جراحة الأذن وقاع اجّلمجمة.

جراحة اجليوب الأنفّية باملنظار.  -
اجلراحة التجميلية للوجه والأنف والأذن.  -

جراحة القوقعة.  -
جراحة احلنجرة با�شتخدام امليكرو�شكوب والليزر.  -

جراحة ال�شخري با�شتخدام الكوبلي�شن.  -
درا�شة وافيه حول اأمرا�س احل�شا�شية وم�شح وطني �شامل حول مدى انت�شارها.   -

عيادة اأمرا�س ال�شمع والتوازن / تقييم وعالج.  -
فحو�شات ال�شمع والتوازن.   -

تقدمي عالج ملر�شى الإعاقات النطقية.  -
هذا و�شارك اأع�شاء �شعبة الأذنية بعّدة ُموؤمترات داخلّية وخارجّية على م�شتوى العامل التي تواكب التطور العلمي يف جراحات 

الأنف والأذن واحلنجرة املُختلفة، بالإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.

جراحة الدماغ والأع�شاب:  -5
وت�شم ال�شعبة )5( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )2( برتبة اأ�شتاذ و)2( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد، )1( برتبة مدر�س واخت�شا�شي 

م�شت�شفى بوقت ُجزئي، ومن اأهم اإجنازات ال�ّشعبة:
اإقامة ور�شة عمل يف الق�شم عن ا�شتخدام الآلت اجلراحّية يف جراحة الأع�شاب.  -1

املُ�شاركة يف عّدة موؤمترات عاملّية جلراحة الأع�شاب وتقدمي اأوراق بحثّية.  -2
ن�شر عّدة اأبحاث علمّية.  -3



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
26

.)Neuro nevegation system( 4-  اجّلراحة با�شتخدام الّتكنولوجيا املتطّورة
جراحة الت�شّوهات اخللقّية للّدماغ والعمود الفقري.  -5

جراحة الأوعية الدموّية.  -6
رع. العالج اجّلراحي لل�شّ  -7

اجّلراحة الدماغّية يف املنظار.  -8
�شة. اجّلراحات املُتخ�شّ  -9

الن�شاطات التعليمية: 
يقوم اأع�شاء الق�شم بالن�شاطات التعليمية التالية: 

تدري�س طلبة ال�شنة اخلام�شة نظرّيًا و�شريرّيًا.  -
تدري�س طلبة الدرا�شات الُعليا نظرّيًا و�شريرّيًا.  -

املُ�شاهمة يف تدري�س طلبة ُكليات طب الأ�شنان وال�شيدلة.  -
املُ�شاهمة يف تدري�س طلبة كلية علوم الّتاأهيل.  -
املُ�شاهمة يف تدري�س طلبة اجلامعة الها�شمّية.  -
املُ�شاركة يف امتحانات املجل�س الطبي الأردين  -

املُ�شاركة يف امتحانات املجل�س العربي لالخت�شا�شات الطبّية.  -
امُل�شاركة يف امتحانات الّزمالة الربيطانّية.  -
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الّن�شاطات ال�شريرّية ورعاية املر�شى:
عدد ُمراجعي العيادات اخلارجّية للّدائرة: اأ( 

املجموع الُكّليُمراجعجديدال�ّشعبة
31333620237535جراحة العظام واملفا�شل

723817629000جراحة الدماغ والأع�شاب
16882623323115جراحة امل�شالك البولية

29204638035584جراحة العيون
20571451525086جراحة الأنفوالأذنواحلنجرة

732130862ال�شمعّيات

عدد العملّيات اجلراحّية للّدائرة: ب( 

عدد العملّياتال�ّشعـــبــة
1710جراحة العظام واملفا�شل

519جراحة الّدماغ والأع�شاب
1434جراحة الكلى وامل�شالك البولّية

1162جراحة العيون
1002جراحة الأنفوالأذنواحلنجرة

عدد ال�شت�شارات للّدائرة: ج( 

عدد العملّياتال�ّشــــعـبــة
634جراحة العظام واملفا�شل

361جراحة الدماغ والأع�شاب
269جراحة الكلى وامل�شالك البولية

366جراحة العيون
99جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

د( املجموع الكلي للدائرة:

اأعداد ال�شت�شاراتاأعداد العملّيات اجلراحّيةُمراجعي العيادات اخلارجية
13118257701729
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دائرة الن�شائية والتوليد

مدير الدائرة: د. فّواز خزاعلة. 	●

د. كميل فرام )2014/9/4(.  -
عدد املوظفني: )44( 	●

وت�شم هذه الدائرة نخبة من الإخت�شا�شيني وهم: 	●

�شعبة الن�شائية والتوليد:  ❖

- اأ.د �شوقي �شالح. اأ.د ماجد باطا.     -

�شعبة جراحة الأورام:  ❖

- د. مازن اأبو فريج. د.كميل مو�شى فرام.     -

�شعبة طب الأم واجلنني:  ❖

د. فواز اخلزاعلة.    - د. اأ�شماء با�شا.  -
د. فداء ذكر اهلل.  -

�شعبة الغدد ال�شم والإجناب:  ❖

- د. ناديا اأحمد مهيدات. د. مي�شاء خ�شرا.     -
اأ.د معتز الرحمي.   -

�شعبة اجلراحة البولية الن�شائية:  ❖

د. اأمين القطاونة.  -

نبذة عن الّدائرة:
تاأ�ش�شت الدائرة ب�شورتها امل�شتقلة بعد اإنف�شالها عن دائرة اجلراحة العامة عام 1979، حيث مرت بالعديد من مراحل التطوير 
)الن�شائية  الأم  الخت�شا�س  ممار�شة  من  وبالرغم  بامل�شت�شفى،  الطبية  الدوائر  اأكرب  من  وتعترب  ال�شتقرار،  ملرحلة  و�شول  والتحديث 
والتوليد( بحرفية باأحدث ما و�شلت اليه العلوم الطبية باعتباره القاعدة الأ�شا�س ملمار�شة الخت�شا�س، فقد عملت الدائرة على اإ�شتحداث 
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العديد من الوحدات املتخ�ش�شة متا�شيا مع التطورات العلمية باملراكز البحثية وامل�شت�شفيات التعليمية املتقدمة مواكبة ومناف�شة، فهناك 
وحدة طب الأم واجلنني، وحدة الإخ�شاب والعقم، وحدة جراحة الأورام الن�شائية ووحدة جراحة ال�شملك البولية الن�شائية.

الكادر الطّبي:
ي�شم ق�شم الن�شائية والتوليد ع�شرة اأع�شاء هيئة تدري�س بتفرغ كامل بكادر كلية الطب باجلامعة الأردنية وبالرتب الأكادميية 
املتوفرة على ال�شلم الوظيفي لأع�شاء الهيئة التدري�شية باجلامعة، كما يوجد بالق�شم برنامج الخت�شا�س العايل حيث يوجد 31 طبيبا 

مب�شتويات متدرجة من ال�شنة الأولى بالخت�شا�س حتى ال�شنة اخلام�شة.

اخلدمات الطبّية:
اخت�شا�س  �شمن  والعرب  الأردنيني  للمر�شى  املتميزة  الطبية  اخلدمات  ُتقدم  ُمتخ�ش�شة  وحدات  عدة  الدائرة  هذه  ت�شم 

الن�شائية والتوليد وت�شمل هذه الوحدات:
وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل

�شعبة طب اجلنني والأم 
وحدة جراحة الأورام الن�شائية

وحدة جراحة امل�شالك البولية الن�شائية
بتقدمي  الق�شم  اأع�شاء  خربات  توظف  حيث  �شيوعًا،  الأكرث  املمار�شة  وهي  جمالته  بكل  لالخت�شا�س  العامة  املمار�شة  وحدة 
اأع�شاء الق�شم يف  اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية والتعليمية والبحثية، باأ�شلوب علمي مهني ت�شاركي نتيجة تبادل اخلربات بني 
احلالت التي ت�شتدعي ذلك لر�شم اخلطط العالجية املنا�شبة حتت عنوان اعتبار حياة املري�شة باأولوية عالجية و�شفائية. ميثل العمل 
بهذه الوحدة الهيكل الأ�شا�س لخت�شا�س الن�شائية والتوليد بكل مفا�شله، حيث اأنه املغذي الأ�شا�شي لوحدات الخت�شا�س الفرعي 

وي�شاهم باكت�شاب مهارات جراحية وعالجية مميزة. 

ُتَقّدم اخلدمات العالجية والتعليمية �شمن برنامج حمكم وبوحدات الأق�شام املوزعة داخل امل�شت�شفى وعلى ال�شكل الآتي:
ا�شت�شاري 4 فرتات  الثالث حيث يخ�ش�س لكل  الأول والطابق  بالطابق  العيادات اخلارجية  العيادات اخلارجية/ مبنى   .1

�شباحية وم�شائية ا�شبوعيًا.
مبنى ق�شم التوليد وهو مبنى حديث وم�شتقل وي�شم طابقا خم�ش�شا لطوارىء الن�شائية والتوليد، وطابقا خم�ش�شا للولدة   .2
باأ�شكالها املختلفة ويحتوي على 3 غرف عمليات جمهزة باأحدث املعدات الطبية، وثماين غرف مراقبة للولدة الطبيعية، 

وطابقا ب�شعة 72 �شرير حلالت رعاية احلوامل وما بعد الولدة، اإ�شافة لحت�شانه لوحدة املواليد اجلدد من الأطفال.
اأ�شرة  اإ�شافة خلم�شة  طابق الأمرا�س الن�شائية وي�شغل الطابق الأول مببنى امل�شت�شفى الرئي�شي ويحتوي على 23 �شرير   .3

ملحقة كاأجنحة خا�شة.
4.  وحدة الخ�شاب �شمن الطابق الأول مببنى امل�شت�شفى.

5. وحدة طب الأم واجلنني �شمن مبنى الولدة احلديث.

وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل:
  تاأ�ش�شت وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام 2003، وتقع يف طابق الن�شائية والتوليد 
يف مبنى امل�شت�شفى، وهي من املراكز املتخ�ش�شة واملتطورة يف هذا املجال على م�شتوى اململكة نظرًا لإتباعها اأحدث الأ�ش�س العلمية 
املتطورة ملواكبة كل ما هو جديد يف هذا التخ�ش�س، حيث ُتوؤمن للمري�س الإفادة الق�شوى من املنجزات العلمية والتقنيات الطبية 
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احلديثة وذلك بدعم من فريق طبي وفنيي خمترب وممر�شات من ذوي الكفاءة العالية واخلربة يف هذا املجال، وتقدم خدماتها 
باأ�شعار عالجية منا�شبة.

تقدم وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل اخلدمات التالية:
برامج حتري�س الإبا�شة و ترتيب موعد اجلماع املنا�شب.  -1

احلقن ال�شطناعي داخل الرحم مع برامج حتري�س الإبا�شة.   -2
حتديد جن�س اجلنني عن طريق ف�شل احليوانات املنوية الذكرية عن الإنثوية وحقنها داخل الرحم مع برنامج حتري�س الإبا�شة.  -3
الإخ�شاب خارج اجل�شم )اأطفال الأنابيب(: ويتم ذلك بتحري�س الإبا�شة عند الزوجة ومراقبة ن�شوج البوي�شات بجهاز   -4
حاوية  يف  املنوية  احليوانات  و�شع  ثم  �شحبها  يتم  ن�شوجها  وعند  للهرمونات  فحو�شات  واإجراء  ال�شوتية  فوق  الأمواج 
البوي�شات ومن ثم الإحتفاظ بها يف احلا�شنة ويتم التلقيح خالل ال�شاعات الأولى ثم يتم اإرجاع الأجنة اإلى داخل الرحم 
وتتم عملية الإرجاع بدون تخدير، و�شمن التقنيات امل�شتخدمة: التقنية الكال�شيكية اأو التقليدية، وتقنية احلقن املجهري. 
انتزاع احليوانات املنويه من اخل�شيه باأخذ خزعه او بوا�شطة ال�شحب با�شتخدام ابرة رفيعة ومن ثم عمل احلقن املجهري  -5
جتميد ال�شائل املنوي ون�شيج اخل�شية، ويف حالة اإنعدام احليوانات املنوية يف ال�شائل املنوي  يتم اأخذ خزعة من اخل�شيتني   -6
للبحث عن حيوانات منوية داخل الن�شيج نف�شه ومن ثّم يتم جتميد الأن�شجة ل�شتعمالها لحقًا يف عملية احلقن املجهري.

جتميد الأجّنة وهي التقنية التي متكن الزوجني فى حالة ف�شل املحاولة العالجية اأو جناحها ورغبتهما فى تكرار املحاولة   -7
من اإرجاع الأجنة بعد ذوبان التجميد اإلى الرحم.  

طرق م�شاعدة على احلمل مع طريقة اطفال النابيب بوا�شطة ثقب جدار اجلنني للم�شاعدة على التفقي�س، ويتم اإجراء   -8
الثقب يف جدار اجلنني بوا�شطة اإبرة جمهريه اأو مادة كيميائية لأداء الغر�س نف�شه اأو جهاز الليزر

فح�س ال�شائل املنوي.    -9
وحدة طب الأم واجلنني والتداخالت اجلراحية للجنني:

التوليد ويعترب هذا  تاأ�ش�شت وحدة طب الأم واجلنني يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام 2008 وتقع هذه الوحدة يف مبنى    
املركز من املراكز املُتخ�ش�شة واملُتطورة على م�شتوى الأردن وال�شرق الأو�شط يف هذا املجال كونه ي�شم ُنخبة من الإ�شت�شاريني يف 
هذا التخ�ش�س على م�شتوى اململكة. ويوظف هذا املركز اأحدث املهارات العلمية يف جمال ت�شخي�س ت�شوهات اجلنني واأمرا�س الأم 
احلامل وُيعد املركز الوحيد يف اململكة الذي ُيقدم العديد من التداخالت اجلراحية لعالج اأمرا�س اجلنني املُختلفة. علمًا اأن املركز 
ُيقدم خدماته جلميع املر�شى الأردنيني والعرب وُي�شرف على املركز كادر طبي ذو خربة عالية بالإ�شافة اإلى وجود خُمترب وراثي ذو 

كفاءة عالية يف هذا املجال.
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ُتقّدم وحدة طب الأم واجلنني اخلدمات التالية:
فحو�شات �شالمة اجلنني، وت�شم ما يلي:  -1

الفحو�شات با�شتعمال جهاز الأمواج فوق ال�شوتية وذلك باإ�شتعمال اأجهزة ال�شونار احلديثة وت�شتخدم تقنية ثنائي  اأ- 
وثالثي ورباعي الأبعاد. 

�شحب العينات من امل�شيمة يف الأ�شبوع )10-14( وال�شائل الآميو�شي بعد الأ�شبوع 16 من احلمل وذلك لت�شخي�س بع�س  ب- 
اأمرا�س اجلنني مثل خلل اجليني، الطفرات اجلنينية وبع�س الأمرا�س الوراثية مثل مر�س التال�شيميا والأمرا�س التي 

ُي�شاحبها خلل يف عملية الأي�س.
فحو�شات التاأكد من �شحة منو اجلنني وترويته الدموية من امل�شيمة. ج- 

الوقت،وت�شمل هذه  نف�س  معًا يف  الإثنني  اأو  اأوعالجّيًا  ت�شخي�شّيًا  يكون  قد  منها  والهدف  للجنني  التداخالت اجلراحية   -2
الإجراءات:

املراكز  من  املركز  وُيعد  الرايزي�شي  العامل  ت�شارب  حالة  يف  اجلنني  عند  الدم  فقر  بت�شخي�س  للجنني  الدم  اإعطاء  اأ- 
املُجاورة مثل  ال�شقيقة  الدول  املركز حالت من  ي�شتقبل  الأو�شط لعالج مثل هذه احلالت حيث  ال�شرق  املتقدمة يف 
العراق وليبيا و�شوريا وفل�شطني وقد مت اإجراء اأكرث من 300 عملية لنقل الدم للجنني داخل بطن الأم منذ اإن�شاء املركز 

وكانت ن�شبة جناح هذه العمليات اأكرث من )%95(.
واإ�شتعمال الأدوات اجلراحية الالزمة الدقيقة  ُمتقدمة بوا�شطة منظار اجلنني اجلراحي الدقيق  اإجراءات جراحية  ب- 
الآخرى وذلك لعالج اأمرا�س اجلنني التي ميكن معاجلتها داخل الرحم مثل وجود خلل يف اجلهاز البويل اأو اجلهاز 
جهاز  مراقبة  حتت  تتم  الإجراءات  هذه  جميع  اإن  اجلنني،  عند  الرئتني(  حول  �شوائل  ُي�شاحبه  )الذي  اللمفاوي 

الألرتا�شاوند ثالثي ورباعي الأبعاد.

اجلراحية البولية الن�شائّية:
  تاأ�ش�شت الوحدة �شنة 2004، وُيعنى هذا االخت�سا�س باملري�سات اللواتي يعانني من ال�سل�س البويل )التبول الالاإرادي( وهبوط 
الرحم عن م�شتواه الت�شريحي بدرجاته واملهبل باأنواعه )الفتق الأمامي، الفتيق اخللفي، الفتق الأمامي واخللفي، وفتق قبو املهبل( 
ويتم عالج هذه احلالت بالطرق اجلراحية احلديثة وُيجرى �شنويًا حوايل 250 عملية جراحية لعالج ال�سل�س البويل وهبوط الرحم.
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جراحة الأورام الن�شائية:
اجلامعة  مب�شت�شفى  والتوليد  الن�شائية  الأمرا�س  ق�شم  �شيا�شة  اأن  حيث   ،1998 �شنة  الن�شائية  الأورام  جراحة  وحدة  تاأ�ش�شت 
عن  البتعاد  ب�شيا�شة  توؤمن  اأ�شبحت  التي  املتقدمة  العلمية  ال�شروح  والعالجية  التعليمية  بخدماتها  تناف�س  الطب  وكلية  الأردنية 
م�شلكية املمار�شة الفردية خ�شو�شا مع تطور اخلدمات العالجية وت�شعبها، وجراحة الأورام الن�شائية تتطلب مهارات جراحية وفنية 
دقيقة ومتخ�ش�شة ي�شعب اأدائها بفر�س التدريب واخلربة ب�شورة التعميم كما يعتقد البع�س، خ�شو�شا بتداخل مفا�شلها العملية 
مع اخت�شا�شات م�شتقلة، فهناك فوا�شل تقنية ل ميكن اكت�شابها بغري التدريب املربمج مبراكز متقدمة متخ�ش�شة بعد احل�شول 
على �شهادة الخت�شا�س، وقد بداأت اخلدمة الفعلية مب�شت�شفى اجلامعة الأردنية حلالت الأورام الن�شائية حتت اإ�شراف ا�شت�شاريني 
موؤهلني بعد ح�شولهم على زمالة جراحة الأورام الن�شائية من م�شت�شفيات تعليمية رائدة ومناف�شة مبنت�شف ت�شعينات القرن املا�شي، 
حيث اجلزء الأكرب من احلالت ت�شخ�س وتعالج ب�شورة مبا�شرة، واأما اجلزء الباقي فيمثل احلالت التي حّتول من زمالء اآخرين، 

والنتائج العالجية قد اأ�شافت �شمعة جديدة لنارة نفق الأمرا�س ال�شرطانية.
جراحة الأورام ال�شرطانية جتمع بني اأركانها مقا�شة الرتابط بني اخلربة واملهارة اجلراحية، بحدود حتديد الأولويات العالجية 
التي ترتاوح بني اخليار اجلراحي وخيارات العالج بالعقاقري الكيماوية اأو ال�شعاعية اأو الهرمونية، بل واإمكانية اللجوء للعالج باأكرث 

من فر�شة عالجية، يكون للطبيب املعالج الن�شيب الأكرب بقرار ال�شتخدام وتوقيته. 

ق�شم الطوارئ:
البوابة الفنية واملدخل الذهبي لق�شم الن�شائية والتوليد بكافة خدماته واأفتتح ق�شم طوارىء الن�شائية والتوليد ب�شورته امل�شتقله 
عام 2013 بعد اأن كان �شمن طوارىء امل�شت�شفى ب�شكل عام، ويقدم خدماته على مدار ال�شاعة حيث ي�شغل الطابق الأول مببنى التوليد 
احلديث، وتقدم فيه اخلدمة الطبية املمنهجة بوا�شطة كادر طبي من املقيمني املوؤهلني للتعامل مع احلالت الطارئة اإ�شافة لكادٍر 
متري�شٍي مميٍز، فهناك وحدة متخ�ش�شة بفرز احلالت الطارئة وت�شنيفها اإ�شافة لتوفر اخلدمات امل�شاندة مثل: �شيدلية م�شتقلة، 
اجلنني،  تقييم  على  للم�شاعدة  حديثة  �شونار  واأجهزة  اجلنني،  ل�شالمة  تخطيط  باأجهزة  مزودة  املر�شى  لفح�س  غرف  خمترب، 
فاأ�شلوب اخلدمة العالجية متكامل بال�شكل الذي ي�شمح بالت�شنيف وفرز احلالت لتوفري امل�شورة العالجية باعتبار الق�شم امل�شنف 
الأ�شا�شي للحالت الطارئة ليتقرر اإدخالها ب�شورة فورية اأو تقدمي اخلدمة املنا�شبة وترتيب موعد املراجعة بالعيادات اخلارجية وقد 
بلغ عدد املراجعني لهذا العام 1332، اأدخل منهم3652، علمًا اأن الفتتاح الر�شمي للق�شم كان ببداية �شهر اآذار والق�شم كباقي اأركان 

امل�شت�شفى مزود باخلدمات املتكاملة مثل �شبكة النرتنت، �شبكة التلفونات الأر�شية، كامريات املراقبة وغريها. 
وبنّي اجّلدول الّتايل اأعداد الولدات الطبيعّية والقي�شرّية وجمموع العملّيات التي اأُجريت �شنة 2014:

العددالإجراء
2775الولدات املهبلّية

1783الولدات اجلراحّية
4558جمموع الولدات

2627 / مبعّدل )219( عملّية �شهرّيًاالعملّيات التي اأُجريت يف ق�شم الن�شائّية
وبنّي اجّلدول الّتايل اأعداد ُمراجعي العيادات اخلارجّية / ق�شم الّن�شائّية:

املجموعرعاية احلواملق�شم الن�شائّية
2615908551543

الإح�شائّية ال�شنوّية لوحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل عام 2014 بلغ عددالإجراءات )858( اإجراء.
الإح�شائّية ال�شنوّية لوحدة طب الأم واجلنني عام 2014 بلغ عدد الإجراءات )5046( اإجراء.
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دائرة الّتخدير والإنعا�س

مدير الّدائرة: د. �شامي اأبو حالوة. 	●

عدد املوّظفني: )82(. 	●

وت�شم الدائرة نخبة من الخ�شائيني, وهم:

�شعبة الّتخدير العام والعناية احلثيثة:  ❖

- اأ.د. �شبحي الغامن. اأ.د. ازدياد بدران.      -
- د. اإبراهيم قدي�شات. د. �شامي اأبو حالوة.      -

د. خالد الّزبن.  -

�شعبة تخدير جراحة القلب:  ❖

اأ.د. اإ�شالم م�ّشاد.  -

�شعبة العناية التلطيفّية وعالج الأمل:  ❖
- د. عبد الكرمي العبادي. اأ.د. ب�شري العطّيات.      -

د. حممود امل�شطفى.  -

نبذة عن الدائرة:
ب�شعبة  الكلية، ممثال  ال�شريرية، يف  الطبية  التخ�ش�شات  بدايات  مع  الطب  كلية  احلثيثة يف  والعناية  التخدير  تخ�ش�س  بداأ 
التخدير والعناية احلثيثة والتابعة لق�شم اجلراحة العامة، وقد مت حتويل ال�شعبة اإلى دائرة التخدير والعناية احلثيثة يف عام 2007 

لتكون اأبرز دوائر م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ويتبع لها الوحدات التالية:
- وحدة العناية احلثيثة. وحدة التخدير.      -

- وحدة عالج الأمل احلاد. وحدة الأمل املزمن.      -
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الكوادر العاملة:
الأطباء املقيمون: ان�شّم )7( مقيمني جدد للتدريب يف برنامج الإقامة يف التخ�ش�س.  -1

تخّرج من ق�شـم التخدير )4( اأطباء موؤهلني لمتحان �شـهادة البورد الأردين فـي التخديـر والعناية احلثيثة )جميعهم يف   -2
امل�شار الأكادميي( .

ان�شم )4( فنّيي تخدير جدد للق�شم وا�شتقال )4( فنيني. 	●

امل�شار الّتعليمي والأكادميي للدائرة:
�س بحيث مّت الرّتكيز على مواكبة التطورات  تطوير برنامج املحا�شرات ال�شباحّية لأطّباء الّدرا�شات الُعليا يف الّتخ�شّ  .1

�س. واجلديد يف التخ�شّ
م�شت�شفيات  يف  اأُقيمت  علمّية  اأيام  يف  وامل�شاركة  الّتخدير  ائّيي  لأخ�شّ الأردنّية  للجمعّية  العلمّية  الّن�شاطات  يف  امل�شاركة   .2

تعليمية خارج اجلامعة.
�س الّتخدير يف جماّلت حملّية وعربّية وعاملّية. ن�شر جمموعة من الأبحاث العلمّية التي اأُجريت يف الّدائرة يف تخ�شّ  .3

م�شاركة كاّفة اأع�شاء الق�شم يف موؤمترات وور�شات عمل عاملّية.  .4
مّت رفد ق�شم التخدير يف م�شت�شفى اجلامعة مبجموعة من اأجهزة التخدير واملراقبة املتطورة وذلك لإثراء عملّية الّتدريب   .5

والّتعليم املُ�شتمر يف الق�شم.

امل�شار املهني للدائرة:
اإجراء التخدير الالزم باأنواعه املختلفة حلوايل )2000-22000( عملّية جراحّية اأُجريت يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية  	●

خالل عام 2014.
مت تفعيل وزيادة عدد العمليات اجلراحية حتت البنج العام يف وحدة العناية النهارية . 	●

م�شار امل�شاركات:
 امل�شاركة الفعالة من اأع�شاء الق�شم يف اللجان املختلفة يف امل�شت�شفى وكلّية الطب.
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دائرة الأمرا�س الباطنّية

مدير الدائرة: د. نذير عبيدات. 	●

عدد املوّظفني: )120(. 	●

وت�شم دائرة الباطنّية ُنخبًة من الخت�شا�شيني, وهم:

�شعبة الأمرا�س ال�شدرّية:  ❖

د. نذير عبيدات.  -

�شعبة اأمرا�س القلب:  ❖

الح. د. اأكرم ال�شّ  -
د. حّنا خمامره.  -

د. طارق الق�شو�س.   -
�شعبة اأورام الّدم والأورام:  -

اأ.د. عبد اهلل العويدي.  -

�شعبة اأمرا�س الكلى:  ❖

- د. اأمين وهبة. د. عّزت العوا.       -
- د. رندة فرح. د. �شميحة ال�شلة.       -

�شعبة الأمرا�س الع�شبّية:  ❖

- د. يعقوب البهو. د. �شعيد دحبور.       -
- د. خالد اخلرزي. د. روان الطراونه.       -

�شعبة الأمرا�س اجللدّية والتنا�شلّية:  ❖

د. ليث عكا�س.  -
�شعبة الأمرا�س املعدية:  ❖

د. فار�س البكري.  -
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�شعبة اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد  ❖

- د. حممد ر�شيد. د. عوين اأبو �شنينه.       -
د. حممد عامر اخلطيب.  -

م والوراثة: �شعبة ال�شكري والغدد ال�شّ  ❖

- د. اأمين عارف. د. منذر املومني.       -
د. ح�شام احلوري.  -

�شعبة الأمرا�س الرثوّية واملفا�شل:  ❖

- د. مروان العدوان. د. خ�شر م�شطفى علي.      -
�شعبة الباطنّية العاّمة:  ❖

د. نادية خمي�س.  -
�شعبة طب الأ�شرة:  ❖

- د. ندى يا�شني. د. فريهان الربغوثي.       -
- د. لنا هل�شه. د. �شهى خليفة.       -

- د. هنا اأبو ح�ّشان. د. روبي اإبراهيم.       -
�شعبة الأمرا�س النف�شّية:  ❖

- اأ.د. ريا�س العّزاوي. د. عبد املجيد حممد.       -
د. ر�شوان بني م�شطفى.      -

نبذة عن الدائرة:
تعد دائرة الأمرا�س الباطنية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأهم الدوائر يف امل�شت�شفى حيث ت�شم )11( �شعبة وهي �شعبة 
م وال�ّشكري والوراثة، �شعبة اأمرا�س الأع�شاب، �شعبة اأمرا�س الكلى ووحدة الكلية  الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية، �شعبة الغدد ال�شّ
ال�شطناعّية، �شعبة اأمرا�س القلب وال�شرايني، �شعبة اأمرا�س املفا�شل والروماتيزم، �شعبة اأمرا�س الدم والأورام، �شعبة الأمرا�س 

النف�شية، �شعبة الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية، �شعبة اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد، �شعبة الأمرا�س املعدية.
 كما وت�شم الدائرة )23( ع�شو هيئة تدري�س و)2( ُم�شاعدين بحث وتدري�س و)4( حما�شرين ُمتفّرغني، وما ُيقارب )25( زميل 
ُمتدّرب يف �ُشعب الدائرة املُختلفة، وهذه الأعداد تزداد �شنة بعد اأخرى، وكذلك ت�شم الدائرة جمموعة من املوظفني والفنيني العاملني 
يف ال�شعب املختلفة ي�شعون لتوفري م�شتوى عاٍل من جودة العمل وخدمة املر�شى، كما اأّن هناك تدريب، وتعليم متوا�شل لكافة الكوادر. 
والدائرة تتما�شى وتعزز روؤية كلية الطب يف اجلامعة الأردنية  وم�شت�شفى اجلامعة الردنية يف تقدمي خدمة متميزة وبكفاءة 

عالية وكذلك بالعمل على تخريج اأطباء اأكفاء قادرين على االنخراط يف العمل املهني والتدري�سي والبحث العلمي.
كما تقّدم الدائرة خدماتها يف جمالت رعاية املر�شى و جمال التعليم والتدريب وكذلك يف البحث العلمي. ف�شاًل عن اخلدمة 
ال�شريرية املقّدمة للمر�شى والتعليم الطبي لطالب الطب وطالب الدرا�شات العليا والتي تعترب خدمات ا�شتثنائّية ذات م�شتوى عاٍل. 
بالإ�شافة اإلى ذلك تقدمي برامج تدريبّية متقّدمة يف معظم التخ�ش�شات الفرعية للطب الباطني. كما تلتزم الدائرة باإجراء البحوث 
املبتكرة يف جمال العلوم ال�شريرية وغري ال�شريرية ذات العالقة الوثيقة مع الطب الباطني والتي من �شاأنها  تو�شيع حدود املعرفة 

الطبية.
الأطباء  و  التدري�س  اأع�شاء هيئة  وفريق متخ�ش�س من  اأجهزة وخمتربات  املتميزة من  الإمكانيات  الكثري من  الدائرة  متلك 
والفنيني واملمر�شني واملوظفني ملتزمني جميعًا بتقدمي م�شتوى متميز  من التح�شيل العلمي للطلبة ، واخلدمة ال�شريرية للمر�شى 

�س فرعي لطب الأمرا�س الباطنية. والتدريب الطبي يف )11( تخ�شّ
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ال�ّشعب والوحدات التابعة  لدائرة الأمرا�س الباطنية:
درّية والتنف�شية. �ُشعبة الأمرا�س ال�شّ  -1

�شعبة اجلهاز اله�شمي والكبد.  -2
�شعبة اأمرا�س الدم والأورام.   -3

�شعبة اأمرا�س الكلى.   -4
�شعبة اأمرا�س القلب وال�شرايني.   -5

�شعبة الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية.   -6
�شعبة اأمرا�س املفا�شل والروماتيزم.   -7

�شعبة الغدد ال�شم وال�شكري.   -8
�شعبة الأمرا�س النف�شية.  -9

�شعبة اأمرا�س الدماغ والأع�شاب.   -10
�شعبة الأمرا�س املعدية.   -11

 MICU. وحدة العناية احلثيثة لالأمرا�س الباطنية  -12
 . CCU وحدة العناية احلثيثة لأمرا�س القلب  -13

وحدة الكلية ال�شطناعية.   -14
وحدة ف�شل خاليا الدم.   -15

وحدة خمترب النوم.  -16
وحدة تنظري اجلهاز اله�شمي.   -17

وحدة املعاجلة التنف�شية.   -18
وحدة خمترب القلب.  -19

وحدة تخطيط الدماغ والأع�شاب.  -20
تقوم الدائرة بتقدمي اخلدمات واإجراء الفحو�شات الطبّية التالية للمر�شى:

. MICUعالج التنف�س ال�شطناعي غري النافذ با�شتعمال ثالثة اأجهزة حديثة فيوحدة الـ -
- عالج التنف�س بوا�شطة اأجهزة الـBiPA  و الـCPAP  )اأجهزة �شغط الهواء الإيجابي باأكرثمن �شغط(.

- اإجراء فح�س النوم.
- تنظري الرئتني وا�شتعمال اأ�شعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام يف الق�شبات الهوائية. 

- تنظري الرئتني لتو�شيع الت�شيقات ياملجاري التنف�شّية العليا بوا�شطة البالون واأ�شّعة الّليزر واحلقن بالأدوية املو�شعّية. 
- فح�س وظائف التنّف�س.

- تنظري اجلهاز اله�شمي وا�شتعمال اأ�شعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام واللحمّيات يف القولون.  
- تغيري كريات الدم احلمراء.

- زراعة نخاع العظم .
- اإجراء عمليات ف�شل البالزما و ال�شفائح.

- ا�شتئناف برنامج زراعة الكلى يف امل�شت�شفى.
- حتديث  اأجهزة غ�شيل الكلى يف وحدة الكلى ال�شطناعية.

- ت�شوير �شدى القلب.
- تخطيط القلب.
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- فح�س اجّلهد.
- الق�شطرةا لت�شخي�شّية و التداخلّية.

- تقدمي خدمات الطب النف�شي ملراجعي العيادات النف�شية يف العيادة اخلارجية.
- تقدمي ال�شت�شارات ال�شريرية يف الطب النف�شي لالأق�شام املختلفة يف امل�شت�شفى.

- تخطيط الدماغ.
- تخطيط الأع�شاب والع�شالت.

- تخطيط الع�شب الب�شري.
- تخطيط الدماغ بوا�شطة الفيديو/ ملدة �شاعة.

ن�شاطات الدائرة 4102:
قامت الدائرة بعقد ن�شاطات متعددة خالل �شنة 2014:

اإجراء الّتقرير ال�شباحي اليومي والذي يح�شره اأع�شاء هيئة التدري�س والأطباء املقيمني والطالب.  -
املقيمني  االأطباء  وكافة  الدائرة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كافة  يح�سره  امل�ست�سفى  مدرج  يف  يعقد  يومي  ن�ساط  اإجراء   -

واملتدربني )الزمالء( والطالب.
امتحانات البورد الأردين يف الأمرا�س الباطنية و التخ�ش�شات الفرعية التابعة لدائرة الأمرا�س الباطنية.  -
امتحانات البورد العربي يف الأمرا�س الباطنية  والتخ�ش�شات الفرعية التابعة لدائرة الأمرا�س الباطنية.  -

-  اإجراء ن�ساط اأ�سبوعي )حما�سرة( يوم يف االأ�سبوع لكافة التخ�س�سات يف الدائرة كل �سعبة على حده حيث يقوم بح�سور هذه 
املحا�شرة اأع�شاء هيئة التدري�س والأطباء املتدربني والأطباء املقيمني واأطباء المتياز والطالب وبع�س الفنيني اإن اأمكن.

.)Flee Market( :اإجراء ن�ساط اأ�سبوعي كل يوم االأربعاء من كل اأ�سبوع بعنوان  -
ا�شت�شافة وفد من جامعة كولومبو قام بزيارة لدائرة الأمرا�س الباطنية.  -

تنظيم العديد من املحا�شرات التي قام باإعطائها اأطباء من خارج الأردن.  -

درّية والتنف�شّية: �شعبة الأمرا�س ال�شّ
�شة وتاليًا اإح�شائّية بالإجراءات ل�شنة 2014: تقوم ال�شعبة بعمل اإجراءات طبّية ُمتخ�شّ

TotalEROutpatientInpatientunit
294325995633223100ABG››S
413583441324Small volume nebulizer
503455029 Vitalograph
565565CPAP
24812481BIPAP

 IPPB
49734039934Flow volume loope
27222547DLCO
41356LUNG VOLUME
761PL-PE MAX
44814481 Mechanical Ventilator
701701i.s
6686671 Oximetry
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خمترب القلب:
ح عدد الإجراءات التي اأُجريت يف خمترب القلب ل�شنة 4102: اجّلدول يو�شّ

املجموعاإجراءات املر�شى اخلارجنياإجراءات املر�شى املُدخلنيا�شم الإجراء
ECG100342615264

Treadmill test )TMT(81878959

Echocardiogram )ECHO(259047317321

Holter ECG monitor 24 hr74754

ECG89140224913

Transesophageal ECHO19726
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وحدة ف�شل خاليا الّدم:
اإجراءات وحدة ف�شل خاليا الّدم لعام 2014

TimeProcedure Name
11WBC’s pheresis
2Plateletpheresis
7RBC›s Exchange

44Plasma Exchange
2Stem cell filtration

وحدة الكلى:
MICUBlood BXSubclavian insertionNew patientIn patientNo. off patientsMonth

5148995633 January
796569508 February
668860622 March

1885972610 April
41310675617 May
9173263598  Jun
481459587 July
561368517 August
521438581 September

171281282621 October
211214589707 November
22191311100711 December
12312478788707312 Total

ح عدد الإجراءات التي اأُجريت يف وحدة الكلى ل�شنة 2014: اجّلدول يو�شّ

الإح�شائّية ال�ّشنوّية لوحدة UCIM لعام 4102:
Occupancy rateDischargesH.DX OperationsTransfer outTransfer in AdmissionNo.of

patients
P/NS/N Month

9430237292320320310 January

9210034182617915280 February

9780130322021122363 March

9420135232319822300 April

9610134242020815317 May

9424338242619718308 Jun

9310134261520115295 July

9650125202020821279 August

9830034212420618270 September

9430040322220419277 October

97215138321820421270 November

99127128221621419277 December

%95.3332461240730323524332253546 Total
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دائرة طّب الأطفال

مدير الدائرة: اأ.د. اأمرية امل�شري. 	●

اأ.د. اإميان بدران )2014/9/4(.
عدد املوظفني:)43(. 	●

ائيني، وهم: وت�شم الدائرة نخبة من الأخ�شّ

�شعبة اأمرا�س الدماغ والأع�شاب:  ❖

- اأ.د. اأمرية امل�شري. اأ.د. عبد الكرمي الق�شاة.     -

�شعبة حديثي الولدة:  ❖

اأ.د. اميان بدران.     - د. منار اللواما.  -

�شعبة الأمرا�س املعدية عند الأطفال:  ❖

اأ.د. جنوى خوري.  -

�شعبة اأمرا�س الكلى عند الأطفال:  ❖

- د. جمانة الربامكي. د. كمال عقل.      -

�شعبة اأمرا�س القلب عند الأطفال:  ❖

- د. ليلى توتنجي )دوام جزئي(. د. اياد العموري      -

�شعبة اأمرا�س اجلهاز اله�شمي و الكبد و التغذية عند الأطفال:  ❖

- اأ.د. حممد الروا�شدة )دوام جزئي(. د. فريد خ�شري      -

�شعبة اأمرا�س الغدد ال�شم و ال�شكري عند الأطفال:  ❖

- د. عبري الع�شاف د. ر�شا عوده       -
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�شات: ت�شتمل دائرة طب الأطفال على عدة تخ�شّ
طب اأطفال / الأمرا�س ال�ّشارية واملُعدية.  -1

طب اأطفال / حديثي الولدة واخلداج.  -2
طب اأطفال / اأمرا�س الكلى.  -3

طب اأطفال / اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد والّتغذية.  -4
طب اأطفال / اأمرا�س القلب.  -5

طب اأطفال / اأمرا�س الدماغ والأع�شاب.  -6
طب اأطفال / اأمرا�س الُغدد ال�شماء وال�ّشكري.  -7

طب اأطفال / الأمرا�س التنف�شّية ، د. منى خاطر )دوام جزئي(.  -8
العناية احلثيثة لالأطفال.  -9

�ُشعب الّدائرة واإجنازاتها واأن�شطتها:
�ُشعبة العناية املُرّكزة للمواليد: 	●

رفع �شعة وحدة العناية املركزة للمواليد اإلى)34( حا�شنًة.  -
انخفا�س ن�شبة الوفيات يف العناية املُرّكزة للمواليد خ�شو�شًا للمواليد اخُلّدج )اأقل من 28 اأ�شبوع( واملواليد الذين   -

لديهم ارتفاع توّتر ال�ّشريان الّرئوي وكذلك املواليد الذين لديهم فتق باحلجاب احلاجز.
انخفا�س ن�شبة الإنتانات يف العناية املُرّكزة للمواليد.  -

. )PICC Line(ق�شطرة وريدّية للمواليد )اإجراء ما يزيد عن )100  -
البدء بالعمل بربنامج الرعاية بالتطور والّنمو للمواليد.  -

ان�شاء برنامج للعناية ال�شيدلنية حلديثي الولدة حيث يتم حت�شري الأدوية واملحاليل وُمراجعتها من قبل �شيدلنّية   -
�شريرّية.

الإ�شراف على طلبة املاج�شتري يف العلوم ال�شيدلنّية.  -
م كرد�شتان وال�شعودّية و �شلطنة ُعمان( حيُث مّت تدريب  البدء بربنامج تدريب للكوادر التمري�شّية حملّيًاواإقليمّيًا )ي�شُ  -

كوادر متري�شّية من كرد�شتان يف جمال الرعاية التمري�شّية للمواليد.
القيام بالعديد من ور�شات العمل لتدريب الأطباء والكوادر التمري�شّية.  -

.)evidence based learning( القيام بالعديد من الّن�شاطات التعليمّية والّتدريبّية للطالب والأطّباء  -
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�ُشعبة قلب الأطفال:  ❖

ا�شت�شافة فريق طّبي من اإيطاليا خالل �شهري2014/5،2 حيث مّتاإجراء عملّيات قلب مفتوح لالأطفال.  -
اجلنني   لقلب  ت�شوير   )35( و   ،)echocardiography(ال�شوتية بالأمواج  الأطفال  لقلب  ت�شوير   )1630( اإجراء   -

.)cardiac catheterization( ق�شطرة قلبّية لالأمرا�س اخللقّية للقلب  )(، و)48fetal echocardiography(

�شعبة اأمرا�س الكلى:  ❖

الكلى  غ�شيل  وحدة  افتتاح   -
الثامن  الطابق  يف  لالأطفال 
خطة  مع  �شريرين  ب�شعة 

لتو�شيعها لــ)6( اأ�شّرة.

اله�شمي  اجّلهاز  �ُشعبة   ❖

والكبد والّتغذية:
البدء با�شتخدام طريقة التنومي   -
 )Deep Sedation( العميق 

لإجراء الّتنظري عند الأطفال.
anorectalmanometry for pediatric patients, im-( البدء باإجراء بع�س الفحو�شات كاأّول مركز يف الأردن    

.)pedance pH studies

مّت اإجراء ما يزيد على )400(اإجراء طّبي للجهاز اله�شمي، وتت�شّمن قائمة الإجراءات:  -
 upper and lower endoscopy, removal of foreign body and polyps, dilation of esophagus,(  

.)capsule endoscopy, double balloon enteroscopy, ERCP, and liver biopsy

الذين  الالجئني  لالأطفال  والغذائّية  الطبية  الرعاية  برنامج  يف  املُتحدة  والأمم  اجلامعة  م�شت�شفى  بني  ما  الّتعاون   -
ُيعانون من نق�س �شديد بالّتغذية.

اإلقاء عّدة حُما�شرات يف موؤمترات اإقليمّيةوحملّية.  -
املُ�شاركة يف نقا�س ر�شائل املاج�شتري لطلبة كلّية الزراعة.  -

ة اإلى ُم�شت�شفى اجلامعة: ع للحالت اخلا�شّ اإدخال عّدة اأنواع من حليب الر�شّ  -
 special milk formulas: Gastroesophageal reflux, lactose intolerance, and cow’s milk protein(  

.)intolerance formulas

ومن الإجنازات املُمّيزة لدائرة الأطفال خالل العام 2014:
تنظيم اليوم العلمي اخلام�س لدائرةطّب الأطفال، وت�شّمن العديد من املُحا�شرات املمّيزة يف طب الأطفال بالإ�شافة  	●

�شات خُمتلفة يف اأمرا�س الأطفال. اإلى ور�شات عمل يف تخ�شّ
املُ�شاركة يف العديد من املوؤمترات املحلّية والعاملّية. 	●

�شات املُختلفة يف طّب الأطفال. ن�شر )15( بحثًا يف التخ�شّ 	●

اإعادة تاأهيل وتاأثيث قاعة املحا�شرات يف الّدائرة. 	●

املُ�شاركة يف تدري�س وتدريب طلبة اأكادميّية الأمري ح�شني بن عبد اهلل الثاين للخدمة املدنّية. 	●
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دائرة الأ�شّعة والطّب النووي

مدير الّدائرة: د. وليد حمافظه. 	●

عدد املوظفني: )68(. 	●

ائيني، وهم: وت�شم الدائرة نخبة من الأخ�شّ

�شعبة الأ�شّعة العاّمة:  ❖

- د. وليد حمافظه. اأ.د. عزمي احلديدي.      -
- د. اأ�شامة �شماره. د. عماد الطراونه.      -

�شعبة الطب النووي:  ❖

- د. مالك جويعد. د. عبد اللطيف عبد ال�ّشريف.     -

ة: �شعبة الأ�شعة اخلا�شّ  ❖

- د. ُن�شيبة الريالت. د.حما�شن �شادق النّجار.     -

ملحة عن الدائرة:
حر�س ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية على ا�شتقطاب الكفاءات الطبية املتخ�ش�شة العالية يف هذا املجال حيث يعمل يف الدائرة 
نخبة من اأطباء الخت�شا�س يف الأ�شعة والطب النووي من حملة الدرجات الُعليا من اأطباء ا�شت�شاريني اثنني برتبة اأ�شتاذ دكتور وثالثة 

برتبة اأ�شتاذ م�شارك وثالثة برتبة اأ�شتاذ م�شاعد يحملون تخ�ش�شات فرعية  )Subspecialties(خمتلفة مثل:
1. Interventional Radiology

2. Neuro-Imaging

3. Woman Imaging

كما يوجد )25( طبيبًا مقيمًا من اجلن�شيات الأردنية والعربية املختلفة حيث يقوم الق�شم باإعداد وتدريب اأطباء للح�شول على 
�شهادة الخت�شا�س العايل يف الأ�شعة الت�شخي�شية والطب النووي ، بالإ�شافة اإلى فريق متكامل من املمر�شني واملمر�شات و فنيي 
الأ�شعة الذين مت تدريبهم دوليا وحمليا وتاأهيلهم على اأعلى م�شتويات العمل التقني، وقد مت حتديث ق�شم الأ�شعة يف عامي 2009 
– 2010 وتزويده باأحدث الأجهزة الطبية وتقنيات الت�شوير الرقمية لت�شاهي يف خدماتها اأحدث املراكز العاملية املرموقة وتقدم 

خدماتها للمر�شى )24(  �شاعة يوميًا طوال اأيام ال�شنة على اأعلى م�شتوى من الكفاءة واحلرفّية.
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مهام دائرة الأ�شعة والطب النووي:
تقوم الدائرة بثالث مهام رئي�شّية وتتلّخ�س يف:

املهام البحثّية: تعترب الأبحاث العلمية من املهام الرئي�شية لع�شو الهيئة التدري�شية اإذ قام اأخ�شائيو دائرة الأ�شعة بن�شر   -1
ع�شرات الأبحاث العلمية يف جمالت عاملية حمكمة، وان البحث العلمي يف دائرة الأ�شعة عملية م�شتمرة ل تتوقف حيث يتم 
اإ�شراك الأطباء املقيمني وطلبة الطب والدرا�شات العليا فيها ويتم تدريبهم على منهجية البحث العلمي واإ�شراكهم ب�شورة 

فاعلة على كتابة اأجزاء من البحث وحتت الأ�شراف املبا�شر من قبل الأ�شاتذة الأخ�شائيني.
الأ�شعة  يف  العليا  الدرا�شات  �شهادة  على  احل�شول  لغايات  الإقامة  برنامج  الأ�شعة  دائرة  يف  يوجد  الّتعليمّية:  املهام   -2
الت�شخي�شية والطب النووي ومدة الإقامة)4(  �شنوات يتم من خاللها تدريب الأطباء على جميع فحو�شات الأ�شعة  وتدريبهم 
على كيفية كتابة التقارير ب�شورة علمية ومنهجية �شحيحة كما يوجد ن�شاطات علمية نظرية يومية تتم بطريقة م�شرتكة بني 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية والأطباء املقيمني ويكون من �شمنها الطالع ومناق�شة كل ما هو جديد يف ما يتعلق بالأ�شعة وتقوم 
ال�شنة اخلام�شة يف كلية الطب هذا بالإ�شافة الى توّفر فر�س  الدائرة كذلك باإعطاء حما�شرات نظرّية وتطبيقّية لطالب 

تدريبية اختيارية لالأطباء واملقيمني يف الخت�شا�شات الأخرى.
ويتم ذلك  اأنواعها  ال�شعاعية على خمتلف  الفحو�شات  بتوفري جميع  النووي  والطب  الأ�شعة  دائرة  تقوم  املهام اخلدمّية:   -3

بطريقة علمية ومهنية عالية وحتت الأ�شراف املبا�شر من اأع�شاء الهيئة التدري�شية.

وتقّدم هذه اخلدمات من خالل الأجهزة التالية:
o  وهو   )Tesla  3( بقوة   )Seimens( نوع  جهاز  خالل  من  اخلدمة  تقدمي  يتم    ،)MRI( املغناطي�شي  بالرنني  الت�شوير  جهاز 

الأحدث على امل�شتوى املحلي والعاملي ويقوم بفحو�شات دقيقة جدا وعلى اأعلى م�شتوى من الكفاءة  واحلرفية.

o  جهاز هو  اأحدهما   ،)CT-Scan( خالجلهازي  من  اخلدمة  تقدمي  يتم   ،)Multi-slice CT Scan( الطبقي  الت�شوير  جهاز 
 ،)Dual Source(  يف اأقل من ثانية واحدة وبوا�شطة تقنية )Slice( مقطع )( والذي يتم من خالله ت�شوير )128MDCT 28(

ويعترب هذا اجلهاز مثالّياًّ لت�شوير �شرايني القلب.
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o  يوجد يف دائرة الأ�شعة اأربعة اأجهزة رباعية الأبعاد حديثة جدا وتعترب ،)Ultrasound( جهازالت�شوير بالأمواج فوق ال�شوتية
الأعلى يف موا�شفاتها الفنية.

o  Digital( الرقمي  امللونة  باملادة  ت�شوير  جهاز 
على  الأجهزة  اأحدث  من  اجلهاز  هذا  Fluoroscopy(،اإّن 

الإطالق ومت تزويد دائرة الأ�شعة به حتى يتمكن الأطباء من 
عمل جميع الفحو�شات ال�شعاعية التي حتتاج الى مادة ملونة 
والتنا�شلي  البويل  اجلهاز  اله�شمي،  اجلهاز  لت�شوير  وذلك 
بالإ�شافة الى ت�شوير الأوعية الدموية والقيام بعمل اإجراءات 
الأ�شعة التداخلية ، ويوجد لدى الدائرة طبيب اخت�شا�شي يف 
الإجراءات  مبعظم  يقوم  حيث  والعالجية  التداخلية  الأ�شعة 
التي جترى عامليا على اأعلى م�شتويات اجلودة والكفاءة العالية 
وقد مت تدريب فريق من املمر�شني وفنيي الأ�شعة للم�شاعدة 

يف هذه الإجراءات.
o .)Bone Densitometry( :جهاز قيا�س ه�شا�شة العظم
o .)X-Ray( )الت�شوير التقليدي )العادي

o  ،مت حتديث البنية التحتية بالكامل مبا يتنا�شب مع متطلبات ال�شالمة والوقاية الإ�شعاعية ،)Nuclear Medicine( الطب النووي
Gamma Cam-(  مما مت تزويد ال�شعبة بجهاز
لعمل  وذلك  حديث  حار  وخمترب  جديد   )era

الذين  للمر�شى  النووي  الطبي  فحو�شات 
يحتاجون هذا النوع من الفح�س.

o  الوقاية الإ�شعاعية: يوجد يف امل�شت�شفى برنامج
التي  املناطق  جميع  يغطي  الإ�شعاعية  للوقاية 
ت�شتخدم الأ�شعة وتقوم بتطبيق املعايري الدولية 
حتمي  والتي  ال�شعاعية  بالوقاية  اخلا�شة 

العاملني واملر�شى واملُرافقني.
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التطلعات امل�شتقبلية:
تنوي دائرة الأ�شعة والطب النووي حتديث اأق�شام الدائرة ورفدها بعدد من الأجهزة والأنظمة املتطورة مثل:

.)PACS System( نظام حفظ واأر�شفة ال�شور  -1
.)Digital Mammography( جهاز ت�شوير ثدي حديث  -2

)Routine Radiography( الدائرة ب�شدد تركيب 3 اأجهزة اأ�شعة عادية متطورة  -3
.)PET/CT( شراء جهاز�  -4

الإح�شائية ال�شنوية لفحو�شات الأ�شعة للعام 2014

+Intervention
ANGI

X-ray Fluoros-
copy

US  US
Dopple

CT Coro-
 nary

CT

MR  Image
guided

 Nucler
me6dicine

DXA Total

- 7739 26 1182 146 1882 7 891 51 146 135

- 7027 9 1099 146 1792 9 1002 50 170 145

1 8269 23 1128 197 2011 7 984 59 189 111

2 7756 13 1093 184 1843 10 661 51 185 205

- 7060 53 965 162 1601 8 715 97 166 166
5 7186 115 1099 209 1282 - 1084 62 125 211
5 5917 55 808 151 1487 5 270 62 102 78

12 7586 85 1022 219 2133 4 621 65 166 155
6 7186 116 1066 239 2073 6 972 77 201 137
7 7224 99 1076 199 1925 4 946 60 141 137
2 7328 75 1210 220 2090 6 1013 59 191 183

16 7420 110 1212 158 2093 8 1016 84 180 145
56 87698 779 12960 2230 22212 74 10175 777 1962 1808 140731
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دائرة املُختربات والطّب ال�ّشرعي

مديرة الّدائرة: د. مها �شوماف. 	●

               د. فاطمة عبيدات )2014/9/8(.
عدد املوّظفني: )104(. 	●

وت�شم الدائرة  نخبة من الأخ�شائيني، وهم:

�شعبة الأن�شجة واخلاليا:  ❖

- د. فاطمة عبيدات. د. مها �شوماف.      -
- د. طارق العديلي. د. ن�شرين اأبو �شاهني.      -

�شعبة الأحياء الدقيقة:  ❖

- د. اأمل عامر اأبو ار�شيد. اأ.د. عزمي حمافظه.      -

�شعبة الوراثة اجلزيئّية:  ❖

د. �شعيد اإبراهيم عبد احلميد.  -

�شعبة الأم�شال واملناعة:  ❖

اأ.د. حممد �شعيد اخلطيب.  -

�شعبة الطب ال�ّشرعي:  ❖

- د. ح�شن عبد الرحمن. اأ.د. كمال احلديدي.      -
د. عماد العبدالالت.  -

نبذة عن الدائرة:
تعترب دائرة املختربات الطبية من الدوائر الرئي�شية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية حيث تلعب دورًا اأ�شا�شّيًا يف تقدمي الرعاية 
الطبية للمر�شى وكذلك يف تعليم وتدريب طلبة الطب والدرا�شات العليا وتدريب طلبة العلوم الطبية املخربية  يف اجلامعة الأردنية 
الذين  وللمر�شى  املنومني  للمر�شى  املخربية  الفحو�شات  جميع  باإجراء  الطبية  املختربات  دائرة  تقوم  حيث  الأخرى.  واجلامعات 

يراجعون عيادات الخت�شا�س اخلارجية للم�شاعدة يف ت�شخي�س ومعاجلة احلالت املر�شّية.
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ت�شم دائرة املختربات الطبية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ال�شعب التالية:

:)Hematology( شعبة خمترب مبحث الدم�  *
يجرى يف هذه ال�شعبــة اأهم التحاليل الطبيـة منها )تعـداد الــدم الكامـــل  )Complete blood count، فحو�شات   
Hemoglobin Electro-( )Blood Film(، الرحالن الكهربائي خل�شاب الّدم   خخرّث الّدم، فح�س �شريحة الّدم

phoresis(، فحو�شات ما قبل الّزواج، فحو�شات النخاع العظمي.

الأنابيب اخلا�شة بال�شعبة:
لكافة  بنف�شجي(  )غطاء   EDTA  -
فحو�شات  عدا  ما  الفحو�شات 

التخرث.
فحو�س  ازرق(  Citrated)غطاء   -

التخرث.

الدقيقة  الأحياء  �شعبة   *
 Microbiology &( والطفيليات 

:)Parasitology
الفحو�شات  ال�شعبة  هذه  يف  يجرى   
وفح�س احل�شا�شية  زرع  املجهرية من 

كالرباز  املختلفة  اجل�شم  عينات  يف  للطفيليات  املجهري  والت�شخي�س  اجل�شم  �شوائل  جميع  من  املعزولة  للجراثيم 
والبول.

الأنابيب والأوعية اخلا�شة بالّزراعة:
:  اأنابيب اأو زجاجات معقمة  للزراعة    -

لفح�س الطفيليات:  وعاء بال�شتيكي نظيف   -

:)Biochemistry( شعبة الكيمياء احليوية�  *  
يجرى يف هذه ال�شعبة فحو�شات كيمياء الدم من م�شتوى ال�شكر وال�شوارد، وفحو�شات وظائف الكبد والكلى، م�شتوى   

الدهون يف اجل�شم واإنزميات اجل�شم والربوتينات وغريها من الفحو�شات اخلا�شة مثل الأحما�س الأمينية.

الأنابيب اخلا�شة:  اأنابيب عادية )غطاء اأحمر اأو ا�شفر(.

:)Histopathology & Cytology( شعبة علم اأمرا�س الأن�شجة واخلاليا�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة الفح�س الن�شيجي للعينات اجلراحية بعد ا�شتئ�شالها من اجل�شم كما يجرى فيها اأي�شًا فح�س   

اخلاليا التي يح�شل عليها بامل�شحات اأو الر�شف الأبري الدقيق ويتم ذلك با�شتخدام املجهر ال�شوئي والوا�شمات.

:)Endocrinology( شعبة الغدد ال�شماء�  * 
العقم وفحو�شات  الهرمونات اخلا�شة باخل�شوبة وحالت  الهرمونية مثل: )  التحاليل  ال�شعبة جميع  يجرى يف هذه   
)Tumor-markers( الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية وغدة البنكريا�س وفحو�شات وا�شمات الأورام
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الأنبوب:   عادي.

:)Serology & Immunology( شعبة الأم�شال واملناعة�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة الفحو�شات التي ت�شتند على قيا�س الأ�شداد اأو امل�شت�شدات يف دم املري�س وفحو�شات املناعة   

الذاتية فحو�شات التوافق الن�شيجي وفحو�شات التنميط املناعي لفحو�شات الأ�شداد وامل�شت�شدات.

الأنبوب :   عادي
-   Heparinized tube  لفحو�شات التوافق الن�شيجي

لفحو�شات التنميط املناعي    EDTA-

:))Molecular biology  شعبة الت�شخي�س اجلزيئي�  * 
يجرى يف هذه ال�شعبة فح�س تفاعل البلمرة املت�شل�شل ) PCR( لت�شخي�س الإيدز، التهاب الكبد الوبائي الفريو�شي   

بكافة اأمناطه والفحو�شات اجلينية املتعلقة ببع�س الأمرا�س.
الأنبوب:   عادي للفحو�شات التي جترى على الدم.

وعاء معقم للفحو�شات الأخرى التي جترى على غري الدم.  

:)Out patient( شعبة خمترب العيادات اخلارجية�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة �شحب عينات الدم من املر�شى املراجعني للم�شت�شفى لأجراء الفحو�شات املخربية ليتم توزيعها   

على �شعب املخترب مع النماذج اخلا�شة بكل خمترب.

 )Toxicology & Clinical chromatography( شعبة خمترب ال�شموم والكروماتوغرافيا ال�شريرية�  *
اأن�شئ خمترب ال�شموم عام 1997 وذلك من اأجل ت�شخي�س حالت الت�شمم التي يتم  و�شولها الى  م�شت�شفى اجلامعة   
الأردنية وغريها، حيث يتم يف خمترب ال�شموم والكروماتوغرافيا ال�شريرية حتليل العينات التي ي�شتبه فيها بحالت 
املراقبة  على  للم�شاعدة  الفحو�شات  عمل  يتم  وغريها.كما  احل�شرية  واملبيدات  بالأدوية  كالت�شمم  املختلفة  الت�شمم 
العالجية لبع�س الأدوية و حتليل العينات يف حالت الإدمان وتعاطي املخدرات والكحول ويتم متابعة هذه احلالت عن 

طريق املركز الوطني ملعلومات الأدوية وال�شموم املوجود يف امل�شت�شفى.

كما يقوم املخترب با�شتخدام تقنّيات عالية الدقة يف الكروماتوغرافيا ال�شريرية بعمل فحو�شات ت�شاعد عل الت�شخي�س يف حالت 
خلل عمليات الأي�س والبناء عند الأطفال واخلداج كفح�س الأحما�س الع�شوية بالبول وغريها.

الأنبوب:   عادي للفحو�شات التي جترى على الدم.
وعاء معقم للفحو�شات الأخرى التي جترى على غري الدم.  
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:)Blood Bank( شعبة خمترب بنك الدم�  ❖

عن  والتحري  الدم  زمرة  وفح�س  ال�شارية  لالأمرا�س  وفح�شها  املتربعني  من  الدم  وحدات  بجمع  الدم  بنك  يقوم   
الأ�شداد يف عينات الدم املر�شى الذين �شينقل لهم الدم واإجراء فح�س املطابقة قبل نقل الدم كما يتم ف�شل وحدات 
الدموية  وال�شفائح   )Packed red cell(املكد�شة الدم احلمراء  كريات  ت�شمل  التي  مكوناتها  الى  بها  املتربع  الدم 
)Cryo preciprate(التي  الكريو  وعامل   )Fresh Frozen Plasma( الطازجة  املجّمدة  والبالزما   )Platelets(

يوفرها البنك للمر�شى الذين يحتاجونها.

:)Cytogenetics Lab( شعبة خمترب الوراثة اخلليوية�  ❖

مّت تاأ�شي�س خمترب الوراثة اخلليوية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عام 2009. وهذا املخترب يقوم بفح�س اأي خلل   
اأي خلل يف الهرمونات والغدد  اأنثى،  اأو  على م�شتوى الكرومو�شومات مثل: )الإعاقات املختلفة، حتديد اجلن�س ذكر 
كق�شر القامة وعدم البلوغ للذكر والأنثى، الإجها�شات املتكررة وعدم الإجناب، موت اجلنني داخل الرحم اأو عدم 

ح�شول نب�س للجنني(.
وبع�س الفحو�شات للمقبلني على الزواج اإذا كان فيه تاريخ مر�شي للعائلة من ناحية وراثية وتكرار بع�س احلالت.  

فح�س تك�شر الدم )fanconi anemia( فح�س �شالمة اجلنني وخا�شة املتالزمات.  

العّينات التي يتم ا�شتالمها لعمل فح�س هذه احلالت:
عينات دم، �شائل جنيني، امل�شيمة، اأي ن�شيج من اجلنني )الإجها�س(، دم من اجلنني، ويتم معاجلة هذه العّينات بعدة مراحل 
اأن تكون  النتيجة للمري�س. وهذه النتيجة يجب  تبداأ بالزراعة وتنتهي ب�شبغ الكرومو�شومات وقراءتها على امليكرو�شكوب واإعطاء 

دقيقة جدًا لن الفح�س يتم عمله مرة واحدة يف العمر لبع�س الفحو�شات، وبع�شها يتم تنزيل اجلنني بالعتماد على هذه النتيجة.

خمترب الطوارئ: 	●

مت تاأ�شي�س خمترب الطوارئ يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام 2011 وذلك لت�شهيل اخلدمة الطبية. 
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الطب ال�شرعي: 	●

اأُن�شئت دائرة الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام )1977( وتعترب هذه ال�شعبة من اأحد الخت�شا�شات   -
الطبية على تقدمي اخلربة الالزمة لالخت�شا�شات الطبية املختلفة يف الق�شايا الطبية يف �شوء القوانني النافذة يف 
الأردن مثل القوانني الطبية والق�شائية وغريها وت�شم �شعبة الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية كل من 

الخت�شا�شات التالية:
الطب ال�شرعي.  -1

خمترب عام ال�شموم.  -2

خمترب الب�شمة الوراثية والتحقق من الهوية ال�شخ�شية.  -3

وتقوم ال�شعبة بالإ�شافة ملا �شبق مبا يلي: 	●

تقدمي اخلربة الطبية والقانونية والق�شائية ملختلف الدوائر والخت�شا�شات الطبية يف امل�شت�شفى.  -1
تقدم خدمات الطب ال�شرعي وال�شت�شارات ملراجعي ومر�شى امل�شت�شفى.  -2

الق�شائية والأمنية وال�شمان الجتماعي وامل�شاركة يف و�شع وتنفيذ  ال�شرعي للجهات  تقدم خدمات وخربات الطب   -3
دورات املعهد الق�شائي الأردين.
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دائرة طّب الّتاأهيل

مدير الّدائرة: اأ.د. زياد حوامدة. 	●

عدد املوّظفني: )25(. 	●

الّتاأهيل: هو اإعادة ال�شخ�س املري�س اأو امل�شاب اإلى حالته الطبيعية اأو اأقرب ما يكون لذلك عن طريق الرتقاء به الى احلد 
الأق�شى من القدرات الف�شيولوجية والجتماعية والوظيفية والتعليمية مبا يتنا�شب مع املر�س اأو الإ�شابة التي يعاين منها.

ويتم ذلك من خالل فريق التاأهيل املكون من طبيب الطب الطبيعي والتاأهيل الذي يقود فريق العالج وفريق التاأهيل املكون 
من املعالج الطبيعي واملعالج الوظيفي وفني الأطراف ال�شناعية واملعالج النف�شي واأخ�شائي النطق والأخ�شائي الجتماعي 
على ممار�شة  قادرا  املجتمع  فاعال يف  فردا  ليعود  الوظيفية  التح�شن  درجات  اأق�شى  الى  املري�س  بحالة  للو�شول  وغريهم 

ن�شاطاته اليومية )العملّية والجتماعّية(.
تتكّون دائرة طب الّتاأهيل يف املُ�شت�شفى من:

1. العالج الّطبيعي: يعمل فيه ع�شرون معاجلًا طبيعيًا ويتكون من ق�شمني:
ق�شم العالج الطبيعي للمر�شى اخلارجيني, حيث ُت�شتخدم و�شائل طبيعية مثل احلرارة والتربيد واملياه واأجهزة   -

�شة يف عالج املر�شى وتاأهيلهم.  التحفيز الكهربائي والتدليك العالجي والتمارين العالجية املُتخ�شّ
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املُبّكر يف وقاية وُمعاجلة املري�س منذ بدء  التدّخل  يتم  املُ�شت�شفى, حيُث  ق�شم ُمعاجلة املر�شى الّداخليني يف   -
دخوله املُ�شت�شفى وحتى خروجه بال�ّشالمة حيُث يتم ُمتابعة املر�شى يف جميع اأق�شام املُ�شت�شفى، مع الهتمام بتعليم 

املري�س والأهل مبا يخت�س مبر�س املري�س وعملّية تاأهيله وا�شتكمالها يف ق�شم املر�شى اخلارجيني.

2. العالج الوظيفي: ويعمل به ُمعاجلتان وظيفّيتان حيُث يتّم ا�شتخدام الأعمال اليومّية كو�شيلة ُمعاجلة وكذلك تدريب املري�س 
على اأداء وظائفه بطرق بديلة يف �شوء اإعاقته.

 اإ�شافًة اإلى وجود وظيفة اإدارّية )�شكرترية الّدائرة( تقوم بالأعمال الإدارّية املُتعّلقة بعمل الّدائرة. 

وقد عملت اإدارة املُ�شت�شفى على تزويد الّدائرة باأحدث اأجهزة العالج والّتاأهيل على امل�شتوى املحلي والعاملي، وقد مّتالهتمام 
�شة، مع الهتمام بتحديث ال�ّشيا�شات العالجّية مبا يتوائم مع  بتطوير اأداء العاملني من خالل اإحلاقهم بالّدورات التدريبّية املُتخ�شّ

التطور الذي ي�شهده طب التاأهيل ومتطلبات اجلودة والرعاية الطبّية ال�ّشاملة.
ليكون  واخلارجّية  املحلّية  اجلامعات  من  وغريها  الأردنّية  اجلامعة  يف  الّتاأهيل  كلية  طالب  بتدريب  طّبالّتاأهيل  دائرة  وتقوم 

الّتدريب العملي ُجزءًا من متطلبات التخرج واخلّطة الدرا�شّية، يكت�شب املُتدّرب من خاللها املهارات واخلربات العلمّية والعملّية.

البحث العلمي يف الّدائرة:
مّتاإجناز العديد من الأبحاث واملن�شورات يف الدورّيات العاملّية التالية عام 2014:

1. Association of postural balance and isometric muscle strength in early and middle - school -age 

boys.

 Ibrahim AI, Muaidi QI, Abdelsalam MS, Hawamdeh ZM, Alhusaini AA. 

 J Manipulative Physiol Ther.2013 Nov-Dec; 36)9(:633-34.

2. Effectiveness of foot wedge and carrying weighted bag on loading the paretic lower limb in chil-

dren with hemiparetic cerebral palsy.

 Ibrahim AI, Alhusaini AA, Hegazy FA, Hawamdeh ZM.

 NeuroRehabilitation. 2013; 32)3(:563-71

3. The Influence of Aging on the Association Between Adiposity and Bone Mineral Density in Jorda-

nian Postmenopausal Women. 

 Hawamdeh ZM, Sheik-Ali RF, Alsharif A, Otom AH, Ibrahim Al, Alhadidi FA, Samarah OQ, 

Dheirat IN, Juweid ME.

 J Clin Densitom. 2013 Mar 14

املوؤمترات والدورات و ور�شات العمل:  *
- Tackling doping in sport London 13-14/3/2013.

- Conference of Jordanian Greece society, Rehabilitation aspect for osteoporosis, 12/9/2013. 

- The Fifth Joint Orthopaedic Conference )Iraq, Syria, Lebanon, Palestine and Jordan(, Rehabilita-

tion after ACL reconstruction. The Ninth Jordan Orthopaedic Association Conference. October 29 

to November 1, 2013 Le Royal Hotel / Amman – Jordan.
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دائرة الطوارئ واحلوادث

مدير الّدائرة: د. �شمري اجّلبعيتي. 	●

د. جهاد العجلوين )2014/9/8(. 	●

عدد املوّظفني: )12 ُمقيم(، )46 ممّر�شًا وممّر�شًة(. 	●

ائيني، وهم: وت�شم الدائرة نخبة من الأخ�شّ
د. جهاد العجلوين.  -

د. ربا احلمد.  -
د. حممد الع�شايلة.  -

نبذة عن الدائرة:
ُتعترب دائرة الطوارئ يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأهم الدوائر احليوية و احل�شا�شة، ولذلك حر�شت اإدارة امل�شت�شفى على 
توفري كل ما يلزم من اأجهزة حديثة وكوادر طبية موؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة احلالت الطارئة يف هذه الدائرة، حيث مت جتهيزها 

ان بها. بغرف خا�شة للحالت احلرجة وغرفة للعزل الطبي، بالإ�شافة اإلى �شيدلية وخمترب خا�شّ
وتقع دائرة الطوارئ يف الطابق الأر�شي وهي مكونة من ثالث اأجنحة منف�شلة هم جناح الباطنية، وجناح اجلراحة، وجناح 
الن�شائية و الأطفال، وتربط هذه الأجنحة منطقة ت�شنيف احلالت. ولدائرة الطوارئ مدخل مبا�شر اإلى ق�شم الأ�شعة وباقي اأق�شام 
امل�شت�شفى. وت�شم دائرة الطوارئ �شفوة من الأطباء املوؤهلني لنيل درجة الخت�شا�س العايل يف طب الطوارئ واحلوادث بالإ�شافة 

اإلى الكوادر الطبية والتمري�شية املتخ�ش�شة بحالت الطوارئ والإ�شعاف.

حتتوي دائرة الطوارئ واحلوادث على:
غرفة احلوادث )mooR amuarT( وهي مزودة بكل ما حتتاجه احلالت الطارئة واخلطرة كاأجهزة تخطيط القلب وقيا�س  	●

النب�س، واأجهزة ال�شدمات الكهربائية والتنف�س ال�شناعي، وغريها. ومن احلالت التي يتم ا�شتقبالها حالت حوادث ال�شري 
احلرجة، الإنعا�س القلبي واحلروق الطارئة.

غرفة الإنعا�س القلبي )mooR caidraC( وهي مزودة بكل ما حتتاجه احلالت املتعلقة بالأمرا�س القلبية احلرجة كاأجهزة  	●



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
56

تخطيط القلب وقيا�س النب�س، اأجهزة ال�شدمات الكهربائية والتنف�س ال�شناعي، ومن احلالت التي يتم ا�شتقبالها حالت 
اجللطات القلبية.

غرفتان للحالت الباطنية وهما جمهزتان ل�شتقبال احلالت التي حتتاج اإلى العناية الباطنية يف معاجلتها. ومن احلالت  	●

ال�شعور  اأو  الإغماء  ال�شدر،  على  بال�شغط  ال�شعور  اأو  ال�شدر  يف  اأمل  التنف�س،  و�شعوبة  �شيق  حالت  ا�شتقبالها  يتم  التي 
بالدوران اأو الوهن املفاجئ، و�شعال اأو قيء م�شحوب بدم.

غرفتان للجراحة وهما جمهزتان ل�شتقبال احلالت التي حتتاج اإلى اجلراحة يف اإ�شعافها، ومن احلالت التي يتم ا�شتقبالها  	●

ح�شى الكلى و الزائدة الدودية واملرارة.
غرفة العزل وهي جمهزة للتعامل مع احلالت التي حتتاج لعزل طبي مثل حالت التهاب ال�شحايا وال�ّشل. 	●

غرفة ُمعاجلة املر�شى حلالت العظام واجّلروح. 	●

ة لالأمرا�س الن�شائّية وا�شتقبال حالت الولدة. ثالثة ُغرف حلالت الن�شائّية والولدة جُمّهزة باأجهزة خا�شّ 	●

غرفتان لالأطفال ل�شتقبال احلالت املر�شّية دون �شن )21( �شنة. 	●

�شيدلّية الّطوارئ التي حتتوي على جميع الأدوية التي يحتاجها مري�س الّطوارئ وتعمل )42( �شاعة. 	●

خمترب الّطوارئ ويعمل فيه جميع الفحو�شات الّطارئة ملري�س الّطوارئ. 	●

اإجنازات الّدائرة للعام 2014:
مّت ا�شتقبال وُمعاجلة )849301( حالة يف الدائرة.  -

تطوير قدرة الكادر الطّبي والّتمري�شي يف الّتعاُمل مع حالت الأاإنعا�س القلبي والّرئوي، من خالل اإ�شراك الكوادر يف دورات   -
�شة. ُمتخ�شّ

توفري عدد من الأجهزة املُتطّورة الالزمة للّدائرة.  -
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دائرة طّب الأ�شنان

مدير الّدائرة: اأ.د. زيد بقاعني. 	●

عدد املوّظفني: )63(. 	●

ائيني, وهم: وت�شم الدائرة نخبة من الأخ�شّ  

املعاجلة التحفظية:  *
- د. اأمني خري�شات. اأ.د. فوؤاد كاظم.      -
- د. ماهر جرباوي. د. �شحر طه.       -
- د. اأحمد املعايطه. د. حممد حّماد.      -

املعاجلة اللبّية:  -
- د. لينا ال�شمادي. اأ.د. جمال عقرباوي.      -

ال�شتعا�شات ال�شنّية املتحركة:  *
- د. �شاندرا الطراونه. اأ.د. كفاح اجلمعاين.      -

- د. اأحمد حممود. اأ.د. ولء اأمني.      -
- د. حممد الربابعه. اأ.د. اأ�شامة حّماد.      -

- د.يارا عوي�س. د. �شوزان حرت.      -
- د. حممود العمري. د. نادية عريفج.      -

طب واأمرا�س الفم:  *
-  فالح ال�ّشواعري. اأ.د. جنالء عوده.      -

جراحة الفم والفكني:  *
- د. يزن ح�ّشونه. اأ.د. زيد بقاعني.      -

- د. حممد حكم ال�شياب. اأ.د. �شمر برقان.      -
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- د. اأ�شرف اأبو كركي. د. حازم الأحمد.      -
- د. �شكينة ريالت. د. زياد ملكاوي.      -

اأمرا�س اللثة:  *
- د. مراد �شقمان. د. نقول نخله.      -

د. اأحمد حمدان.  -

طب اأ�شنان الأطفال:  *
- د. اأحمد حمدان. اأ.د. ملي�س رجب.      -

- د. �شهى اأبو غزاله. اأ.د. حممود اأنور مفلح.     -
د. هوزان �شنبل.  -

تقومي الأ�شنان:  *
- د. زيد البيطار. د. اإياد العمري.      -
- د. مرمي �شامل. د. �شريين بدران.      -

زراعة الأ�شنان:  *
د. �شالح العمو�س.  -

طب الأ�شنان الأ�شا�شي:  *
د. عبري احلديدي.  -

ي�شاندهم كادر فني ومتري�شي م�شاعد.

نبذة عن الدائرة:
افُتتحت دائرة طّب الأ�شنان يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية وبا�شرت عملها يف عام 1989. 

وينق�شم عمل الدائرة اإلى �شّقني رئي�شّيني حيث ُيعنى الأّول بالّتدريب ال�ّشريري لطلبة كلّية طّب الأ�شنان يف مرحلة البكالوريو�س، 
وتدريب اأطباء المتياز واأطّباء الّدرا�شات الُعليا يف اخت�شا�شات طّب الأ�شنان املُختلفة، يف حني يعنى ال�شق الثاين من عمل الدائرة 
العرب من قبل  اأرجاء اململكة واملر�شى  الأردنيني من كافة  اإلى قطاع وا�شع من املر�شى  الت�شخي�شية والعالجية  بتقدمي اخلدمات 

ا�شت�شاريني يف كافة اخت�شا�شات طّب الأ�شنان.
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ُتعترب دائرة طّب الأ�شنان يف امل�شت�شفى مركزًا للتمّيز يجتمع فيه عدد كبري من الخت�شا�شيني يف كافة فروع علوم طب الأ�شنان 
ويقدمون خدماتهم اإلى كافة املر�شى املوؤمنني يف نظام تاأمني اجلامعة الأردنية ومر�شى تاأمني وزارة ال�شحة بالإ�شافة اإلى املر�شى 
نني والذين يرغبون يف تلقي املعاجلة يف الدائرة. تتميز دائرة طب الأ�شنان يف امل�شت�شفى كذلك بوجود املرافق الداعمة مثل  غري املوؤمَّ
ق�شم الت�شوير ال�شعاعي لالأ�شنان وخمتربات طب الأ�شنان والكادر الطبي املوؤهل لتقدمي العالجات ال�شنية للمر�شى حتت التخدير 

العام �شواء  للمر�شى ذوي الإعاقات العقلية اأو الأطفال اأو املر�شى غري القادرين علي تلقي العالج ال�شني بال�شكل الّتقليدي.
ويبُلغ اإجمايل عدد الخت�شا�شّيني العاملني يف الدائرة )49( اخت�شا�شّيًا.

وقد مّت تخريج الفوج ال�ّشاد�س من طلبة املاج�شتري يف الرتكيبات ال�شنّية الثابتة واملتحركة وهو اأول برنامج ماج�شتري يف كلية طب 
الأ�شنان ويبلغ عدد امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي احلايل 2015/2014 )17( طالبًا وطالبًة.

كما مّت تخريج الفوج الّثالث من طلبة املاج�شتري يف طب اأ�شنان الأطفال ويبلغ عدد الطلبة امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي 
احلايل 2015/2014 )6( ُطاّلب، هذا بالإ�شافة اإلى برنامج الخت�شا�س العايل يف جراحة الفم والفكني الذي اأثبت جناحًا كبريًا 
من خالل النوعّية اجليدة للخريجني والذين اأثبتوا كفاءتهم يف المتحانات الدولية والإقليمية واملحلية وا�شتطاعوا اجتيازها بنجاح 
حيث مت تخريج الفوج العا�شر من هذا الربنامج يف نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين للعام اجلامعي 2014/2013، ويبلغ عدد امللتحقني 

بالربنامج للعام اجلامعي احلايل )13( طالبًا وطالبًة. 
طبيب  تُهم  موا�شيع  عّدة  يف  ال�شريرّية  الّدورات  عقد  على  حتر�س  الأ�شنان  طب  دائرة  فاإن  العلمّية  الّن�شاطات  �شعيد  وعلى 
الأ�شنان العام واملُخت�س بالإ�شافة اإلى قيامها بتدريب العديد من الأطباء يف دائرة طب الأ�شنان الذين ي�شتعدون لتقدمي امتحانات 

الّزمالة الربيطانّية. 
اأما لى �شعيد البحث العلمي فاإّن كلّية طب الأ�شنان ُتعد من الكلّيات الّن�شطة يف ن�شر الأبحاث العلمية يف املجالت املحلية والعاملية 
وبرغم العمر الق�شري للكلية فقد و�شل عدد الأ�شاتذة فيها اإلى )15( اأ�شتاذ، والأ�شاتذة امل�شاركني اإلى )15( جميعهم حا�شلون على 

الرّتقيات الأكادميّية من اجلامعة الأردنّية.
كما مت يف العام 2014 عقد الدبلوم املهني الثاين يف زراعة الأ�شنان ملدة عام بالتعاون مع مركز ال�شت�شارات واجلمعية الأملانية 
لزراعة الأ�شنان وي�شارك يف هذا الدبلوم )39( طبيب اأ�شنان من الأردن واململكة العربية ال�شعودية وفل�شطني، علمًا باأّن هذا الربنامج 

ُيعقد للعام الّثالث على الّتوايل.
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الإجنازات خالل �شنة 2014: 
�شات، مثل زراعة الأ�شنان واملُعاجلة اللبّية. عقد )01( ور�شات عمل ودورات يف خمتلف التخ�شّ  -1

و�شع برنامج وا�شح وُموؤّرخ لعمل اأطّباء المتياز والأطّباء املُتدّربني حتت اإ�شراف الخت�شا�شيني يف دائرة طب الأ�شنان ويتم   -2
تعديله ب�شكل دوري وح�شب احلاجة.

حتديث وحو�شبة عيادات طلبة الّدرا�شات الُعليا.  -3
تطوير قاعدة بيانات حمو�شبة ونظام مللفات مر�شى عيادات الطلبة.  -4

�شات املُختلفة لأغرا�س امتحان البورد الأردين وغريه، )اأطّباء  اإجناز الّتدريب ال�ّشريري لعدد من اأطّباء الأ�شنان يف التخ�شّ  -5
المتياز )53 طبيبًا(، املُتدّربني )01((.

�س ودقيق له فائدة كبرية يف تطّور �ُشُبل الّت�شخي�س يف  طرح عطاء )TC maeB enoC(، وهو جهاز اأ�شّعة ُمتخ�شّ  -6
الدائرة. 

تركيب جهاز �شغط الهواء )rosserpmoc riA( على كفاءة عالية، حيُث عانت الّدائرة ل�شنوات طويلة من الأعطال   -7
املُتكّررة والإرباكات نتيجة عدم كفاءة اجّلهاز القدمي.

تفعيل امللف الإلكرتوين يف عيادات طّب الأ�شنان.  -8
ح�شول ُكلّية طّب الأ�شنان يف اجلامعة الأردنّية على اعرتاف اجلمعّية الأوروبّية لتعليم طّب الأ�شنان )EEDA( بربنامج   -9

البكالوريو�س، حُمّققًة بذلك املعايري الأوروبّية.

اخُلطط املُ�شتقبلّية: 
العمل على اإن�شاء مبنى جديد للق�شم ال�ّشريري يف كلية طب الأ�شنان ب�شعة اأكرب وجتهيزات حديثة والبدء بتنفيذ هذا امل�شروع.  -1

جعل الدائرة مركزًا اإقليمّيًا للّتعليم الطّبي املُ�شتمر.   -2
تركيب نظام حُمو�شب لتنظيم الّدور يف ا�شتقبال ُمراجعي عيادات الخت�شا�س.   -3

الإح�شائّية ال�ّشنوّية لدائرة طّب الأ�شنان للعام 2014: 
اأعداد مراجعي عيادات الخت�شا�س يف دائرة طب الأ�شنان:	 

ُدد املجموععدد املر�شى املُراجعنيعدد املر�شى اجلُّ
387251206550790

اأعداد العمليات التي اأجريت يف دائرة طب الأ�شنان: 

العددالإجراء
164جراحة الوجه والفكني )املر�شى املنومني(

طب اأ�شنان الأطفال

)Day Case - معاجلة حتت التخدير العام(
1297

جراحة الفم وجراحة اللثة

)Day Case -1735)عمليات �شغرى
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دائرة الّتمري�س

ُمدير الّدائرة: ال�شّيد �شخر احلياري.
ُم�شاعد املُدير: الآن�شة اأ�شواق النعيمات.

عب: ُروؤ�شاء ال�شُّ
رئي�س �ُشعبة متري�س الّتعليم املُ�شتمر: ال�شّيد علي �شراقة. 	●

رئي�س �ُشعبة متري�س العيادات اخلارجّية: الآن�شة فايزة احلبا�شنة. 	●

رئي�س �ُشعبة متري�س العناية احلثيثة: ال�شّيد يو�شف عابد. 	●

رئي�س �ُشعبة الّتمري�س ال�ّشريري: ال�شّيدة جهاد بران�س. 	●

رئي�س �ُشعبة متري�س مركز القلب: ال�شّيد حمدان ال�ّشعايدة. 	●

رئي�س �ُشعبة متري�س العملّيات والّتعقيم: الآن�شة عبري ر�شيد. 	●

نبذة عن الدائرة:
افُتِتحت دائرة التمري�س يف العام 1973 مع افتتاح امل�شت�شفى، وقد داأبت الدائرة على و�شع القواعد الأ�شا�شية والبنية التحتية 
والتي  الدائرة  وروؤية  اأهداف  وحتقيق  ين�شجم  مبا  الأردنية،  اجلامعة  م�شت�شفى  منظومة  �شمن  الدائرة  تفاعل  ل�شتمرار  الالزمة 

اّت�شفت مبواكبة التطورات العلمية.

�ُشعب الّدائرة:
1.�ُشعبة الّتعليم املُ�شتمر.

2. �ُشعبة متري�س الوحدات اخلارجّية.
3. �ُشعبة متري�س العناية احلثيثة.

4. �ُشعبة الّتمري�س ال�ّشريري.
5. �ُشعبـة متريـ�س مركز القلــب.

6. �ُشعبة متري�س العملّيات والّتعقيم املركزي.
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●						ر�شالة الّدائرة:
�شة للمر�شى والهتمام بتطوير الكوادر الّتمري�شّية،  تتمّثل ر�شالة دائرة التمري�س يف تقدمي الّرعاية الّتمري�شّية العاّمة واملُتخ�شّ

تدريب الطلبة، ت�شجيع البحث العلمي وال�شتفادة من نتائجه والّتفاُعل الإيجابي مع املُجتمع املحّلي.

الإجنازات التي حتّققت يف دائرة الّتمري�س لعام 2014:
املُ�شاهمة يف افتتاح وحدة الطب النف�شي ب�شعة )21( �شريرًا وجتهيزها بكامل املعدات والأجهزة الطبّية من داخل امل�شت�شفى.  -1

املُ�شاهمة يف افتتاح وحدة الكلى/اأطفال يف الّطابق الّثامن وجتهيزها باملعدات الالزمة.  -2
املُ�شاركة يف تو�شعة ق�شم رعاية احلوامل من )84( �شريرًااإلى )86( �شريرًا، وافتتاح غرفة فح�س املواليد اجّلُدد وجتهيزها.  -3

املُ�شاركة يف تو�شعة ق�شم اخلداج بعدد )12( حا�شنًةاإلى )03( حا�شنة.  -4
املُ�شاركة يف تو�شعة ق�شم ) U.C.Cالقلب( من )01( اأ�شّرةاإلى )21( �شريرًا.  -5

املُ�شاهمة يف دمج بع�س الق�شام مع بع�شها مثل )وحدة U.C.C  مع منامات القلب( ووحدة العناية املركزة مع وحدة ما بعد   -6
التداُخل القلبي، عيادات الأ�شنان مع العيادات، حيُث �شاهم ذلك بتفعيل ورفع الأداء وتوفري الّتكلفة على املوؤ�ش�شة، كما مت دمج 

امل�شتودعات بناءًا عليها وذلك لال�شتفادة من الكوادر.
املُ�شاركة باللجان اخلارجّية مثل املجل�س الّتمري�شي الأردين.  -7

ُم�شاركة ُخرباء من الكادر التمري�شي يف م�شت�شفى اجلامعة بدرا�شة العطاءات الّتابعة لدائرة العطاءات واللوازم املركزية يف اململكة.  -8

توفري جهاز )noitcuS elbatroP( لق�شم رعاية احلوامل )املواليد اجّلُدد( وجهاز )CTC( لتخطيط اجلنني وتدريب الكادر عليها.  -9
.)ACDP sucoF( عمل م�شروع حت�شني خا�س بالأخطاء الدوائية  -01

حتديث الو�شف الوظيفي ملختلف ُم�شّميات الكادرالتمري�شي يف الدائرة.  -11
حتديث الربنامج التعريفي العام للّتمري�س والكفاءة، وتطويره ليتالئم مع ُمتطّلبات الّتدريب للُممّر�شني القادمني اجّلُدد   -12

بكفاءة وفعالّية عالية.
تطوير اأداء �ُشعبة الّتعليم املُ�شتمر، وذلك عن طريق زيادة كادرهم مُبمّر�شة قانونّية لتزويدهم باأجهزة حديثة )كمبيوتر،   -13

potpaL عدد اثنان، طابعة ليزر ُملّونة عدد )1( واحد(.

14-  اإدخال نظام العمل الإ�شايف على جهاز احلا�شوب، بحيث يتم طلب العمل الإ�شايف واإدخاله على جهاز احلا�شوب مع تقارير 
لة بذلك. ُمف�شّ

ا�ستحداث والعمل بنموذج املرور التمري�سي كل �ساعة يف خمتلف اأق�سام وطوابق امل�ست�سفى ، وذلك للحد من ن�سبة �سقوط   -15
املر�شى ومت تفعيله وتطبيقه.
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اأما بخ�شو�س ق�شم العمليات والتعقيم املركزي فقد مت اإجناز الأمور التالية:
توفري املوؤ�شرات احليوية والكيميائية لقيا�س جودة التعقيم يف جميع مراحل التعقيم داخل الأجهزة.  -

ا�شتبدال الأقم�شة يف عملية التغليف بـ repaP gnipparW  وي�شتخدم ملرة واحدة فقط.  -
تركيب زرافيل جلميع غرف العمليات لإغالقها يف حال عدم ان�شغالها.  -

تركيب كامريات مراقبة يف الق�شم كمرحلة اأولى ليتم اإكمالها العام القادم.  -
حتديث وتطوير عدد من ال�شيا�شات مثل �شيا�شة )tnempiuqE elbasu-eR( و�شيا�شة اإر�شال العينات الطبية.  -

افتتاح غرفة ثالثة يف وحدة العمليات النهارية وا�شتحداث م�شتودع للمعدات وامل�شتهلكات وتفعيل التعاون بينهم وبني العمليات الرئي�شية.  -
حو�شبة �شا�شة emiT yaleD يف العمليات.  -

اإجنــازات تعليميـة وتدريبية :
عقد موؤمتر التمري�س الول برعاية �شمو المرية منى احل�شني املعظمة بتاريخ 4102/01/82، وقد كان امل�شاركني فيه من   -1

داخل امل�شت�شفى ومن خارجه.

عمل يوم علمي خا�س باأق�شام الن�شائية بعنوان »يدًا بيد نحو اأمومة اآمنة« بتاريخ 4102/6/52.  -2
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تدريب الكادر التمري�شي على الجهزة التي يتم اإدخالها للم�شت�شفى مثل )اأجهزة التنف�س املتنقلة يف وحدة العناية املركزة   -3
الباطني، كيفية ا�شتخدام hsaW raE يف عيادة طب الأ�شرة(. 

تدريب عدد من الكادر التمري�شي اخلا�س بق�شم الولدة يف غرف العمليات الرئي�شية.  -4
تدريب عدد من املمر�شني من الدول العربية ال�شقيقة، من دولة العراق ال�شقيق )اقليم كرد�شتان(، تدريب )63( متدربًا من   -5

دولة ال�شعودية ال�شقيقة،وتدريب )03( متدربًا خالل العام يف دائرة التمري�س )�شنة امتياز(.

متابعة تدريب طلبة كلية التمري�س من اجلامعة الأردنية )بكالوريو�س + ماج�شتري( والكليات مثل كلية القاد�شية، كلية املجتمع العربي.  -6
عمل فيديو يو�سح طريقة ال�سالمة العامة من منع ال�سقوط عن ال�سرير.  -7

امل�شاركة يف ور�شة عمل عن الو�شف الوظيفي مل�شت�شفيات وزارة ال�شحة من قبل كادر التمري�س يف امل�شت�شفى.  -8
9-  تدريب الكادر التمري�شي اخلا�س بق�شم رعاية احلوامل والولدة عن نظام ACP ، وجتهيز الق�شم بعدد )5( اأجهزة لهذا 

الغر�س، وذلك لتخفيف الأمل عن املر�شى.
01-  دمج وتدريب بع�س الكوادر التمري�شية يف بع�س الق�شام لتعوي�س النق�س وتطوير الكفاءات مثل  ق�شم الأطفال )الطابق 
ال�شابع والثامن UCI.P( للعمل يف وحدة اخلداج وبالعك�س، واأق�شام مبنى الن�شائية والتوليد )طوارئ الولدة مع ق�شم رعاية 

احلوامل والولدة(.
وتدريب  والتوليد  الن�شائية  وعمليات  اأيام،  وملدة )5(  املفتوح لالطفال  القلب  بعمليات  اليطايل اخلا�س  الوفد  مع  العمل   -11

الكادر التمري�شي معهم.
اجلدول الّتايل يبني اأهم الن�شاطات العلمية التي قامت بها الدائرة لعام 2014:  -12

عدد احل�شورالن�شاط العلمي 
)97(الربنامج التعريفي اخلا�س بدائرة التمري�س

)130(النعا�س القلبي الرئوي ال�شا�شي
)59(النعا�س القلبي الرئوي املتقدم

)15(النعا�س القلبي الرئوي لالطفال
)42(النعا�س القلبي الرئوي حلديثو الولدة

)173(حما�شرات �شبط العدوى
)22(ور�شات عمل خارجية

)122(اأيام وندوات علمية
)12(اأيام طبية تطوعية

)190( حما�شرات خمتلفة
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الّروؤى وامل�شاريع امل�شتقبلية:
تطبيق نظام احلاكمية الر�شيدة يف الدائرة )احلوكمة(.  -1

الرتقاء بخدمات التمري�س يف امل�شت�شفى اإلى مكانة عالية من حيث التطوير املهني والرعاية املتميزة والتدريب واملمار�شة   -2
املبنية على الأدلة العلمية.

تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة.  -3
التخطيط لإعداد اأجيال قيادة متري�شية م�شتقبلية واختيار الكفاءات ال�شابة من قبل الكوادر التمري�شية احلالية.  -4

اأق�شام ووحدات  التمري�شية احلالية لالرتقاء بادائها لتكون قادرة على العمل �شمن املتغريات يف خمتلف  القيادات  تطوير   -5
امل�شت�شفى.

عمل بحث ميداين لتحديد الولويات والحتياجات لربنامج التعليم امل�شتمر.  -6
التح�شري للموؤمتر التمري�شي الثاين يف امل�شت�شفى.  -7

عمل دبلومات تدريبية ودورات متخ�ش�شة للكوادر التمري�شية مثل دورة العناية املركزة، عناية مركزة اأطفال، دورة غ�شيل   -8
الكلى، وملدة ل تقل عن �شهرين للدورة الواحدة.

ال�شتمرار يف تبادل العمل التدريبي )Rotation( بني الكوادر التمري�شية وخا�شة اأق�شام الأطفال، اأق�شام الن�شائية مع بع�شها   -9
والوحدات املتخ�ش�شة.

العمل على توفري احتياجات الأق�شام والوحدات املتخ�ش�شة من اأجهزة ومعدات طبية.  -10
ربط برامج التعليم امل�شتمر بالتقاييم ال�شنوية للكوادر التمري�شية.  -11

12-  حو�شبة النماذج بدائرة التمري�س.
13-  تطوير وتعديل التقييم ال�شنوي للممّر�شني.
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يدلة دائرة ال�شّ

مديرة الدائرة: د. خولة اأبو حّمور. 	●

م�شاعد املدير: ال�شيدلنّية اإميان م�ّشاد. 	●

روؤ�شاء ال�ّشعب:
رئي�س �شعبة ال�شيدليات الداخلية: ال�شيدلنية فداء يو�شف. 	●

رئي�س �شعبة �شيدليات العيادات اخلارجية: ال�شيدلنية عانود »�شيخ �شروجّية«. 	●

نبذة عن الدائرة:
ر�شالة الدائرة:

تعترب دائرة ال�شيدلة من اأكرث الأق�شام حيوية يف امل�شت�شفى وهي تتبع مبا�شرة الى املدير العام يف الهيكل التنظيمي للم�ش�شتفى، 
حيث ي�شارك العاملون يف تقدمي الرعاية ال�شحية املتميزة من خالل التعامل اليومي وامل�شتمر مع حمتاجي اخلدمة والطاقم الطبي 

على مدار 24 �شاعة . 
يوجد يف امل�شت�شفى )19( �شيدلية موزعة على مبنى طوابق امل�شت�شفى ومبنى العيادات اخلارجية منها �شيدلية لتح�شري الأدوية 

الكيماوية و�شيدلية لتح�شري العقاقري اخلطرة و�شيدلية طوارئ و�شيدلية مناوبة تعمل 24 �شاعة. 

ت�شم الدائرة ال�شعب والفروع التالية:
�شعبة �شيدليات العيادات اخلارجية.  -

�شعبة �شيدليات املر�شى املنومني.   -
فرع �شيدليات املر�شى املنومني.  -

فرع �شيدليات الطوارئ واملناوبة والكيماوي والعقاقري اخلطرة.   -
اخلدمة ال�شيدلنية املبا�شرة:  -1

تقدم دائرة ال�شيدلة اخلدمة ال�شيدلنية ملر�شى العيادات اخلارجية من خالل 7 �شيدليات خارجية موزعة يف مبنى العيادات والطوارئ.   -
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طوابق  جميع  يف  املوزعة  ال�شيدليات  خالل  من  ال�شاعة  مدار  على  املنومني  للمر�شى  ال�شيدلنية  اخلدمة  تقدم  وكذلك   -
امل�شت�شفى وقد مت دمج �شيدليتي الطابق الثاين والثالث متهيدًا لدمج �شيدليات املر�شى املنومني يف �شيدلية مركزية واحدة، 

و�شيدلية مناوبة تعمل على مدار ال�شاعة. 
بداأ العمل بتح�شري الأغذية الوريدية ملر�شى اخلداج من خالل تخ�شي�س كادر وتركيب جهاز �شفط حديث ملواكبة املعايري العاملية.   -

اجلودة والعتماد:  -2
امل�ساركة الفاعلة ل�سباط اجلودة يف جلان اجلودة املختلفة واجناز تقارير اجلودة املطلوبة.

تدريب طلبة ال�شيدلة:  -3
يف  �شيديل(  دكتور  �شيدلة-  )بكالوريو�س  الأخرى  اجلامعات  من  وغريها  الأردنية   اجلامعة   يف  ال�شيدلة  كلية  طلبة  تدريب 
�شيدليات امل�شت�شفى حيث بلغ عدد الطالب املتدربني عام 2014 )90 طالب وطالبة( واعداد املواد النظرية والمتحانات لهوؤلء 

الطالب.
العالقة مع دائرة العطاءات:  -4

-  متثيل دائرة ال�شيدلة يف جلان تقدير ا�شتهالك الأدوية متهيدا لعداد عطاءات عام 2012 والتي من مهامها درا�شة معدلت 
ا�شتهالك الأدوية ومتابعة ركودها وتوفريها ح�شب قوائم الأدوية املعتمدة واعداد تقارير لو�شع احللول املنا�شبة لدارة خمزون 

الدواء ب�شورة دورية وعر�شها على جلنة الأدوية وتعميمها على اجلهات املعنية من خالل املدير العام. 
م�شاركة �شيادلة دائرة ال�شيدلة يف جلان العطاءات لدرا�شة عطاءات الأدوية الفرعية وطلبات ال�شراء وكذلك امل�شاركة يف   -

جلان ال�شتالم. 
التقليل من كلفة عطاءات الأدوية من خالل الختيار المثل لالأدوية بناء على امل�شتجدات العلمية والقت�شادية.   -

التقليل من كلفة الأدوية منتهية ال�شالحية بتدويرها يف امل�شت�شفى.   -
العالقة مع دائرة احلا�شوب:  -5

التن�شيق مع مكتب احلا�شوب ل�شتحداث العديد من التقارير وال�شا�شات والتعديل على ال�شا�شات املوجودة اأ�شال لت�شهيل وت�شريع 
الجراءات. 

اتفاقيتي وزارة ال�شحة واجلامعة الأردنية:  -6
ا�شتمرارية تفعيل تطبيق اتفاقية وزارة ال�شحة والتوا�شل امل�شتمر مع جلان التدقيق.   -

امل�شاهمة يف و�شع ومراجعة اتفاقية امل�شت�شفى مع اجلامعة الأردنية فيما يتعلق ببند الأدوية.   -
التمثيل اخلارجي:   -7

اللجنة التوجيهية لال�شتخدام الر�شيد لالأدوية )اللجان الفنية للمر�شد العالجي الوطني RDL لعام 2012( .   -
عطاءات ال�شراء املوحد لعام 2012 )جلنة العطاءات املركزية، جلنة ال�شتالم، اللجان الفنية(  -

م�شاركة الدائرة مبمثلني يف جلان موؤمتر �شيادلة القطاع العام، املنوي عقده يف عام 2015 بالتعاون مع النقابة.   -
امل�شاركة الفاعلة يف العديد من جلان امل�شت�شفى وهي:   -8

جلنة الأدوية.   -
جلنة اجلودة العليا.   -

جلنة ال�شكاوي والقرتاحات.  -
جلنة البحث العلمي.  -

جلنة منع العدوى.  -
جلنة الإنعا�س القلبي والرئوي.   -

جلنة الدرا�شات الدوائية.     -
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جلنة الأدوية:  -9
تفعيل اجتماعات دورية للجنة الأدوية بح�شور اأع�شاء ممثلني لكافة قطاعات الفريق الطبي ذات العالقة با�شتخدام الأدوية   -
من خالل تطبيق مفهوم املمار�شة ال�شيدلنية اجليدة ومعاجلة امل�شاكل املتعلقة بالأدوية مبا يحقق توفري الأدوية ذات اجلودة 

العالية وباأف�شل الأ�شعار داخل امل�شت�شفى 
تقوم اللجنة بعد ذلك برفع تو�شياتها واقرتاحاتها الى املدير العام للنظر فيها واقرارها وتعميمها على الأق�شام املعنية ومتابعة   -

تنفيذ هذه القرارات با�شتمرار.
مناق�شة اآخر امل�شتجدات الدوائية واعتماد كل ما ي�شيف الى الرعاية الدوائية يف امل�شت�شفى مبا يتنا�شب مع موازنتها.   -

10- التدقيق الداخلي:
جرد �شيدليات امل�شت�شفى وكانت الأر�شدة مطابقة.

11- التعليم امل�شتمر:
ا�شتمرار عمل حما�شرات عن الأدوية ودعوة جميع موظفي دائرة ال�شيدلة حل�شورها. 

الروؤية امل�شتقبلية للدائرة:
حتديث قائمة الأدوية املعتمدة للم�شت�شفى مع و�شع اآلية وا�شحة لو�شف و�شرف الأدوية.  -

و�شع بروتوكولت عالجية.  -
توفري فر�س التدريب والتطوير للعاملني مبا ي�شمن حتقيق معايري اجلودة ورفع م�شتوى الر�شا لدى العاملني ومتلقي اخلدمة،   -
مثال: دورة يف مهارات الت�شال وفن التعامل مع اجلمهور، دورة اجلودة ال�شاملة، مهارات احلا�شوب وغريها من الدورات 

الفنية املتخ�ش�شة. 
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الدوائر امل�شاندة
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دائرة ال�شوؤون املالية

مدير الدائرة: ال�شّيد حممد غنامي. 	●

ال�شّيد حممود عو�س )2014/9/21(.  
م�شاعد املدير: ال�شّيد اأكرم م�شّلم. 	●

ال�شّيد عادل الدّبا�س.               
روؤ�شاء ال�ّشعب: 	●

رئي�س �شعبة الإيرادات: ال�شّيد اأكرم م�شّلم.  -
رئي�س �شعبة الرواتب والدخار واحلوافز: ال�شّيد عبا�س العويدي.  -

رئي�س �شعبة الّتدقيق: ال�شّيد خالد احلياري.  -
رئي�س �شعبة احل�شابات العاّمة والّنفقات: ال�شّيد �شمري الرفاعي.  -

رئي�س �شعبة املوازنة والّتخطيط والتكاليف: ال�شّيد عزمي العي�شاوي.  -
عدد املوظفني: )54(. 	●

تتاألف دائرة ال�شوؤون املالية من خم�س �شعب هي:
�شعبة الرواتب واحلوافز.  -1

�شعبة النفقات.  -2
�شعبة الإيرادات.  -3

�شعبة التدقيق الداخلي.  -4
�شعبة املوازنة والتخطيط املايل.  -5

الإجنـــــازات:
ال�شتمرار يف تقدمي اخلدمات املالّية لكل من املوظفني واملراجعني ب�شكل فّعال ومتّيز. 	●

ربط �شرف رواتب العاملني ال�شهرية مع املخ�ش�شات املر�شودة يف املوازنة وتنفيذ ال�شيكات امل�شحوبة على البنوك اآلّيًا. 	●
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اإعطاء �شالحية جلميع املوظفني لال�شتف�شار عن رواتبهم وطباعة هذه التفا�شيل مبا فيها �شهادة الراتب و�شريبة الدخل من  	●

خالل �شا�شات احلا�شوب مبا�شرة دون الرجوع للدائرة املالية.
ترحيل القيود الى احل�شابات العامة ومتابعة اأثرها على املوازنة. 	●

اإ�شدار ال�شيكات من خالل نظام احلا�شوب اآلّيًا. 	●

ال�شتغناء عن الربنامج املوؤقت نهائيًا. 	●

تفعيل �شا�شة ذمم موظفي امل�شت�شفى اآليًا. 	●

ا�شتحداث �شا�شة ا�شتف�شار لبيانات التاأمني ال�شحي للعاملني يف اجلامعة الأردنية وطالب اجلامعة الأردنية ويتم حتديث هذه  	●

ال�شا�شة اآليًا.
تخفيف الإجراءات على املر�شى بحيث اأ�شبح يتم حما�شبة املري�س الذي ل يدفع نقدًا من خالل كاتب العيادة مبا�شرة دون  	●

الرجوع للمحا�شب.
امل�شاركة يف خمتلف اللجان امل�شكلة داخل امل�شت�شفى. 	●

حتديث ال�شيا�شات املالّية �شنوّيًا. 	●

�شرف حوافز ج للموظفني. 	●

تفعيل كافة تفا�شيل القتطاعات اخلا�شة بالرواتب لتكون متاحة للموظفني من خالل �شا�شات احلا�شوب مبا�شرة. 	●

تنفيذ اإر�شال ك�شف احلوافز لأع�شاء هيئة التدري�س بتفا�شيل مكافاآتهم ال�شهرية من خالل الربيد اللكرتوين لهم . 	●

اإ�شدار املطالبات املالية اآليًا من خالل نظام احلا�شوب. 	●

ربط ذمم موظفي امل�شت�شفى وحتويلها اآلّيًا على رواتب املوظفني من خالل كاتب العيادة مبا�شرة. 	●

عمل ك�شف ح�شاب للّذمم املدينة اآلّيًا. 	●

انهاء عمل ُمطالبات ال�ّشركات واملوؤ�ّش�شات املتعاقدة اآلّيًا بالّتعاون مع احلا�شوب. 	●

الطموحات والتطلعات امل�شتقبلية:
ا�شتكمال عملية حو�شبة مكافاآت الأطباء الخت�شا�شيني. 	●

امل�شت�شفى  لدى  ح�شابهم  على  الإطالع  لل�شركات  ميكن  بحيث  امل�شت�شفى  ملوردي  الدائنة  بالذمم  خا�شة  �شا�شة  ا�شتحداث  	●

مبا�شرة من خالل النرتنت.
اجلامعات  وموظفي  احلكومة  موظفي  رواتب  مع  للربط  الر�شمية  اجلامعات  �شبكة  وا�شتثمار  اللكرتونية  احلكومة  ا�شتثمار  	●

املختلفة والربط مع الأحوال املدنية والتاأمني ال�شحي املدين.
تفعيل نظام الأر�شفة يف الدائرة املالية بحيث تكون هناك �شهولة يف الرجوع للوثائق وخا�شة اإعفاءات الديوان وال�شحة. 	●

تفعيل فرع الدرا�شات والتكاليف يف �شعبة املوازنة ليتوائم مع نظام الكلفة الت�شغيلية يف امل�شت�شفى.  	●

حتديث الأجهزة والطابعات. 	●

اإيالء التدريب الأهمية الق�شوى واإ�شراك اكرب عدد ممكن من العاملني بالدائرة املالية يف دورات متخ�ش�شة. 	●

اختيار املوظف املثايل �شهريًا وتكرمي من يح�شل على اأكرث من مرة خالل ال�شنة. 	●

ا�شتكمال جميع ُمطالبات الدائرة املالّية اآلّيًا. 	●

حو�شبة مكافئة نهاية اخلدمة للذين مت تعيينهم بعد عام 2013. 	●
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دائرة العطاءات والّتزويد

مدير الدائرة: ال�شّيد كامل الع�شايلة. 	●

عدد املوّظفني: )50(. 	●

روؤ�شاء ال�شعب: 	●

رئي�س �شعبة امل�شتودعات غري الطبّية:   -
رئي�س �شعبة الّتدقيق وحما�شبة امل�شتودعات:   -

رئي�س �شعبة الأدوية:   -
رئي�س �شعبة امل�شرتيات املحلّية والإحالت:   -

رئي�س �شعبة ال�ّشجالت والُعهدة:  -

1- العطاءات املركزية وال�شراءات الفرعّية واملحلّية:
بلغ عدد العطاءات املركزّية للعام 2014 )132( عطاًء. 	●

ال�ّشراءات الفرعية )58( �شراء  بقيمة اإجمالّية )353278( دينارًا. 	●

ال�ّشراءات املحلية )797( �شراء بقيمة اإجمالية )158342( دينارًا. 	●

اإدخال  بني   2014 لعام  املركزّية  بامل�شتودعات  اخلا�س  اللوازم  نظام  على  احلا�شوبّية  احلركات  اإجمايل  بلغ   -2
واإخراج )169397( حركة موّزعة كالآتي:

م�شتودع امل�شتهلكات الطبية العامة )34124( حركًة. 	●

�شة )14784( حركًة. م�شتودع امل�شتهلكات املتخ�شّ 	●

م�شتودع الأدوية واملحاليل )42961( حركًة. 	●

م�شتودع اللوازم املخربية )7127( حركًة. 	●

م�شتودع التموين )27912( حركًة. 	●

م�شتودع الأ�شنان )4574( حركًة. 	●
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م�شتودع القرطا�شّية )8782( حركًة. 	●

م�شتودع الّتدبري )9235( حركًة. 	●

م�شتودع ال�شيانة وقطع الغيار )4370( حركًة، ُي�شاف لها اإدخالت الأعمال الإن�شائية واملحروقات غري املحو�شبة. 	●

الأجهزة واملعدات الطبّية )3318( حركًة. 	●

م�شتودع الأجهزة الطبية امل�شاعدة )12210( حركًة. 	●

3- حتديث ال�شا�شات والتطبيقات احلا�شوبّية: 
ت�شكيل فريق عمل من موظفي الدائرة مع مندوب من مكتب احلا�شوب ملتابعة حتديث ال�شا�شات والتطبيقات احلا�شوبية واخلا�س 
بنظام دائرة العطاءات والتزويد، وا�شتحداث اأي �شا�شات تلبي حاجة خمتلف �شعب الدائرة من اأجل توفري الوقت واجّلهد والُكلفة 
والتخّل�س من الإجراءات اليدوّية ما اأمكن حيث مّت ا�شتحداث �شا�شة حا�شوبية خا�شة باملقا�شة لقيود الإعارة وال�شتعارات والعمل 

جاٍر لأر�شفة ديوان الدائرة.

ت�شكيل جلنة مقا�شة لالإعارات وال�شتعارات:  -4
ت�شكيل جلنة مقا�شة لالإعارات وال�شتعارات التي متت بني م�شت�شفى اجلامعة وكل من وزارة ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية، 
واملركز الوطني لل�شكري ومركز احل�شني وم�شت�شفى امللك املوؤ�ش�س وم�شت�شفى الأمري حمزة وعيادة الطلبة والتي تعود للعام )2014(.

5-اإعادة هيكلة دائرة العطاءات.
6-اأر�شفة ديوان العطاءات.

7-تخ�شي�س م�شتودع للمحاليل الوريدّية.
8-اإن�شاء م�شتودع غري ال�شالح.

9-اإن�شاء موقع للدائرة على ال�شبكة العنكبوتّية.

امل�شاريع احلالّية:
حو�شبة ن�شخ العطاءات املركزية على �شا�شات خا�شة وربطها مع حما�شر الت�شلم احلا�شوبية و�شندات الإدخال احلا�شوبية.  -1

حو�شبة عهدة النق�شام والعهدة ال�شخ�شية من اأجهزة ومعّدات واأدوات جراحية والتي تعود لفرتات قدمية قبل بداية عام   -2
2006 متهيدًا لتفعيل حو�شبة التكاليف والنتقال باملحا�شبة يف امل�شت�شفى من احلكومية الى التجارية ) حو�شبة �شعبة العهدة(.

التطّلعات امل�شتقبلّية:
اأوًل: العمل على اأن يكون للدائرة نظام م�شرتيات على النرتنت وهذا ميكن من الو�شول الى اأكرب عدد من املوردين والتوا�شل مع 
املوردين اجلدد يف ال�شوق املحلي لزيادة فر�شة التناف�س بينهم ومتكني امل�شت�شفى من احل�شول على املادة باجلودة املطلوبة 

وباأقل الأ�شعار.
ثانيًا: ربط نظام احلا�شوب اخلا�س بدائرة العطاءات والتزويد مبثيله يف الدائرة املالية ب�شكل كامل وباقي الدوائر يف امل�شت�شفى 

ثالثًا: ربط نظام احلا�شوب اخلا�س بدائرة العطاءات والتزويد يف امل�شت�شفى مع مثيله بدائرة العطاءات املركزّية.
رابعًا: اإن�شاء م�شتودعات لالأدوية )م�شتودع حماليل، م�شتودع اأدوية )1(، م�شتودع )2((.

خام�شًا: اإن�شاء )بريفاب( حلفظ امللفات.
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دائرة املوارد الب�شرّية

مديرة الّدائرة: ال�شّيدة لنا حميالن. 	●

م�شاعد املدير: ال�شّيد حممد ح�شن الّنابل�شي. 	●

روؤ�شاء ال�شعب: 	●

رئي�س �شعبة املوّظفني: ال�شّيد عامر ال�شليمان.  -
رئي�س �شعبة الأطباء: ال�شّيد علي اجّلمرة.  -

رئي�س �شعبة اخلدمات الإدارّية والّتدريب: ال�شّيد عامر ال�شليمان.  -
عدد املوّظفني: )12(. 	●

رفد جميع دوائر امل�شت�شفى بالكوادر الب�شرية املوؤهلة واملحددة يف جدول ت�شكيالت الوظائف وحو�شبتها.  -1
للوظائف  متقدمني  من  املعنيني  اطالع جميع  حلقاتها  اأحد  وتكون  وا�شحة  اآلية  التعيني من خالل  الكاملة يف  ال�شفافية   -2

وغريهم على جداول املفا�شلة ون�شر هذه البيانات على املوقع الإلكرتوين للم�شت�شفى.
جديد  نظام  بعمل  والبدء  امل�شت�شفى،  يف  واملتدربني  والأطباء  املوظفني  جلميع  حديثه  هوية  اإ�شدار  باإجراءات  ال�ّشري   -3

للبطاقات.
اإعداد جدول ت�شكيالت الوظائف لعام 2014 و�شيتم اإقراره خالل عام 2015.  -4

البدء باإعداد نظام الإجازاتالإدارية املحو�شب و�شيتم املبا�شرة بالتطبيق الفعلي  خالل عام 2015، وا�شتكمال ربط نظام   -5
الب�شمة بالإجازات وحتديد فرتات الدوام واحت�شابها.

اإعداد و�شف وظيفي لكل وظيفة يف امل�شت�شفى تو�شح مهام كل العاملني فيها ا�شتنادا اإلى نظام املوظفني املعمول به يف   -6
اجلامعة الأردنية.

للدائرة )link( موقع الكرتوين خا�س بها وا�شح ويحدث ب�شكل دوري.  -7
�شهولة ا�شتخراج ملفات املوظفني وحفظها علمًا باأنه مت ترتيبها ح�شب متطلبان اجلودة وال�شهادات واجلوائز وامل�شارك بها   -8

امل�شت�شفى.
9-  يتم الآن اإر�شال جميع التعاميم ال�شادرة من خالل الدائرة عرب الربيد اللكرتوين للدوائر.

اإعداد اخلطط اخلا�شة بالدائرة ومنها خطة الإحالل والتعاقب الوظيفي  وخطة التنبوؤ التقديري و�شيتم ا�شتكمالها خالل   -10
عام 2015.
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عقد دورات تعريفّية للموظفني اجلدد على مدار العام ودورات اأخرى متخ�ش�شة بالتعاون مع جهات خارجية .  -11
�شيتم ا�شتكمال اأر�شفة ملفات املوّظفني وامللفات املتفرقة التي يتم اأي�شا اأر�شفتها اأول باأول من خالل نظام الدواوين خالل   -12

عام 2015.
ال�شهرية وال�شنوية وعند احلاجة، ورفد اجلهات اخلارجية مثل  التقارير  اإدخال جميع املعامالت وحو�شبتها وا�شتخراج   -13
باإح�شائيات  الجتماعي وغريها  مان  ال�شّ موؤ�ش�شة  التاأمني على احلياة،  �شركات  العاّمة،  الإح�شاءات  ال�شحة،  )وزارة 

دورية خا�شة باملوظفني واملتدربني.
جميع الإجراءات الإدارية يف الدائرة حمو�شبة.  -14

منح �شالحيات لروؤ�شاء ال�شعب لكافة دوائر امل�شت�شفى لال�شتف�شار عن ب�شمة املوظف.  -15
حو�شبة اإجازة الأمومة والإجازات ال�شطرارية على نظام امل�شت�شفى.  -16

اأعداد الأطّباء واملوّظفني يف امل�شت�شفى لغاية تاريخ 2014/12/31 وح�شب الفئات املبّينة يف الك�شف

العددالفئةالّرقم

ائينّي )الّطب الب�شري( 169الأخ�شّ

ائينّي )طب الأ�شنان( 47الأخ�شّ

60اأطّباء المتياز )الّطب الب�شري(

25اأطّباء المتياز )طّب الأ�شنان(

275الأطّباء املقيمون

814الّتمري�س

763الإدارّيون

323الفنّيون

2476املجموع
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دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل

مدير الدائرة: املهند�س جهاد طه. 	●

م�شاعد املدير: ال�شّيد �شمري املعاين. 	●

روؤ�شاء ال�شعب: 	●

رئي�س �شعبة الأجهزة الطبّية: املهند�شة رزان اأبو هزمي.  -
رئي�س �شعبة امليكانيك: املهند�س هاين اأبو ربيع.  -

رئي�س �شعبة املق�شم والّت�شالت: ال�شّيدةانت�شار حميدة.  -
رئي�س �شعبة الأبينة والإن�شاءات: املهند�شة مي�س خراب�شة.  -

عدد املوّظفني: )71(. 	

تعترب دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل من الدوائر الرئي�شّية والهاّمة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية حيث اأّن من اأولويات هذه 
الدائرة احلفاظ على ممتلكات امل�شت�شفى �شليمة و�شحيحة تعمل ب�شكل جيد وذلك من خالل اأعمال ال�شيانة الدورّية والوقائّية لهذه 
ة واملوؤّهلة لهذه الغاية وتاأمني احتياجات امل�شت�شفى من املاء والكهرباء واملحروقات. املمتلكات على مدار ال�شاعة بوجود الكوادر املخت�شّ

يانة والّت�شغيل ال�شعب التالية: وت�شم دائرة الهند�شة وال�شّ
�شعبة الأجهزة الطبّية.  -1

�شعبة الكهرباء.  -2
�شعبة امليكانيك.  -3

�شعبة الّت�شالت.  -4
�شعبة الأبنية والأعمال املدنّية والإن�شاءات.   -5

الإجنازات:
حتديث وتو�شعة)زيادة قدرة( نظام الهواء يف طابق طّب الأ�شنان مبا يتنا�شب مع الّتو�ّشعات يف عيادات ال�شنان. 	●

عات  حتديث وتو�شعة)زيادة قدرة( نظام الهواء املركزي يف مبنى امل�شت�شفى، ونظام الفاكيوم املركزي مبا يتنا�شب مع الّتو�شُّ 	●

يف امل�شت�شفى.
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تفعيل الأنظمة البديلة ملحطات الأوك�شجني الرئي�شية بوجود اأنظمة اآمنة للمحطات الرئي�شية. 	●

تركيب وحدات )bed head unit( جديدة ل�شّتة اأ�شّرة جديدة يف منى الطوارئ. 	●

تركيب وحدات )AHU( عدد2، وتكييف م�شتودعات الأدوية بنظام مركزي. 	●

متديد �سبكة تدفئة وتربيد لدائرة الهند�سة وال�سيانة بدل ال�سبكة القدمية وحتديث خطوط وحمطات البخار. 	●

تغيري خطوط املياه الرئي�سية داخل ق�سم اال�سعة. 	●

تركيب نظام اإطفاء ذاتي لالفران يف وحدة الّتغذية)املطبخ(. 	●

ا�شتحداث وحدة الكلى)الأطفال( يف الّطابق الثامن. 	●

زيادة قدرة وحتديث م�شخات تزويد املياه للم�شت�شفى والعيادات اخلارجّية. 	●

اإن�شاء هنجر لل�شكراب. 	●

تف�شيل باب حديد مل�شتودع الأدوية.  	●

اإعادة تاأهيل مكاتب الإداريني يف �شكن املُمّر�شات لتحويله لعيادات ومنامات الطّب الّنف�شي من الّناحية الفنّية والإن�شائّية. 	●

دهان مبنى العطاءات اخلارجي. 	●

البدء مب�شروع بوابة امل�شت�شفى. 	●

ة. م�شروع حتويل طابق الولدة القدمي اإلى اأجنحة خا�شّ 	●

جتهيز موا�شفات تعديل اأر�شّيات الأ�شنان. 	●

تف�شيل براويز طابق الولدة. 	●

دهان طابق الإدارة. 	●

تعديالت اإن�شائّية وفنية لقاعة الجتماعات وجتهيزها ب�شا�شة ونظام �شوتي. 	●

حتديث جميع اللوحات يف العيادات اخلارجية وخا�شة القواطع الرئي�شّية يف كل لوحة بدًل من الفيوزات وعددها )32(  	●

لوحة رئي�شّية يف جميع العيادات.
تركيب قاطع رئي�شي )100( اأمبري مع كيبل لغرفة كمرب�شورات الهواء يف مبنى الولدة اجلديد. 	●

تبديل القواطع الرئي�شية على املحطة الرئي�شّية للعمليات الرئي�شّية. 	●

تو�شيل الكيبل الرئي�شي مع قاطع ملحطة الهواء يف طابق الأ�شنان.  	●

ت�شغيل حمطات الهواء يف طابق يف طابق)T.G( جزء على املولد الحتياطي واجلزء الآخر على �شبكة الكهرباء العادية. 	●

تركيب خطوط جديدة الأجهزة )UPS( يف خمتربات املناعة والزراعة والكيمياء مع ربطها على املُوّلد الحتياطي. 	●

نقل خطوط الكهرباء الت�سغيلية الّتابعة ملُكّيفاتغرف العمليات عن اللوحة يف طابق )T.G( اجّلديد الى اللوحة الرئي�شّية يف  	●

مبنى امل�شت�شفى.
عزل خطوط الكهرباء القدمية التابعة لكفترييا االإدارة وتركيب كيبل جديد وتوزيع االأحمال عليه ح�سب االأ�سول مع ت�سغيل  	●

ال�شّخان اجلديد بقدرة )4000( وات.
تركيب وحدات اإنارة )L.E.D( عدد )10( يف ُغرفة الجتماعات الرئي�شّية لالإدارة. 	●

نقل وتوزيع الأحمال على لوحات الكهرباء ملنامة مر�شى القلب. 	●

ا�شتحداث لوحة كونرتول الكهرباء لتزويد املاء على خّزان الّرواجع يف البويلر وم�شّخة املواد. 	●
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دائرة �شوؤون املر�شى

مدير الدائرة:  ال�شّيد حممد احلتاملة. 	●

م�شاعد املدير: ال�شّيد حممد عبابنة. 	●

عب: روؤ�شاء ال�شُّ
رئي�س �ُشعبة الدخال: ال�شيد ح�شن ريحان  -
رئي�س �ُشعبة الكتبة: الآن�شة فاطمة ال�شياب  -

رئي�س �ُشعبة ال�شجالت الطبية: ال�شيد حممد القرعان  -
عدد املوظفني: )96( 	●

ُتعترب دائرة �شوؤون املر�شى  من الدوائر ذات العالقة املبا�شرة مع املر�شى املقيمني ومراجعي العيادات وت�شكل الواجهة الأمامّية 
للم�شت�شفى، حيث تقدم خدماتها من خالل ثالثة �شعب  هي:

الإدخال.   2- ال�شجالت والإح�شاء.   3- الكتبة اإ�شافة اإلى مكتب العمل الجتماعي.- 1

حجم العمل املهني دائرة �شوؤون املر�شى للعام 2014:

العيادات اخلارجية

444592مراجعو العيادات اخلارجية

56163مراجعوعيادة طب الأ�شرة

23898مراجعوعيادة الأطفال العامة

1666مراجعوالطب ال�شرعي

422517عدد املواعيد

2879احلالت اليومّية/ العيون
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1813احلالت اليومّية/ الأ�شنان

الإدخال واخلروج

577عدد الأ�شّرة

35765عدد حالت الدخول

35739عدد حالت اخلروج

14862العمليات اجلراحية

3612حالت الوحدة اليومية

103948عدد مر�شى الطوارئ

مر�شى داخلينيمر�شى خارجنيعدد مراجعيوحدة التنظري

33401955

6556 مري�س عمل لهم ما جمموعه 46540 جل�سةمراجعووحدة العالج الّطبيعي

قي�شريةطبيعيةحالت الولدة

28381783

ال�شجالت الطبية

367875امللفات املُعارة

33510امللفات اجلديدة

650امللفات املزدوجة و املدجمة

231193 ملفترحيالمللفات غري الن�شطة من م�شتودع امللفات الن�شطة الى م�شتودعات امللفات غري ن�شطة خم�س �شنوات و ع�شر �شنوات

مبعدل 500 ملف لكل درا�شة و البالغة 46 درا�شةملفات الدرا�شات و الأبحاث

63800�شور الأ�شعة اجلديدة امل�شتلمة

60000دمج �شور الأ�شعة

28000ال�شور املعارة  بطلب

التدريب

75طلبة الكليات و املراكز و اجلامعات املتدربني يف دائرة �شوؤون املر�شى

العمل الجتماعي

439عدد احلالت املحولة الى مكتب العمل الجتماعي

توزيع ا�شتبانات ر�شا املر�شى عن اخلدمات املقدمة لهم اثناء الإقامة و البالغة 200 ا�شتبانةالدرا�شات 	●

توزيع ا�شتبانات ر�شا مراجعي العيادات اخلارجية و البالغة 250 ا�شتبانه 	●

توزيع ا�شتبانات ر�شا املر�شى عن املواعيد و الكتبة و الدخال و عن الأخ�شائيني و البالغة 400 ا�شتبانه 	●
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امل�شاركة بيوم التغيري و عمل حفل لالأطفال املر�شى يف الّطابقني ال�ّشابع و الّثامن وتوزيع الهدايا عليهم. 	●

اإعداد حما�شرة عن العنف املجتمعي من و جهة نظر اإ�شالمية با�شت�شافة املحا�شر الدكتور �شليمان دقور 	●

تدريب طالبات العمل الجتماعي وال�شحة النف�شية 12 طالب●	

اجنازات اأخرى

اإعادة هيكلة الوظائف وتوزيع املهام مما �شاهم يف توفري يف الكادر الب�شري منها توزيع مهام كتبة الطوابق على الكوادر الأخرى )طبيب،  	●

متري�س، الإدخال،ال�ّشجالت( توزيع املوظفني ل�شّد الّنق�س يف الأماكن الأخرى.
حو�شبة ورقة ُمعاجلة املر�شى )clinic note( يف عيادات الخت�شا�س. 	●

البدء بتجربة م�شروع )كاتب حُما�شب(، اأي اإنهاء ُمعاملة ا�شتقبال املري�س واملُحا�شبة عليها عند نف�س املوظف وذلك لتوفري العبء والوقت على  	●

املُراجعني وذلك يف طوارئ الّتوليد، وعيادة الأنف والأذن واحُلنجرة.
رفع ن�شبة الإ�شغال من خالل متابعة الأ�شرة غري املتاحة ب�شبب العزل والك�شر والوحدات التي ل ميكن ال�شتفادة من اأ�شرتها اإل للحالت التي  	●

اأُن�شئت لأجلها.

لعات املُ�شتقبلّية للّدائرة: التطُّ
ت�شعى اإدارة م�شت�شفى اجلامعة الأردنية لتطوير الأداء وحت�شني نوعيته وتعمل بعزم ، مبا يتواءم مع احتياجات املر�شى واملراجعني، 

وُت�شاركها دائرة �شوؤون املر�شى من خالل:
اأوّلً: العمل على رفع م�شتوى ر�شا املر�شى لأعلى درجة ممكنه وتدريب العاملني وتنمية مهاراتهم يف حل امل�شكالت التي تواجه 
املر�شى وتوفري فر�س التدريب امل�شتمر للعاملني يف الدائرة على مهارات الت�شال وفن التعامل مع اجلمهور، واأ�شاليب 

تثقيف املر�شى لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ومهارات احلا�شوب، واجلودة ال�شاملة، واحلفاظ على �شرية املعلومات
ثانيًا: التخطيط امل�شتمر للعمل مبوجب معايري متميزة وعالية اجلودة تعتمد على:

حو�شبة جميع الإجراءات والتخل�س من املعامالت الورقية. 	●

اأر�شفة ال�شجالت الطبية القدمية. 	●

اإعادة النظر يف اآليات العمل املتبعة املتوارثة واخلروج باليات ذات طابع حديث حتقق املنفعة والر�شا,  	●

اإليه تنفيذًا ملخطط الروؤيا امل�شتقبلية كمركز مرجعي  مّما ُي�شاعد على و�شع امل�شت�شفى يف املوقع املتقدم الذي ن�شبوا 
امل�شتوى املحلي يف  والوقائية على  العالجية  الطبية  والرعاية  العلمي  والبحث  الطبي  والتدريب  التعليم  لتطوير وتقدمي 

الأردن واملنطقة.
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دائرة اخلدمات الفندقية

مديرة الّدائرة: ال�شّيدة فاتن احلاج. 	●

                                      ال�شّيد عبد الرحمن خريو�س )2014/10/1(.
روؤ�شاء ال�ّشعب: 	●

رئي�س �شعبة الّتغذية: الآن�شة �شهام اأبو اجلدايل.  -
رئي�س �شعبة الّتدبري املنزيل: ال�شّيد اأ�شامة يا�شني.  -

عدد املوظفني: )287(. 	●

هذه  حتمل  على  وم�شاعدته  الأمرا�س  من  ووقايته  لالإن�شان،  ال�شليمة  البنية  بناء  يف  ُمهّمة  وال�شحّية  ال�ّشليمة  الّتغذية  ُتعترب 
الأمرا�س، حتى باتت التغذية ال�شليمة ت�شري جنبًا الى جنب مع الّدواء ل�شفاء احلالت املر�شية بال�شرعة املمكنة، ولتعوي�س الإن�شان 
املري�س ما يفقده اأثناء مكوثه يف امل�شت�شفى حتت العالج، لتاأمني احتياجاته من جميع العنا�شر الغذائية الالزمة للحفاظ على �شالمته 

و�شّحته.  
 ونظرًا لأهمّية الّتغذية للمري�س قام املُ�شت�شفى باإيالء الأهمّية الُكربى، حتى باتت تاأتي يف املرتبة الثانية بعد املعاجلة احلكمية، 
واأدخلت التغذية جنبًا اإلى جنب مع الّت�شخي�شات الأولّية للحالة املر�شّية، واأ�شبح اأخ�شائي التغذية جزء رئي�شي يف فريق الت�شخي�س 
اأثناء فرتة العالج، وحماكاة  اإلى احلمية الغذائية التي ت�شاعد يف تغذية �شليمة  للحالة املر�شية، حتى ي�شهل على الأطباء الو�شول 

رغبات املري�س وعاداته الغذائية وتعديلها اإن لزم الأمر. 
لتقدمي خدمات غذائّية  و�شعت  تطويرها،  ي�شهم يف  ما  كل  وتوفري  ال�شعبة  تطوير هذه  على  كل احلر�س  الإدارة  لقد حر�شت 

ُمتكاملة، مبا يف ذلك الّتوعية الغذائّية للمر�شى.
وحتى يطمئن املري�س على اأّنه يح�شل على غذاء �شّحي وُمتوازن مبوا�شفات عاملّية وجودة عالية، جاء حر�س الإدارة  للح�شول 
على �شهادات هامة يف هذا املجال مثل �شهادة اله�شب ، وهذا النظام يعنى باإدارة و�شالمة املنتجات الغذائية داخل املوؤ�ش�شة، وقد 

حتقق هذا الهدف داخل امل�شت�شفى منذ عام )2010(.
تتنا�شب مع احلالت املر�شّية وال�شحّية  اأ�شناف جّيدة  اأّنه كان الهدف هو تقدمي  اإل  املُتاحة  التحّديات والإمكانّيات  رغم كّل 

للو�شول اإلى اأرقى واأف�شل الوجبات ال�شحّية للّجميع.
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وتتكّون �شعبة الّتغذية من:
حي. اأّوًل: فرع الّتغذية والّتثقيف ال�شّ

ثانيًا: فرع اإنتاج الّطعام.
ثالثًا: فرع خدمة الّطعام.

حي:  اأوًل: فرع التغذية والّتثقيف ال�شّ
عمل اإر�شاد للمر�شى الّراقدين على اأ�شّرة ال�ّشفاء يف امل�شت�شفى وعلى فرتات.  -1

عمل )تقييم الو�شع الّتغذوي( للمر�شى الّراقدين على اأ�شّرة ال�ّشفاء وكان العدد )2037 مري�شًا(.  -2
يدلة عن ال�شكري  املُ�شاركة يف عدد من الأن�شطة من خالل توزيع ن�شرات تغذوّية تثقيفّية يف املعر�س اخلا�س بدائرة ال�شّ  -3

و�شيام رم�شان بتاريخ 2014/6/24.
املُ�شاركة يف الأّيام الطبّية املجانّية الّتالية:  -4

يوم طّبي يف معان / منطقة الها�شمّية بتاريخ 2014/1/11.  -
يوم طبي يف الطفيلة / مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز بتاريخ 2014/4/19.  -

يوم طّبي يف املفرق / من�شّية بني ح�شن بتاريخ 2014/11/29.  -
 ،6  ،2( �شهر  خالل  لهم  املقّدمة  واخلدمات  الوجبات  على  املر�شى  ر�شى  قيا�س  اأو  ملعرفة  للمر�شى  ا�شتبيانات  اإجراء   -5

.)2014/10
املُ�شاركة يف يوم الّتغيري الذي اأُقيم يف امل�شت�شفى يوم 2014/11/19، ومّت عمل تثقيف تغذوي للُمراجعني والزّوار.  -6

تنفيذ اأربع حُما�شرات للُممّر�شني اجّلُدد عن تغذية املر�شى يف امل�شت�شفى واأنواع احلميات.  -7

ثانيا : فرع اإنتاج الطعام:
يقوم هذا الفرع باإعداد الوجبات ح�سب االإر�سادات وال�سروط التغذوية وال�سحية، ويقوم برتجمة تعليمات ومالحظات فرع 
التثقيف على الأطباق من خالل وجبات تغذوية عادية وعالجية متوازنة رغم كل التحديات والإمكانيات املتاحة، كما يقوم 
بتقدمي الوجبات املوظفني، وتزويد املقا�شف بالأ�شناف املختلفة التي تباع للمراجعني، كما يقوم بتجهيز احلفالت والطلبات 

اخلا�شة للموظفني وتقدمي الوجبات والأ�شناف املختلفة من م�شروبات اأو حلويات لل�شيوف والزوار الر�شميني.
وحوَل رفع امل�شتوى للوجبات والرقّي بها مت مراقبة التكاليف وا�شتخدام البدائل يف عمليات الإنتاج للم�شاهمة يف تقليل الكلفة 

وخا�شة باملواد الأولية.
وبالرغم من كل التحديات وبالإمكانيات املتاحة اإل اأننا ن�شعى من خالل التبديل والتغيري امل�شتمر يف الأنواع والأ�شناف املقّدمة 
مبا يتنا�شب مع احلالت املر�شية وال�شحية للمر�شى لتقدمي اأف�شل الوجبات ال�شحية للجميع وح�شب احل�ش�س والكميات 

املُتعارف عليها غذائيًا �شواء للمر�شى اأو ملتلقي اخلدمة.
كما يتم اإعداد برامج وجبات �شهرية ومو�شمية بحيث حتتوي هذه الربامج على وجبات تقليدية حملية اأو عربية اأو حتى عاملية 

مع مراعاة تقبلها من متلقي اخلدمة.
التكاليف  مراقبة  جانب  اأبدًا  نن�شى  مل  اأننا  اإل  امل�شتويات  لأعلى  بها  والرقي  الوجبات  م�شتوى  لرفع  حماولتنا  من  وبالرغم 
ًة يف �شبط املواد الأولية وا�شتخدام مواد بديلة  وا�شتخدام البدائل يف جميع عمليات الإنتاج للُم�شاهمة يف تقليل الُكلفة خا�شّ
اأقل كلفة دون التاأثري على جودة املنتج ومراقبة مراحل الإعداد والتجهيز للتخفيف من ن�شبة الفاقد والتالف يف املواد الأولية 

واللتزام باحل�ش�س والكميات التغذوية.
كما قام فرع الإنتاج مبراقبة الكميات امل�شحوبة من م�شتودع التموين و�شبطها وتخفيف ن�شبة التالف والفاقد فيها وتخزينها 

ب�شكل �شحي وح�شب الأ�شول و�شرفها بطرق منظمة ومت تخفيف ال�شتهالك من بع�س املواد املكّلفة.
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اإّن كل ما ت�شعى له الدائرة كجزء من املوؤ�ش�شة العريقة هو الرتقاء بها لأعلى امل�شتويات من خالل تقدمي خدمات ومنتجات 
مميزة واإ�شافة كل ما هو جديد، كما تتطّلع للم�شاعدة يف توفري اإيرادات مالية لهذه املوؤ�ش�شة من خالل ا�شتحداث ق�شم توا�شي 

للموظفني واملر�شى لتقدمي وجبات �شحّية وتغذوّية ملر�شى احلميات حتديدًا واملر�شى العاديني واملوظفني.
علمًا باأّن العدد الكلي للوجبات املقّدمة لعام 2014 هي: )621800( وجبة.

اإجنازات فرع خدمة الطعام:
اأق�شام امل�شت�شفى، كما يقوم الفرع بخدمة املوظفني من  اإلى املر�شى املنّومني يف خمتلف  باإي�شال اخلدمات  يقوم هذا الفرع 
خالل كافيترييا املوظفني واملقا�شف الأخرى، بالإ�شافة اإلى جتهيز احلفالت والطلبات اخلا�شة بالإدارة والزوار والوفود الّر�شمّية، 

بالإ�شافة اإلى:
القيام باإر�شال ا�شرتاحة امل�شروبات ال�شاخنة جلميع املر�شى ال�شاعة العا�شرة �شباحًا.  -1

يقوم الفرع بتنظيم حفالت ومنا�شبات امل�شت�شفى �شمن طابع فندقي مميز، حيث مت تقدمي ما يقارب )750( �شيافة.  -2
القيام باإر�شال )91( �شيافة لالأق�شام الطبية فرتة المتحانات، وكذلك تغطية اجتماعات الأق�شام الطبية يف خمتلف اأيام   -3

الأ�شبوع.
عمل الإح�شائيات والدرا�شات وجمع الإيرادات  للمقا�شف ب�شكل �شهري و�شنوي اأو عند الطلب.  -4

العمل على رفع م�شتوى اخلدمة املقّدمة يف املقا�شف والذي يعود اأثره برفع ن�شبة املبيعات ور�شى ال�شيوف من تلك اخلدمة.  -5
العمل على حو�شبة العديد من ال�شجالت والدفاتر اخلا�شة بتدقيق اأعمال الفرع للو�شول اإلى عمل اأدق ومنّظم واأ�شهل لإجناز   -6

الأعمال.
اإعادة فر�س قاعة زّوار كافيترييا العيادات اخلارجّية بطاولت وكرا�شي جديدةذات جودة عالية.  -7
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دائرة اخلدمات امل�شاندة

مدير الّدائرة:ال�شّيد حممد الزبيدي. 	●

روؤ�شاء ال�شعب: 	●

رئي�س �شعبة الأمن: ال�شّيد فالح الّتميمي.  -
رئي�س �شعبة الّنقل: ال�شّيد ح�شني العابد.  -

عدد املوّظفني: )148(. 	●

اإجنازات الدائرة:
مراجعه كافة �شيا�شات الدائرة والعمل على تعديلها. 	●

مراجعة الو�شف الوظيفي ل�شواغر الدائرة وتعديلها. 	●

امل�شاهمة مع جميع الدوائر يف امل�شت�شفى يف احل�شول �شهادة العتماد الوطني. 	●

زيارة مديرية الأمن العام من قبل املدقق املايل والداري – الدائرة املالية ومدير دائرة اخلدمات امل�شاندة والّتعاون مع  	●

م�شاعد مدير الأمن العام بخ�شو�س تعزيز الكوادر يف امل�شت�شفى من خالل ُرقباء ال�ّشري ومندوب احلوادث.
امل�شاركة يف انتخابات احتاد طلبة اجلامعة الأردنّية. 	●

اأي  اأرقام هواتف كل من: )مدير الدائرة، وروؤ�شاء ال�شعب، وامل�شرفني( كخط �شاخن للدائرة من اجل ا�شتقبال  تعميم  	●

�شكوى اأو مالحظة تخ�س دائرة اخلدمات امل�شاندة.
ت�شهيل مهمة الوفود الطبية والجتماعات الإدارية من خالل تاأمني مواقف ل�شياراتهم وا�شتقبالهم. 	●

ت�شكيل جلنة لتنظيم ال�ّشري. 	●

امل�شاركة يف اإعطاء املحا�شرات �شمن الربامج التعريفية للموظفني اجلدد. 	●

م�شاعدة كوادر الأمن اجلامعي يف تخريج الأفواج يف خمتلف الكليات يف اجّلامعة الأرُدنّية من خالل تاأمني موظفني من �شعبة الأمن. 	●

درا�شة توزيع الكراجات يف خُمتلف اأنحاء امل�شت�شفى. 	●

عقد الجتماعات الدورية الأ�شبوعية لروؤ�شاء ال�شعب. 	●

امل�شاركة يف عمل الرتتيبات الالزمة يف الحتفالت القومية والأعياد الدينية والوطنية. 	●

التعامل مع الظروف اجلوية القا�شية/ العوا�شف الثلجية التي توؤّثر على اململكة. 	●
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�ُشعبـة احلركـة: 
تاأمني )4500( طلب حركة خارج امل�شت�شفى.  	●

نقل ما يزيد عن )60000( مراجع وزائر يف حافلة امل�شت�شفى من مدخل امل�شت�شفى الى مرافق امل�شت�شفى وبالعك�س.  	●

●	 نقل )243( حالة يف �شيارات الإ�شعاف التابعة للم�شت�شفى. 

نقل )151( حالة وفاة ق�شائية من م�شرح الوفاة وامل�شت�شفيات الأخرى اإلى م�شرحة م�شت�شفى اجلامعة. 	●

تاأمني املوظفني بو�شائط نقل مل�شاركات يف ُمنا�شبات العزاء وعددها )15( م�شاركة. 	●

اإعادة تاأمني جميع اآليات احلركة وترخي�شها ح�شب الأ�شول. 	●

نقل ما يزيد عن )865( طن اأ�شبوعيًا من النفايات املنزلية اإلى مكب الغباوي. 	●

�ُشعبـة النقـل : 
نقل طلبيات امل�شتودعات لالأق�شام املختلفة وبالعك�س وعددها )31550( طلبيًة.  	●

نقل مر�شى العمليات من طوابق املر�شى اإلى ق�شم العمليات وعددهم )19100( مري�شًا.  	●

نقل املواد امل�شطوبة. 	●

نقل حالت الوفاة من طوابق املر�شى اإلى ثالجة املوتى.  	●

تامني حقائب م�شتلزمات املر�شى ب�شكل دوري اإلى ق�شم الإدخال. 	●

نقل احلالت الق�شائية من خارج امل�شت�شفى / م�شرح اجلرمية )400( حالة. 	●

نقل العينات املخربية من الأق�شام اإلى جميع  فروع املختربات الطبية وبالعك�س )960300(. 	●

نقل امللفات الطبية من ال�شجالت اإلى العيادات اخلارجية وي�شل عددها )207300( ملفًا طبّيًا. 	●

نقل حماليل طبية من م�شتودع العطاءات الى م�شتودع الأدوية بواقع )7000( كرتونة. 	●

نقل طلبيات امل�شتودعات لالأق�شام املختلفة وبالعك�س بواقع )22600( طلبيًة. 	●

�شعبـة الأمن:
تطبيق �شيا�شة منع التدخني يف كافة طوابق امل�شت�شفى والعيادات للو�شول اإلى )م�شت�شفى خاِل من التدخني(. 	◆

تنظيم ا�شطفاف املركبات يف الطوارئ الداخلية لت�شهيل مهمه و�شول مركبات الدفاع املدين واحلالت الطارئة وبال�شرعة  	◆

املمكنة الى ق�شم الطوارئ بالتعاون مع ادارة ال�شري.
تنظيم مواقف كبار ال�شيوف والأخ�شائيني واملوظفني واملراجعني. 	◆

ت�شهيل مهمه دخول وخروج املركبات من والى امل�شت�شفى بالتعاون مع اإدارة ال�شري. 	◆

رفع م�شتوى نظام املراقبة الأمنّية وذلك من خالل زيادة عدد الكامريات لت�شمل اأعلى ن�شبة ممكنة من م�شاحة امل�شت�شفى  	◆

والتي �شاهمت باحلد من ال�شرقات وغريها.
تنظيم دخول الزوار الى طوابق املر�شى املنومني واإخالء الطوابق من الزوار بعد انتهاء موعد الزيارة. 	◆

التاأكد من املرافقني امل�شجلني مع املر�شى املنومني وت�شجيل املرافقني الغري م�شجلني بالتعاون مع الطبيب واملناوب والكاتب  	◆

املناوب ومتري�س الطابق.
اإخالء وهمي  تنفيذ مترين  للدفاع املدين وتطبيق خطط الإخالء حيث مت  ُيجريها   التي  الوهمّية  الّتمارين  املُ�شاركة يف  	◆

بتاريخ 2014/11/20.
امل�شاركة يف عملّية الّتنظيم وال�شراف على انتخابات جمل�س الطلبة يف اجلامعة الردنية. 	◆
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الّروؤى والتطّلعات:
●	 حتقيق الأهداف التي ين�شدها امل�شت�شفى. 

●	 تطبيق �شيا�شة منع التدخني للو�شول مل�شت�شفى خال من التدخني. 

●	 العمل على تدريب الكوادر العاملة وزيادة الوعي حول كيفّية التعامل مع اجلمهور من مر�شى ومراجعني وزوار.

●	 تاأمني دورية ثابتة من الأمن العام اأو رقيب �شري داخل حرم امل�شت�شفى. 

●	 العمل على ا�شتحداث مركز رئي�شي لتنظيم زيارة املر�شى واإجراء الّتعديالت الالزمة لف�شل الزوار عن منطقة الإدخال.

اإلى توفري املق�شات  اإ�شافة  الكوادر  به من قبل  ال�شعب واللتزام  الر�شمي  جلميع  الزي  الدائرة من  تاأمني احتياجات   	●

اخلا�شة بالكراجات.
●	 النتهاء من �شيانة وترميم الكراج الرتابي.

●	 اإجراء التعديالت الالزمة واإ�شالح مبنى احلركة والأك�شاك التابعة ل�شعبة الأمن.

●	 العمل على اإيجاد م�شاحة من الأر�س لإقامة مبنى خا�س ل�شطفاف ال�شيارات للتخفيف واحلد من الأزمة وخا�شة �شيارات 

املراجعني للم�شت�شفى.
●	 تاأمني الدائرة بالكوادر ل�شد الحتياجات الالزمة من اجل حتقيق الأهداف.

●	 مراجعة الو�شف الوظيفي للكوادر وو�شع اآلية للعمل يف ال�شعب وح�شب املتطلبات.

●	 مراجعة ال�شيا�شات التابعة للدائرة.

●	 املحافظة على ممتلكات امل�شت�شفى ومبانيه وكوادره.

●	 اإن�شاء �شفحةاإلكرتونّية لدائرة اخلدمات امل�شاندة على نظام امل�شت�شفى.
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املكاتب امل�شاندة



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
90



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
91

مكتب ال�شيطرة على العدوى

مدير املكتب: د. فار�س البكري. 	●

م�شاعد املدير: ال�شيدة القاهرة الكلباين. 	●

عدد املوظفني: )4(. 	

تاأ�ّش�س مكتب ال�شيطرة على العدوى عام 2005، ويقوم املكتب بدور مهم وفعال بامل�شت�شفى حيث يتم من خالله ال�شيطرة على 
العدوى داخل امل�شت�شفى، ويتاأّلف كادر املكتب من اأخ�شائي اأمرا�س معدية )مدير املكتب(، م�شاعد مدير مكتب وممر�شني �شبط 

عدوى )Infection Control Practitioner( و�شكرترية.

اإجنازات املكتب للعام 2014:
تنظيم ور�شة عمل لغ�شل الأيدي Hand Hygiene مبنا�شبة اليوم العاملي لغ�شل الأيدي بالتعاون مع ال�شركات الداعمة. 	●

اأخرى و وفود عربية واأجنبية يف جمال  اإعطاء حما�شرات جلميع كوادر امل�شت�شفى، و طالب اجلامعة الأردنية، و جامعات  	●

�شبط العدوى.
م�شاركة املكتب يف الأيام الطبّية التطوعّية التي تقوم بها امل�شت�شفى، من خالل اإعطاء حما�شرات تثقيفية ملنع العدوى وتوزيع  	●

من�شورات خا�شة للحد من انت�شار العدوى.
عمل حملة اإعطاء مطعوم الأنفلونزا املو�شمي لفئات الختطار وجميع كوادر امل�شت�شفى. 	●

امل�شاركة يف ور�شات العمل املُتعّلقةبفايرو�س متالزمة ال�شرق الأو�شط التنف�شية )الكورونا( يف وزارة ال�شحة الأردنية وبالتعاون  	●

مع منظمة ال�شحة العاملية.
.Ebola و�شع خطة طوارئ للتعامل مع مر�س 	●

اإعداد خطة الطوارئ والكوارث لالأوبئة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 	●

عمل لوحات حائط اإر�شادية جديدة حول موا�شيع منع العدوى. 	●

امل�شاهمة يف اإدخال مواد جديدة ت�شاهم يف تقليل العدوى ورفع م�شتوى اجلودة. 	●

امل�شاهمة يف توفري اأجهزة جديدة للتعقيم بالبخار. 	●
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.)TST( البدء مب�شروع حت�شني غ�شل الأيدي يف امل�شت�شفى 	●

امل�شاركة باإعطاء ورقة علمية يف جمال �شبط العدوى باملوؤمتر التمري�شي الأول يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 	●

و�شع خطة تدريبية �شنوية جلميع الكوادر بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير. 	●

�شارك مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى يف اإعطاء حما�شرة )MERS-CoV( مب�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 	●

ح�شول كادر منع العدوى على �شهادات تدريب داخلي مبجال ُم�شتجدات ال�شيطرة على العدوى. 	●

حتديث �شيا�شات مكتب ال�شيطرة على العدوى وامل�شاركة يف اعتماد �شيا�شات الدوائر الأخرى ذات ال�شلة. 	●

.HACCP امل�شاركة يف تقييم اجلهات اخلارجية التي تتعامل معها امل�شت�شفى يف جلنة 	●

امل�شاركة يف اليوم التوعوي لدائرة ال�شيدلة. 	●

تقدمي امل�شورة جلمعية احل�شني لرعاية وتاأهيل ذوي التحديات احلركية. 	●

امل�شاركة يف الأهداف الوطنية جلودة الرعاية ال�شحية 2015-2014. 	●

الروؤى وامل�شاريع امل�شتقبلية:
امل�شاركة يف موؤمترات حملية وعاملية يف جمال ال�شيطرة على العدوى. 	●

اإ�شدار جمالت ون�شرات يف جمال ال�شيطرة على العدوى. 	●

اإ�شافة بع�س فحو�شات املناعة للموظفني اجلدد. 	●

توفري معقمة للنفايات الطبية. 	●

زيادة كادر مكتب ال�شيطرة على العدوى. 	●

ا�شتخدام كمريات ملراقبة غ�شل الأيدي 	●

ا�شتخدام كمريات ل�شبط حركة العمليات الرئي�شية والولدة. 	●

تنفيذ خطة التدريب والتطوير لعام 2015 بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير ومكتب التعليم امل�شتمر يف دائرة التمري�س. 	●

اإدخال مطهرات ومعقمات جديدة. 	●

تطوير و حتديث منطقة عمليات العيون. 	●

تغيري اأبواب غرف العمليات الرئي�شية. 	●

�شبط مركزية التعقيم يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية. 	●

حتديث و حت�شني منطقة حت�شري الأدوية يف اخلداج. 	●

عمل خرطوم من داخل العمليات اإلى داخل املنطقة امللوثة يف امل�شبغة لنقل الغ�شيل امللوث. 	●

تطبيق خطة الطوارئ لالأمرا�س املعدية وتدريب الكوادر. 	●

اإدخال اأجهزة جديدة لتنظيف و تطهري املناظري. 	●

امل�شاركة يف ا�شتحداث املوقع الإلكرتوين ملكتب ال�شيطرة على العدوى بالتعاون مع مكتب العالقات العامة. 	●
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مكتب اجلودة ومراقبة النوعية

مدير املكتب: د. حممود اأبو عبيلة. 	●

م�شاعد املدير: ال�شّيدة ذهبّية عبد اجّلواد.  *
عدد املوظفني: )6(.  *

اأنظمة اجلودة  الوقت يعمل املكتب جاهدًا لتطبيق  امل�شت�شفى عام 2005، ومنذ ذلك  النوعية يف  تاأ�ش�س مكتباجلودة ومراقبة 
باأن يكون مركزًا مرجعيًا  امل�شت�شفى  روؤية  لتحقيق  �شعيًا  والتمري�شية وذلك  والعالجية  والطبية  الإدارية  الأنظمة  ال�شاملة يف جميع 
لتطوير وتقدمي التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية خلدمة املجتمع املحلي والعربي لتوجيه 
املوؤ�ش�شات ال�شحية وي�شعى املكتب على ن�شر وتعميم وغر�س ثقافة اجلودة والتميز يف امل�شت�شفى با�شتمرار وذلك بالتعاون مع كافة 

الكوادر العاملة يف امل�شت�شفى جنبًا اإلى جنب من خالل العمل على م�شاريع اجلودة التالية:

اليزو 2008-9001: ا�شتمراريةالعملعلىحتقيقمتطلباتاليزو:  .1
التن�شيق والتدريب على نظام الآيزو )التوعية العامة على  موا�شفة النظام والتدقيق(  -1

و�شع خطة التدقيق جلميع مناطق امل�شت�شفى وتنفيذ الّتدقيق الّداخلي يف مواقع امل�شت�شفى املختلفة للتاأكد من اللتزام بتطبيق   -2
ة بالآيزو والتي ُتلّبي ُمتطّلبات املعايري و�شمن برنامج خا�س بذلك. اإجراءات العمل اخلا�شّ

امل�شاعدة يف و�شع وتنفيذ اأهداف اجّلودة يف خمتلف مواقع امل�شت�شفى.  -3
تنفيذ درا�شات ر�شا املر�شى املُنّومني واملراجعني للعيادات اخلارجّية.  -4

ة بتحقيق املعايري)�شيا�شات وُخطط(. جتهيز كاّفة الوثائق اخلا�شّ  -5
الّتن�شيق لزيارات فريق الّتدقيق اخلارجي الدورّية على نظام الأيزو )�شركةTUV ( ب�شهر اأيلول 2014 والعمل على تنفيذها   -6

بنجاح.
�شبط �شجالت اجلودة ومراقبة النوعية والنماذج يف امل�شت�شفى واإعادة درا�شتها وتوفريها.  -7
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العتماد الوطني HCAC: ا�شتمرارّية العمل على حتقيق املعايري واحل�شول على العتماد  .2
مراجعة معايري العتماد الوطنّية )الن�شخة الّثالثة( ودرا�شة املُ�شتجّدات على املعايري من خالل اللقاءات املتكررة للتعريف   -

باملوظفني املعنيني من الدوائر.
.)HCAC( العمل على حتقيق املتطلبات اخلا�شة باملعايري اجلديدة لالعتمادّية الوطنّية  -

-  اإعداد للّتقييم ن�شف املُّدة )Med point assessment( خالل �شهر كانون ثاين 2014 من قبل جمل�س اعتماد املوؤ�ّش�شات 
ال�شحّية يف 2014/1/23 بنجاح.

ال�شتمرار بعملية املراقبة لتطبيق املعايري وخالل جولت اجلودة.  -

 :2013 )NPSGs( اأهداف �شالمة املر�شى الوطنّية  .3
ت�شكيل الفرق اخلا�شة للعمل على الأهداف الوطنية 2013. 	●

.2013 )NPSGs( ا�شتكمال حت�شري متطلبات اأهداف �شالمة املر�شى 	●

التن�شيق لزيارة مقيمي جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية HCAC التي متت يف ني�شان/2014. 	●

حت�شيل �شهادة الأهداف الوطنية )NPSGs( بنجاح لعام 2013. 	●

العتمادالدويل JCI: العملعلىحتقيقاملعايريواحل�شولعلىالعتماد كمركز طبي اأكادميي :  .4
 )SIP( )Strategic Improvement plan( ا�شتكمال متطلبات احل�شول على �شهادة العتمادية الدولية واإر�شال خطة العمل 	●

لهيئة العتماد الدويل يف �شهر كانون اأول 2014.
و�شع اخلطة التنفيذية لتحقيق معايري العتماد الدويل والإ�شراف على تطبيقها . 	●

العمل عل ىحتقيق املعايري بالتعاون مع الإدارة العليا والدوائر واللجان ذات العالقة وكافة فئات العاملني يف  امل�شت�شفى. 	●

حتديث كافة الوثائق اخلا�شة بتحقيق املعايري ) �شيا�شات وخطط ........الخ(. 	●

التوا�شل امل�شتمر مع اجلهة املانحة )JCI( من خالل المييالت وال�شتجابة لهم. 	●

املراقبة امل�شتمرة لالأداء لتحقيق متطلبات معايري العتمادية والدولية. 	●

5. اله�شب HACCP: املوا�شفةاخلا�شةب�شالمةالغذاء
ال�شتمرار يف العمل على حتقيق املعايري بالتعاون مع املعنيني من الإدارة العليا ودائرة اخلدمات الفندقية و دائرة الهند�شة   -1

وال�شيانة والت�شغيل.
التوا�شل امل�شتمرمع ال�شركة املانحة لل�شهادة.  -2

عمل اجلولت امل�شتمرة والتدقيق الداخلي الالزم للمحافظة وت�شويب املخالفات ومتابعتها يف حال حدوثها والتن�شيق ملواعيد   -3
الزيارات اخلا�شة باله�شب مع ال�شركة املانحة

.)S.O.Ps جتهيز ومراجعة وحتديث كافة الوثائق اخلا�شة بتحقيق املعايري ) دليل اله�شب  -4
اإعداد خطة التدقيق اخلا�س بنظام اله�شب ومتابعة تطبيقها.  -5

متابعة مالحظات املدققني على النظام لتعزيز الفهم ال�شليم ملتطلبات املعايري ومتابعة تنفيذ املخالفات اإن وجدت.  -6
. )HACCP( ال�شركة املانحة لل�شهادة �شالمة الغذاء )TUV( الرتتيب للزيارة الدولية ل�شركة  -7

العمل على اإعداد خطة العمل نتيجة املالحظات الواردة من �شركة )TUV( ب�شهر اأيلول 2014.
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ثانيًا: جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتمّيز الأداء احلكومي وال�شفافية وجائزة املوظف املتميز:
1- جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي: 

الأداء  لتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة  يف   )2015-2014( لعام  التوايل  على  الثالثة  للمرة  امل�شت�شفى  ي�شرتك  	●

احلكومي وال�شفافية والتي تهدف اإلى ن�شر ثقافة التميز يف الأردن يف القطاع العام ، ويحر�س امل�شت�شفى من خالل 
ا�شرتاكه باجلائزة اإلى ال�شعي لتقدمي اخلدمة الأف�شل ملتلقي الرعاية الطبية والأكادميية من مواطنني وطالب وتعزيز 

مفهوم ال�شراكة مع املجتمع ومبداأ ال�شفافية املطلقة املقرونة مببداأ وحتمل م�شوؤولية الإجناز .
ت�شكيل فرق متابعة معايري اجلائزة بناًء على املعايري اجلديدة. 	●

الرتتيب مع ممثلي مركز جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز وعقد تدريب وعر�س موجز �شريع على معايري اجلائزة  	●

اجلديدة.
التن�شيق لجتماعات روؤ�شاء واأع�شاء الفرق ملعايري اجلائزة. 	●

تزويد اللجان باملعلومات ال�شرورية ملعاير اجلائزة والتقارير التقيمية. 	●

2- جائزة املوظف املُتمّيز:
تقوم جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية �شمن فئة املوظف احلكومي املتميز بتكرمي املوظف 

املتميز وذلك للفئات التالية : جائزة املوظف القيادي /واملوظف الإداري/واملوظف املُ�شاند.
:)Monitoring( ثالثًا: القيام باملراقبة امل�شتمرة لالأداء

يقوم املكتب بتحديد مواطن ال�شعف و فر�س التح�شني وذلك من خالل مدخالت التح�شني املختلفة:
 جولت اجلودة عددها )323(.

اإعداد درا�شات ر�شا املر�شى )2( . 	●

اإعداد درا�شات ر�شا املوظفني )1( 	●

حتليل احلوادث العر�شية )4(. 	●

حتليل ال�شكاوي والقرتاحات وال�شكر )4(.  	●

ومن خالل متابعة موؤ�شرات الأداء ال�شريرية والإدارية ويتم اإر�شال تقارير باملخالفات لالإدارة العليا ليتم خماطبة الدوائر وطلب 
اخلطط الت�شحيحية الالزمة من املعنيني ويتم العمل على متابعتها با�شتمرار.

رابعًا: موؤ�ّشرات قيا�س الأداء:
موؤ�شرا  امل�شت�شفى،تت�شمن  يف  راملختلفة  الدوائ  مع  بالتعاون  الت�شغيلي  الأداء  قيا�س  و�شتني(موؤ�شر  قيا�س)خم�س  يتم  	●

اإكلينيكياً و اإداريًا. يتم لقيا�س ملعظم هذ هاملوؤ�شرات �شهريًا وب�شورة منتظمة،ويتم حتليل هذه املوؤ�شرات كل ثالثة اأ�شهر 
واإر�شال تقارير اجلودة لكافة دوائر امل�شت�شفى، وتعد عملية متابعة هذه املوؤ�شرات الطريقة الأمثل للتاأكد من قيا�س الأداء 

املوؤ�ش�شي. 
اإعداد موؤ�شرات الأداء الرئي�شية والإ�شرتاتيجية للم�شت�شفى.  	●

مراجعة واإعادة تقييم موؤ�شرات الأداء الت�شغيلية. 	●

ة بالزبائن الداخليني واخلارجيني: خام�شًا: درا�شات الر�شا اخلا�شّ
درا�شات ر�شا املر�شى: تت�شّمن هذه الّدرا�شات املر�شى املُقيمني يف املُ�شت�شفى واملر�شى املُراجعني للعيادات اخلارجّية.  حيُث   -1

يتم جمع البيانات ب�شكل م�شتمر وحتليلها كل �شّتة اأ�شهر من اأجل اّتخاذ اخلطوات الّتح�شينّية الالزمة.
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درا�شات ر�شا املُوّظفني بكاّفة فئاتهم: تكُمن اأهمية هذه الدرا�شة يف ارتباطها مبعايري الأفراد حيث يتم تنظيم وتنفيذ وحتليل   -2
هذه الّدرا�شات مّرة كل �شنة من قبل مكتب اجلودة. 

اإعداد درا�شة ر�شا املر�شى عن الخت�شا�شني يف امل�شت�شفى.  -3
اإعداد ا�شتبيان مف�شل لدرا�شة ر�شا الأطباء يف امل�شت�شفى للمرة الأولى.  -4

اإعداد درا�شة ر�شا املوظفني بكل فئاتهم يف �شهر اأيلول 2015.  -5
اإعداد ا�شتبيانات لعمل لدرا�شة مف�شلة للر�شا عن كافة اخلدمات للدوائر التي تتعامل مع املر�شى ب�شكل مبا�شر.  -6

�شاد�شًا: مراجعة امللفات الطبية:
عمل درا�شة مراجعة امللفات )Chart review( واإ�شدار نتائج ُمراجعة امللّفات الطبّية كل �شهر وب�شورة دورّية، ويتم اإر�شال  	●

نتائج الّتحليل للّدوائر الطبّية كل ثالثة اأ�شهر.
و�شع الآلّيات اجّلديدة واملُنا�شبة للتاأّكد من اكتمال التوثيق الطبي للتاأكد من حتقيق متطلبات التوثيق ال�شليم. 	●

متابعة متطلبات ختم امللف الطبي من قبل الأخ�شائيني على مناذج الدخول، ورقة العمليات، وملخ�س اخلروج. 	●

�شابعًا: احلوادث العر�شّية:
اأ�شهر، وت�شنيفها ح�شب نوع احلادث و�شّدته ومكان وقوعه ويتم طلب  ة باحلوادث العر�شّية كل ثالثة  حتليل البيانات اخلا�شّ

اخلّطة الّت�شحيحّية من املعنّيني وُمتابعة اّتخاذ الإجراءات الّت�شحيحّية الالزمة املبنّية على ذلك.
ثامنًا: ال�شكاوى والقرتاحات وال�شكر:

حتليل ال�شكاوى والقرتاحات ب�شكل ربع ون�شف �شنوي وب�شكل م�شتمر واإر�شالها اإلى الدوائر املعنية وطلب اخلطط الت�شحيحية  	●

الالزمة.
اإعداد اإح�شائية بكتب ال�شكر الواردة للموؤ�ش�شة وتبويبها. 	●

تا�شعًا: م�شاريع حت�شني اجلودة يف امل�شت�شفى
التذوثيق يف امللف الطّبي.   -1

ة بالعملّيات القي�شرّية. تقليل ن�شبة العدوى املُكت�شبة يف امل�شت�شفى اخلا�شّ  -2
زيادة ن�شبة اللتزام بغ�شل الأيدي.  -3
تقليل حوادث الإ�شابة بوخز الإبر.  -4

تقليل ن�سبة تعر�س املر�سى لل�سقوط يف امل�ست�سفيات.  -5
تقليل ن�شبة التقرحات املكت�شبة يف امل�شت�شفى.  -6

. )Medication Reconciliation( حت�شني عملية مطابقة الأدوية  -7
.)Zero tolerance  for work place violence( رف�س العنف يف بيئة العمل  -8

اإدارة الأمل وا�شتحداث )Guidelines( وتدريب الفئات املعنية من الأطباء والتمري�س على ذلك.   -9

عا�شرًا: ال�شيا�شات والإجراءات واآليات العمل:
مّت حتديث ) 10( �شيا�شات. 	●

ا�شتحداث اآليات عمل ISO map وعددها )9(. 	●

ا�شتحداث SOP لدائرة املختربات + التغذية )50(. 	●
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احدى ع�شر: ن�شاطات عاّمة:
عمل حملة توعية لتعريف املوظفني وكافة اأفراد امل�شت�شفى بيوم التغيري. 	●

امل�شاركة يف يوم التغيري 2014/11/19 والذي اأطلق كمبادرة جلميع القطاع ال�شحي من قبل �شمو الأمرية منى احل�شني  	●

التن�شيق مع جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية وح�شور التدريب اخلا�س بيوم التغري. 	●

ال�شتجابة ملتطلبات يوم التغيري. 	●

عمل توعية ) بيوم التغري( وجتميع املبادرات املتميزة. 	●

جتميع عدد كبري من املبادرات املتميزة واإدخالها اإلكرتونيًا على املوقع اللكرتوين اخلا�س بذلك. 	●

عقد اجتماع مع عطوفة املدير العام واملوظفني اأ�شحاب املبادرات املتميزة 	●

ت�شوير وتوثيق ومتابعة الأن�شطة املنعقدة واملبادرات التي مت عملها بيوم التغري. 	●

م�شاركة املكتب يف موؤمتر التمري�س الأول الذي اأقام يف م�شت�شفى اجلامعة بتاريخ 2014/10/27 	●
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اثنا ع�شر: التدريب:
اجلدول التايل يو�شح اأهم اأن�شطة التدريب التي قام بها املكتب خالل العام 2014:

العددالفئة التي مت تدريبهامو�شوع التدريب 
حما�شرات توعية بخ�شو�س الأهداف 

الوطنية:

مطابقة الأدوية- 

اإدارة الأمل- 

العنف- 

الأطباء

التمري�س

عالج طبيعي

خمتربات طبية

خدمات فندقية

خدمات م�شاندة

188

231

148
متري�س + موظفني الربنامج التعريفي للموظفني اجلدد

اأطباء

162

68
حما�شرات توعية بخ�شو�س متطلبات 

العتماد
348طالب طب اأ�شنان

الدائرة الطبيةحما�شرات بنك الدم واجلودة

الأطباء

70

حما�شرات توعية )لطالب التمري�س 
اإدارة( 

11طالب كلية التمري�س

 Quality()حما�شرات بخ�شو�س
objectives

التمري�س

م�شئولت ا|لأق�شام

27

 Clinical( + متطلبات التوثيق الطبي
)Note

200الأطباء املقيمني

1453املجمــــــــــــــــوع
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مكتب ال�شالمة العاّمة

م�شاعد املدير: ال�شّيد اأمين الب�شري. 	●

عدد املوظفني: )3(. 	●

اأُن�شئ مكتب ال�ّشالمة العاّمة يف العام 2008، وبا�شر مهامه يف جمال �شمان ال�ّشالمة العاّمة يف بيئة امل�شت�شفى كاّفة.

اإجنازات املكتب للعام 2014:
امل�شاركة الفاعلة يف درا�شة عطاءات وموا�شفات جتهيزات ال�شالمة واآلّيات ا�شتالمها, ومنها:  -1

النظام  فعالية  من  التاكد  خطة  �شمن  ادراجه  ومت  املطبخ  يف   )wet chemical( التلقائي  الطفاء  نظام  وا�شتالم  تركيب   -
)التفقد ال�شهري( .

ا�شتالم نظام انذار احلريق اجلديد يف مبنى العيادات اخلارجية والتوا�شل مع ال�شركة املوردة للعمل على احلد من النذارات   -
الوهمية .

و�شع ا�شرتاطات ال�شالمة اخلا�شة برتكيب نظام انذار مبكر لت�شرب الغازات الطبية يف تعقيم العيون خا�س بغاز ) ايثيلني   -
اوك�شيد ( وهو غاز عايل ال�شمية و�شريع ال�شتعال .

كادر مكتب  قبل  وبجهد مميز من  التكاليف  باقل  والبيولوجية اخلطرة  الكيماوية  بالن�شكابات  كيتات خا�شة  اإعداد وجتهيز   -
ال�شالمة العامة والبيئة �شملت:

تزويد طوابق املر�شى والوحدات املتخ�ش�شه بــ )16( كيت كيماوي يحتوي على قناع مع فلرت ي�شتخدم يف احلرب الكيماوية   -
.)Fall Face mask(

املنزيل(  والتدبري  النظافة  )�شعبة  الفندقيه  لدائرة اخلدمات  وت�شليمها  بيولوجي  كيت  و)41(  كيماوي  كيت  جتهيز )43(   -
ل�شتخدامه يف ان�شكابات مواد التنظيف الكيماوية والن�شكابات الدموية من املر�شى .

اأ�شطح العمل يف ق�شم  )ATP( اخلا�س بالك�شف املبكر عن التلوث اجلرثومي على  اإعداد املوا�شفات اخلا�شة ب�شراء جهاز   -
التغذية ووحدة غ�شيل الكلى.
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الّتدريب والّتثقيف على خمتلف خطط الطوارئ وا�شرتاطات ال�شالمة:  -2
واملخاطر  احلريق  من  والوقاية  العامة  ال�شالمة  خطط  على  والدارية  والفنية  الطبية  الكوادر  من  موظفًا   )2158( تدريب   -

املهنّية.
تدريب )1953( موظفًا من الدوائر املعنية يف خطة ادارة النفايات الطبية اخلطرة.  -

تدريب )410( طالبًا من كلية الطب وطب ال�شنان والتمري�س وال�شجالت الطبية وغريهم على خطط ال�شالمة واملخاطر   -
املهنية والوقاية من احلريق. 

عقد دورات متقدمة )عملي / نظري( يف مدرج امل�شت�شفى بالتعاون مع جهات خارجية معتمده كمديرية �شحة البيئة / وزارة   -
ال�شحة لتدريب الكوادر العاملة املعنيه يف خطة فرز النفايات اخلطرة ودفاع مدين غرب عمان لتدريب الكوادر كافة على 
ا�شرتاطات ال�شالمة والوقاية من احلريق نظري مع تطبيق عملي على عملية الطفاء للحريق يف دفاع مدين اجلامعة الأردنية.

تن�شيق وطباعة وتوزيع ن�شرات توعيه وار�شاد خا�شة )بفرز النفايات الطبية، تفعيل خطة احلريق، املخاطر املهنية يف بيئة   -
العمل، ا�شتخدام طفاية احلريق، لوحات حتذيرّية، عنونة الأق�شام والوحدات املُختلفة(.

حتديد  يف  العملية  واملهارات  اخلربات  لكت�شاب  طويلة  لفرتات  والبيئة  العامة  ال�شالمة  مبكتب  خارجيني  متدربني  التحاق   -
وحتليل املخاطر املهنية يف بيئة العمل:

تدريب مهند�شة تخ�ش�س هند�شة �شناعية ملدة 4 اأ�شهر. 	●

تدريب مراقب �شحة عامة ملدة 6 اأ�شهر )قيد التدريب(. 	●

م�شاركة كادر مكتب ال�شالمة بدورة تدقيق اله�شب ودورة اليزو ودورة ا�شرتاطات اله�شب التي عقدتها �شركة )TUV( ال�شركة   -
.)HACCP( املخت�شه يف منح امل�شت�شفى �شهادة اله�شب

ة: العتمادات الدولية والوطنية والرتاخي�س اخلا�شّ  -3
امل�شاركة يف دعم كلية طب وجراحة ال�شنان يف برنامج اعتماد طب ال�شنان ) العتماد الوروبي ( وتقيم كافة ا�شرتاطات   -
ال�شالمة من خالل عمل جولت ميدانية للتاكد من جاهزية وتوفر متطلبات ال�شالمة العامة بال�شافة الى تدريب الكوادر 
العاملة وطلبة طب وجراحة ال�شنان �شنة رابعة وخام�شة واطباء المتياز واملقيمني على خطط ال�شالمة العامة وعمل مترين 

اخالء وهمي كامل لكافة مرافق وعيادات طابق )-2( الأ�شنان حتت اإ�شراف كادر مكتب ال�شالمة العامة والبيئة.
املُ�شاركة الفاعلة يف برنامج اعتماد املختربات الطبية من قبل موؤ�ش�شة الغذاء والدواء وتقدمي كاّفة الت�شهيالت الالزمة من   -

قبل كادر مكتب ال�شالمة العامة والبيئة لجناح برنامج اعتماد املختربات الطبية.
العمل على اإعادة ترخي�س ح�شانة م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية من قبل وزارة التنمية الجتماعية بالتن�شيق مع دفاع مدين /   -

غرب عمان بعد ا�ستكمال كافة �سروط ال�ّسالمة العامة املطلوبة.

الدرا�شات والتحليل الح�شائي ملتطلبات ال�شالمة املهنّية:  -4
درا�شة حتليل املخاطر املهنية يف بيئة العمل )Risk Assessment( وحتديد اهم املخاطر التي يتعر�س لها العاملني واخلطة   -

الت�شحيحية للحد من هذه املخاطر . 
درا�شة ا�شابات العمل التي تعترب مقيا�س معتمد لدى ال�شمان الجتماعي ووزارة العمل يف حتديد م�شتوى ال�شالمة العامة   -
يف م�شت�شفى اجلامعة من خالل ح�شاب معدل التغيب والذي اظهر انخفا�س ملحوظ يف معدل التغيب عن العام ال�شابق مما 
يوؤ�شر الى ارتفاع م�شتوى ال�شالمة نتيجة جهود كادر مكتب ال�شالمة العامة والبيئة يف التدريب والتاهيل للكوادر العاملة وتوفري 

متطلبات ال�شالمة العامة.
درا�شة خا�شة ب�شالت النفايات الطبية ذات املوا�شفات املطلوبة ) لونها ا�شفر ولها غطاء علوي ( التي مت توريدها للم�شت�شفى   -
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ودائرة  التمري�س  دائرة  مع  بالتعاون  املتخ�ش�شه  الطبية  والوحدات  الطوابق  يف  توزيعها  واماكن  اعداد  حتديد  مت  حيث 
اخلدمات الفندقية.

متارين الخالء الوهمية داخل وخارج امل�شت�شفى:  -5
ان�شكاب مواد كيماوية ون�شوب حريق يف ق�شم  الّتوليد وحديثي الولدة كامال نتيجة  اإخالء وهمي ملبنى  القيام بعمل مترين   -
اخلداج وحتت ا�شراف وتقييم مدير مديرية دفاع مدين غرب عمان الذي ابدى اعجابه بجهود مكتب ال�شالمة العامه والبيئة 
يف تدريب العاملني وتوفري كافة جتهيزات الوقاية من احلريق وعلى �شرعة جتاوب الكوادر الطبية والتمري�شّية الدارية يف 
ا�شتخدام معّدات اإخماد احلريق واإخالء املر�شى والعاملني من كامل املبنى يف وقت قيا�شي اإلى منطقة الإخالء الآمنة وق�شم 

الّطوارئ.
عف  املُ�ساركة يف برنامج اإخالء مطار امللكة علياء الّدويل وتقدمي االقرتاحات واحللول وو�سع االإجراءات التح�سينّية لنقاط ال�سّ  -
التي مت مالحظتها اأثناء القيام بعمل التمرين الوهمي ) يف مدرج املطار( وذلك من خالل ال�شتفادة من خربة كوادر مكتب 

ال�شالمة العامة والبيئة يف عمل مترين الإخالء الوهمّية ملباين املُ�شت�شفى املُختلفة. 

ة مبتطلبات ال�شالمة العامة: الأعمال اخلا�شّ  -6
للفح�س  �شهرية  عينات   )4( وعمل  العام  مدار  على  عينات   )3( مبعدل  الكيماوي  الفح�س  ال�شرب  مياه  فحو�شات  عمل   -
اجلرثومي بتكلفة اجمالية )1020( دينار حيث مت عملها بالّتعاون مع مديرية �شحة البيئة / ق�شم خمتربات املياه ) وزارة 

ال�شحة(.
 )code green( والن�شكابات الكيماوية والبيولوجية  )code red( امل�شاركة يف فرق انذارات الطوارئ وخا�شة انذار احلريق  -

والتعامل معها مبهنية عالية.
حتديث خطط ال�شالمة العامة والبيئة خ�شو�شا خطة الكوارث الداخلية واخلارجية.  -

اإجراء جوالت امل�سح امليداين لكافة مرافق ومباين امل�ست�سفى للتاأكيد على تطبيق متطلبات و�سورط ال�سالمة العامة وجاهزية   -
اجهزة النذار والوقاية من احلريق.
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مكتب املعلومات واحلا�شوب

مدير املكتب: ال�شّيدةبيان توم. 	●

م�شاعد املدير: ال�شّيد اإيهاب العواملة. 	●

عدد املوّظفني: )18(. 	●

اأهم الإجنازات خالل عام 2014:
املري�س  م�شتوى  على  تف�شيلية  قيود  خالل  من  وذلك  املالية  املطالبات  بنظام  خا�شة  �شا�شات  برجمة  من  النتهاء   -
)داخلي،خارجي( وقيود جتميعية على م�شتوى الق�شم حيث يتم عك�شها على �شا�شات خا�شة للتدقيق بني املجاميع والتفا�شيل 
من قبل الدائرة املالية بال�شافة اإلى عمل بع�س التدقيقات التي ت�شاعد موظف الدائرة املالية يف عملية التدقيق،  ومن ثم 
ربط �شا�شة القب�س يف ال�شندوق الرئي�شي مع هذه ال�شا�شات حيث ل يتم القب�س اإل بعد التاأكد من تدقيق املطالبة على جميع 
امل�شتويات.حيث ينتج من خالل هذا امل�شروع  تقرير يبني مطالبة كل جهة  تاأمني  ب�شكل تف�شيلي على م�شتوى ال�شهر وال�شنة، 
حيث كان يتطلب اإعداد هذا التقرير اأكرث من اأ�شبوع ليتم اإعداده من قبل الدائرة املالية بال�شافة اإلى دقة البيانات. وقد مت 

برجمتها حاليا لل�شركات فقط و�شيتم تعميمها لحقا على جهات التاأمني املختلفة. 
عمل �شا�شات خا�شة لدائرة املوارد الب�شرّية يتم من خاللها طباعة قوائم لالأطباء المتياز واملقيمن ح�شب و�شع املوظف، ومن   -
ثم العمل على اإدخال الإجراءات الإدارية املنا�شبة لهم اعتبارا من تواريخ معينة يتم اإدخالها من قبل دائرة املوارد الب�شرّية، 
ومن ثم عك�شها على ملفاتهم من ناحية مالية، حيث مت بهذه ال�شا�شة اخت�شار الكثري من القوائم التي يتم طلبها ب�شكل دوري 

من مكتب احلا�شوب بالإ�شافة اإلى دقة ادخال البيانات وتوثيقها.
تعديل اآلية احت�شاب الزيادات ال�شنوية للموظفني املوقوف ترفيعهم ب�شبب املوؤهل العلمي حيث مت ا�شافة فرق الراتب الأ�شا�شي   -
كعالوة منف�شلة على بنود العالوات مع الأخذ بعني العتبار انعكا�س الراتب الأ�شا�شي بالإ�شافة اإلى الفرق على جميع 

العالوات.
عمل �شا�شة يتم من خاللها ربط احلوالت البنكية مع الفواتري.  -

تغيري ن�شبة ال�شمان الجتماعي للموظفني مع الأخذ بعني العتبار كل تاأثرياتها وعمل �شا�شات خا�شة للتدقيق.  -
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�شا�شة خا�شة بت�شويات الـتامني ال�شحي تعك�س مبا�شرة على احت�شاب الرواتب حتى ل تكون ب�شكل يدوي حيث كانت �شابقا تتم   -
ب�شكل يدوي.

حو�شبة عقود الطباء و العاملني وحو�شبة نظام اجلامعة و امل�شت�شفى.  -
ربط نظام الإجازات بدون راتب مع نظام الّدائرة املالّية.  -

حو�شبة جداول املفا�شلة.  -
حو�شبة تعيني اأطّباء العمل اجّلزئي.  -

مّتت حو�شبة clinical Notes يف العيادات اخلارجية.  -
مّتت حو�شبة تقارير التنظري.  -

دمج �شا�شات املرافقني.  -
دمج �شا�شات بنك الدم.  -

متت حو�شبة طلبات املخترب احلالية واملوؤجلة.  -
مّتت حو�شبة نظام املّحا�شبة يف دائرة الّطوارئ.  -

تعديل �شا�شة بيانات املري�س الأ�شا�شّية-عيادات وربطها بالقب�س لغايات املحا�شبة من قبل الكتبة ل�شمان الدقة يف املحا�شبة.  -
اإعداد �شا�شة خا�شة بالعمليات بحيث يقوم الكاتب واملمر�س والفني بتحديد اأوقات دخول املري�س بدءا من ا�شتدعائه الى   -
غرفة النعا�س ووقت دخوله الى العمليات وخروجه منها ووقت دخوله لغرفة النعا�س لغاية وقت خروج املري�س لغرفته يف 

الطابق.
اإعداد �شا�شة عر�س الكرتونية يتم عر�شها يف غرفة الإنتظار اخلا�شة مبرافقي املر�شى حيث تعر�س مكان وجود املري�س يف   -

العمليات والإنعا�س ويتم حتديثها ب�شكل تلقائي.
اإعداد �شا�شة خا�شة للعمليات للحالت الطارئه حيث يقوم الطبيب بادخال حالة مري�س احلالة الطارئه ونوع التخدير.  -

اإعداد �شا�شة عر�س ملمر�شي العمليات تظهر مر�س احلالت الطارئة ملونه ح�شب حالة املري�س باللون الأحمر اأو الأخ�شر اأو   -
الأزرق ويتم حتديثها ب�شكل تلقائي. 

اإعداد �شا�شتني لنقل الدم وم�شتقاته للمر�شى املنومني يف امل�شت�شفى ومر�شى الطوارىء والعيادات بحيث مت دمج هذه ال�شا�شة   -
ب�شا�شة واحدة يتم �شبطها من خالل حالة املري�س التي يدخلها الطبيب ويتم حتديد )type of cross match( للمري�س ونوع 

الدم املطلوب والكميه . ومت اإعداد user manual  لل�شا�شتني.
اإعداد اليه بحيث يتمكن موظف بنك الدم من ال�شتعالم عن الوحدات املطلوبة من قبل الطبيب ليقوم بتجهيزها.  -

اإعداد اليه لتتبع مراحل  )Cancer Treatment Plan(، حتى يتمكن الطبيب من  اإعداد �شا�شة خلطة عالج ال�شرطان  مت   -
عالج مر�شى ال�شرطان.

العمل على حل م�شكلة تتعلق بقاعدة البيانات )working( والتي كانت تعيق �شري العمل.  -
العمل على اامل�شاركة يف جلان متعددة تتعلق مبو�شوع حو�شبة القطاع ال�شحي –حكيم- ومدى امكانية امل�شاركة يف تطبيقه يف   -

م�شت�شفى اجلامعة.
حو�شبة �شا�شة مطابقة الأدويةعند دخول املري�س اإلى امل�شت�شفى.  -

العمل على حو�شبة اأدوية اخلداج بحيث يتم حتديد اجلرعات التي يجب اأن توؤخذ حا�شوبيًا.  -
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مكتب الّتدريب والّتطوير والّتخطيط

ُم�شاعد مدير املكتب: ال�شيد علي القرنة. 	●

يعمل مكتب التدريب والتطوير املعني بو�شع خطة التدريب ال�شنوية املبنية على تقييم الحتياجات التدريبية للموظفني التي ُتعّبئ 
�شنوّيًا من خالل مدراء الدوائر عن طريق منوذج الحتياجات التدريبية حيث اأّن الغر�س منها هو �شد الفجوة املوجودة بني الداء 

الفعلي للم�شت�شفى والداء املرغوب به لرفع م�شتوى ر�شا امل�شتفيدين من خدمات امل�شت�شفى.

اإجنازات املكتب �شنة 2014:
تدريب )301( موظفًا من موظفي املهن الطبية على الإنعا�س القلبي الرئوي الأ�شا�شي واملتقدم.  -1
اإر�شال )17( موظفًا من كوادر امل�شت�شفى اإلى )7( دورات وور�شات عمل داخل وخارج الأردن.    -2

املُ�شاركة يف معايري جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز:   -3
  - جلنة معيار الأفراد.
  - جلنة معيار املعرفة.

عمل حمتوى و�شف دبلوم مهني تدريبي وتوزيعه على دوائر ومكاتب امل�شت�شفى كنموذج لعمل دبلوم مهني وح�شب التخ�ش�شات   -4
املختلفة للدوائر واملكاتب. 

م�شاركة بع�س الدوائر يف ت�شميم الدبلوم املهني التدريبي اخلا�س بدوائرهم  مثل دائرة اخلدمات الفندقية ودائرة املوارد   -5
الب�شرية.

القيام بجولت تدقيق و�شمن معايري اليزو وح�شب برنامج م�شبق من مكتب اجلودة مثل التدقيق على مكتب ال�شالمة العامة   -6
،ق�شم العمليات اليومية، وق�شم اخلداج.

حتديد الحتياجات التدريبية لكافة دوائر ومكاتب امل�شت�شفى.  -7
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الّطموحات والّروؤى املُ�شتقبلّية:
امل�شت�شفى  الإلزامية يف  الدورات  ال�شحيه على  ال�شحيه وغري  التخ�ش�شات  يتم تدريب )748( موظفًا من خمتلف  �شوف   -1

وح�شب التق�شيم التايل :
ائيني واملقيمني اجلدد ومن هم بحاجة لتجديد �شهادة وتدريب يف جمال النعا�س القلبي الرئوي  تدريب الأطّباء الأخ�شّ اأ. 

الأ�شا�شي ويبلغ عددهم )457(.
تدريب مقيمي الطوارئ والباطني على الإنعا�س القلبي الرئوي املُتقّدم ويبلغ عددهم )54(. ب. 

تدريب كوادر املهن الطبية املُعّينني حديثًا ومن هم بحاجة لتجديد تدريب على الإنعا�س القلبي الرئوي الأ�شا�شي ويبلغ  ج. 
عددهم )213(.

تدريب كتبة العيادات والدخال على النعا�س القلبي الرئوي ال�شا�شي ويبلغ عددهم )60(. د. 
متابعة امل�شاركة يف معايري جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز.   -2

متابعة م�شروع ان�شاء مركز انعا�س احلياة املعتمد من منظمة القلب الأمريكية.  -3
توفري فر�س تدريب لكوادر امل�شت�شفى وح�شب الحتياجات التدريبية الواردة من مدراء الدوائر / املكاتب.  -4
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مكتب البحث العلمي

مدير املكتب: د. ماأمون اأهرام. 	●

�شكرترية املكتب: نهى الفقهاء. 	●

�س للبحث العلمي والذي بداأ عمله  بداأ م�ست�سفى اجلامعة االأردنّية مبهمة تطوير الن�ساط البحثي عن طريق اإن�ساء مكتب متخ�سّ
يف �شهر متوز من عام 2014، ويعمل املكتب كمظلة للجان البحثية املختلفة كلجنة البحث العلمي واللجنة املوؤ�ش�شية للدرا�شات الدوائية 

وجلنة اأخالقيات املهنة.
 ومت ت�شكيل جلنة ا�شت�شارية للمكتب ت�شم:

اأ.د. حممود اأبو خلف / رئي�شًا.  -
اأ.د. اأمرية امل�شري / ع�شوًا.  -

اأ.د. مالك جويعد / ع�شوًا.  -
اأ.د. فالح ال�شواعري / ع�شوًا.  -

اأ.د. �شوقي �شالح / ع�شوًا.  -
د. اأمين عارف / ع�شوًا.  -

ويعترب هذا املكتب نقطة و�شل اأولية مع الباحثني، حيث يقوم باملهام التالية: 
تقدمي خدمات اإدراّية واإجرائّية وعلمّية للباحثني. 	●

تعريف الباحثني بالفر�س البحثّية وربط امل�شاريع البحثّية بالباحث املنا�شب. 	●

التاأكد من مراجعة �شريعة وكفوؤة للم�شاريع البحثّية.  	●

موا�شلة التقّيد بالقوانني والتعليمات الر�شمّية واجلامعّية املتعلقة باإجراء الأبحاث. 	●

حماية حقوق ورفاهّية الأفراد امل�شاركني بالأبحاث. 	●

جذب الدرا�شات الدوائّية اخلارجّية. 	●

اإن�شاء وتطوير واملحافظة على عالقة فعالة ومثمرة مع ممّويل الدرا�شات ال�شريرّية. 	●

التفاو�س مع ممّويل الدرا�شات البحثية والباحثني على ميزانّية الأبحاث.  	●

ن�شر ثقافة الطرق الف�شلى لإجراء البحوث لتحقيق احلد الأق�شى من الكفاءة للن�شاطات البحثّية. 	●

تنظيم دورات تدريبّية للباحثني. 	●

توثيق الن�شاطات البحثّية واإن�شاء �شجل للدرا�شات الدوائّية يف امل�شت�شفى. 	●
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مكتب الّرقابة والّتدقيق

مدير املكتب: ال�شّيد كامل الدرابيع. 	●

عدد املوّظفني: )1(. 	●

يرتبط املكتب مبكتب املدير العام مبا�شرة، ويتوّلى املكتب القبام باأعمال الرقابة املالّية والإدارّية والفنّية والّتدقيق على كاّفة 
والأنظمة  والقوانني  ال�ّشيا�شات  وتطبيق  املنقولة  وغري  املنقولة  امل�شت�شفى  موجودات  حماية  اإلى  الهادفة  والإجراءات  املُعامالت  
النافذة يف  والّتعليمات  والأنظمة  القوانني  وُتعد  فيه،  الأموال  اإدارة  ل�شان ح�شن  وام�شت�شفى  بها يف اجلامعة  املعمول  والتذعليمات 

اجلامعة الأردنية مرجعّية الّتدقيق يف املكتب،اإ�شافًة اإلى الإجراءات الإدارّية والتنظيمّية الأخرى فيها.

يقوم مكتب الّرقابة والّتدقيق باملهام الّتالية:
يف  بها  املعمول  والّتعليمات  والأنظمة  القوانني  مع  وتوافقها  املُّتخذة  واملالّية  الإدارّية  الإجراءات  و�شالمة  �شّحة  من  الّتاأّكد   -1

اجلامعة وامل�شت�شفى.
الّتحّقق من �شّحة ودّقة الإجراءات املُحا�شبّية للُمعامالت واملُ�شتندات املالّية والوثائق املُعّززة لها واملتعّلقة بالإيرادات و�شبط   -2

الّنفقات.
املُ�شاركة يف اللجان املختلفة ومتابعة تو�شياتها وتنفيذها.  -3

امل�شاهمة يف تقدمي احللول والقرتاحات التي ت�شاهم يف تطوير ال�ّشيا�شات والإجراءات الهادفة لتح�شني الأداء والإنتاجّية.  -4
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مكتب ال�ّشوؤون القانونّية

املُ�شت�شار القانوين: املحامي عبد اهلل الكيالين. 	●

ُيقّدم املكتب امل�شورة والعون القانوين لإدارة امل�شت�شفى، فيما يُخ�س عالقة الإدارة بالعاملني والعك�س مبا ي�شمن حقوق وواجبات 
الّطرفني وم�شلحة العمل، ومبا ي�شمن حفظ املال املال العام وتقدمي اخلدمات الُف�شلى للمواطنني.

كما ُيقّدم املكتب الّراأي القانوين ب�شاأن ُمعامالت املُراجعني مبا ي�شمن لهم تقدمي خدمات اأف�شل، وتي�شري الأمور �شمن اإطار 
قانوين متطّور.

وتتمحور روؤية املكتب يف ظل التطّور العلمي يف جمايل الّطب والقانون اأن يكون هناك متّيز مبا ي�شمن عدم اللجوء للق�شاء ب�شاأن 
املُنازعات من خالل ن�شر الّثقافة القانونّية لدى العاملني، فيما يتعّلق باأعمال امل�شت�شفى وتقدمي خدمات �شمن منظومة قانونّية جاّدة. 



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
109

مكتب العالقات العامة

مديرة املكتب: الآن�شة نوزت اأبو الع�شل. 	●

رئي�س �شعبة ال�شتعالمات: ال�شّيد فرا�س ذيب. 	●

عدد املوّظفني: )12(.  
عمل مكتب العالقات العامة يف العام 2014 على ترجمة وتكري�س ر�شالة وروؤية واأهداف امل�شت�شفى من خالل ال�شعي احلثيث  	●

لتوثيق اأوا�شر التعاون مع اجلمهور اخلارجي املتمثل )باملر�شى واملراجعني والزوار( واجلمهور الداخلي واملتمثل )بالكوادر 
الطبّية والإدارية والفنية وامل�شاندة(، وقد �شاهم املكتب ممثاًل بفرعيه )ال�شتعالمات وخدمة اجلمهور، والإعالم والعالقات 
العامة( يف ا�شتقبال وتوجيه وم�شاعدة املر�شى واملراجعني والزوار على مدار ال�شنة، كما عمل املكتب كع�شو فاعل يف ا�شتقبال 
اإلى ما يرد  اإ�شافة  ومتابعة ومعاجلة ال�شكاوى واملقرتحات الواردة من خالل ال�شناديق، وعرب موقع امل�شت�شفى الإلكرتوين 
اإجراء الر�شد  Facebook الر�شمّية للم�شت�شفى وامل�شاركة يف اللجان اخلا�شة بهذا ال�شاأن، وعمل املكتب على  عرب �شفحة 

الإعالمي مبختلف اأنواعه من متابعة الإعالم بكافة اأنواعه )املطبوع، املقروء، امل�شموع، املرئي، واللكرتوين(.
نّفذ املكتب اأربعة اأيام طبّية خلدمة املجتمع املحلي يف املناطق ذات الحتياجات اخلا�شة والّنائية، وهي على النّحو التايل: 	●

يوم طبي يف حمافظة معان – بلدة الها�شمّية، بتاريخ 2014/1/11، ومت خالله ُمعاجلة )430( مري�شًا.  -
يوم طبي يف حمافظة الطفيلة – مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز، بتاريخ 2014/4/19، ومت خالله ُمعاجلة )667(   -

مري�شًا.
يوم طبي بالّتعاون مع �شابلة احل�شن يف حمافظة الكرك – منطقة الّطيبة، بتاريخ 2014/11/11، ومّت خالُله ُمعاجلة )400( 

مري�شًا.
)500( مري�شًا. ُمعاجلة  خالله  ومت   ،2014/11/11 بتاريخ  املن�شّية،  يوم طبي يف حمافظة املفرق – بلدة   -

كما كان للمكتب دور فاعل يف تنفيذ وتنظيم عدد من الفعاليات والن�شاطات العلمية والثقافية والجتماعية يف امل�شت�شفى،  	●

وهي:
يوم توعوّي خلدمة املر�شى واملجتمع املحّلي بعنوان )اإعرف اأكرث عن اأدويتك(، بتاريخ 2014/6/24.  -

حُما�شرة ملعايل الدكتور حممد نوح الق�شاة بعنوان “اأخالقّيات العمل”، بتاريخ 2014/10/14.  -
املوؤمتر الّتمري�شي الأّول للم�شت�شفى، بتاريخ 201/10/28.  -



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe 2014 …ƒ``````æ°ùdG ô```jô``≤àdG
110

ندوة حول الّتربع بالأع�شاء من الّنواحي الطبّية وال�ّشرعّية والقانونّية، بتاريخ 2014/10/29.  -
دورة تدريبّية حول التدّخل املبّكر لالأطفال ذوي الإعاقات املُتعّددة، بتاريخ 2014/11/1.  -

ا�شتقبال كافة الوفود الطبية والتمري�شية والجتماعية الزائرة للم�شت�شفى، من اأبرزها: 	●

زيارة وفد اأمريكي من USAID اإلى مبنى الّتوليد وحديثي الولدة، بتاريخ 2014/2/6.  -
زيارة وفد من وزارة ال�شحة العراقّية، بتاريخ 2014/3/5.  -

زيارة املُمّثل املُقيم للمكتب الّتجاري جلمهورّية ال�شني )تايوان(، بتاريخ 2014/6/19.  -
زيارة وفد عراقي – اأربيل، بتاريخ 2014/9/23.  -

عمل املكتب على الهتمام بكافة الأماكن العامة وا�شرتاحات املر�شى والغرف يف امل�شت�شفى وتنفيذ اجلولت امليدانّية امل�شتمرة  	●

لتح�شني اخلدمات املقدمة والتعاون يف حل امل�شكالت.  
اأ�شدر املكتب عددًا من املطبوعات وهي: )بو�شرت خا�س للموؤمتر الّتمري�شي الأّول، برو�شور خا�س بهذه املُنا�شبة(. 	●

اإعداد وحترير كافة الأخبار ال�شحفّية والتقارير اخلا�شة بن�شاطات امل�شت�شفى العلمية وال�شحية والجتماعية وتزويد و�شائل  	●

الإعالم بها وتقوية روابط التعاون مع مندوبي ال�شحف وو�شائل الإعالم وتغطية كافة الن�شاطات العلمية والطبّية اإعالمّيًا 
وتوثيقها بال�شور الفوتوغرافية.

ا�شتقبلت �شعبة ال�شتعالمات وخدمة اجلمهور من خالل موقعي العيادات اخلارجية والزوار ما يقارب )63038( ومت ر�شد  	●

وختم )31519( اإجازات مر�شية عن طريق العيادات.
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مكتب املدير العام

مدير املكتب: ال�شيد �شهم حما�شنة. 	●

عدد املوظفني: )10(. 	●

مكتب املدير العام:
تتمثل ن�شاطات املكتب يف اإجناز املعامالت الر�شمية، وت�شهيل مهمة مراجعي ديوان امل�شت�شفى، وتنفيذ متطلبات الكتب الواردة 
اإلى الديوان وال�شادرة بالإ�شافة اإلى اأعمال طباعة الكتب و�شياغتها وتنظيمها وعر�شها على املدير العام لإبداء توجيهاته واإ�شدار 

القرارات الالزمة. 

اأعمال الديوان املركزي: 
اأوًل : الربيد

ا�شتالم الربيد الوارد من اجلامعة عن طريق نظام الأر�شفة. اأ- 
ب-  فرز الربيد الوارد الر�شمي وغري الر�شمي، وتوزيع بريد الأطباء على ال�شناديق اإ�شافة اإلى بريد املوظفني الإداريني. 

توزيع الربيد ال�شادر واملوقع من مكتب عطوفة الأ�شتاذ الدكتور املدير العام للدوائر الر�شمية ورئا�شة اجلامعة واجلهات  ج- 
اخلارجية.

توزيع الكتب الر�شمية للدوائر املختلفة بامل�شت�شفى بعد اأر�شفتها واتخاذ الإجراء عليها. د- 
ثانيًا : الكتب الواردة  

تنظيم اأمور الربيد الر�شمي الوارد من ت�شجيله ، وختم باخلامت الر�شمي وت�شنيفه .  اأ- 
ب- تنظيم الكتب الواردة واإر�شالها اإلى مكتب املدير العام لإطالعه عليها ، واإبداء توجيهاته لإر�شالها اإلى الدوائر والأق�شام 

العاملة يف امل�شت�شفى لتنفيذ م�شمونها . 
ج- متابعة الكتب مع الدوائر والأق�شام

دـ- تثبيت القرار املتخذ من قبل املدير العام واأر�شفته على نظام الأر�شفة.
بلغ عدد الكتب الواردة اإلى الديوان خالل عام 2014 )8258( ثمامنائة اآلف ومئتان وثمانية وخم�شون كتابًا، والكتب الداخلية  	❖

)28982( ثمانية وع�شرون األف وت�شعمائة واثنان وثمانون كتابًا.
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ثالثًا :الكتب ال�شادرة 
تنظيم الكتب ال�شادرة مبوجب اأرقام مت�شل�شلة ومبرجعية مو�شوعية تتعلق باملو�شوع اخلا�س بكل كتاب )نظام الأر�شفة(. اأ- 

ب- تنظيم كتب ال�شمان الجتماعي وحفظها لت�شليمها ملندوب ال�شمان.
ت�شليم الكتب اإلى الدوائر ذات العالقة. ج- 

بلغ عدد الكتب ال�شادرة �شنة 2014 حوايل )1807( األف وثمامنائة و�شبعة كتابًا. 	❖

رابعًا: الإن�شاء 
�شياغة الكتب للرد على املرا�شالت الواردة داخلية اأو خارجية. اأ. 

املو�شوع  على  لالإطالع  املعنية  الدوائر  مدراء  على  لتوزيعها  ن�شخ  وت�شمينها  الر�شمية  للجهات  املوجهة  الكتب  �شياغة  ب. 
ومتابعتها. 

ج- تدقيق الكتب التي مت طباعتها واإر�شالها اإلى مكتب املدير للتوقيع. 
خام�شًا: الطباعة 

           اأعمال مكتب الطباعة:

يقوم مكتب الطباعة مبا يلي:
طباعة جميع الكتب الر�شمية الواردة اإليه من جهات عديدة وهي :- اأوًل: 

مكتب املدير العام.  -
التقارير الطبية.  -

كتب اللجان املختلفة.  -
كتب نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية.  -

كتب الديوان املركزي.  -
كتب مكتب ال�شوؤون القانونية.   -
كتب مكتب التدقيق والرقابة.   -

ثانيًا: تدقيق جميع الكتب املطبوعة من قبل م�شرفة الطباعة قبل ت�شليمها اإلى اجلهات املعنية.
.)ACCESS( ثالثًا:  حو�شبة بيانات التقارير الطبية على نظام

بلغ عدد الكتب املطبوعة للعام 2014 حوايل ) 13700 ( تقريبًا. 	❖

�شاد�شًا : خدمة اجلمهور 
تعبئة مناذج التقارير الطبية بعد التاأكد من �شخ�شية طالبها وتوثيق املعلومات ل�شمان قانونية الطلب . اأ- 

ب- ختم الإجازات املر�شية للمر�شى املنومني يف امل�شت�شفى 
ختم التقارير الطبية  ج- 

ا�شتالم املعامالت املختلفة التي يح�شرها اأ�شحابها باليد وتوجيههم ب�شاأنها .  د- 

التطلعات امل�شتقبلية 
تنظيم م�شار املعامالت الر�شمية ب�شكل موحد ملختلف الدوائر . اأ- 

ب- اعتماد النماذج املوحدة ملختلف املعامالت ملختلف الدوائر واخت�شار العمال الروتينية.
ج- العمل على ت�شحيح نظام الأر�شفة والدواوين ليوؤدي الغر�س املطلوب منه والعمل على حل م�شاكل نظام الأر�شفة.
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مكتب املر�شى العرب والأجانب

مدير املكتب: ال�شيد حممد الّنابل�شي 	●

عدد املوظفني: )1(. 	●

نظرًا لإقبال عدد كبري من املر�شى العرب للعالج يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ملا يتمّتع به امل�شت�شفى من خربات طبّية عالية 
لتفعيل عمل  واأي�شًا  العرب  الأ�شّقاء  �س خلدمة  تاأ�شي�س مكتب متخ�شّ امل�شت�شفى  اإدارة  ارتاأت  واإدارّية متمّيزة  فنّية  الكفاءة وكوادر 
واملالّية  والإدارّية  الطبّية  الإجراءات  وت�شهيل  الفندقّية  واخلدمات  ال�شحّية  الّرعاية  تقدمي  يف  والإ�شهام  املطلوب  بامل�شتوى  املكتب 

وُمتابعة �شوؤونهم �شواء عند ُقدومهم للُمعاجلة يف العيادات اخلارجّية اأو عند اإدخالهم للم�شت�شفى وكل ما يحتاجونه.
كما �شاهم املكتب يف ترويج وت�شويق امل�شت�شفى من خالل املر�شى العرب القادمني للم�شت�شفى وعرب املوقع الإلكرتوين والّت�شال 

املبا�شر وغري املبا�شر يف �شبيل ا�شتقطاب اأكرب عدد ممكن من املر�شى العرب والأجانب.

اأهم الإجنازات والتطّلعات:
اإن�شاء �شفحة متخ�ش�شة ملكتب املر�شى العرب والأجانب على املوقع الإلكرتوين للم�شت�شفى.  -1

امل�شاركة بربنامج عرب اأثري اإذاعة اجلامعة الأردنية، بهدف ا�شتقطاب اأكرب �شريحة من املر�شى العرب والأجانب املقيمني   -2
داخل الأردن.

ت�شويق وترويج خدمات امل�شت�شفى من خالل املر�شى القادمني ومرافقيهم.  -3
ال�شودانية  وال�شفارة  العراق  و�شفارة  البحرين  �شفارة  زيارة  متت  حيث  الأردن  يف  العربية  الدول  �شفارات  بع�س  خماطبة   -4

وال�شفارة الليبية حيث كان لها الأثر الكبري والإيجابي على م�شت�شفى اجلامعة.
يف ظل اعتماد امل�شت�شفى مركزًا طبّيًا اأكادميّيًا ُهنالك روؤية يف تو�شيع نطاق عمل مكتب املر�شى العرب والأجانب من خالل   -5
اإمكانية زيارة بع�س البلدان مثل ال�شودان واليمن وليبيا بحيث يتم عقد اتفاقّيات عالجية وت�شجيعهم للقدوم اإلى م�شت�شفى 

اجلامعة الأردنّية.
مرافقي  اإر�شال  يف   التعاون  اأجل  من  لل�شكري  الوطني  واملركز  لل�شرطان  احل�شني  مركز  يف  الدوليني  املر�شى  مكتب  زيارة   -6

مر�شاهم الذين يرغبون بالعالج لأمرا�س غري متوفرة يف مركزهم اإلى م�شت�شفى اجلامعة.
ت�شويق خدمات امل�شت�شفى من خالل الأطباء الوافدين الذين يعملون يف امل�شت�شفى من اأجل ا�شتقطاب اأقاربهم ومعارفهم.  -7

زيارة امللحق ال�شحي ال�شوداين اإلى م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وتعريفه بجميع اأق�شام ومرافق امل�شت�شفى مما كان لها الأثر   -8
الإيجابي يف ت�شويق  امل�شت�شفى لدى الأ�شقاء ال�شودانيني.
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اإلى  اإلى ا�شتقطاب اأكرب عدد من املر�شى العرب من داخل وخارج اململكة الأردنّية الها�شمّية وال�ّشعي للو�شول  ويتطّلع املكتب 
الأهداف املرجّوة. 

اإح�شائّية اأعداد املر�شى العرب والأجانب )املقيمني ومراجعي العيادات واأق�شام اأخرى(

ال�شهر

20132014

العيادات واأق�شام اأخرىاملقيمنيالعيادات واأق�شام اأخرىاملقيمني

58483117715كانون ثان

8562691531�شباط

8563894571اآذار

5266698642ني�شان

65654102534اأيار

77749115628حزيران

9495355336متوز

10166065502اآب

12086044512اأيلول

8972342404ت�شرين اأول

11481057462ت�شرين ثان

9159686420كانون اأول

103182189666257جمموع الأعداد

92497223املجموع الكلي
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جداول اإح�شائّيات الرعاية
ال�شحية والر�شومات البيانّية
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اإجنازات م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2014
ال�شرح  الأردنية  اجلامعة  ُم�شت�شفى  يف  الفريق  وروح  اجلماعي  اجُلهد  �شطرها  التي  املُنجزات  من  الكثري   2014 العام  حمل 
رفع  يف  احلكيمة  الها�شمية  القيادة  توجيهات  تر�شيخ  على  امل�شت�شفى  ويعمل  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  يف  الأول  التعليمي  الطبي 
�شوية اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطن الأردين، واعتماد الت�شريعات وال�شيا�شات اّلالزمة للحفاظ على جودة ونوعية متميزة يف 
اخلدمات ال�شحّية والطبية املقدمة للمر�شى على امل�شتوى املحلي والإقليمي، كما توؤمن اإدارته بال�شراكة والتعاون مع خمتلف قطاعات 

املنظومة ال�شحّية الوطنّية وعلى امل�شتوى الإقليمي والعربي والعاملي.

وقد حقق ُم�شت�شفى اجلامعة العديد من الجنازات وعلى خمتلف امل�شتويات من اأبرزها: 
اأوًل: الرعاية الطبية.

ثانيًا: التعليم الطبي.
ثالثًا : البحث العلمي.

رابعًا: اجلودة والعتمادّية.
خام�شًا: الُبنية التحتّية.

�شاد�شًا: الو�شع املايل.
�شابعًا: خدمة املجتمع املحلي.

اأوًل : الرعاية الطبية:
متت زيادة اأعداد الأ�شّرةبواقع )52( �شريرًا، يف عدد من الوحدات العالجية وكانت على الّنحو الّتايل:

مّت افتتاح وحدة العالج النف�شي ب�شعة )12( �شريرًا. 	❖

مّت افتتاح وحدة غ�شيل الكلى عند الأطفال بواقع )5( اأ�شّرة. 	❖

مّت زيادة عدد اأ�شّرة وحدة العالج احلثيثي للقلب يف )5 ( اأ�شّرة. 	❖

مّت ت�شغيل )20( �شريرًا يف ق�شم الولدة اإ�شافّية. 	❖

مّت ت�شغيل )10( حا�شنات حديثي الولدةاإ�شافّية يف امل�شت�شفى. 	❖
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ويف جمال العمليات فقد مت ت�شغيل )3( غرف عمليات على الّنحو الّتايل:
مّت ت�شغيل غرفة عملّيات يف دائرة الن�شائّيةوالّتوليد. 	❖

مّت ت�شغيل غرفة عمليات اإ�شافّيةيف وحدة العالج النهارّية. 	❖

مّت ت�شغيل غرفة عملّيات يف وحدة العملّيات اجلراحّية يف الطابق الأّول. 	❖

وعلى م�شتوى الرعاية الطبّية تثبت الأرقام املدرجة تاليًا النمو احلا�شل يف جمالت خدمة املر�شى وعلى النحو التايل:

الّنمو يف خدمة املر�شىالعام 2014العام 2013املر�شى الذين مّت عالجهم يف ُم�شت�شفى اجلامعة عام 2014

40،55 )8،35%(44.56184،616املر�شى الذين مّت اإدخالهم للم�شت�شفى للعالج
8،104 )7،81%(95،586103،690املر�شى الذين مّتت معاجلتهم يف ق�شم الطوارئ

44،971 )8،63%(476،038521،009املر�شى الذين مّتت معاجلتهم يف العيادات اخلارجّية
خارجية+  )عيادات  امل�شت�شفى  يف  معاجلتهم  مّتت  الذين  املر�شى  جمموع 

الطوارئ(
571،668673،315)%15،09( 101،647

2،641 )10،30%(22،97525،616العملّيات اجلراحّية التي مت اإجراوؤها

كما وي�شاف اإلى املنجزات على �شعيد الرعاية الطبّية ما يلي:
تعزيزوحدة العالج الّنهاري.  -
حو�شبة العيادات اخلارجّية.  -

اإحالة عطاء منظومة الت�شوير الرقمي الّت�شخي�شي.  -
مّت تفعيل الدور اللكرتوين.  -

وت�شويب  واحدة  خطوة  يف  خطوتني  اخت�شار  عملية  يف  املر�شى  اإجراءات  )حُما�شب-كاتب(لت�شهيل  وظيفة  مّتا�شتحداث   -
اأعداد املوظفني.

مّت اخت�شار موقع كاتب يف الطوابق وال�شتعا�شة عنه عند الإدخال يف خطوة لــ )زيادة �شال�شة عملية الإدخال(.  -
تكليف م�شوؤولة الّتمري�س يف الّطابق بتنظيم امللف الطبي عند خروج املري�س، مما انعك�س على �شال�شة التعامل مع امللفات   -

الطبية وت�شويب اأعداد املوظفني .
مّت ت�شهيل عملية حجز املواعيد من خالل احلجز املُبا�شر من خالل املق�شم،وذلك بو�شع )3( موظفني يف املق�شم ُمبا�شرةلهذه   -

الغاية، و�شوف يتم تطوير اآلّية حجز املواعيد يف العيادات اإلكرتونّيًا عند ا�شتكمالإدخال برنامج احلماية الإلكرتونّية.
مّتا�شتحداث خدمة كبار املر�شى الـــVIP وفتح مكتب خا�س لهذه الغاية.  -

ُمتابعة �شكاوى املر�شى من خالل �شناديق ال�ّشكاوى والقرتاحات.  -
يتّم العمل على تطوير برنامج زراعة الأع�شاء.  -

مّت تركيب جهاز ال�ّشفط املركزي لدائرة طب الأ�شنان.  -
.PETتتّماإحالة جهاز الت�شوير النووي للج�شم  -

فحة الإلكرتونّية لُلم�شت�شفى باللغةالعربّية والعمل جاٍر لتحديثها باللغة الإجنليزّية. مّت حتديث ال�شّ  -
مّت و�شع �شا�شات تلفزيونّية يف املرافق الرئي�شّية يف امل�شت�شفى بهدف التوعية ال�شحية والإر�شادات الطبّية.  -

مّت ا�شتحداث طبيب مناوب بدوام كامل خارج اأوقات الّدوام الّر�شمي واأّيام الُعطل بحيث يقوم بعمل النائب الطبي امليداين.  -
مّت تعيني )5(اأطّباء يف ق�شم الّطوارئ بهدف تعزيز نوعّية اخلدمة يف ق�شم الّطوارىء واإعادة هيكلة ق�شم الطوارئ لزيادة   -

الكفاءة يف الأداء.
مّت تعزيز الو�شع الأمني من خالل تركيب منظومة الكامريات داخل امل�شت�شفى.  -
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ثانيًا:الّتعليم الطّبي:
اأما التعليم الطبي الذي يعترب هدف امل�شت�شفى الأول وغايته يف تقدمي عملية تعليمية متميزة ونوعية فقد نفذ امل�شت�شفى يف العام 

2014 العديد من الأن�شطة العلمية والطبية واملجتمعية ت�شّدرها ما يلي:
مت تنظيم موؤمتر الّتمري�س الأّول مل�شت�شفى اجلامعة الأردنّية حتت رعاية �شمو الأمريةُمنى احُل�شني املعّظمة 2014/10/28.  -

الأردنّية  اجلمعية  مع  بالّتعاون  والقانونية«  وال�شرعية  الطبّية  النواحي  »التربعبالأع�شاءمن  حول  عمل  ور�شة  تنظيم  مت   -
لزراعة الأع�شاءوبنك العيون الأردين، وجمعية اأ�شدقاء بنك العيون الأردين حتت رعاية �شمو الأمري رعد بن رعد املعّظم 

2014/10/29

مّت تنظيم ور�شة عمل حول »تاأهياللأطفاملن ذوي الإعاقات الب�شرية« بالتعاون مع اجلامعة الأملانّية الأردنّية وكانت برعاية   -
�شمو الأمرية ماجدة رعد املعظمة بتاريخ ال�شبت 2014/11/1.
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مت ا�شت�شافة يوم علمي مفتوح حول )جراحة العمود الفقري( نظمته اجلمعية الأردنية للعمود الفقري يف رحاب امل�شت�شفى   -
يوم 2014/12/12 بالّتعاون مع جمعّية جّراحي العمود الفقري الأردنّية.

مّت اإن�شاء منظومة ملتابعة خّريجي م�شت�شفى اجلامعة الأردنّيةواأماكن عملهم وبناء قاعدة بيانات خا�شة بهم.  -
يتم الرتتيب لإجراءاأّول موؤمتر طّبي خلّريجي م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية يف برامج الإقامة يف �شهر ني�شان القادم.  -

مّت ال�ّشري يف اإجراءا�شتحداث برنامج اإقامة مهني يف تخ�ش�س الّطب الّنف�شي.  -
يتم التح�شري ل�شتحداث برنامج اإقامة مهني يف تخ�ش�س علوم الّتاأهيل.  -

ثالثاً: البحث العلمي:
تطوير الهيكل التنظيميوا�شتحداث  مكتب لتعزيز البحث العلمي  يرتبط مبدير امل�شت�شفى مبا�شرة بهدف  ماأ�ش�شة البحث   -

العلمي يف امل�شت�شفى والرتقاء به.
ا�شتحداث جلنة ا�شت�شارية ملكتب البحث العلمي لو�شعالأ�ش�س و الأُطر للبحث العلمي لرفع م�شتوى البحث العلمي يف امل�شت�شفى    -

للمرحلة القادمة، وو�شعالتعليمات والأ�ش�س لهذا املكتب.
العلمي  البحث  تعريفهم مبكتب  الأردن بهدف  الدوائية يف  الدرا�شات  املعنّية يف جمال  الوطنية  ال�شركات  مت الجتماع مع   -
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وال�شري معًا يف ماأ�ش�شة البحث العلمي يف امل�شت�شفى.
مت تفعيل جلنة اأخالقيات املهنة الطبية واإعادة  ت�شكيلها.  -

متت امل�شاركة يف  ور�شة عمل يف دبي بتاريخ  2014/12/4 بتنظيم من املوؤ�ش�شة امللكية الربيطانية  للبحث العلمي الطبي   -
وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي الطبي و كان الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي �شاركت يف هذه الور�شة .

مت ا�شتحداث قاعدة بيانات للبحث العلمي الذي ُيجري يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية.  -
يجري العمل على تعيني )Editor Writer( وُمتخ�ش�س يف الإح�شاء الطبي والتعامل مع  برنامج SPSS والذي من املتوقع    -
اأن يرفع من �شوية الأبحاث الطبية ال�شريرية يف امل�شت�شفى ومن عدد الأبحاث املن�شورة يف املجالت العاملية املعتمدة،مما 

�شوف يكون له دور فّعال يف رفع الإنتاج العلمي يف اجلامعة  وامل�شاهمة يف تقّدمها يف عمليات التقاييم العاملية.
مت ا�شتحداث خدمة الت�شوير الطبي.  -

رابعًا: الُبنية الّتحتية:
�شعى امل�شت�شفى جاهدًا رغم التحديات اإلى التطوير يف ُبنيته التحتية يف �شعي جاد لإدخال مفهوم التح�شني الذي يرتقي ببيئة 

العمل من خالل عدد من الجنازات التي تركزت فيما يلي:
مّتاإعادة ترميم دّوار مدخل الأمرا�شالنف�شّية بو�شع لوجو )Logo( امل�شت�شفى)من قبل ُمتربع(  -

يتم اإعادة ترميم وتاأهيل بّوابة امل�شت�شفى)من قبل مترّبع(.  -
مّت حتديث قاعة الجتماع الرئي�شّية )من قبل ثالث �شركات متربعة(.  -

مّت ا�شتحداث قاعة اجتماعات لكوادر املُ�شت�شفى يف مبنى العيادات اخلارجية.  -
مّت تركيب جهاز ال�ّشفط املركزي لطب الأ�شنان و الذي مل يتغرّي منذ )25(عامًا.  -

مّتاإحالة عطاء ُمعّقمة الّنفايات الطبّيةوالتي من املتوقع اأن توّفر على امل�شت�شفى ما يقارب )35،000( دينارًا �شنوّيًا.  -
مّت ال�ّشري يف اإجراءات تركيب م�شنع لالأك�شجني يف امل�شت�شفى والذي �شوف يوّفر قرابة )400،000( دينارًا �شنوّيًا.  -

يتم ا�شتحداث �شيدلية رئي�شّية للمر�شى الّراقدين على مركز ال�ّشفاء مع  ا�شتحداث وحدة العالج الوريدي.  -
مّت ا�شتحداث م�شتودع للمحاليل الطبّية.  -

مّت ا�شتحداث هنجر للمواد امل�شطوبة.  -
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ًا منها 3 اأجنحة ملوكّية. مّتاإحالة عطاء اإن�شاء)23( جناحًا خا�شّ  -
يتم الآن جتهيز )10(اأ�شّرة عزل يف امل�شت�شفى يف موقع الّن�شائّية القدمي.  -

و )16(  للباطنّية  �شريرًا  امل�شت�شفى منها )16(  املركزة يف  �شريرًاللعناية  اإحالة عطاء )32(  اإجراءات  الآنفي  العمل  يتم   -
�شريرًا للجراحة.

�شات لتحديث نوافذ امل�شت�شفى بنظام  )ف ب �س( لتوفري الّطاقة بن�شبة )%25(. مّت حجز خُم�شّ  -
يتم ال�شري يف اإن�شاء متحف وثائقي حول ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية يوثق م�شرية امل�شت�شفى ومنجزاته منذ التاأ�شي�س وحتى اليوم.  -

خام�شًا:الو�شع املايل:
مّت اّتباع �شيا�شة ت�شويب عدد موظفي م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف الكوادر الإدارّية وامل�شاندة حيث انخف�س عدد املوظفني   -

بواقع )70 ( موظفًا خالل عام 2014(.
مّت تطبيق العقد الإجمايل و ما يعني ذلكمن انعكا�شات ايجابية ل�شالح امل�شت�شفى.  -

مّت تخفي�س معّدل دوران الأ�شّرة اإلى )3.9( يومًا.  -
مّت رفع ن�شبة الإ�شغال اإلى )77%(، بعد زيادة العدد الإجمايل لالأ�شّرة بواقع )52( �شريرًا، وتفعيل باقي الأ�شّرة ح�شب الأ�شول.  -
مّت زيادة وكفاءة الّرعاية الطبّية، حيث زاد ن�شبة عالج املر�شى الإجمالية بن�شبة )8،77%(، علمًا باأن هذه الأرقام هي اأرقام   -

غري قابلة للمقارنة باأرقام ال�شنوات ال�شابقة، وذلك لإدخال معايري اإح�شائية جديدة.
يف  اإلى)8،150.000(   2013/12/31 يف  كانت   )17،000،000( من  املوحد  لل�شراء  امل�شت�شفى  مديونية  تخفي�س  مّت   -

2014/12/31 وللعام الّثاين على الّتوايل حيث كانت )24،000،000( يف 2012/12/31.
مّتاإلغاءالتفاق املربم مع �شركة ميديك�شا حيث �شّكلت عبئًا ماليًا واإداريًا على م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.  -

مّتت خماطبة معايل وزير ال�شحة لإعادة الّنظر يف الّتفاقّية املرُبمة مع امل�شت�شفى، ومتت املوافقة الأولية عليها ويتم الآن   -
درا�شة الّتفاقّية من قبل جلان متعّددة يف امل�شت�شفى لإعداد م�شوّدة تعديالت الّتفاقّية.

مّت توقيع اتفاقّيات مع �شركة البوتا�س العربية لتقدمي اخلدمة ملوظفيها وذويهم �شمن �شيا�شة تو�شعة مظلة الرعاية الطبية الوطنية.  -
مّت اّتباع �شيا�شة تفعيل دخل امل�شت�شفى من العملّية التعليمّية حيُث )مّتت اإعادة الّنظر يف ر�شوم املقميمني غري الأردنّيني(   -

وكذلك اإعادة الّنظر يف الّتدريب يف كاّفة دوائر امل�شت�شفى.
حة لكرد�شتان العراق. حة الليبي ووزير ال�شّ حة العرب لتعزيز ال�ّشياحة العالجّية ومنهم وزير ال�شّ مّتت لقاءامتع ملحقي ال�شّ  -

�شاد�شًا:اخلطة الإ�شرتاتيجية والّتحديات للعام 2015:
اآلّية للح�شول على م�شتحقات امل�شت�شفى من قبل كافة املوؤ�ش�شات الوطنّية مما ي�شّبب تباطىء تطوير امل�شت�شفى.  -

تطوير برنامج زراعة الأع�شاء.  -
تعزيز دور وحدة العالج الّنهاري.  -

ا�شتكمال حو�شبة امل�شت�شفى.  -
ت�شغيل منظومة الّت�شوير الّرقمي الّت�شخي�شي.  -

ت�شغيل جهاز الّت�شخي�س الّنووي  )بيت(.  -
حتديث اآلّية العمل يف العيادات اخلارجّية.  -

فتح جمال العمل اأّيام ال�شبت وبعد الدوام الر�شمي  للمر�شى الغري موؤّمنني.  -
�شيا�شة توفري الطاقة.  -

املُبا�شرة يف العمل يف م�شروع املركز الطبي للجامعة الأردنّية.  -
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تطّلعات واأهداف م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية للعام 2015

املايل  ال�شتقرار  وتقوية  العالقة،  الوطنية ذات  املوؤ�ش�شات  كافة  قبل  املُ�شت�شفى من  ُم�شتحقات  اآلية احل�شول على  تطوير   .1
للم�شت�شفى وحتويله من عجز اإلى فائ�س عن طريق زيادة الإيرادات و�شبط النفقات .

متابعة م�شروع املركز الطبي للجامعة الردنية.  .2
افتتاح ق�شم الأجنحة اخلا�شة.  .3
تطوير برنامج زراعة الأع�شاء  .4

تعزيز دور وحدة العالج النهاري.  .5
ا�شتكمال  حو�شبة امل�شت�شفى.  .6

ت�شغيل منظومة الت�شوير الرقمي الت�شخي�شي.  .7
ت�شغيل جهاز الت�شخي�س النووي  )بيت(.  .8

حتديث اآلية العمل يف العيادات اخلارجية.  .9
فتح املجال اأمام العمل اأيام ال�شبت  و بعد الدوام الر�شمي  للمر�شى غري املوؤمنني.  .10

�شيا�شة توفري الطاقة.  .11
املُبا�شرة يف العمل يف املركز الطبي للجامعة الأردنية.  .12

كما ويعمل امل�شت�شفى  كاأحد اأبرز وحدات اجلامعة الأردنية الأم على اللتزام بر�شالته كم�شت�شفى جامعي تعليمي تدريبي   .13
بالتعاون مع كلية الطب ب�شكل خا�س والكليات الطبية وال�شحية واجلامعية يف اجلامعة  بحثي يقدم خدمة طبية متميزة 

الأردنية وخارجها ب�شكل عام.
تاأهيل مباِن امل�شت�شفى التي حتتاج اإلى ال�شيانة الالزمة.  .14

رفع اأداء كافة الدوائر عن طريق تطبيق اأنظمة اجلودة والنوعية ب�شورة حازمة ورفد كافة الدوائر بكفاءات عالية وزيادة   .15
كفاءة العاملني. 

عقد اّتفاقّيات جديدة يف جمال ا�شتقطاب مر�شى من خارج الأردن.  .16
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كبار الزوار والوفود الر�شمّية الزائرة مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2014

رعاية �شمو الأمرية منى احل�شني املعظمة حلفل افتتاح وحدة الطب النف�شي بتاريخ 2014/2/11.  .1

زيارة ممثل منظمة ال�شحة العاملية يف الأردن بتاريخ 2014/2/11.  .2
العالج اجلراحي  لبحث تطوير   )Dr.JeanCarlo Crupi كارلو جروبي  الدكتور )جيان  برئا�شة  ايطايل  زيارة وفد طبي   .3

للت�شوهات اخللقية عن الأطفال بتاريخ 2014/2/12.

وزير ال�شحة الليبي الدكتور نور الدين دغمان ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية بتاريخ 2014/6/22.  .4
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زيارة املُمّثل املُقيم للمكتب الّتجاري جُلمهورّية ال�شنّي )تايوان( بتاريخ 2014/6/19.  .5
�شاحبة ال�شمو الأمرية منى احل�شني املعظمة وافتتاح املوؤمتر التمري�شي الأّول بتاريخ 2014/10/28.  .6

زيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري رعد بن زيد املعظم مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية لالطمئنان عن �شري امل�شت�شفى بتاريخي   .7
.2014/9/23
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وفد اإعالمي من كرد�شتان العراق يزور ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2014/9/23.  .8

زيارة معايل الدكتور حممد نوح الق�شاة واإلقاء حما�شرة بعنوان » اأخالقات العمل« بتاريخ 2014/10/14.  .9

10.  زيارة �شماحة ال�شيخ عبد الكرمي اخل�شاونة مفتي اململكة للم�شت�شفى وافتتاح ندوة )التربع بالأع�شاء( 2014/10/29
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زيارة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية ماجدة رعد ورعاية ندوة حول »الإعاقات الب�شرية: وذلك يوم ال�شبت 2014/11/1.  .11

زيارة وفد �شّحي اأمريكي من موؤ�ش�شة Abt املنفذة مل�شاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID يف الأردن برئا�شة   .12
الدكتورة مريي �شكوت مديرة م�شاريع املوؤ�ش�شة يف الأردن بتاريخ 2014/12/4.

13. زيارة  وفد �شحي عراقي برئا�شة الدكتور علي ال�شّمري ع�شو جمل�س حمافظة النجف رئي�س جلنة ال�شحة والبيئة يف املحافظة 
بتاريخ  2014/12/24.
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خدمة املجتمع املحّلي )العمل الطبي التطّوعي(
2014

جميع  وعلى  العاملة  بالكوادر  الدفع  على  وحر�شها  اهتمامها  ُجّل  املجتمعية  وال�شراكة  املجتمعي  العمل  امل�شت�شفى  اإدارة  تويل 
الأمر  باعتبار هذا  املجتمع  انخراطهم يف  وت�شجيع  فيه  واإ�شراكهم  بقاعه  الوطن يف خمتلف  اأبناء  احتياجات  تّلم�س  اإلى  امل�شتويات 
واجب مقّد�س يقوم به امل�شت�شفى نحو اأبناء املجتمع الأردين الواحد حيث ُينفذ امل�شت�شفى الأيام الطبية املجانية وب�شكل دوري يف بع�س 

الأقاليم واملناطق ذات الحتياجات اخلا�شة كان منها ما يلي:
نّفذ م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية يومًا طبّيًا تطوعّيًا فيمنطقة الها�شمية/حمافظة معان بتاريخ 2014/1/11، ومّتت خالله   .1

ُمعاجلة حوايل )430( مري�شًا.

نّفذ م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية يومًا طبّيًا تطوعّيًا يف حمافظة الّطفيلة بتاريخ 2014/4/19، ومّتت خالله ُمعاجلة حوايل   .2
)667( مري�شًا.

نّفذ م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية يومًا طبّيًا تطوعّيًا يف بلدة املن�شّية/حمافظة املفرق بتاريخ 2014/11/29، ومّتت خالله   .3
ُمعاجلة حوايل )508( مري�شًا.
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الكركبتاريخ  الطيبة /حمافظة  بلدة  لل�شباب يف  الأمري احل�شن  �شمو  وبالّتعاون معجائزة  الأردنّية  م�شت�شفى اجلامعة  نّفذ   .4
2014/11/11، حيُث مّت اإر�شال كادر طبي ومتري�شي للم�شاركة يف هذا اليوم التطوعي.

اأيام توعية طبية ملر�شى ال�شكري واملجتمع املحلي بالتعاون ما بني دائرة الأمرا�س الباطنية ودائرة التمري�س يف  مت عقد   .5
م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.

مت عقد اأيام توعية بعنوان )اعرف اأكرث عن اأدويتك( وتثقيف يف الرعاية الطبية  وال�شيدلنية حول ا�شتعمال الأدوية يف �شهر   .6
رم�شان املبارك.
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اإ�شافة اإلى عدد من امل�شاريع املُجتمعية التي تفّعل من عالقة امل�شت�شفى مع خمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية وموؤ�ش�شات 
املجتمع املدين والأكادميية منها مثل:

اإ�شهار جمعية اأ�شدقاء ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنّية التي ت�شكل الذراع الداعم واملً�شاند مل�شرية امل�شت�شفى. 	●

حتفيز الّتفاُعل مع كلّيات اجلامعة الأردنّية يف العمل التطوعي، من حيث: ت�شجيع بع�س الطلبة من كلية الفنون والت�شميم   	●

من خالل ر�شم لوحات فنية من البيئة الأردنّية مّت عر�شها يف خمتلف مرافق امل�شت�شفى مما كان لها من اإ�شهام يف حت�شني 
نف�شية املر�شى واإ�شفاء اللم�شات اجلمالية على املرافق والغرف والأروقة.

حتفيز طلبة هند�شة العمارة من خالل امل�شاركة يف الّدرا�شة التي اأعّدت للمركز الطّبي للجامعة الأردنّية. 	●

فوز فريق موظفي ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية لكرة القدم يف بطولة خما�شيات اجلامعة الأردنية بتاريخ 2014/6/19. 	●

ال�ّشهادات الّدولّية التي ح�شل عليها م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية

2014
حملت م�شرية امل�شت�شفى العريقة يف طياتها اجنازات وخطوات ثابتة ومدرو�شة يف جمال تر�شيخ ثقافة اجلودة منهجًا وتطبيقًا 
حيث ا�شتطاع امل�شت�شفى ان يوّطدب�شكل ثابت الأركان عمله م�شتندًا الى معايري عاملية ووطنية را�شخة وذات طابع نوعي يف املنظومة 
اآمنة وذات نظرة  الدوام، وقد حقق ر�شالته يف �شناعة منوذج فريد ومتميز لرعاية �شحية  بها على  التي نفخر  الأردنية  ال�شحية 
�شمولية باإتباع اأف�شل املعايري الطبية مع اقتفاء كافة املعايري الإن�شانية والأخالقية.وقد كان اأبرز اإجنازات امل�شت�شفى يف هذا املجال:

ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة العتمادية الدولية باعتماده مركزًا اأكادمييًا طبيًا عامليًا )اأول مركز طبي عربي والثاين على   -
 )JCI – Academic hospital( )م�شتوى ال�شرق الأو�شط

ح�شل امل�شت�شفى على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية جلودةو�شالمة الرعاية ال�شحية عن  العام HACCA(2013(، ومت   -
ا�شتالمها بتاريخ 2014/6/30 

ح�شولأحد موّظفي امل�شت�شفى الأ�شتاذ الدكتور حممود اأبو خلف على �شهادة التمّيز للملك عبد اهلل الّثاين للموّظف العام.  -
يتم ال�ّشري حاليًا يف امل�شاركة يف جائزة امللك عبد اهلل الّثاين للتمّيز للدورة القادمة وهي ارفع �شهادة وطنية على امل�شتوى   -

املحلي.
مّت احل�شول على تقرير من املقّيمني املتخّفيني من قبل فريق جائزة امللك عبد اهلل الّثاين للتمّيز حول تقييم ر�شا املر�شى   -

باحل�شول على ن�شبة )90،23%( وهي اأعلى)5( نقاط مقارنة يف العام 2013.
اأ�شبح ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنّية ع�شوًا يف الهيئة الإدارّية للهيئة الأردنّية لعتماد املوؤ�ّش�شات ال�شحّية.  -

مت اإجراء مترين اإخالء وهمي ناجح )مترين اإخالء كوارث( لأحد مباين م�شت�شفى اجلامعة الأردنية بالتعاون مع مديرية   -
الدفاع املدين مبعدل )دقيقتني وخم�شني ثانية( وذلك بتاريخ 2014/11/27 وذلك بعد حت�شري دوؤوب من قبل كوادر ودوائر 

ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية املعنية بهذا التمرين.
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البحث العلمي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية

2014
الدرا�شة الدوائية املقدمة من الأ�شتاذ الدكتور طالل اأبو ارجيع بعنوان:  .1

“Safety and efficacy evaluation of the dose regimen of vitamin D (50,000) IU (Biodal) tablet 

supplementation in the treatment of population with vitamin D deficiency”.

بحث الأ�شتاذ الدكتورة اأمرية امل�شري بعنوان: »مدى معرفة ذوي الأطفال امل�شابني بال�شرع بهذا املر�س«.  .2
بحث الأ�شتاذ الدكتورة اأمرية امل�شري بعنوان:  .3

«Stroke in children : possible risk factors and outcome»

بحث الدكتور عماد العبدالالت ومراجعة الوفيات الق�شائية املتعلقة بالوفيات الناجمة عن الأعرية النارية من عام   .4
2008 اإلى عام 2013.

بحث الدكتورة رنا عبيدات بعنوان:  .5
«Jordanian physicians attitudes toward truthful disclosure of cancer in formation and patient 

participation in treatment decision making».

بحث الفريق املُكّون من )د.مياده دعب�س،د.فدوى احلاليقة،ال�شيدة تغريد مرجي( بعنوان:  .6
«Patients› perception of nursing care in Jordanian teaching hospitals».

بحث الدكتورة فريال هياجنة بعنوان:  .7
«Evaluating the effectiveness of training program on the professional nurses› performance 

of the technique of end tracheal suctioning at ICUS patients as measured by the instrument 

of Kelleher and Andrews 2008».

بحث الدكتورة اأماين خليل بعنوان :  .8
«physiological and psychological predictors of ventilator weaning Outcomes among 

intensive care units residents».

بحث الدكتورة فاطمة نوري عبيدات بعنوان :  .9
«Expression and genetic polymorphism of androgen receptor in breast cancer».

بحث الدكتورة اأمل العكور بعنوان :  .10
«The association between blood oxytocin levels and insulin sensitivity in patients 

with prediabetes and type 2 diabetes mellitus and the evaluation of the cardioprotective 

(antiobesity, antidiabetes, anti-inflammatory, antioxidative and anti atherogenic) effects of 

oxytocin in animal , models of obesity and diabetes».

بحث الدكتورة ميادة �شحاده والدكتورة غدير ا�شعيفان بعنوان :  .11
«Methods used to control weight and headache among the public in Jordan, a pilot study».

بحث الدكتور يزن ح�شونه بعنوان :  .12
«Retrospective analysis of malignant disease of the oral cavity 

 a histopathology clinical study».
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اأبحاث الدكتور طارق العديلي  التالية:  .13
The spectrum of anemia in pediatrics : a study form Jordan

Histoplogic analysis of liver biopsies : a retrospective study from Jordan University Hospital.

Deferentialexpression of specific markers with available targeted therapy in hematolymphoid.

بحث الدكتور عزت العوا بعنوان: »قيا�س معدل ا�شتهالك ملح الطعام لدى الأردنيني بقيا�س كمية ال�شوديوم يف   .14
عينات جتميع بول )24(«

بحث الدكتورة اميان العفي�شات بعنوان:  .15
“Lipoprotein )A( and metabolic syndrome screening in individuals with circadian rhythm 

disruption as a predictor for cardiovascular risk“.
اجراء الدكتورة مي�شون �شالح والدكتورة نهاد امل�شري بعنوان :  .16

“A population – based health registry program for children with cerebral palsy CPUP – Jordan”.

بحث الدكتور خالد الزبن بعنوان:  .17

- A Prospective double – blinded comparative study between two doses of caudal 

Dexmedomidine for pain relief in children.

- A Prospective comparative study between intravenous and caudal Dexmedetomidine for 

postoperative agitation in children

18.بحث الدكتور وليد الزعبي بعنوان:. 1
- The novel trans quadrates block; the analgesic efficacy after cesarean delivery: a randomized, 

controlled , double- blind clinical trial

بحثي الدكتورة جمان الربامكي بعنوان:  .19
- « Toilet Training in Jordanian children: a cross sectional study»

- Clinical pyelonephritis and the pattern of antibiotic resistance: analysis of 113 cases.

بحث الدكتور عامر علي ح�شنني والدكتور اأحمد عبداهلل عقل من كلية التمري�س باجلامعة الأردنية بعنوان “ كفاءة   .20
ممر�شي ق�شم الطوارئ ووحدات العناية احلثيثة يف مراقبة القلب كهربائيًا”،

باأنف�شهم  الأردنيني  ال�شكري  موؤ�شرات رعاية مر�شى  بعنوان:  والدكتور حممد عواد  �شو�شن حماد  الطالبة  بحث   .21
وم�شتوى التحكم بال�شكر لديهم.

طالب الدكتوراه عمر خري�شات بعنوان:  .22
  «The relationship between knowledge, barriers, facilitators and quality end of life care for 

pediatric patients»

ال�شيدلنية اميان ربحي اعليه بعنوان:  .23
 « Evaluation of pharmacodynamics› and clinical effects of twice daily compared to once 

daily dosing of aspirin with myocardial infarction and diabetes»
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طالبة املاج�شتري �شالم املغربي بعنوان:  .24
 «Molecular Epidemiological characterization of multidrug – resistant acinetobacter 

baumannii )MDRAB( in intensive care units in Jordanian hospitals»

طالبة املاج�شتري جميلة مري�س بعنوان:  .25
 »Evaluation of dietary intakes and anthrometric status of a group of multiple sclerosis 

patients in Jordan«
الطالبة �شيماء عوي�شة بحثًا بعنوان:  .26

 «The Effectiveness of Existential counseling in improving spiritual intelligence and 

perceived self efficacy among breast cancer patients in Jordan»

بحث الطالب مو�شى الطو�س بعنوان:  .27
 «Efficacy of a cognitive – behavior programin reducing the depressive feeling among a 

sample children with diabetes«
الطالبة  نادية رم�شان بحث بعنوان:  .28

 »Assessing readiness and obstacles for applying sustaining and implementing lean – six 

)LSS( in Jordanian healthcare institutions«
طالبة املاج�شتري بنان عبد املجيد �شليمان الب�شايره بعنوان :  .29

 «The effect of CYP2C19 polymorphism on helicobacter pylori eradication following triple 

therapy treatment in patients infected with helicobacter pylori among  Jordanian population«
بحث طالبة املاج�شتري بنان عبد املجيد �شليمان الب�شايره بعنوان :  .30

 »The effect of CYP2C19 polymorphism on helicobacter pylori eradication following triple 

therapy treatment in patients infected with helicobacter pylori among  Jordanian population»

طالب املاج�شتري ن�شال عي�شى الف�شفو�س بعنوان “ املعرفة ، ال�شلوك، املعتقدات واملخاطر املتوقعة من متالزمة   .31
ال�شريان التاجي للمر�شى الأردنية”

الطبي  القطاع  يف  املناوبات  بنظام  العاملة  املراأة  تواجه  التي  “ ال�شعوبات  بعنوان  عطيه  نبيل  ن�شرين  الطالبة   .32
وعالقته بالتوافق الأ�شري”

بحث الطالب خالد عو�س حجري بعنوان “ اأمل اأ�شفل الظهر لدى ممر�شي اأق�شام الرعاية  احلثيثة : مدى الإنت�شار   .33
والعوامل امل�شاحبة “

بحث الطالبة �شو�شن حممد حماد والدكتور حممود احل�شامي بعنوان:  .34
 «The influence of leadership behavior , organizational commitments, organizational 

commitments, organizational support, subjective career success on organizational readiness 

for change in healthcare organization»

بحث طالبة املاج�شتري ليلى يو�شف احمد داود بعنوان:  .35
 »Nurses› Perspectives of the Effectiveness of End of Life Care Practices in General Hospital 

Setting in Jordan: A Descriptive Cross Sectional Study»

بحث الطالب خليل املجدلوي بعنوان:  .36
 Genetic polymorphism of )6-bp ins/del in 3›- UTR( of the thymidylate synthetase gene and 
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response to antimetabolites based chemotherapy  in patients with colorectal cancer

بحث الطالب �شهم اخلراب�شة بعنوان:  .37
 Iodine status among Jordanian women in their reproductive age. Pilot study in two medical 

centers

بحث الطالبة ن�شرين ده�شان بعنوان:  .38
 The effect of lberin against pseudomonas aeruginosa biofilms on cultured cystic fibrosis 

airway cells

بحث الطالبة دانا بني يون�س بعنوان:  .39
» معرفة مر�شى ال�شكري وموقفهم وممار�شتهم ب�شاأن املعاجلة الدوائية يف رم�شان«

بحث الطالبة �شارة ابراهيم بعنوان:  .40
 »Comparative outcome and cost of therapies for therapies for thyrotoxicosis patient at the 

University of Jordan : prospective, cross sectional study«
بحث الطالبة روان قمردين بعنوان:  .41

 Detection of Escherichia coli clone O25b-ST131 producing CTX-M-15 in feces of Jordanian 

infants  
بحث الطالبة �شفي نور ابا�شة بعنوان:  .42

 »The impact of a proposed rehabilitation treatment program for patient after hip replacement surgery»

بحث الطالب حممد عادل ن�شر اهلل بعنوان:  .43
» العالقة بني ال�شلوكيات القيادية والثقافة املنظمية ونية البقاء يف العمل عند املمر�شني الأردنيني«

بحث الطالبة نعمة حممود عواد بعنوان:  .44
 «The relationship between genetic polymorphism in methylenetetrahyrofalte reductase C677T, 

RS no. 1801133 and the incidence of breast cancer among Jordanian patients. Case control study»

بحث الطالبة حنان �شرطاوي بعنوان: تقييم الإ�شتخدام العالجي للم�شادات احليوية يف املراكز ال�شحية ال�شاملة   .45
احلكومية يف عمان / الأردن ومدى اللتزام يف و�شفها بتوجيهات الأمرا�س املعدية الأمريكية

الدرا�شة الدوائية املقدمة من الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي بعنوان:  .46
 Myeloproliferative Neoplasms Epidemiological Registry in Growing and Emerging markets 

)The MERGE study(

بحث الدكتورة علياء ابراهيم حمادين بعنوان :اأثر العقم على اجلوانب النف�شية وال�شعور بالر�شا الزوجي واجلن�شي   .47
ونوعية احلياة لدى الأزواج الأردنيني

تو�شية جلنة البحث العلمي ب�شاأن بحث طلبة كلية الطب ملرحلة البكالوريو�س وباإ�شراف الدكتور ماأمون اهرام بعنوان:  .48
 »Association of CLECI6A with multiple sclerosis in Jordan» 

بحث الطالبة رمي جمال الكلباين بعنوان :  .49
 « A prospective Evaluation of Over-the- Counter ) OTC( Drug Related Overdose Attendance 

at Emergency Department in Jordan University Hospital ) JUH(»
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بحث الطالبة عهود فتحي ال�شنار بعنوان :  .50
 «Sharp Injuries Standard precautions and evaluation of educational program among nurses 

at educational hospital»

بحث الطالب عبد الرحمن حممد ح�شني بني يون�س بعنوان :  .51
 «Modeling Human Body Responsiveness to Glucose Intake and Insulin Injection Using 

Neural Networks»

بحث الآن�شة نوزات �شالح اأبو الع�شل بعنوان :  .52
 «Communication and Management Practices for Public Relations in Jordanian Civil 

Hospitals»

بحث اإميان ربحي اعليه بعنوان »عدم مالءمة الدواء يف الطب ال�شيخوخة يف الأردن«  .53
بحث الدكتورة اإميان حماد بعنوان :  .54

 Assessment of the quality and appropriateness of OTC drug sale and minor ailment 

management by community pharmacist  in Jordan: a simulated patient study

بحث الطالبة هالة عبد الرحيم حممد عو�س بعنوان :  .55
  «Medications Shortages Impacts on Health care quality in Jordan»

بنظام  والعمل  الوظيفي  والر�شى  العمل  على  القدرة  بني  العالقة  بعنوان:  اخلطيب  جرب  ن�شرين  الطالبة  بحث   .56
املناوبة بني ممر�شني وممر�شات امل�شت�شفيات يف الأردن

بحث الطالبة دعاء فايز املغايرة بعنوان:  .57
 «The Impact of Stress on Jordanian Parent with infant in Neonate Intensive Care Unit» 

بحث الطالبة في�شل فوده بعنوان:  .58
 «Involvement Of nurses regarding health Policy development in Jordan :Perceived benefits 

barriers and impacts on health outcomes »
بحث الدكتورة منال ال�شطري بعنوان:  .59

 «The Effect of Educational Program on Self- Care Behaviors and Health Outcomes Among 

Patients With Heart Failure in Jordan» 

بحث الطالب ا�شالم العويدات بعنوان:  .60
 «The relationship between emotional intelligence and job performance among Jordanian 

hospitals› registered nurses «

بحث الطالبة ناهده جواد ال�شريف بعنوان:  .61
 «Factors Associated with Antenatal Behaviors Among Jordanian Women»

بحث الطالبة رمي ح�شني فالح بعنوان:  .62
 «Psychosocial Burdens & Stigma of Epilepsy among adult Patients in

63. بحث الطالبة ربى فاخوري بعنوان:
 »Across sectional study of the use of methylphenidate in children with suspected or confirmed 

diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder in a sample of the Jordanian population«
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امل�شرف العام على التقرير
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