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مستشفى الجامعة األردنية في سطور

مستشفى الجامعة األردنيػة ولؿ مستػشفى جػامعع تعييمػع لػع المميرػة األردنيػة
الهاشمية صدرت اإلرادة الميريػة الػسامية نشنػشابا ناسػـ مستػشفى امػاف الرنيػر
نتاريخ  ،1/119191واف ُتتح رسػميا نراايػة ميريػة سػامية لػع اهػد المهفػلر لػا
الن ػػسيف ن ػػف ػ ػ ؿ نت ػػاريخ  ،1/1493991ليم ػػا ُ ػ ّػـ ل ػػى
ن ػػشاف ال المي ػػؾ ُ
الجامع ػػة األردني ػػة ن ػػشرادة ميري ػػة س ػػامية نت ػػاريخ  ،1/1/9191لوص ػػنم اس ػػما
ليقدـ لمنا الؾ التاريخ خدمات العػ ج لرالػة شػرابم
مستشفى الجامعة األردنية ّ
المر ى ايى المستلى المنيػع لالخػارجع ،لخػدمات التعييػـ لالتػدريب لالننػث
الصنة لع الجامعة األردنية لغيرها مف الجامعػات
العيمع لرالة ينة الرييات
ّ
الصنية التع تػرتن معػا اػنر ااتفاتيػات لالػنرلتلرلات التعييميػة
لالمؤسسات
ّ
لمستػػشفى الجامعػػة مػػف ولابػػؿ المستػػشفيات لػػع التعييػػـ ال ػػنع ايػػى المػػستلى

العرنع لاإلتييمع.
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لمستػػشفى الجامعػػة األردنيػػة هػػل مررػػي ػػنع ورػػاديمع اػػالمع معتمػػد لػػع مجػػاؿ الراايػػة
ال نيػػة لالتعييػػـ ال ػػنع لالننػػث العيمػػع لاأللؿ ارنيػػا لال ػػامف اػػشر ايػػى مػػستلى العالػػـ
وف المستػػشفى
نعػػد نػػصللا ايػػى شػػهادة اااتمػػاد الػػدللع  JCIلػػع العػػاـ  ،9114رمػػا ّ
ادة شهادات ،منها( :شهادة مجيس ااتمػاد المؤسػسات الػصنية HCAC
ناصؿ ايى ّ

التم ػػيي ل ػ ػ ث س ػػنلات ،ش ػػهادة المنعم ػػة الدللي ػػة ليمع ػػايير ا ي ػػيل ،ش ػػهادة تنيي ػػؿ
م ػػل ّ
المخػػا ر لالتنرػػـ نػػس مة لجػػلدة الهػػاا  ، HACCPشػػهادة األهػػداؼ الل نيػػة لجػػلدة
التميي لع الس مة لالصنة المهنية ليمنشآت).
لس مة الرااية
الصنية ،جابية ّ
ّ
ليقلـ المستشفى الة لى خدماتا الع جية نتقديـ الخػدمات التعييميػة لالتدرينيػة ل ينػة
ػنية ل ػػع الجامع ػػة األردني ػػة ه ػػع( :ريي ػػة ال ػػب الن ػػشر  ،ريي ػػة ػػب
خم ػػس ريي ػػات ص ػ ّ
اػف تقػديـ خػدمات
األسناف ،ريية الصيدلة ،ريية التمػري ،،رييػة ايػلـ التلهيػؿ) ،لػ
التدريب لالتعييـ لي ينة مف ُمختيؼ الجامعات لمؤسػسات التعييػـ لػع الػل ف المرتن ػة
ناتفاتيات مل المستشفى.
رمػا ليعمػػؿ لػع المستػشفى لريػػؽ متمػػيي ينتػل ايػػى نخنػػة مػف واػ ا هيبػػتع التدريػػس
ل ػػع ريي ػػتع ال ػ ػػب الن ػػشر ل ػ ػػب األس ػػناف لػ ػػع الجامع ػػة األردني ػػة لرػ ػلادر تمريػ ػ ية
لصػػيدانية الاداريػػة لمػػساندة ،رمػػا ينتػػل المستػػشفى ايػػى ( )43تخصػػصا نيػػا ربيػػسيا
للرايا للع مختيؼ التخصصات ال ّنية الربيسية لالفراية الدتيقة.
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رسالة المستشفى

تقديـ خدمات نية مميية اات جلدة االية لاات انل ااـ لمتخصص جننػا لػى جنػب
مػل نػراما التعييػـ لالتػدريب المختيفػة نمػا لػع الػؾ نػراما الد ارسػات العييػا لالقيػاـ نالننػػث

العيمع لتشجيعا لاإلسهاـ لع نراما منل األمرا ،لاللتاية منا.

رؤية المستشفى
وف يرلف المستشفى مرر اي مرجعيا لت لير لتقديـ التعييـ لالتدريب ال نع لالننث العيمػع
لالرااية ال نية الع جية لاللتابية لخدمػة المجتمػل المنيػع للتلجيػا المؤسػسات الػصنية
لع األردف لالمن ػػقة.
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ولتات العمؿ
ينػػدو دلاـ مستػػشفى الجامعػػة األردنيػػة لممووويفين اادارييوون لػػع تمػػاـ الػػسااة ال امنػػة صػػنانا لنتػػى
الرسمية.
السااة الرانعة اص ار ،يية وياـ األسنلع ناست نا وياـ الجمعة لالسنت لالع ؿ
ّ
صباحية تندو لع تماـ السااة ال امنػة
يتليع دلاـ العيادات الخارجية لع المستشفى ايى لترتيف ،األولى
ّ
ّ
رhttp://hospital.ju.edu.jo/Documents/%D8%A7%D9% ،
صػنانا لنػػتى الػػسااة ال انيػػة اػشر عهػ ا
84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%
B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf

ليمػػا تنػػدو الفووترة النانيووة المووسا ّية لػػع تمػػاـ الػػسااة ال انيػػة اػػشر عهػ ار لنػػتى الػػسااة ال ال ػػة اػػص ار،
http://hospital.ju.edu.jo/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%
AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%
8A%D8%A9.pdf

الرسمية.
العطل
ّ
طيمة أيام األسبوع باستنناء أيام الجمعة والسبت و ُ
لتستقنؿ عيادات طب األسرة لع المستشفى المراجعيف،

صباحية تندو لع تماـ
مف لترتيف األولى
ّ

السااة السااة ال امنة صنانا لنتى السااة الرانعة اص ار ،ليما تندو الفترة النانية المسا ّية مف
السااة الرانعة اص ار لنتى السااة ال امنة مسا ا ،يية وياـ األسنلع ناست نا وياـ الجمعة لالسنت
الرسمية ،ليما تستقنؿ العيادات ااتها المراجعيف األ فاؿ لق يلمع الجمعة لالسنت مف
لالع ؿ
ّ
السااة ال امنة صنانل لنتى السااة ال امنة مسا ا.
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حقىق املريض
 .1اللصلؿ لى الرااية المناسنة لالنصلؿ اييها نلل ؿ السنؿ المتانة.
 .9النصلؿ ايى الع ج المناسب لتخفيؼ األلـ نال رؽ الم بمة.
 .4النؽ لع رل ،الع ج ول اإلج ار ال نع ول الػخػرلج مػف الػمػسػتػشػفػى

ػمػف سػيػاسػة

المستشفى هاا الخصلص.
ممف هـ لع نالة انت ار النؽ نالمعامية الرريمة
 .3ليمر ى الميؤلس مف شفابهـ ول ّ
نما لع الؾ النؽ نالنصلؿ ايى انتراـ اانتياجات ااست نابية لهؤا المر ى
لاليهـ.
 ./ا ـ المر ى ن نيعة الرااية لاإلج ار ات ال نية المقدمة لهـ ن ريقة منس ة لنيهة
مفهلمة لالمشاررة لع الق اررات المتعيقة نها ا لع الناات ال اربة للي رلرة ال نية.
سنقا تنؿ ج ار و اميية جػ ارن ّػيػة ول مػنػعػار ول تػخػديػر ول
 .4ا ا الملالقة الرتانية ُم َ
الدـ لمرلناتا ،لالؾ نعد نصلؿ المر ى ايى رالة المعيلمػات الػتػع تػتػ ّػمػف
نقؿ ّ

الفلابد المرجلة مف الؾ اإلج ار لالػنػدابػؿ الػمػتػللػرة لرػالػة الػمػخػا ػر الػمػنػتػمػيػة  -ف

ِ
لج َدت.-
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ػجػنػس لالػديػف لالػنػالػة
النصلؿ ايى رااية ّنية ُمناسنة ندلف تمييي مننع ايى العمػر لال ّ
ُ .1
خاصة.
ااجتمااية ول و انتياجات
ّ
 .1تقديـ و شرلى ول ندا وية م نعة ول و اتتراح ل مف ندلد الػقػانػلف دلف وف يػتػرتّػب
ودنى مسؤللية ايى مقدمها.

 ./النؽ لع مراااة لانتراـ الررامة لتقدير الاات لالقيـ لالمعتقدات لالخيارات ال قالية لالنفسية
لالرلنية لالشخصية.

 .11صيانة النرّية الشخصية لالخصلصية لسرية المعيلمات الشخصية لال نية ليمر ى.
 .11النؽ نالنماية مف اااتدا ول التعر ،لألاى مف سياسة المستشفى لع الؾ ل ػمػف
اإلمرانيات المتانة.

قدـ لا.
 .19النؽ ناا ع ايى تريُفة الخدمات لاإلج ار ات ال نية التع ستُ ّ
ِ
اف نلؿ النالة الصػن ّػيػة دلف الػمػسػاس نػالػراػايػة الػ ػنػيػة
 .14النؽ لع النصلؿ ايى ور

قدمة ليمر ى ل مف التعييمات الخاصة نالؾ.
الم ّ
ُ
 . 13اللصلؿ الى المعيلمات ال نية المػتػعػيػقػة نػنػلع لنػتػابػا الػخػدمػة الػمػقػدمػة لػيػمػر ػى ،مػل
ماف نؽ النصلؿ ايى المعيلمات السار المفعلؿ لع المميرة.

ُمراااة تانلف
لشناُ يػنػؽ لػيػمػريػ ،الػتػلرػد مػف
تـ شراؾ المر ى لع ونش ة الننث العيمع ّ
 . .1/لع ناؿ ّ
ػنػصػلؿ اػيػى ُنسػخػة مػف تػرار
لجلد ملالقة مف لجاف المستشفى ايى ج ار الػنػنػث لال ُ
المشاررة نالننث ،رما لينؽ لا ادـ اإلدا نػالػمػعػيػلمػات الػتػع ا يػرغػب
الملالقة ايى ُ
التصريم نها ول ااشتراؾ نل ج ار نع ا يرغب نشج اربػا ،نػاإل ػالػة لػى نػقّػا نػهػا
لانسناب ُمشػاررػتػا أل سػنػب للػع و لتػت ُيػق ّػرُر  ،دلف وف يػؤّػر هػاا الػرلػ ،اػيػى

الرااية ال ّنية.
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واجباث املريض
 .1انتراـ الرلادر ال نية لالتمري ية لع المستشفى.
 .9التعالف مل الرلادر ال نية لالتمري ية لع ج ار الفنلصات السريرية مف تنؿ المتدرنيػف،
نااتِ ِ
نار مستشفى تعييمع.
ُ .4مراااة تلانيف لونعمة لتعييمات المستشفى م ؿ:
 -تانلف منل التدخيف.

 ادـ دخاؿ األ عمة.لغرؼ الفنص لالع ج.
المنالعة ايى نعالة مرالؽ ُ
 ُالمعدات الخاصة.
المنالعة ايى س مة األدلات ل ّ
ُ -

المستشفى لملاايد العيادات لاالتياـ نها.
 انتراـ ملاايد الييارة لع ُ -انتراـ خصلصية ا خريف.

 االتياـ لع مراف اإلتامة لع المستشفى الاا ـ الرادر اند المهادرة.المستشفى غير مسؤلؿ انػهػا لػع
المنالعة ايى الممتيرات
القيمةُ ،
الشخصية ّ
ّ
نيث ّ
وف ُ
 ُتـ لُقدانها ول
ناؿ ّ

يااها -نسب سياسة المستشفى-نهاا الخصلص.
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إلكترونيا
آلية حجز المواعيد
ّ
 .1الدخلؿ لى الملتل اإللرترلنع الخاص نمستشفى الجامعة األردنية

 http://hospital.ju.edu.joالانشا نساب انر دخاؿ الرتـ الل نع لرتـ القيد
المدنع ،نيث يتـ التلرد مف ها النيانات انر تاادة النيانات المرتن ة مل دابرة األنلاؿ

المدنية.

 .9دخاؿ رتـ الهاتؼ لالنريد اإللرترلنع الخاص نا مف وجؿ تارير نالملاد.
المراد النجي لديا ،لاختيار ال نيب المعنع مف تابمة
 .4دخاؿ نلع التلميف ،لااختصاص ُ
الخيارات المتانة.
.3

./
.4
ول

خاصة لعر ،الملاايد المتللرة ،اختيار الملاد المناسب.
المنصة صفنة
تللّر
ّ
ّ
نعد نها الخ لات السانقة ،يمرف التلرد مف الملاد ل نااتا استخداما خ ؿ المراجعة.
ُيمرف ااستفسار اف الملاايد المنجلية مف ِتَنؿ صانب الملاد الاج ار و تعديؿ اييها
لهابها.

خاصة لتعديؿ معيلمات التلاصؿ مل المري.،
المنصة صفنة
 .1تللّر
ّ
ّ
ُ .1يمرف نجي ملاد لصانب النساب الا تـ نشاؤ  ،ول أل وند مف وتارنا.

 ./نعد التلريا ايى الملاد نشرؿ نهابع ،يتـ رساؿ رسالة لصانب الملاد انر النريد

اإللرترلنع لتلريد النجي الملاد ول لهابا ،رما ليتـ رساؿ رسالة تنؿ الملاد نيلـ مف وجؿ

المدخية.
التارير نالملاد المنجلي ،لالؾ نسب النيانات ُ
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إجراءات الدخول
 .1يتـ دخاؿ المري ،لى المستشفى ننا ا ايى ومر دخاؿ لرترلنع مف ال نيب ،لالػؾ
اف ريؽ العيادات الخارجية.

ُ .9مراجعة ُشعنة اإلدخاؿ استرماؿ ج ار ات الدخلؿ –لػع نػاؿ رػاف الػدخػلؿ لػع نػفػس
اليلـ.-
ندد مف ِتَنؿ ال نيب ليدخلؿ.
الم ّ
ُ .4مراجعة ُشعنة اإلدخاؿ نسب الملاد ُ
 .3تسييـ لرتة ومر اإلدخاؿ لملعؼ اإلدخاؿ لتنديد لتت الدخلؿ لدرجة التلميف.
ُ ./مراجعة لجنة التنسيؽ الملجلدة لع مػنػنػى الػعػيػادات الػخػارجػيػة ،لػع نػاؿ رػاف تػلمػيػف
المري( ،ل ايرة الصنة ،الديلاف الاافا الرباسة).
 .4يتـ نجي الهرؼ نسب درجة التلميف – ف ُل ِج َدت.-

المناسنة ،لالؾ لػيػتّػلرػد مػف صػ ن ّػيػة الػتػلمػيػف
 .1يتـ رساؿ المري ،ول وند اليا لى ُ
الصنع الخاص نا لسريانا ،لدلل منيغ التّلميف  -اا ليـ الؾ ،-ناإل الة لػى تػدليػف
نالمناسنة.
المشرلنات الخاصة ُ

 .1يقلـ ملعؼ اإلدخاؿ نشن غ الػ ػانػؽ 9الػقػسػـ ال ُػمػق اػرر دخػاؿ الػمػريػ ،لػيػا ،لػتػجػهػيػي
الػهػػرلػػة لالسػريػػر ،نػػاإل ػػالػػة لػػى دخػػاؿ نػيػػانػػات الػمػريػػ ،لتػنػػديػ ػهػػا نسػػب الػػل ػػابػػؽ
نلتية لا.
الشخصية لال ّ
ّ
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 .1يلتّل المري ،ايى ترار الدخلؿ نعد التلرد مف ّ اا للهما لننلد اإلترار.
 .9تعنبة نملاج لصع لهاية تفلي ،وشخاص اف المري ،لهايات التلتيل ايى التفلي ات
خاصة ليمر ى القُصار
لوخا معيلمات اف المري ،لع ناؿ -ادـ تمرنا مف التلتيل-
ّ
لغير النالهيف لاأل فاؿ.

 .4يتـ تسييـ المري ،سلارة ليتعريؼ نا ،مرتلب اييها (اسما مف

ة مقا ل ،رتـ ميفا

رلرة التلرد مف لنس المري ،لها.

المشرؼ ايى نالتا) مل
لاسـ ال نيب ُ
ع المري ،ايى ابنة النقلؽ لاللاجنات ،نشرة غسؿ األيد  ،ناإل الة لى
 .3يتـ

الدينية) ،ليتـ تسييـ المري9 ،
المستشفى (رااستشارة
ا ما اف الخدمات التع ُي ّ
ّ
قدمها ُ
خاصة نانتياجات المر ى.
اليا نقينة
ّ

اصؿ ملعؼ ُشعنة
المدخؿ ليا ،لالؾ نعد تل ُ
 ./يتـ رساؿ المري ،لى ال انؽ 9القسـ ُ
اإلدخاؿ مل ال انؽ الاا مهـ نالدخلؿ.

ممف ا يتلاجد معهـ ُمرالؽ ،نلاس ة اامؿ نقؿ ول
ُ .4مرالقة المر ى مف رنار ّ
السف لالعجية ّ
وند ملعفع ُشعنة اإلدخاؿ.
مالحية


يجب ت ار ة التعييمات اللاردة لع ترار الدخلؿ للهـ م ملنها لااستفسار انها لع ناؿ



ممف لديهـ رتُب افا مف الديلاف الميرع لى ُغرؼ الدرجة ال ال ة.
يتـ دخاؿ المر ى ّ

ادـ ل لنها.
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إجراءات الخروج
ػخػرلج نػعػد تػرار الػ ػنػيػب ال ُػمػعػالػا ،لالػؾ و ػنػا مػرلر اػيػى
.1يتـ رتػانػة ُمػي ّ
ػخػص ال ُ
المر ى.
المعنية.
ليمراجعة لع العيادة
ّ
.9يسمم ال نيب ليمر ،نالخرلج ،ليتـ نجي ملاد ُ
المرتجعة لن اتة األدلية لى الصيدلية ،لتفعيؿ ن اتة األدلية.
.4تنليؿ األدلية ُ

ػنػصػلؿ اػيػى نػمػلاج نػ ار ة
ُ .3مراجعة ُمناسنة ُ
الخرلج إلصدار الفاتلرة لتسديدها ،لال ُ
ال ّامة.
الخرلج  -ف ِ
لجدت ،-نعػد تسػيػمػهُػـ نػمػلاج
لينصلؿ ايى ودلية ُ
ُ ./مراجعة الصيدلية ُ
الامة.
ن ار ة ّ
الصيدلع نتقفيؿ ن اتة األدلية ليمري.،
.4يقلـ ّ

المراجعة.
النصلؿ ايى ُنسخة مف ُم ّ
يخص ُ
.1التلرد مف ُ
دلف ليا ملاد ُ
الخرلجُ ،
لم ّ
مالحية


لينصلؿ ايى تنييغ اللادة ول الللاة يجب ن ار دلتر العابػيػة لػألردن ّػيػيػف ،لجػلاي
ُ
األردنييف.
السفر لهير
ّ
13

توعومويومووات الوزيوارة
امت اا ألمر الدلاع رتـ ( ،)11الػقػا ػع نػمػنػل الػييػارة لػيػمػر ػى الػ ارتػديػف اػيػى وس ّػرة
ٍ
شعار آخر نعػ ار لػيػعػرلؼ الػلنػابػيػة الػ ارهػنػة ،يػعػيػف مسػتػشػفػى
الشفا منعا ناتا لنتى
الجامعة األردنية استمرار نتنفيا هاا القرار مل اارتفا نالػتػلاصػؿ مػل الػمػر ػى اػنػر

لسابؿ ااتصاؿ المختيفة ،باستنناء الحاالت التالية:




مر ى العمييات الجرانية (يلـ ج ار العميية)ُ ،يمنم تصريم ادد ( )1ل ايبػر لانػد
شري ة وف يرلف مف درجة القرانة األللى ليمري.،

مر ى العناية الن ي ة لالناات النرجةُ ،يمنم تصريم ادد ( )1لػ ايبػر لانػد لػمػدة
ا تييد اف ( )/دتابؽ ،شري ة وف يرلف مف درجة القرانة األللى.

وذلك ما بين الساعة ( 11صباحا4 -مساءا..

متم ّنيين لمجميع السالمة والشفاء العاجل

14

نصا ح وارشادات

عامة حول الوقاية
من فايروس

COVID-19
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مستشفى الجامعة األردنية
شارع الممكة رانيا العبد اهلل -الجبيهة
هاتف262 .6( 5353444 -262 .6( 5353666 :
فاكس262 .6( 5353355 :
ص.ب ( .12046عمان (.11242
E-mail: juhosp@ju.edu.jo

http://hospiral.ju.edu.joWebsite:

إعداد وتصميم :سناء فريد الشرع -مكتب العالقات العامة

