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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الُمقّدمة

ي�ّشين اأن اأفتتح �شفحات هذا التقرير ال�شنوي للعام 2017 بتحّيٍة عطرة لكافة 

الكوادر الذين يوا�شلون الليل بالنهار ل�شالح املر�شى والعمل الطبي، وعلى كل ما مّت 

ت�شطريه من جناحاٍت ملُ�شت�شفانا العزيز التي ما كانت لول هّمتهم وجهودهم واإرادتهم.

اإّن احلديث عن الإجنازات والنجاحات التي حّققها املُ�شت�شفى خالل عام 2017 

وحافزًا  والطبّية  ال�شحّية  اخلدمات  مل�شتوى  ُمتجّددًا  ور�شيدًا  حقيقّيًا  اإثراءًا  ُيعّد 

ومعّززًا لل�شياحة العالجّية يف الوطن باأ�شه، وكل ذلك ما هو اإل تاأكيٌد وا�شح على عزم 

امل�شت�شفى الرتقاء بكاّفة اأوجه اخلدمات املُقّدمة للمر�شى، والنهو�س به كاأحد اأبرز 

مراكز اخلربة الطبّية والتعليمّية الذي ُنباهي وُنفاخر به الدول.

الأ�شعة  الطوارئ وحو�شبة دائرة  اأهمهاتو�شعة وحتديث مبنى  لعّل  الإجنازات  بالعديد من  املا�شي  العام  وقد حفل 

باأحدث  وتزويدها  املُ�شت�شفى  وحدات  وحتديث  لتطوير  املُّتخذة  الإجراءات  �شل�شلة  �شمن  جاءت  والتي  النووي  والطب 

الأجهزة املتطورة مثل )املاموغرام وتفتيت احل�شى(، بالإ�شافة اإلى عدد من الإجنازات على امل�شتوى الطبي واخلدماتي 

والتي ُنقّدمها لكم من خالل هذا التقرير الذي ُيعدُّ وثيقًة اإدارّيًة مرجعّية تر�ُشُد �شنًة من ُعمر املُ�شت�شفى ُنقّدم من خالله 

نبذًة ُمت�شًة عن دوائر ووحدات امل�شت�شفى، واأبرز الأهداف والتطلعات التي ن�شعى لتحقيقها يف العام 2018، وليكوَن 

دلياًل ُمدّعمًا بالأرقام الإح�شائّية ي�شتنرُي بها املُهتّمون باملعلومة والأرقام من متلف اجلهات واملوؤ�ّش�شات ذات العالقة 

باحلقل ال�شحي.

وبعد، فاإّننا ن�َشُع اإلى املولى جّلت ُقدرته اأن ُيدمي نعمة ال�شّحة والعافية على جميع اأبناء الوطن وُيجّنبهم كل مكروه، 

واأن يحفَظ هذا البلَد اآمنًا ُم�شتقّرًا بقيادِتِه الها�شمّيِة املُظّفرة. 

واهلل ويلُّ الت�فيق،،،

      مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنّية

 الدكت�ر عبد العزيز الزيادات
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ع�شواً  د. نهاد امل�شي- عميد كلية علوم التاأهيل      -
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الطاقم اإلداري في مستشفى الجامعة األردنية 2017

مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية. د. عبد العزيز الزيادات    -

نائب املدير العام لل�شوؤون الطبّية. اأ.د. عماد العبدالالت    -

نائب املدير العام لل�شوؤون الإدارّية. د. حممد املعاقبة     -

م�شاعد املدير العام ل�شوؤون املعلومات واحلا�شوب. د. اأ�شامة احلرفو�شي    -

مدير دائرة اجلراحة العامة. اأ.د. نادر الب�شول     -

مدير دائرة اجلراحة اخلا�شة. د. غازي العدوان     -

مدير دائرة الن�شائّية والتوليد. د. كميل فرام     -

مدير دائرة التخدير والإنعا�س. اأ.د. �شامي اأبو حالوة    -

مدير دائرة التخدير والإنعا�س )2017/9/17(. اأ.د. عبد الكرمي العويدي    -

مدير دائرة الأمرا�س الباطنّية. د. �شعيد دحبور     -

مدير دائرة الأ�شعة والطب النووي. د. وليد حمافظة     -

مدير دائرة طب الأطفال. د. اإياد العموري     -

مدير دائرة املختربات والطب ال�شعي. اأ.د. عماد العبدالالت    -

مدير دائرة املختربات والطب ال�شعي )2017/9/25(. اأ.د. كمال احلديدي    -

مدير دائرة طب التاأهيل. اأ.د زياد حوامدة     -

مدير دائرة الطوارئ واحلوادث. د. جهاد العجلوين     -

مدير دائرة طب الأ�شنان. اأ.د. زيد بقاعني     -

مدير دائرة طب الأ�شنان )2017/9/1(. اأ.د. اأحمد حممد حمدان    -

مدير دائرة التمري�س. ال�شّيد �شخر احلياري    -

مدير دائرة ال�شيدلة. د. خولة اأبو حمور     -

مدير دائرة العطاءات والتزويد. ال�شيدلنّية لبنى اخلراب�شة    -

مدير دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل. م. جهاد طه     -
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مديرة دائرة املوارد الب�شّية. ال�شيدة لنا حميالن    -

مدير دائرة �شوؤون املر�شى. ال�شيد حممد عبابنة    -

مدير دائرة ال�شوؤون املالّية. ال�شيد ح�شام النجداوي    -

مدير دائرة اخلدمات امل�شاندة. ال�شيد حممد الزبيدي    -

مدير دائرة اخلدمات الفندقّية. ال�شيد عبد الرحمن خريو�س    -

مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى. د. فار�س البكري     -

مدير مكتب اجلودة ومراقبة النوعّية. د. حممود اأبو عبيلة    -

مدير مكتب البحث العلمي. د. ماأمون اأهرام     -

مدير مكتب العالقات العامة. ال�شيد فرا�س ذيب      -

مديرة مكتب املعلومات واحلا�شوب. ال�شيدة بيان توم     -

مدير مكتب الّرقابة والّتدقيق. ال�شّيد كامل الدرابيع    -

مدير مكتب املدير العام. ال�شيد �شهم حما�شنة    -

مدير مكتب الّتدريب والتطوير والتخطيط )ت�شيري(. ال�شيدة لنا حميالن    -

مدير مكتب ال�شالمة العامة والبيئة. د. اأمين الب�شري      -

امل�شت�شار القانوين. املحامي عبد الكيالين     -
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لجان الُمستشفى

اللجنة التنفيذيّة في ُمستشفى الجامعة األردنّية 2017

رئي�س اللجنة د. عبد العزيز الزيادات          -

ع�شوًا اأ.د. عماد العبدالالت- نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية       -

ع�شوًا اأ.د. اأ�شف اأبو كركي- نائب عميد كلية طب الأ�شنان       -

ع�شوًا د. اأحمد عبد ال�شالم حمدان- نائب عميد كلية طب الأ�شنان )2017/9/1(     -

ع�شوًا اأ.د. نادر الب�شول- مدير دائرة اجلراحة العاّمة       -

ع�شوًا اأ.د. عبد الكرمي العبادي- مدير دائرة التخدير والإنعا�س       -

ع�شوًا اأ.د. �شعيد دحبور- مدير دائرة الأمرا�س الباطنية       -

ع�شوًا ال�شيدلنّية لبنى اخلراب�شة- مديرة دائرة العطاءات والتزويد      -

ع�شوًا ال�شيد �شخر احلياري- مدير دائرة التمري�س        -
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لجان ُمستشفى الجامعة األردنّية الدائمة 2017

جلنة ال�شجالت الطبّية:  ●

رئي�شًا د. اأمين عارف         -
ع�شوًا د. اأمين م�شمار         -
ع�شوًا د. يعقوب البهو         -
ع�شوًا د. غازي العدوان         -
ع�شوًا د. عبري الع�شاف         -
ع�شوًا ال�شيد حممد عبابنة         -
ع�شوًا املمر�شة القانونّية عبري ار�شيد        -
ع�شوًا ال�شيد حممد القرعان         -
ع�شوًا الآن�شة فاطمة ال�شياب         -
ع�شوًا ال�شيد عامر احلمدان         -
ع�شوًا ال�شيدة �شفاء املومني         -
ع�شوًا ال�شيد جهاد املن�شي         -

جلنة ال�شيطرة على العدوى:  ●

رئي�شًا د. فار�س البكري         -
ع�شوًا اأ.د. �شامي اأبو حالوة          -
ع�شوًا اأ.د. نادر الب�شول         -
ع�شوًا اأ.د. اإميان بدران         -
ع�شوًا د. يزن ح�شونة         -
ع�شوًا د. مازن اأبو فريج         -
ع�شوًا د. اأمل ار�شيد         -
ع�شوًا د. اأمين الب�شري         -
ع�شوًا م. جهاد طه          -
ع�شوًا ال�شيد عبد الرحمن خريو�س        -
ع�شوًا ال�شيدة نور الدبايبة         -
ع�شوًا املمر�شة القانونّية عبري ار�شيد        -
ع�شوًا املمر�شة القانونّية غادة خري�شات       -
ع�شوًا املمر�س القانوين يو�شف العابد        -
ع�شوًا املمر�شة القانونية هيفاء احلم�شي       -
ع�شوًا املمر�شة القانونية القاهرة الكلباين       -
ع�شوًا املمر�س القانوين زكريا عبد الرحيم       -
ع�شوًا املمر�س القانوين حممد ابراهيم        -
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ع�شوًا املمر�شة القانونية ليلى اخلراب�شة       -
ع�شوًا ال�شيدة مرمي �شامل         -

اللجنة الُعليا للج�دة و�شالمة املر�شى:  ●

رئي�شًا د. عبد العزيز الزيادات        -
ع�شوًا د. مدير مكتب اجلودة ومراقبة النوعية       -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة اجلراحة العامة        -
ع�شوًا د. مدير دائرة اجلرحاة اخلا�ّشة        -
ع�شوًا د. مدير دائرة طب الأطفال        -
ع�شوًا د. مدير دائرة الأ�شعة والطب النووي       -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة طب التاأهيل        -
ع�شوًا د. مدير دائرة الن�شائية والتوليد        -
ع�شوًا د. مدير دائرة طب الطوارئ        -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة الأمرا�س الباطنية       -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة طب الأ�شنان        -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة التخدير والإنعا�س       -
ع�شوًا اأ.د. مدير دائرة طب التاأهيل        -
ع�شوًا د. مدير دائرة املختربات والطب ال�شعي       -
ع�شوًا د. مدير مكتب ال�شيطرة على العدوى       -
ع�شوًا ال�شيد مدير دائرة التمري�س        -
ع�شوًا د. مديرة دائرة ال�شيدلة        -
ع�شوًا د. مدير مكتب ل�شالمة العامة والبيئة       -
ع�شوًا ال�شيدلنّية مديرة دائرة العطاءات والتزويد      -
ع�شوًا م. مدير دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل      -
ع�شوًا ال�شيد مدير دائرة ال�شوؤون املالّية       -
ع�شوًا ال�شيدة مديرة دائرة املوارد الب�شية       -
ع�شوًا ال�شيد مدير دائرة �شوؤون املر�شى       -
ع�شوًا ال�شيد مدير مكتب العالقات العامة       -
ع�شوًا ال�شيد مدير دائرة اخلدمات امل�شاندة       -
ع�شوًا ال�شيد مدير دائرة اخلدمات الفندقية       -
ع�شوًا ال�شيدة م�شاعد مدير مكتب اجلودة ومراقبة النوعية      -
ع�شوًا من�شقني من مكتب اجلودة ومراقبة النوعية      -
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جلنة بنك الدم والأن�شجة:  ●

رئي�شًا اأ.د. عماد العبدالالت         -
ع�شوًا اأ.د. �شوقي �شالح         -
ع�شوًا د. ن�شين اأبو �شاهني         -
ع�شوًا اأ.د. حامت ال�شنطي         -
ع�شوًا اأ.د. فالح ال�شواعري         -
ع�شوًا د.  ابراهيم قدي�شات         -
ع�شوًا د. �شمري اجلبعيتي         -
ع�شوًا د. �شميحة ال�شلة         -
ع�شوًا د. عمر �شمارة         -
ع�شوًا املمر�شة القانونّية عبري ار�شيد        -
ع�شوًا م�شف بنك الدم         -
ع�شوًا الآن�شة و�شام اأبو زيد         -
ع�شوًا الآن�شة دعاء بطاح         -

جلنة العميات:  ●

رئي�شًا اأ.د. عماد العبدالالت         -
ع�شوًا اأ.د. �شامي اأبو حالوة         -
ع�شوًا اأ.د. نادر الب�شول         -
ع�شوًا د. غازي العدوان         -
ع�شوًا د. كميل افرام         -
ع�شوًا اأ.د. زيد بقاعني         -
ع�شوًا د. عمر �شمارة         -
ع�شوًا د. ابراهيم قدي�شات         -
ع�شوًا د. فار�س البكري         -
ع�شوًا ال�شيد �شخر احلياري         -
ع�شوًا املمر�س القانوين يو�شف العابد        -
ع�شوًا املمر�شة القانونّية منى اخلطيب        -

جلنة الأدوية:  ●

رئي�شًا اأ.د. �شعيد دحبور         -
ع�شوًا اأ.د. نادر الب�شول         -
ع�شوًا اأ.د. �شوقي �شالح         -
ع�شوًا اأ.د. اأمرية امل�شي         -
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ع�شوًا د. خالد الزبن         -
ع�شوًا د. خولة اأبو حمور         -
ع�شوًا د. ح�شام احلوري         -
ع�شوًا د. اأحمد عبد ال�شالم حمدان        -
ع�شوًا د. �شناء حم�شن         -
ع�شوًا ال�شيدلنّية لبنى اخلراب�شة        -
ع�شوًا ال�شيدلين عبد الرحمن عبد احلق       -
ع�شوًا ال�شيدلين عنود ال�شوجّية        -
ع�شوًا ال�شيدلنية منار اخلطبا        -
ع�شوًا ال�شيدلنية حنني �شالح        -
ع�شوًا املمر�شة القانونية رنا عليان        -
ع�شوًا ال�شيد عامر حمدان         -

جلنة ال�شالمة العليا:  ·

رئي�شًا د. عبد العزيز الزيادات        -
ع�شوًا اأ.د. عماد العبدالالت         -
ع�شوًا د. مراد �شقمان         -
ع�شوًا د. عبد اللطيف ال�شيف        -
ع�شوًا د. فار�س البكري         -
ع�شوًا ال�شيد �شخر احلياري         -
ع�شوًا ال�شيدلنية لبنى اخلراب�شة        -
ع�شوًا ال�شيد حممد الزبيدي         -
ع�شوًا د. اأمين الب�شري         -
ع�شوًا ممثل من مكتب اجلودة ومراقبة النوعية       -

:)CPR( جلنة الإنعا�ش القلبي  ●

رئي�شًا اأ.د. �شامي اأبو حالوة         -
ع�شوًا د. اأكرم ال�شالح         -
ع�شوًا د. طارق الق�شو�س         -
ع�شوًا د. حممود اأبو عبيلة         -
ع�شوًا د. اإياد العموري         -
ع�شوًا د. خولة اأبو حمور         -
ع�شوًا ال�شيد �شخر احلياري         -
ع�شوًا ال�شيد طاهر بطاح          -
ع�شوًا الآن�شة و�شام اأبو زيد         -
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جلنة ال�فيات واملرا�شة:  ●

رئي�شًا اأ.د. �شالم درادكة         -
ع�شوًا د. وليد الزعبي         -
ع�شوًا د. ابراهيم قدي�شات )2017/10/1(       -
ع�شوًا د. حممود اأبو عبيلة         -
ع�شوًا د. حممد الطوالبة         -
ع�شوًا د. فريد خ�شري         -
ع�شوًا د. مازن اأبو فريج         -
ع�شوًا د. عقبة القرعان )2017/10/1(       -
ع�شوًا د. ن�شيبة الريالت         -
ع�شوًا د. حممد حكم ال�شياب         -
ع�شوًا د. رندة فرح          -
ع�شوًا د. مو�شى العبادي         -
ع�شوًا املمر�شة القانونية اأ�شواق النعيمات       -
ع�شوًا املمر�شة القانونية هيفاء احلم�شي       -
ع�شوًا ال�شيدلين غيث احلديدي        -
ع�شوًا ال�شيد حممد القرعان         -

جلنة الُكلفة الّت�شغيلّية:  ●

رئي�شًا د. كميل فرام          -
ع�شوًا اأ.د. نادر الب�شول         -
ع�شوًا اأ.د. �شامي اأبو حالوة         -
ع�شوًا د. اأمين عارف         -
ع�شوًا د. اأ�شامة �شمارة         -
ع�شوًا د. اأحمد عبد ال�شالم حمدان        -
ع�شوًا د. خولة اأبو حمور         -
ع�شوًا ال�شيد �شخر احلياري         -
ع�شوًا املمر�شة القانونية عبري ار�شيد        -
ع�شوًا ال�شيد اأكرم م�شلم         -
ع�شوًا ممثل الخت�شا�س املعني        -
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اللجنة امل�ؤ�ش�شية للدرا�شات الدوائية:  ●

رئي�شًا اأ.د. عبد الكرمي الق�شاة        -
ع�شوًا اأ.د. �شوقي �شالح         -
ع�شوًا اأ.د. اأمرية امل�شي         -
ع�شوًا اأ.د. فيا�س الق�شاة         -
ع�شوًا د. اأمين م�شمار         -
ع�شوًا د. نادين عبد الرزاق          -
ع�شوًا د. �شكينة الريالت         -
ع�شوًا د. جهاد العجلوين         -
ع�شوًا د. اأمين عارف         -
ع�شوًا د. خولة اأبو حمور         -
ع�شوًا ال�شيد حامت العبادي         -
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مكتب نائب المدير العام للشؤون الطبّية

نائب املدير العام لل�ش�ؤون الطبّية: اأ.د. عماد العبدالالت.
م�شاعد نائب املدير العام لل�ش�ؤون الطبّية: ال�شيد �شامل رحاحلة.

نبذة عن املكتب:
ُيعترب مكتب نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية ركنًا اإدارّيًا طبّيًا اأ�شا�شّيًا يف امل�شت�شفى، حيُث ُيعترب حلقة الو�شل بني الإدارة 
التعليم  لتطوير  ليكون مركزًا  الأردنية  الطب يف اجلامعة  امل�شت�شفى وكلية  روؤية  لتحقيق  املختلفة  الطبية  والدوائر  الُعليا 
الطبي والبحث العلمي وتقدمي خدمات طبّية متمّيزة، ولتحقيق خطط الإدارة الُعليا والأهداف ال�شرتاتيجّية بالتعاون مع 
كافة الدوائر العاملة يف امل�شت�شفى من خالل ت�شهيل التوا�شل بني الدوائر الطبّية والدوائر واملكاتب الإدارّية، حيُث ي�شغل 

النائب الطبي من�شب نائب عميد كلية الطب ل�شوؤون امل�شت�شفى.

وتتبع الدوائر الطبية يف امل�شت�شفى للمكتب وهي:
- دائرة اجلراحة العامة.

- دائرة اجلراحة اخلا�شة.

- دائرة الن�شائية والتوليد.
- دائرة التخدير والإنعا�س.
- دائرة الأمرا�س الباطنية.

- دائرة طب الأطفال.
- دائرة ال�شعة والطب النووي.

- دائرة املختربات والطب ال�شعي.
- دائرة طب التاأهيل.
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- دائرة الطوارئ واحلوادث.
- دائرة طب الأ�شنان.

- مكتب التعليم الطبي امل�شتمر.
- مكتب اللجان الطبية.

مهام وم�ش�ؤولّيات املكتب:
يتولى نائب املدير العام لل�شوؤون الطبية عددًا من املهام وامل�شوؤوليات التي تتلّخ�س مبا يلي:

املوافقة على ال�شيا�شات والربامج واإر�شادات املمار�شة الطبّية.  .1
الإ�شاف على برامج التعليم الطبي.  .2

التقييم ال�شنوي ملدراء الدوائر الطبّية.  .3
الإ�شاف على تدريب اأطباء المتياز.  .4

اعتماد الإجازات املر�شية، واتخاذ القرارات اخلا�شة باللجان الطبية وحتويل املوظفني اإلى اللجان الطبية املعنية.  .5
املُ�شاركة يف ُخطط التعيني وجلنة �شوؤون املوظفني ويرتاأ�س جلان املقابالت للوظائف الطبّية.  .6

املُختلفة  الطبّية  والدوائر  واللجان  البحث  ومكتب  الطب  كلية  مع  بالتعاون  العلمي  البحث  وت�شجيع  وتن�شيق  دعم   .7
ومكتب البحث العلمي يف امل�شت�شفى.

درا�شة احتياجات الدوائر الطبية من اللوازم واملعدات .  .8
املوافقة على اخلطط التنفيذية املُتعّلقة بالدوائر الطبية.  .9

توجيه اللجان املعنّية واعتماد الآلية بخ�شو�س التحّققات ومنح المتيازات الطبية، ون�شاطات جلنة الوفيات واملرا�شى.  .10
رئا�شة جلنة التعليم الطبي، جلنة العمليات واللجنة الطبية العليا.  .11

ع�شو رئي�شي يف جلان امل�شت�شفى مثل: اللجنة التنفيذية، جلنة اجلودة العليا، جلنة ال�شالمة العليا والفرق اخلا�شة   .12
بجائزة امللك عبد اهلل لل�شفافية ومتيز الأداء احلكومي، جلنة العمليات، جلنة بنك الدم وغريها.

الإ�شاف على حل ومتابعة املالحظات الواردة من قبل املر�شى وعائالتهم.  .13
الإ�شاف على تطبيق معايري اجلودة اخلا�شة بالدوائر الطبية.  .14

اإتاحة الفر�س لتدريب الأطباء والطلبة يف جميع التخ�ش�شات الطبية.  .15
املُ�شاركة يف اللجان التي ُتعقد يف كلية الطب مثل: جمل�س الكلية وجلنة الدرا�شات العليا.  .16

املُ�شاركة يف عقد اتفاقيات ال�شاكة والجتماعات مع ممثلي املوؤ�ش�شات املحلية واخلارجية.  .17
املُ�شاركة يف اللجان واأن�شطة املُجتمع املحلي.  .18

 وقد �شارك النائب الطبي خالل العام 2017 بعدد من اللجان والجتماعات التالية:
مركز  اجلذعّية،  اخلاليا  مركز  مثل:  امل�شت�شفى  مع  املرُبمة  التفاقّيات  م�شوّدات  و�شع  يف  اخلا�شة  اللجان  ُع�شوية   .1

احُل�شني لل�شطان، اتفاقّية وزارة ال�شحة، الديوان امللكي ورئا�شة الوزراء.
اجتماعات جلنة املوازنة.  .2

اجتماعات ُمتلفة ومتفرقة مع املعنيني ح�شب امل�شتجدات مثل: املعنيني بنظام )PACS(، التبليغ عن احلالت احلرجة،   .3
التحّققات ومنح المتيازات الطبّية واإعداد الأطباء ح�شب حاجة الأق�شام.

)H1N1(، املُداخالت الطبّية املرتبطة بالت�شّلب  العلمّية العامة مثل: حما�شة حول الإنفلونزا  الن�شاطات  ُح�شور   .4
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اللويحي وغريها.
اجلولت امليدانّية والتي �شملت العديد من املناطق ال�شيرية مثل: الطوارئ، التعقيم، اخلداج، العملّيات الرئي�شّية،   .5
�شملت اجلولت  العيادات اخلارجّية، كما  املنومني،  املر�شى  اله�شمي، طوابق مبنى  الأ�شّعة، وحدة اجلهاز  دائرة 
اجلولت  عدد  بلغ  حيث  امل�شت�شفى،  موظفي  وح�شانة  ال�شتثماري  الكراج  مثل:  ال�شيرّية  غري  للمناطق  امليدانّية 

امليدانّية )25( جولة.
جلان مقابالت التوظيف مثل: الأطباء املُقيمني للربامج املهنّية، فنّيي العالج الطبيعي، فنّيي اجلب�س وال�شيادلة.  .6

اللقاء مع الوفود املحلّية والعاملّية مثل: وفد ال�شفارة الإيطالّية، الوفد الهولندي،  وفد ال�شفارة الرومانّية.  .7
تراأّ�س م�شوع الّتح�شني املُتعّلق ب�شحب عّينات الّدم.  .8

اأن�شطة املُ�شت�شفى مثل: تكرمي املوظفني املتميزين يف دائرة الطوارئ، والحتفال بيوم اخلداج، افتتاح  املُ�شاركة يف   .9
الطوارئ والأ�شّعة ووحدة ت�شوير الّثدي.

اجتماعات جمل�س كلّية الطب )كلية الطب(.  .10
اجتماعات جلنة الّتعيني والرّتقية )كلية الطب(.  .11

الأن�شطة اخلارجّية وامل�ش�ؤولّية املُجتمعّية:
اجتماعات املجل�س ال�شحي العايل.  .1

اجتماعات املجل�س ال�شحي للمعاقني.  .2
تطوير القطاع العام.  .3

املُ�شاركة يف الأيام الطبّية التطوعّية.  .4
جمعّية املُ�شت�شفيات الأردنّية.  .5

اجلمعّية الأردنّية للعلوم والثقافة.  .6

مهام م�شاعد النائب الطبي:
تقدمي امل�شورة لالإدارة والإداريني وفق الأنظمة والقوانني وم�شاعدة الرئي�س املبا�ش يف اتخاذ القرار.  .1

ُمتابعة احتياجات الدوائر الطبّية من اللوازم والأجهزة وال�شيانة.  .2
ت�شهيل املعامالت والربيد الإداري للكوادر والدوائر الطبّية.  .3

ا�شتقبال مالحظات املر�شى وعائالتهم ب�شكل مبا�ش والعمل على متابعتها وحلها.  .4
متابعة وت�شهيل معامالت الأطباء املتدربني املختلفة.  .5

حل امل�شاكل املُتعّلقة بالدوائر الطبّية من خالل الّتن�شيق املُبا�ش مع اأق�شام املُ�شت�شفى املُختلفة.  .6
ويتم من خالل مكتب النائب الطبي ا�شتالم الربيد الوارد حا�شوبّيًا اأو يدوّيًا وفرزه والرد عليه ثم اإر�شاله للمعنّيني، حيُث 

مّت خالل العام 2017 الّتعاُمل مع )13444( ُمعاملة حمو�شبة ح�شب نظام الدواوين و�شملت مايلي: 

العددت�شنيف املُعاملة

6124الوارد من املدير العام اأو الدوائر الأخرى

4723املُعامالت املُحّولة للمعنّيني

2597ُمعامالت داخلّية
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مكتب نائب المدير العام للشؤون اإلداريّة

يرتبط املكتب مبا�شًة مبكتب املدير العام وتتبع له الدوائر واملكاتب الإدارية يف امل�شت�شفى، وتتلخ�ش مهام املكتب مبا 
يلي:

القيام باملهام الإدارّية واملالّية املفّو�س بها من ِقبل املدير العام والإ�شاف على تطبيق ال�شيا�شات واخلطط   -
اخلا�شة بالدوائر الإدارّية.

الإ�شاف على تطبيق قانون العمل واأنظمة اجلامعة الأردنّية.  -
للمكتب مبا  التابعة  الدوائر  املهام على مدراء  العمل وتوزيع  الذي ي�شمن ح�شن �شري  الإداري  الإ�شاف   -

ي�شمن التعاون فيما بينها لتحقق اأف�شل اخلدمات الإدارّية.
الإ�شاف على خطط التدريب والتطوير.  -

تقييم الأداء يف الدوائر الإدارّية.  -
- امل�شاركة يف خطط املوازنة والإ�شاف على اإعدادها.

درا�شة جدول ت�شكيالت الوظائف واحتياجات الدوائر من الإحداثات اأو التعديالت مبا ين�شجم مع الهيكل   -
التنظيمي للوظائف.

املُ�شاركة يف خطط التعيني.  -
امل�شاركة يف اخلطط العامة للم�شت�شفى.  -

تطبيق �شيا�شات اجلودة.  -
املُ�شاركة يف م�شاريع حت�شني م�شاريع جودة اخلدمات.  -

املُ�شاركة يف متلف جلان امل�شت�شفى )الدائمة واملوؤقتة(.  -
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الدوائر الطبّية 

والطبّية الُمساندة

 في الُمستشفى
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دائرة الجراحة العاّمة

مدير الّدائرة: اأ.د. نادر الب�شول )2016/9/1(.
نبذة عن الدائرة:

امل�شت�شفى  تاأ�شي�س  مع  تاأ�ش�شت  اإذ  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  الطبية يف  الداوئر  اأهم  من  العامة  دائرة اجلراحة  ُتعترب 
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 تلك التخ�ش�شات.

وتقّدم الّدائرة اخلدمات الطبية للمر�شى يف كافة اخت�شا�شاتها بالإ�شافة اإلى متيزها يف الربنامج التدريبي والأكادميي يف 
تخريج الخت�شا�شيني من متلف فروعها اجلراحية، مثل: جراحة اجلهاز اله�شمي وجراحة الأطفال.

التطّورات احلديثة يف كافة الخت�شا�شات اجلراحية وقامت با�شتحداث الوحدات اخلا�شة مثل وحدة  الدائرة  وواكبت 
منة. احلروق ووحدة العناية احلثيثة اجلراحية بالإ�شافة اإلى جراحة املنظار وجراحة ال�شُّ

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

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

جراحة الأورام.  -4

جراحة الأطفال.  -5
جراحة القلب وال�شدر.  -6

جراحة الأوعية الدموية.  -7
جراحة الرتميم والتجميل واحلروق.  -8

جراحة احلوادث.  -9
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الك�ادر العاملة:
)6( ا�شت�شاري اأّول.  -

)13( ا�شت�شارّيًا.  -
-  )2( اأخ�شائيني واأخ�شائيني م�شاعدين.

)54( مقيمًا يف الربناجمني الأكادميي واملهني.  -
)3( اخت�شا�شّيني موفدين يف جراحة الأوعية الدموّية واجّلهاز اله�شمي.  -

م�ّزعني  اخلارجّية  عياداتها  يف  مري�شاً   )36269( مبعاجلة   2017 العام  خالل  العامة  اجلراحة  دائرة  وقامت 
كالتايل:

املجم�عاملر�شى املراجعنياملر�شى اجلددالعيــــــادة

186241019028814اجلراحــة العامــة

509623597455جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية

حيُث مت اإجراء )5860( عملّية جراحّيةُمتلفة مابني عملّية ُكربى وجزيئّية اأولى وثانية للمر�شى خالل تلك الفرتة مبا فيها 
العمليات ال�شعبة تقنيًا والتي ُحّولت اإليها من قبل القطاعات ال�شحية الأخرى يف الأردن ودول اجلوار كمركز اأكادميي 

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

وُي�شارك اأع�شاء الق�شم يف امتحاناٍت عاملّية وعربّية وحملّية، مثل:



التقرير ال�سنوي29

.)MRCS( امتحان الّزمالة الإيرلندّية  -
امتحانات املجل�س العربي لالخت�شا�شات ال�شحّية.  -

امتحانات املجل�س الطّبي الأردين.  -
امتحانات جامعة البحرين.  -

امتحانات اجلامعات الر�شمّية الأردنّية )جامعة العلوم والتكنولوجيا، اجلامعة الها�شمّية وجامعة موؤتة(.  -

يف  الدائرة  اأدخلت  وتوجهاتها  املرموقة  العاملية  املراكز  لروؤية  ومواكبًة  احلركة  دائمة  التطور  عجلة  باأّن  منها  واإدراكًا 
اإلى كفاءات عالية مثل: ا�شتئ�شال القولون باملنظار، معاجلة  �شجالتها بع�شًا من العمليات احلديثة الدقيقة التي حتتاج 
باملنظار،  املفرطة  ال�ُشمنة  عمليات  املنظار،  مب�شاعدة  الدرقية  وجارات  الدرقية  الغدد  ا�شتئ�شال  باملنظار،  امل�شتقيم  ثقب 
جراحة ال�شدر باملنظار، معاجلة الفتق باملنظار، ا�شتئ�شال الغدة الكظرية باملنظار، معاجلة ان�شدادات ال�شيانات 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 
اأجرى اأطباء الدائرة عددًا من الأبحاث العلمية املتخ�ش�شة مت ن�شها يف جمالت عاملية واإقليمية حمكمة، بالإ�شافة اإلى ما 

ن�ش يف املجالت الطبية املحلّية.
وكما عهدها كان للدائرة دورها البارز يف امل�شاركة يف املوؤمترات الطبية املحلية والدولية، واإقامة الور�س التدريبّية ال�شيرّية 
يف جمال جراحة الأطفال وجراحة القلب، كما �شاهمت ب�شكل فاعل يف اإقامة اليوم الطبي لكلية الطب والكليات ال�شحية 

الأخرى.
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دائرة الجراحة الخاّصة

رئي�ش الّدائرة: د. غازي العدوان.

نبذة عن الدائرة: 

ُتعترب دائرة اجّلراحة اخلا�ّشة من اأهم واأبرز الدوائر الطبّية يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنّية وت�شم خم�شة تخ�ّش�شات، 
هي:

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

وت�ُشم الّدائرة جمم�عة من الخت�شا�شات املُتنّ�عة الّتالية:
طب وجراحة العي�ن:  ❖

ت�ُشم �شعبة العيون )8( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )1( بُرتبة اأ�شتاذ، و)4( بُرتبة اأ�شتاذ ُم�شارك، و)3( بُرتبة 
اأ�شتاذ ُم�شاعد.

�شات التالية: وتتنّ�ع الخت�شا�شات يف �ُشعبة العي�ن، بحيث ت�شمل التخ�شّ
جراحة اجلزء الأمامي للعني.  -

جراحة القرنية.  -
جراحة اجلزء اخللفي للعني )ال�شبكية وال�شائل الزجاجي(.  -

جراحة جتميل العني وحمجر العني.   -
جراحة عيون الأطفال واحلول.  -
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ن�شاطات ال�ّشعبة:
تقدمي دورات لخت�شا�شّيني ومُمّر�شني من وزارة ال�شّحة يف جمال جراحة ال�ّشاد بالفاكو.   -

املُ�شاركة يف الأيام الطبّية التطوعّية التي ُينّفذها املُ�شت�شفى.   -
ا�شتقبال جمموعات من طالب املدار�س لإعطائهم حُما�شات حول الترّبع بالقرنيات وبنك العيون الأردين.  -

الفح�س الّدوري لأطفال املدر�شة النموذجّية التابعة للجامعة الأردنية.   -
.)Lab Wet( عقد دورة تدريبّية على عملّيات اإزالة ال�ّشاد بالفاكو على عيون ا�شطناعّية  -

وقد �شارك كل من اأع�شاء �شعبة طب وجراحة العيون بعّدة ُموؤمترات داخلّية وخارجّية على ُم�شتوى العامل ملواكبة 
التطور العلمي يف طب وجراحات العيون املُختلفة، اإ�شافًة اإلى ن�ش اأبحاث كاًل ح�شب اخت�شا�شه. 

الّروؤى املُ�شتقبلّية لل�ّشعبة:
�شيانة عيادات العيون وحتديثها باأ�شع وقت، وتوريد اأجهزة حديثة لفح�س وتقييم املر�شى.  -

عدم وجود نق�ص يف املُ�ستهلكات الأ�سا�سّية واخُليوط اجلراحّية لعملّيات العيون.  -

�شاء جهاز لإزالة املاء ال�ّشاد )Machine Phacoemulsification( وميكرو�شكوب جراحي.  -

للجامعة  املكانة املرموقة  يتنا�شب مع  ُم�شتوى اخلدمة اجلراحّية مبا  اأ�شاليب جراحية دقيقة لالرتقاء يف  اإدخال   -
الأردنّية وُم�شت�شفاها.  
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�شاتها املُختلفة: جراحة الكلى وامل�شالك الب�لّية وتخ�شّ  ❖
وت�ُشم ال�ّشعبة )4( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )1( بُرتبة اأ�شتاذ، و)1( بُرتبة اأ�شتاذ ُم�شارك، و)2( بُرتبة اأ�شتاذ ُم�شاعد.

اإجنازات ال�ّشعبة الطبّية والعلمّية:

�شاء جهاز تفتيت احل�شى باملوجات ال�شادمة لعالج ح�شى امل�شالك البولية، وُيعد من اأف�شل الأجهزة على ُم�شتوى العامل.  -

غازي  الدكتور  تراأّ�س  حيُث  لندن،  يف  اأُقيم  الذي  ال�ّشنوي  البولّية  للم�شالك  الأوروبّية  اجلمعّية  اجتماع  يف  املُ�شاركة   -
 Minimal Invasive( العدوان واحدة من اأهم الفقرات العلمّية والتي تناولت جراحات امل�شالك عن طريق املنظار

.)Surgeries, Laparoscopic surgery in urology

هذه  مثل  لإجراء  الوحدة  وتهيئة  بعد حتديث  وذلك  النهارّية،  العملّيات  مّرة يف وحدة  لأّول  منظارّية  عملّيات  اإجراء   -
العملّيات بدًل من العملّيات الرئي�شّية.

ن�ش عّدة اأوراق طبّية يف اخت�شا�س امل�شالك   -
البولّية يف اأف�شل املجالت الطبّية العاملّية.

على  طــبــّيــة  علمّية  حمــا�ــشات  عـــدة  تــقــدمي   -
املُ�شتوى املحلي وعلى ُم�شتوى العامل.

تاأمني اأحد اأف�شل واأحدث الأجهزة يف عالج   -
الربو�شتات  والتهابات  النت�شاب  �شعف 

املُزمنة با�شتخدام املوجات ال�ّشادمة.
ُمقيمي  ِقبل  من  طبّية  اأوراق  عّدة  تقدمي   -
تدريبهم  من  كجزء  البولّية  امل�شالك  جراحة 
الجتماع  يف  والطّبي  الّتعليمي  الربنامج  يف 

العا�ش للجمعّية الأردنّية للم�شالك البولّية.
 )F. Lombardo( الربوفي�شور  ا�شت�شافة   -
حول  عمل  ور�شة  لعمل  اإيطاليا   - روما  من 

مو�شوع العقم وعالجه.
ُمتطورة، بالإ�شافة  اإجراء عملّيات منظارّية   -
املنظارّية  اجّلراحات  عن  عمل  ور�شة  اإلى 
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.)Prof. Antonio Carbone( املُتطورة مب�شاركة فريق طبي من اإيطاليا والربوف�شور اأنطونيو كاربوين
تقدمي اخلدمات الطبّية للمر�شى ُمراجعني عيادات امل�شالك البولّية والطوارئ، واإجراء العديد من التداُخالت اجلراحّية   -
يف ُمتلف التخ�ّش�شات الدقيقة يف جراحة امل�شالك البولية من عملّيات املنظار والعملّيات اجلراحّية الُكربى وعملّيات 

زئي بوا�شطة تقنّية املنظار. الكلى من ا�شتئ�شالها الُكّلي اأو اجلُّ

جراحة العظام واملفا�شل:  ❖
وهم  ُم�شاعد،  اأ�شتاذ  بُرتبة   )4( ُم�شارك،  اأ�شتاذ  بُرتبة   )3( اأ�شتاذ،  بُرتبة   )1( منهم:  تدري�س  هيئة  اأع�شاء   )8( وت�ُشم 

متخ�ش�شون يف جراحات العظام املُختِلفة مثل: 
جراحة العظام والُك�شور.  -

جراحة الّطرف العلوي )اليد والكتف(.  -
جراحة العمود الفقري.  -

جراحة عظام الأطفال.  -
-  جراحة اأورام العظام.

-  جراحة الّركبة والطب الّريا�شي.
-  جراحة املناظري للمفا�شل.

الّطب الطبيعي والّتاأهيل.  -

بلغت  اإذ  املُتخ�ّش�شة،  العاملّية  املراكز  ُتكافئ  جّيدة  املُعّقدةبنتائج  احلالت  عالج  يف  ُمتخ�ّش�شًا  مركزًا  الق�شم  وُيعد 
املُ�شاعفات بعد العملّيات اجلراحّية م�شتوًى ُمنخف�س يفوق الأرقام والّن�شب العاملّية، حيُث بلغت حالت اللتهابات بعد 

اجّلراحة حوايل) 0.6%(، ونظرًا لعدد ُمراجعي ق�شم اجّلراحة الكبري مّت ا�شتحداث ُغرفة عملّيات جديدة. 
و�شارك اأع�شاء ال�ّشعبة بعدة موؤمترات داخلّية وخارجّية على ُم�شتوى العامل التي تواكب التطور العلمي يف جراحات 

العظام واملفا�شل، بالإ�شافة اإلى ن�ش اأبحاث كاًل ح�شب اخت�شا�شه.
كما �شارك اأع�شاء الهيئة التدري�شّية يف اإدارة دورات وندوات علمّية يف ُمعاجلة اإ�شابات الكتف بالتنظري، وعقد دورات 
ُمتقّدمة يف تركيب املفا�شل ال�شناعّية، بالإ�شافة اإلى تنظيم امتحان البورد العربي يف تخ�ّش�س جراحة العظام يف اجلامعة 

الأردنّية.

جراحة الأنف والأذن واحلنجرة واأمرا�ش ال�شمع والت�ازن:  ❖
وت�ُشم ال�ّشعبة )5( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )1( ُبرتبة اأ�شتاذ، )2( بُرتبة اأ�شتاذ ُم�شارك، )2( بُرتبة اأ�شتاذ ُم�شاعد، وهم 

ُمتخ�ّش�شون يف جراحات الأنف والأُُذن واحُلنجُرة والّتواُزن وال�شمعّيات املُختلفة مثل: 
جراحة الأُُذن وقاع اجّلمجمة.  -

يوب الأنفّية باملنظار. جراحة اجلُّ  -
اجلراحة التجميلّية للوجه والأنف والأُُذن.  -

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

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

عيادة اأمرا�س ال�شمع والتوازن/تقييم وعالج.  -
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فحو�شات ال�شمع والتوازن.   -
تقدمي عالج ملر�شى الإعاقات الّنطقّية.  -

و�شارك اأع�شاء ال�ّشعبة بعّدة موؤمترات داخلّية وخارجّية على ُم�شتوى العامل تواكب التطور العلمي يف جراحات الأنف 
اأبحاث كاًل ح�شب  اإلى ن�ش  والأُُذن واحُلنُجرة املُختلفة، ودورات ُمتطورة يف جمال الأنف والأُُذن واحُلنُجرة، بالإ�شافة 

اخت�شا�شه.
 كما ُت�شارك ال�ّشعبة يف خدمة املُجتمع املحلي من خالل املُ�شاركة الدورّية والفاعلة يف الأّيام الطبّية املجانّية والُفحو�شات 

الدورّية.

جراحة الدماغ والأع�شاب:  ❖

اإجنازات ال�ّشعبة خالل العام 2017:

ا�شت�شافة امتحانات البورد الأردين جلراحة الأع�شاب.  .1
ا�شت�شافة امتحانات البورد العربي جلراحة الأع�شاب.  .2

تنظيم اليوم العلمي الأول لإعادة تروية الدماغ بالتعاون مع جامعة فيينا.  .3
تنظيم ور�شة عمل للجراحة املجهرّية بالتعاون مع جامعة فيينا.  .4

اإ�شافة عملّيات نوعّية يف جراحة العمود الفقري.  .5
رفع عدد العمليات اإلى )1000( حالة �شنوّيًا.  .6
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الّن�شاطات ال�شريرّية ورعاية املر�شى:

عدد ُمراجعي العيادات اخلارجّية للّدائرة: اأ( 

عدد املُراجعنيال�ّشعبة

38060جراحة العظام واملفا�شل

10419جراحة الدماغ والأع�شاب

24417جراحة امل�شالك البولّية 

39025جراحة الُعيون

25300جراحة الأنف والأُُذن واحُلنُجرة 

عدد العملّيات اجلراحّية للّدائرة: ب( 

عدد العملّياتال�ّشعـــبــة

1865جراحة العظام واملفا�شل

643جراحة الّدماغ والأع�شاب

1507جراحة الكلى وامل�شالك البولّية

923جراحة الُعيون

عدد ال�شت�شارات للّدائرة:   ج( 

عدد اال�شت�شاراتال�ّشــــعـبــة

289جراحة العظام واملفا�صل

314جراحة الدماغ والأع�صاب

161جراحة الكلى وامل�صالك البولية

258جراحة العيون

40جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

د( املجم�ع الكلي للدائرة:

عدد ال�شت�شاراتعدد العملّيات اجلراحّيةُمراجعي العيادات اخلارجية

13722149381062
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دائرة النسائّية والّتوليد

اجللو�س )من اليمني(: د. اأمين قطاونة، د. كميل فرام )مدير الدائرة(، اأ.د. �شوقي �شالح.
الوقوف )من اليمني(: د. مازن بي�شتاوي، د. مي�شا خ�شا، د. اأ�شماء البا�شا، د. نا�ش احُل�شبان، د. ُعقبة القرعان،

 د. فداء ذكر اهلل، ناديا مهيدات.

مدير الدائرة: د. كميل فرام.
وت�ُشم هذه الّدائرة ُنخبة من الخت�شا�شيني، وُهم:

�ُشعبة اجّلراحة الن�شائّية والّت�ليد والُعُقم:  ❖
- د. نا�ش احُل�شبان. - اأ.د. �شوقي �شالح.    

وحدة عالج الأورام الن�شائّية:  ❖
- د. مازن بي�شتاوي. - د. كميل فرام.    

�ُشعبة طب الأُم واجّلنني:  ❖
- د. فداء ذكر اهلل. - د. ُعقبة القرعان.   - د. اأ�شماء البا�شا.    

وحدة امل�شالك الب�لّية الن�شائّية:  ❖
- د. اأمين قطاونة.

م الإجنابي: وحدة الُغدد ال�شّ  ❖
- د. ناديا مهيدات. - د. مي�شا خ�شا.    
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نبذة عن الدائرة:
ُتعترب دائرة الن�شائية والتوليد والعقم من اأكرب الدوائر الطبية يف امل�شت�شفى والتي تاأ�ّش�شت ب�شورتها امل�شتقلة احلالية 
منذ �شنة 1979 وذلك بعد انف�شالها عن دائرة اجلراحة العامة، وقد مّرت بالعديد من مراحل التطوير والتحديث و�شوًل 
ملرحلة ال�شتقرار بُجهد الأوائل الذين بداأوا امل�شوار، وها نحن ُنكمل ر�شف طريق البناء من بعدهم، وبالرغم من ممار�شة 
الخت�شا�س الأم )دائرة الن�شائية والتوليد والعقم( ِبِحَرفية باأحدث ما و�شلت اليه العلوم الطبية باعتباره القاعدة الأ�شا�س 
اإ�شتحداث العديد من الوحدات املتخ�ش�شة متا�شيا مع التطورات العلمية  ملمار�شة الخت�شا�س، فقد عملت الدائرة على 
باملراكز البحثية وامل�شت�شفيات التعليمية املتقدمة مواكبة ومناف�شة، فهناك وحدة جراحة الأورام الن�شائية، وحدة طب الأم 

واجلنني، وحدة الإخ�شاب والعقم، ووحدة جراحة امل�شالك البولية الن�شائّية.

الكادرالطبي:

   ي�ُشم ق�شم الن�شائّية والّتوليد )10( اأع�شاء هيئة تدري�س بتفّرغ كامل �شمن كادر كلّية الطب  يف اجلامعة الأردنّية وبالّرتب 
الأكادميّية املُتوّفرة على ال�شلم الوظيفي لأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة، اإ�شافًة اإلى ُم�شاعدي تدري�س من اأجل الإيفاد 
للتخ�ّش�شات الفرعّية بهدف املحافظة على امل�شتوى املتميز للخدمة الطبّية، كما يوجد يف الق�شم برنامج الخت�شا�س العايل 

حيث يوجد )34( طبيبًا مُب�شتويات ُمتدّرجة من ال�شنة الأولى بالخت�شا�س حتى ال�شنة اخلام�شة.

اخلدمات الطبّية:

ت�ُشم هذه الدائرة عّدة وحدات ُمتخ�ّش�شة ُتقّدم اخلدمات الطبّية املُتمّيزة للمر�شى الأردنيني والعرب �شمن اخت�شا�س 
الن�شائّية والتوليد والعقم،وت�شمل هذه الوحدات:

وحدة جراحة الأورام الن�شائّية.  -1
�ُشعبة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل.  -2

�ُشعبة طب اجّلنني والأُم/احلمل عايل اخُلطورة.  -3
وحدة جراحة امل�شالك البولّية الن�شائّية.  -4

وحدة املُمار�شة العاّمة لالخت�شا�س بكل جمالته، وهي املُمار�شة الأكرث �شيوعًا، حيُث توّظف خربات اأع�شاء الق�شم   -5
بتقدمي اخلدمات الت�شخي�شّية والعالجّية والتعليمّية والبحثّية، باأ�شلوب علمي مهني ت�شاُركي نتيجة تباُدل اخلربات 
بني اأع�شاء الق�شم يف احلالت التي ت�شتدعي ذلك لر�شم اخُلطط العالجّية املُنا�شبة حتت عنوان »حياة املري�شة باأولوّية 
عالجّية و�شفائّية«، ومُيّثل العمل بهذه الوحدة الهيكل الأ�شا�س لخت�شا�س الن�شائّية والّتوليد والُعُقم بكل مفا�شله، 

فهو املُغّذي الأ�شا�شي لوحدات الخت�شا�س الفرعي وُي�شاهم باكت�شاب مهارات جراحّية وعالجّية مُمّيزة. 

اخلدمات العالجّية:

اأُ�ُش�س المتيازات ال�شيرّية املعتمدة بناًء على  ُتَقّدم اخلدمات العالجّية والتعليمّية �شمن برنامج حُمكم ُمربمج �شمن    
متطلبات اجلودة لعتمادية امل�شت�شفى الدولية وبوحدات الأق�شام املوزعة داخل امل�شت�شفى وعلى ال�شكل الآتي:

مبنى العيادات اخلارجية يف الطابقني الأول والثالث، حيث ُيخ�ّش�س لكل ا�شت�شاري )4( فرتات )�شباحّية وم�شائّية   .1
اأ�شبوعّيًا(.

مبنى ق�شم التوليد، وهو مبنى حديث وُم�شتقل وي�ُشم طابقًا ُم�ّش�شًا لطوارىء الن�شائّية والّتوليد والعقم، وطابقًا   .2
ُم�ّش�شًا للولدة باأ�شكالها املختلفة ويحتوي على )3( غرف عملّيات جُمّهزة باأحدث املعّدات الطبّية، و)8( غرف 
مراقبة للولدة الطبيعّية، وطابقًا ب�شعة )72( �شيرًا حلالت رعاية احلوامل وما بعد الولدة، اإ�شافًة لحت�شانه 

لوحدة املواليد اجّلُدد من الأطفال.



38 م�ست�سفى اجلامعة الأردنية

طابق الأمرا�س الن�شائّية، وي�شغل الطابق الأول يف مبنى امل�شت�شفى الرئي�شي ويحتوي على )32( �شيرًا بكاّفة   .3
الدرجات العالجّية.

وحدة الإخ�شاب �شمن الطابق الأول يف مبنى امل�شت�شفى.  .4
وحدة طب الأم واجلنني �شمن مبنى الولدة احلديث.  .5

وحدة املُمار�شة العاّمة لالخت�شا�ش بكل جمالته:

  وهي املُمار�شة الأكرث �شيوعًا، والتي ُتعترب نواة املُمار�شة يف الق�شم، حيُث ُتوّظف خربات اأع�شاء الق�شم يف تقدمي اخلدمات 
اأع�شاء الق�شم يف  الت�شخي�شّية والعالجّية والتعليمّية والبحثّية باأ�شلوب علمي مهني ت�شاُركي نتيجة تبادل اخلربات بني 
احلالت التي ت�شتدعي ذلك، لر�شم اخُلطط العالجّية املُنا�شبة حتت عنوان »حياة املري�شة م�شوؤولّية جماعّية بني اأع�شاء 

الق�شم«.

جراحة الأورام الن�شائّية:

تاأ�ّش�شت وحدة جراحة الأورام الن�شائية �شنة 1998، حيُث اأّن �شيا�شة ق�شم الأمرا�س الن�شائية والتوليد يف امل�شت�شفى وكلية 
الّطب ُتناف�س بخدماتها التعليمّية والعالجّية ال�ّشوح العلمّية املُتقّدمة التي اأ�شبحت ُتوؤمن ب�شيا�شة البتعاد عن م�شلكّية 
املُمار�شة الفردّية ُخ�شو�شًا مع تطّور اخلدمات العالجّية وت�شّعبها، وتتطّلب جراحة الأورام الن�شائّية مهارات جراحّية 
وفنّية دقيقة وُمتخ�ّش�شة ي�شُعب اأدائها  يف ُفر�س الّتدريب واخلربة ب�شورة التعميم كما يعتقد البع�س، ُخ�شو�شًا بتداخل 
مفا�شلها العملّية مع اخت�شا�شات ُم�شتقّلة، فهناك فوا�شل تقنّية ل مُيكن اكت�شابها بغري الّتدريب املرُبمج يف مراكز ُمتقّدمة 
ُمتخ�ّش�شة بعد احُل�شول على �شهادة الخت�شا�س، وقد بداأت اخلدمة الفعلّية يف امل�شت�شفى حلالت الأورام الن�شائّية حتت 
اإ�شاف ا�شت�شاريني موؤّهلني بعد ُح�شولهم على زمالة جراحة الأورام الن�شائّية من ُم�شت�شفيات تعليمّية رائدة وُمناف�شة يف 
منت�شف ت�شعينات القرن املا�شي، حيُث اأّن اجّلزء الأكرب من احلالت ُت�شّخ�س وُتعالج ب�شورة مبا�شة، واأّما اجّلزء الباقي 
فيمّثل احلالت التي حُتّول من زمالء اآخرين، والّنتائج العالجّية قد اأ�شافت �شمعة جديدة لإنارة نفق الأمرا�س ال�شطانّية.

جراحة الأورام ال�شطانية جتمع بني اأركانها مقا�شة الرتابط بني اخلربة واملهارة اجلراحية، بحدود حتديد الأولوّيات 
العالجّية التي ترتاوح بني اخليار اجّلراحي وخيارات العالج بالعقاقري الكيماوّية اأو الإ�شعاعّية اأو الهرمونّية، واإمكانّية 

اللجوء للعالج باأكرث من ُفر�شة عالجّية، ويكون للطبيب املُعالج الّن�شيب الأكرب بقرار ال�شتخدام وتوقيته. 

وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل:

  تاأ�ش�شت وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل عام 2003، وتقع يف طابق الن�شائية والتوليد يف مبنى املُ�شت�شفى، وهي من 
املراكز املُتخ�ّش�شة واملُتطّورة يف هذا املجال على م�شتوى اململكة نظرًا لّتباعها اأحدث الأُ�ُش�س العلمّية املُتطّورة ملواكبة كل 
ما هو جديد يف هذا التخ�ّش�س، حيث ُتوؤّمن للمري�س الإفادة الق�شوى من املنجزات العلمّية والتقنّيات الطبّية احلديثة وذلك 
بدعم من فريق طّبي وفنّيي ُمترب ومُمّر�شات من ذوي الكفاءة العالية واخلربة يف هذا املجال، وُتقّدم خدماتها باأ�شعار 

عالجّية ُمنا�شبة.

ُتقّدم وحدة الإخ�شاب واملُ�شاعدة على احلمل اخلدمات الّتالية:

برامج حتري�س الإبا�شة وترتيب موعد اجّلماع املُنا�شب.  .1
احلقن ال�شطناعي داخل الّرحم مع برامج حتري�س الإبا�شة.   .2

برنامج  مع  الّرحم  داخل  وحقنها  الإنثوّية  عن  الذكرّية  املنوّية  احليوانات  ف�شل  طريق  عن  اجّلنني  جن�س  حتديد   .3
حتري�س الإبا�شة.
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الإخ�شاب خارج اجل�شم )اأطفال الأنابيب(: ويتم ذلك بتحري�س الإبا�شة عند الّزوجة وُمراقبة ُن�شوج البوي�شات   .4
احليوانات  و�شع  ثم  �شحبها  يتم  ن�شوجها  وعند  للهرمونات  فحو�شات  واإجراء  ال�شوتّية  فوق  الأمواج  بجهاز 
املنوّية يف حاوية البوي�شات، ومن ثّم الحتفاظ بها يف احلا�شنة ويتم الّتلقيح خالل ال�ّشاعات الأولى ثم يتم اإرجاع 

الأجّنة اإلى داخل الّرحم وتتم عملّية الإرجاع بدون تخدير، و�شمن التقنّيات امل�شتخدمة: 

- الّتقنّية الكال�شيكّية اأو التقليدّية.

- تقنّية احلقن املجهري. 

انتزاع احليوانات املنوّية من اخل�شية باأخذ خزعة اأو بوا�شطة ال�ّشحب با�شتخدام اإبرة رفيعة ومن ثّم عمل احلقن   .5
املجهري.

اأخذ خزعة من  جتميد ال�ّشائل املنوي ون�شيج اخل�شية، ويف حالة انعدام احليوانات املنوّية يف ال�ّشائل املنوي يتم   .6
اخل�شيتني للبحث عن حيوانات منوّية داخل الّن�شيج نف�شه، ومن ثّم يتم جتميد الأن�شجة ل�شتعمالها لحقًا يف عملّية 

احلقن املجهري.

جتميد الأجّنة: وهي التقنّية التي مُتّكن الّزوجني فى حالة ف�شل املُحاولة العالجّية اأو جناحها ورغبتهما فى تكرار   .7
املُحاولة من اإرجاع الأجّنة بعد ذوبان الّتجميد اإلى الرحم.  

فح�س ال�ّشائل املنوي.  .8
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وحدة طب الأُم واجّلنني والّتداُخالت اجلراحّية للّجنني:

تاأ�ّش�شت وحدة طب الأُم واجّلنني يف املُ�شت�شفى عام 2008، وتقع هذه الوحدة يف مبنى الّتوليد وُتعترب هذااملركز من 
املراكز املُتخ�ّش�شة واملُتطّورة على م�شتوى الأردن وال�شّق الأو�شط يف هذا املجال كونه ي�ُشم ُنخبة من الإ�شت�شاريني يف 

هذا التخ�ّش�س على م�شتوى اململكة.

ويوّظف هذا املركز اأحدث املهارات العلمّية يف جمال ت�شخي�س ت�شّوهات اجّلنني واأمرا�س الأُم احلامل، وُيعد املركز 
الوحيد يف اململكة الذي ُيقّدم العديد من الّتداُخالت اجلراحّية لعالج اأمرا�س اجّلنني املُختلفة، علمًا اأّن املركز ُيقّدم خدماته 
جلميع املر�شى الأُردنيني والعرب وُي�شف على املركز كادر طبي ذو خربة عالية بالإ�شافة اإلى وجود مُترب وراثي ذو 

كفاءة عالية يف هذا املجال.

وُتقّدم وحدة طب الأُم واجّلنني اخلدمات الّتالية:

ُفحو�شات �شالمة اجّلنني وت�ُشم ما يلي:  .1

الُفحو�شات با�شتعمال جهاز الأمواج فوق ال�شوتّية، وذلك با�شتعمال اأجهزة ال�ّشونار احلديثة وت�شتخدم  اأ- 
تقنّية ُثنائي وُثالثي وُرباعي الأبعاد. 

�شحب العّينات من امل�شيمة يف الأُ�شبوع )10-14( وال�ّشائل الآميو�شي بعد الأ�شبوع )16( من احلمل، وذلك  ب- 
لت�شخي�س بع�س اأمرا�س اجّلنني مثل خلل اجّليني، الّطفرات اجلنينّية وبع�س الأمرا�س الوراثّية مثل مر�س 

الّتال�شيميا والأمرا�س التي ُي�شاحبها خلل يف عملّية الأي�س.
ُفحو�شات الّتاأّكد من �شّحة ُنّو اجّلنني وترويته الّدموّية من امل�شيمة. ج- 

الّتداُخالت اجلراحّية للّجنني والهدف منها قد يكون ت�شخي�شّيًا اأو عالجّيًا اأو الثنني معًا يف نف�س الوقت، وت�شمل   .2
هذه الإجراءات:

املركز من  الّرايزي�شي وُيعد  العامل  الّدم عند اجّلنني يف حالة ت�شاُرب  للّجنني بت�شخي�س فقر  الّدم  اإعطاء   -
املراكز املُتقّدمة يف ال�ّشق الأو�شط لعالج مثل هذه احلالت حيُث ي�شتقبل املركز حالت من الدول ال�ّشقيقة 
للّجنني  الّدم  اأكرث من )300( عملّية لنقل  اإجراء  مّت  املُجاورة مثل العراق وليبيا و�شوريا وفل�شطني، وقد 

داخل بطن الأُم منذ اإن�شاء املركز وكانت ن�شبة جناح هذه العملّيات اأكرث من )%95(.
اإجراءات جراحّية ُمتقّدمة بوا�شطة منظار اجّلنني اجّلراحي الّدقيق وا�شتعمال الأدوات اجلراحّية الالزمة   -
الّدقيقة الأخرى، وذلك لعالج اأمرا�س اجّلنني التي مُيكن ُمعاجلتها داخل الّرحم مثل وجود خلل يف اجّلهاز 
هذه  جميع  باأّن  علمًا  اجّلنني،  عند  الرئتني(  حول  �شوائل  ُي�شاحبه  )الذي  اللمفاوي  اجّلهاز  اأو  البويل 

الإجراءات تتم حتت ُمراقبة جهاز الألرتا�شاوند ُثالثي وُرباعي الأبعاد.

اجلراحّية الب�لّية الن�شائّية:

)التبّول  البويل  ال�ّشل�س  ُيعانني من  اللواتي  باملري�شات  �شنة 2004، وُيعنى هذا الخت�شا�س  الوحدة  تاأ�ش�شت هذه 
الالاإرادي( وُهبوط الّرحم عن ُم�شتواه الّت�شيحي بدرجاته واملهبل باأنواعه )الفتق الأمامي، الفتق اخللفي، الفتق الأمامي 
واخللفي، وفتق قبو املهبل( ويتم عالج هذه احلالت بالّطرق اجلراحّية احلديثة، حيُث ُيجرى �شنويًا حوايل )250( عملّيًة 

جراحّيًة لعالج ال�ّسل�ص البويل وُهبوط الّرحم.
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ق�شم الّط�ارىء:

والّتوليد  الن�شائّية  طوارىء  ق�شم  وافُتِتح  خدماته،  بكاّفة  والّتوليد  الن�شائّية  لق�شم  الّذهبي  واملدخل  الفنّية  البّوابة 
ب�شورته املُ�شتقّلة عام 2013�شمن مبنى الّتوليد اجلديد بعد اأن كان �شمن طوارىء املُ�شت�شفى ب�شكل عام، وُيقّدم خدماته 
على مدار ال�ّشاعة حيُث ي�شغل الّطابق الأّول يف مبنى الّتوليد احلديث، وُتقّدم فيه اخلدمة الطبّية املُمنهجة بوا�شطة كادر طّبي 
من املُقيمني املوؤّهلني للّتعاُمل مع احلالت الّطارئة حتت الإ�شاف املُبا�ش لال�شت�شاريني يف الق�شم اإ�شافًة لكادٍر متري�شيٍّ 
مُمّيز، فُهناك وحدة ُمتخ�ّش�شة بفرز احلالت الّطارئة وت�شنيفها اإ�شافًة لتوفر اخلدمات املُ�شاندة مثل: �شيدلّية ُم�شتقّلة، 
تقييم  على  للُم�شاعدة  حديثة  �شونار  واأجهزة  اجّلنني،  ل�شالمة  تخطيط  باأجهزة  ُمزّودة  املر�شى  لفح�س  ُغرف  ُمترب، 

اجّلنينوُغرفة ولدة جُمّهزة للحالت الّطارئة وُغرفة ولدة جراحّية.

العالجّية  امل�شورة  لتوفري  احلالت  وفرز  بالّت�شنيف  ي�شمح  الذي  بال�ّشكل  ُمتكامل  العالجّية  اخلدمة  اأُ�شلوب  وُيعّد 
باعتبار الق�شم املُ�شّنف الأ�شا�شي للحالت الّطارئة ليتقّرر اإدخالها ب�شورة فورّية اأو تقدمي اخلدمة املُنا�شبة وترتيب موعد 

املُراجعة يف العيادات اخلارجّية، وقد بلغ عدد املراجعني لهذا العام )15510(، اأُدخل منهم )4174(.

وُيبنّي اجّلدول الّتايل الإح�شائّية ال�ّشنوّية للعمل ال�ّشيري يف الق�شم للعام 2017:

العددالإجراء

2453ال�لدات املهبلّية

2056ال�لدات اجلراحّية

4748جمم�ع ال�لدات

2891/ مُبعّدل )241( عملّية �شهرّيًاالعملّيات الن�شائّية

وُيبنّي اجّلدول الّتايل اأعداد ُمراجعي العيادات اخلارجّية/ق�شم الن�شائّية:

املجم�ع الُكّليق�شم الن�شائّية ورعاية احل�امل

943754937

الإح�شائّية ال�شن�ّية ل�حدة الإخ�شاب واملُ�شاعدة على احلمل عام 2017: بلغ عدد الإجراءات )1004( اإجراءًا.

الإح�شائّية ال�شن�ّية ل�حدة طب الأُم واجّلنني: بلغ عدد الإجراءات )3969( اإجراءًا.
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دائرة الّتخدير واإلنعاش

مدير الّدائرة: اأ.د. �شامي اأبو حالوة.

           اأ.د. عبد الكرمي العويدي )2017/9/17(.

نبذة عن الدائرة:

بداأ تخ�ّش�س التخدير والعناية احلثيثة يف ُكلّية الطب مع بدايات التخ�ّش�شات الطبّية ال�شيرّية، يف الكلية، مُمّثاًل ب�ُشعبة 
الّتخدير والعناية احلثيثة الّتابعة لق�شم اجلراحة العاّمة، وقد مّت حتويل ال�ّشعبة اإلى دائرة الّتخدير والعناية احلثيثة يف عام 

2007 لتكون اأبرز دوائر املُ�شت�شفى، ويتبع لها الوحدات التالية:
- وحدة العناية احلثيثة. - وحدة الّتخدير.      

- وحدة عالج الأمل احلاد. - وحدة الأمل املُزمن.     

الك�ادر العاملة:

الأطّباء ال�شت�شارّيون: )11( و)3( ُم�شاعدين لأغرا�س البتعاث.  -1
الأطّباء املُقيمون: ان�شّم )16( ُمقيمًا للّتدريب يف برنامج الإقامة يف التخ�ّش�س، لُي�شبح العدد الُكّلي للُمقيمني )35(   -2

ُمقيمًا.
تخّرج من ق�شـم الّتخدير )17( اأطباء موؤّهلني لمتحان �شـهادة البورد الأردين فـي الّتخديـر والعناية احلثيثة.  -3

ان�شّم )2( فنّي تخدير، لُي�شبح العدد الُكّلي )30( فنّيًا.  -4

امل�شار الّتعليمي والأكادميي للدائرة:

مواكبة  على  الرّتكيز  مّت  بحيث  التخ�ّش�س  يف  الُعليا  الّدرا�شات  لأطباء  ال�شباحّية  املُحا�شات  برنامج  تطوير   .1
التطورات.

املُ�شاركة يف الّن�شاطات العلمّية للجمعّية الأردنّية لأخ�شائّيي الّتخدير واملُ�شاركة يف اأّيام علمّية اأُقيمت يف ُم�شت�شفيات   .2
تعليمّية خارج اجّلامعة.
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اإجراء جمموعة من الأبحاث يف جمالت عّدة من تخ�ّش�س الّتخدير.  .3
ن�ش جمموعة من الأبحاث العلمّية التي اأُجريت يف الدائرة يف تخ�ّش�س الّتخدير يف جمالت حملّية وعربّية وعاملّية.  .4

ُم�شاركة كافة اأع�شاء الق�شم يف موؤمترات وور�شات عمل عاملّية.  .5
ال�ّشري باإجراءات البتعاث ملُ�شاعدي البحث والّتدري�س للتخ�ّش�س يف تخ�ّش�شات فرعّية ت�شمل ُمعاجلة الأمل املُزمن   .6

وتخدير الأع�شاب.
ن�ش بع�س الأبحاث العلمّية التي اأُجريت يف الق�شم.  .7

امل�شار املهني للدائرة:

رفد الق�شم مبجموعة جديدة من اأجهزة التخدير واملُراقبة املُتطّورة، وذلك اإثراءًا لعملّية الّتدريب والّتعليم املُ�شتمر.  -
توفري الّتجهيزات والكادر الطبي يف التخ�ّش�س لُغرف العملّيات اجلديدة، وت�شمل ُغرفة احلالت الطارئة وُغرفة   -

جراحة العظام، والعمل جاٍر لتجهيز ُغرفتي عيون وجراحة منظار.
اإجراء الّتخدير الالزم باأنواعه املُختلفة حلوايل )15000( حالًة.  -

تفعيل وزيادة اإنتاجّية العملّيات اجلراحّية حتت البنج العام يف وحدة العناية النهارّية.  -

اخلدمات الطبّية ال�شريرّية للّدائرة: 

الّتخدير العام الالزم لإجراء متلف العملّيات اجلراحّية.  -
الّتخدير الّن�شفي واملكاين والّطريف ح�شب ُمتطّلبات احلالة.  -

الّت�شكني الّدوائي )Sedation( الالزم يف بع�س الإجراءات الطبّية.   -
العناية باملر�شى يف وحدة الإنعا�س.  -

العناية باملر�شى يف وحدة العناية املُرّكزة الرئي�شّية ووحدة العناية احلثيثة لعملّيات القلب.  -
خدمة عالج الأمل احلاد.  -

خدمة عالج الأمل املُزمن.  -
.)resuscitation pulmonary-cardio( خدمة الّتعاُمل مع حالت توّقف القلب والّنف�س  -

ال�شت�شارات الطبّية التي تتعّلق بالّتخدير.  -

املجالت املُختلفة املُغّطاة بخدمات الق�شم، وت�شمل:

عملّيات اجلراحة العاّمة.  -
عملّيات اجلراحات اخلا�ّشة املُختلفة.  -

خدمة الّت�شكني الّدوائي يف وحدات تفتيت احل�شى والّتنظري والق�شطرة.  -
وحدة العناية احلثيثة املُرّكزة.  -

وحدة العناية احلثيثة لعملّيات القلب.  -
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دائرة األمراض الباطنّية

رئي�ش الّدائرة: د. �شعيد دحبور.  ●

وت�ُشم دائرة الباطنّية ُنخبًة من الخت�شا�شيني، وُهم:  ·

�ُشعبة الأمرا�ش ال�شدرّية:  ❖

– د. مي�شاء من�شور. - د. خالد العويدات.    اأ.د. نذير عبيدات.    -

�شعبة اأمرا�ش القلب:  ❖
- د. طارق الق�شو�س.  - د. حّنا مامره.    - د. اأكرم ال�ّشالح.  

- د. عمر عبيدات.       - د. عمر اخلطيب.

�ُشعبة اأورام الّدم والأورام:  ❖

– د. ليث ال�ّشوبكي.        – د. ح�شام القي�شي. اأ.د. عبد اهلل العويدي.    -

�ُشعبة اأمرا�ش الكلى:  ❖

- د. �شميحة ال�شلة.   - د. عّزت العّوا.    - اأ.د.اأمين وهبة.   
- د. ح�شني احلوري.  - د. رندة فرح.   

�ُشعبة الأمرا�ش الع�شبّية:  ❖

– د. حممد املُر. - د. �شعيد دحبور.   اأ.د. يعقوب البهو.    -

�ُشعبة الأمرا�ش اجللدّية والتنا�شلّية:  ❖

– د. رند جملي.  د. نور املعاين.     -
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�ُشعبة الأمرا�ش املُعدية:  ❖

– د. نور داود. د. فار�س البكري.        -

�ُشعبة اأمرا�ش اجّلهاز اله�شمي والكبد:  ❖

- اأ. د. يا�ش الرّيان.       - د. عوين اأبو �شنينه.         

- د. ناديا خمي�س.   - د. اإياد ال�شويطي.      

م وال�راثة: �ُشعبة ال�شّكري والُغدد ال�شّ  ❖

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

د. عودة الدلهمة.               - د. هبة عبا�شي.  -

�ُشعبة اأمرا�ش املفا�شل والّروماتيزم:  ❖

- د. مروان العدوان.    - اأ.د. خ�شم�شطفى.   - د. فاطمة نعيمات.  

- د. عال حجاوي.  

�ُشعبة طب الأُ�شرة:  ❖

- د. �شهى خليفة.  - اأ. د. ندى يا�شني.   اأ.د. فريهان الربغوثي.    -

- د. هنا اأبو ح�ّشان. - د. روبي اإبراهيم جرب.   - د. لنا هل�شه.   

�ُشعبة الأمرا�ش النف�شّية:  ❖

- د. ر�شوان بني م�شطفى. 

نبذة عن الّدائرة:

ُتعد دائرة الأمرا�س الباطنّية يف امل�شت�شفى من اأهّم الّدوائر، حيُث ت�ُشم )12( �ُشعبة وهي: �ُشعبة الأمرا�س ال�شدرّية 
الكلية  ووحدة  الكلى  اأمرا�س  �ُشعبة  الأع�شاب،  اأمرا�س  �ُشعبة  والوراثة،  وال�ّشكري  ال�ّشم  الُغدد  �ُشعبة  والتنف�شّية، 
ال�شطناعّية، �ُشعبة اأمرا�س القلب وال�ّشايني، �ُشعبة اأمرا�س املفا�شل والّروماتيزم، �ُشعبة اأمرا�س الّدم والأورام، �ُشعبة 
الأمرا�س النف�شّية، �ُشعبة الأمرا�س اجللدّية والّتنا�ُشلّية، �ُشعبة اأمرا�س اجّلهاز اله�شمي والكبد، �ُشعبة الأمرا�س املُعدية 

و�ُشعبة طب الأُ�شة.

و)40(  ُمتفّرغني  حُما�شين  و)6(  وتدري�س  بحث  ُم�شاعدين  و)6(  تدري�س  هيئة  ُع�شو   )27( الّدائرة  وت�ُشم  كما 
حُما�ش غري ُمتفّرغ )ُم�شفني اأكادمييني واأطّباء دوام ُجزئي(، وما ُيقارب )21( زميل ُمتدّرب يف �ُشعب الدّائرة املُختلفة، 
املُختلفة  ال�ّشعب  يف  العاملني  والفنّيني  املوّظفني  الّدائرة جمموعة من  ت�ُشم  اأُخرى، وكذلك  بعد  �شنة  تزداد  الأعداد  وهذه 

ي�شعون لتوفري ُم�شتوى عاٍل من جودة العمل وخدمة املر�شى، كما اأّن ُهناك تدريب، وتعليم ُمتوا�شل لكاّفة الكوادر. 
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عالية  وبكفاءة  ُمتمّيزة  خدمة  تقدمي  يف  واملُ�شت�شفى  الأردنّية  اجّلامعة  يف  الّطب  كلّية  روؤية  وُتعّزز  تتما�شى  والّدائرة 
وكذلك بالعمل على تخريج اأطّباء اأكّفاء قادرين على النخراط يف العمل املهني والّتدري�سي والبحث العلمي.

كما ُتقّدم الّدائرة خدماتها يف جمالت رعاية املر�شى وجمال الّتعليم والّتدريب وكذلك يف البحث العلمي، ف�شاًل عن 
اخلدمة ال�ّشيرّية املُقّدمة للمر�شى والّتعليم الطّبي لُطالب الطب وُطالب الّدرا�شات الُعليا والتي ُتعترب خدمات ا�شتثنائّية 

ذات م�شتوى عاٍل.

اإلى ذلك تقدمي برامج تدريبّية ُمتقّدمة يف ُمعظم التخ�ّش�شات الفرعّية للطب الباطني، كما تلتزم الّدائرة   بالإ�شافة 
باإجراء الُبحوث املُبتكرة يف جمال العلوم ال�ّشيرّية وغري ال�ّشيرّية ذات العالقة الوثيقة مع الطب الباطني والتي من �شاأنها  
اإلى وجود تعاون كبري بني مركز العالج باخلاليا اجلذعّية يف اجلامعة الأردنّية  تو�شيع حدود املعرفة الطبية، بالإ�شافة 

ودائرة الأمرا�س الباطنّية حيُث ُيقّدم املركز العديد من اخلدمات للمر�شى واإجراء الأبحاث العلمّية. 
الّتدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ُمتخ�ّش�س  وفريق  وُمتربات  اأجهزة  من  املُتمّيزة  الإمكانّيات  من  الكثري  الّدائرة  متلك 
للّطلبة، واخلدمة  العلمي  الّتح�شيل  ُمتمّيز من  ُملتزمني جميعًا بتقدمي م�شتوى  والأطّباء والفنّيني واملُمّر�شني واملوّظفني 

ال�ّشيرّية للمر�شى والّتدريب الطّبي يف )11( تخ�ّش�س فرعي لطّب الأمرا�س الباطنّية.

ال�ّشعب وال�حدات الّتابعة  لدائرة الأمرا�ش الباطنّية:

2. �ُشعبة اجلهاز اله�شمي والكبد. �ُشعبة الأمرا�س ال�ّشدرّية والتنف�شية.   .1

4. �ُشعبة اأمرا�س الكلى.  3. �ُشعبة اأمرا�س الّدم والأورام.  

6. �ُشعبة الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية.  5.�ُشعبة اأمرا�س القلب وال�شايني.  

8.�ُشعبة الُغدد ال�ّشم وال�ّشكري.  �ُشعبة اأمرا�س املفا�شل والّروماتيزم.   .7

10. �ُشعبة اأمرا�س الّدماغ والأع�شاب. 9.�ُشعبة الأمرا�س النف�شّية.   

12. �ُشعبة طب الأُ�شة.  11. �ُشعبة الأمرا�س املُعدية.   

.)MICU( 13. وحدة العناية احلثيثة لالأمرا�س الباطنية

.)CCU( وحدة العناية احلثيثة لأمرا�س القلب  .14

17. وحدة ُمترب الّنوم. 16. وحدة ف�شل خاليا الدم.  15. وحدة الكلية ال�شطناعّية.   

20.وحدة ُمترب القلب.  وحدة تنظري اجّلهاز اله�شمي.                  19. وحدة املُعاجلة التنف�شّية.   .18

22. وحدة الطب الّنف�شي. 21. وحدة تخطيط الّدماغ والأع�شاب. 

23.مركز اخلاليا اجّلذعّية يف اجّلامعة الأرُدنّية. 
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تقدم الّدائرة عددًا من اخلدمات واإجراء الُفح��شات الطبّية الّتالية للمر�شى:

.)MICU( عالج التنّف�س ال�شطناعي غري الّنافذ با�شتعمال ثالثة اأجهزة حديثة يف وحدة الـ  -
عالج التنّف�س بوا�شطة اأجهزة الـ )BiPAP(، الـ )CPAP( اأجهزة �شغط الهواء الإيجابي باأكرث من �شغط.  -

اإجراء فح�س الّنوم.  -
تنظري الّرئتني وا�شتعمال اأ�شّعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام يف الق�شبات الهوائّية.   -

الليزر واحلقن بالأدوية  البالون واأ�شّعة  الُعليا بوا�شطة  التنف�شّية  الت�شيُّقات يف املجاري  لتو�شيع  الّرئتني   تنظري   -
املو�شعّية. 

فح�س وظائف التنّف�س.  -
تنظري اجّلهاز اله�شمي  وا�شتعمال اأ�شّعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام واللحمّيات يف القولون.    -

تغيري ُكريات الّدم احلمراء.  -
زراعة ُنخاع العظم.  -

اإجراء عملّيات ف�شل البالزما وال�ّشفائح.  -
ا�شتئناف برنامج زراعة الكلى يف املُ�شت�شفى.  -

حتديث اأجهزة غ�شيل الكلى يف وحدة الكلية ال�شطناعّية.  -
ت�شوير �شدى القلب.  -

تخطيط القلب.  -
فح�س اجّلهد.  -

الق�شطرة الت�شخي�شّية والتداُخلّية.  -
تقدمي خدمات الطب الّنف�شي ملُراجعي العيادات النف�شّية يف العيادة اخلارجّية.  -

تقدمي ال�شت�شارات ال�شيرّية يف الطب الّنف�شي لالأق�شام املُختلفة يف املُ�شت�شفى.  -
تخطيط الّدماغ.  -

تخطيط الأع�شاب والع�شالت.  -
تخطيط الع�شب الب�شي.  -

تخطيط الّدماغ بوا�شطة الفيديو/ملُّدة �شاعة.  -

اإجنازات الدائرة للعام 2017:

اإجراء عملّيات تنظري بالكب�شولة الذكّية لأول مرة يف امل�شت�شفى على م�شتوى اململكة.  -
اإجراء اإجراءات ُمتمّيزة يف تنظري الّرئة، وذلك من خالل ا�شتئ�شال الأورام يف املجاري الّتنف�شّية والّرئتني   -

وتو�شيع ت�شيُّقات الق�شبات بالليزر والبالونات املو�ّشعة للق�شبات الرئي�شّية.
فح�س وت�شخي�س وُمعاجلة املر�شى املُراجعني للعيادات الّتابعة لدائرة الأمرا�س الباطنّية يف املُ�شت�شفى.  -

اإجراء غ�شيل بالزما.  -
اإجراء زراعة خاليا جذعّية ملر�شى من داخل الأردن وخارجه.  -

تقدمي ال�شت�شارات الطبّية اإلى الأق�شام الطبّية املُختلفة.  -
تدريب الأطباء املُقيمني/ طلبة الّدرا�شات الُعليا.  -

تدريب الأطّباء الّزمالء يف ال�ّشعب املُختلفة، وذلك لغايات تقدمي امتحانات املجل�س الطبي الأردين وامتحانات   -
البورد العربي.
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تعيني حما�شين متفّرغني وحُما�شين غري متفّرغني ومدّر�شني وم�شاعدي بحث وتدري�س لغايات البتعاث   -
للعمل يف الّدائرة.

املُ�شاركة يف ن�شاطات دائرة الأمرا�س الباطنّية يف كلّية الطب يف اجّلامعة الأردنّية واللجان الداخلّية واخلارجّية.  -
الفم  وجراحة  الأع�شاب  وجراحة  الأُ�شة  وطّب  واحلوداث  الّطوارئ  دائرة  من  املُقيمني  الأطّباء  تدريب   -

والفّكني.
تدريب طلبة �شنة رابعة وخام�شة و�شاد�شة طب يف اجلامعة الأردنّية.  -

عقد عّدة امتحانات �شيرّية للبورد العربي.  -
عقد عّدة امتحانات كتابّية و�شيرّية لأطّباء البورد الأردين.  -

ارتفاع ن�شبة الإ�شغال وعدد املر�شى املُدخلني يف دائرة الأمرا�س الباطنّية.  -
ُمعاجلة املر�شى يف الوحدات الطبّية املُتخ�ّش�شة.  -

ن�شاطات الدائرة 2017:

عقدت الدائرة ن�شاطات متعددة خالل �شنة 2017:

اإجراء الّتقرير ال�ّشباحي اليومي والذي يح�شه اأع�شاء هيئة التدري�س والأطباء املقيمني والطالب.  -
اإجراء ن�ساط يومي ُيعقد يف مدّرج املُ�ست�سفى يح�رضه كافة اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الدائرة وكاّفة الأطباء املُقيمني   -

واملُتدربني )الّزمالء( والطالب.
امتحانات البورد الأردين يف الأمرا�س الباطنية والتخ�ّش�شات الفرعّية الّتابعة لدائرة الأمرا�س الباطنّية.  -
امتحانات البورد العربي يف الأمرا�س الباطنية  والتخ�ش�شات الفرعّية الّتابعة لدائرة الأمرا�س الباطنّية.  -

حيُث  حدا،  على  �ُسعبة  كل  الّدائرة  يف  التخ�ّس�سات  لكاّفة  الأ�سبوع  يف  يوم  )ُما�رضة(  اأ�سبوعي  ن�ساط  اإجراء    -
يقوم بح�شور هذه املُحا�شة اأع�شاء هيئة الّتدري�س والأطباء املُتدّربني والأطباء املُقيمني واأطباء المتياز والطالب 

وبع�س الفنّيني.
.)Market Flee( :اإجراء ن�ساط اأ�سبوعي كل يوم الأربعاء من كل اأ�سبوع بعنوان  -

�ُشعب الدائرة:

وت�ُشم دائرة الأمرا�س الباطنّية العديد من ال�ّشعب، وهي:
�ُشعبة الأمرا�س ال�ّشدرّية والتنف�شّية.  .1

�ُشعبة اجّلهاز اله�شمي والكبد.  .2
�ُشعبة اأمرا�س الّدم والأورام.  .3

�ُشعبة اأمرا�س الكلى.  .4
�ُشعبة اأمرا�س القلب وال�ّشايني.  .5

�ُشعبة الأمرا�س اجللدّية والّتنا�شلّية.  .6
�ُشعبة اأمرا�س املفا�شل والّروماتيزم.  .7

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

�ُشعبة اأمرا�س الّدماغ والأع�شاب.  .10
�ُشعبة الأمرا�س املُعدية.  .11
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درّية والتنف�شّية: �ُشعبة الأمرا�ش ال�شّ

تقوم ال�شعبة بعمل اإجراءات طبّية ُمتخ�ّش�شة وتاليًا اإح�شائّية بالإجراءات ل�شنة 2017:

TotalOutpatientInpatientunit

29325887020455ABG

357981135787Small volume nebulizer

5051115040 Vitalograph

2162732089CPAP

27601242636BIPAP

55884958630Flow volume loope

864754110DLCO

1098524LUNG VOLUME

633PL-PE MAX

64696469 Mechanical Ventilator

5652563i.s

469469 Oximetry

ُمترب القلب:

اجّلدول يو�ّشح عدد الإجراءات التي اأُجريت يف مترب القلب ل�شنة 2017:

املجم�عاإجراءات املر�شى اخلارجنياإجراءات املر�شى املُدخلنيا�شم الإجراء

Echocardiogram2953706410017

Holter ECG monitor )24( hr58287

ECG24357656008

Treadmill test )TMT(25568593

Transesophageal ECHO351247
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وحدة ف�شل خاليا الّدم:

اإجراءات وحدة ف�شل خاليا الّدم لعام 2017:

TimesProcedure Name

3Leukapheresis

27Plateletpheresis

12Red blood cells exchange

119Plasma exchange

وحدة الكلى:

اجّلدول يو�ّشح عدد الإجراءات التي اأُجريت يف وحدة الكلى ل�شنة 2017:

DeathMICUBlood TXSubclavian 
insertion

New 
patient

In patientNo. off 
patients

Month

01322191031007January

026150680926February

020105868976March

1291719831034April

0291308711056May

01830110931028Jun

01423061411091July

0102300661120August

111310131041075September

0523006891111October

24434031191123November

3202806861043December

7286276784110312.590Total
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�ُشعبة الأمرا�ش النف�شّية:   ●

تتلّخ�ص اإجنازات ون�ساطات �ُسعبة الأمرا�ص النف�سّية يف عّدة نقاط اأهّمها:
تقدمي خدمات العالج والّت�شخي�س واملُتابعة ملر�شى العيادة النف�شّية.  -

تقدمي ال�شت�شارات ال�شيرّية للمر�شى الّراقدين يف الأق�شام.  -
تدري�س وتدريب طلبة كلّية الطب يف اخت�شا�س الطب الّنف�شي.  -

تدري�س ماّدة الُعلوم ال�شلوكّية لطلبة ال�شنة الثالثة يف كلّية الطب.  -
املُ�شاركة يف جلان كلّية الطب يف اجلامعة واملُ�شت�شفى.  -

اإعطاء ال�شت�شارة الطبّية النف�شّية للمر�شى املُحالني من اللجان الطبّية واملحاكم.  -
املُ�شاركة يف الّن�شاطات ال�شيرّية والعلمّية للُم�شت�شفى.  -

املُ�شاركة يف اللجان والّن�شاطات العلمّية والطبّية داخل وخارج اجلامعة واملُ�شت�شفى.  -

اأهداف وتطّلعات الّدائرة:  ●

اخت�شا�شّيني  كاأطّباء  الُعليا  الّدرا�شات  طلبة  وتخريج  كاأطّباء،  وتخريجهم  الطب  كلّية  طلبة  اإعداد  يف  املُ�شاهمة   -
وفقًا للمعايري املهنّية العالية وتدريب الّزمالء واإعدادهم مهنّيًا كاأطّباء ُمتخ�ّش�شني يف تخ�ّش�شات الطب الباطني 

املختلفة، بحيث يكون املري�س حمور عملهم.
احُل�شول على م�شتوى كاٍف من املعرفة الطبّية لفهم احلقائق الأ�شا�شّية واملفاهيم الأ�شا�شّية واملبادئ الأ�شا�شّية   -

للُممار�شة الطبّية املخت�ّشة وفقًا مل�شتوى الّتاأهيل الذي ح�شلوا عليه.
وحّل  املر�شّية،  ال�ّشرية  اّتخاذ  يف  والكفاءة  الفّعال  الأداء  من  م�شتوى  اأعلى  على  واملتدّرب  الطالب  يح�شل  اأن   -
والّت�شخي�س  الوقاية  جمال  يف  ال�شيرّية  القرارات  واّتخاذ  الّت�شال  ومهارات  والّتف�شري،  املر�شّية  املُ�شكالت 

والعالج من املر�س.
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�شعبة اأمرا�ش اجلهاز اله�شمي:  ●

اجلدول التايل ُيبنّي اإجراءات واإح�شائية �شعبة اأمرا�س اجلهاز اله�شمي للعام 2017:

               Total in and out    Total No. out patient   Total NO.in patientProcedure  name

300617251281Endoscopy

19931335767Colonoscopy

22018202ERCP

29-29PEG TUBE

14113Double balloon Enteroscopy

19811Capsule endoscopy

7669724 PH monitoring

1261188Esophageal motility Test

19878120Bronchoscopy

22211Anorectal manometry

472819Endoscopicultrasonography

�شعبة اأمرا�ش الع�شاب:  ●

اجلدول التايل ُيبنّي اإجراءات واإح�شائية �شعبة اأمرا�س الأع�شاب لعام 2017:

 عدد اجراءات املر�شىا�شم الإجراء
الداخليني

 عدد اجراءات املر�شى
املجم�عاخلارجيني

ECOG12

Video EEG 5 hours12122

Video EEG 3 hours224

Video EEG 6 hours25557

Video EEG 1 hours459

Video EEG 4 hours52126

Video EEG 10 hours114

EEG43113541785

Video EEG 9 hours1

1تخطيط احل�ا�ش

Video EEG 5 hours5510

VEP )EP(51148199

EMG or NCS150
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�شعبة الأمرا�ش ال�شدرّية والتنف�شية:  ●

تقوم ال�ّشعبة بعمل اإجراءات طبّية ُمتخ�ّش�شة، وتاليًا اإح�شائّية بالإجراءات لعام 2017:

PROCEDURE IN PATIENT)No.( OUTPATIENT)No.( TOTAL

ABGs 20455 8870 29325

Small vollume nebulizer 35787 11 35798

Vitalograph 5040 11 5051

CPAP 2089 73 2162

BIPAP 2636 124 2760

Flow vollume loope 630 4958 5588

DLCO 110 754 864

LUNG VOLUME 24 85 109

PI-PE MAX 3 3 6

Mechanical Ventilator 6469  6469

i.s 563 2 565

oximetry  469 469
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دائرة طّب األطفال

رئي�ش الدائرة: اأ.د. اإياد العموري.

ت�ُشم دائرة طب الأطفال نخبة من الخت�شا�شيني، وهم:

�ُشعبة اأمرا�ش الدماغ والأع�شاب:  ❖

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

�ُشعبة حديثي ال�لدة:  ❖

- د. منار اللواما. اأ.د. اإميان بدران.      -

�ُشعبة الأمرا�ش ال�ّشارية واملُعدية:  ❖

اأ�شتاذ �شف اأ.د جنوى خوري.  -

�ُشعبة اجّلينات والأمرا�ش ال�راثّية عند الأطفال:  ❖

اأ.د. حامت ال�شنطي.  -

�ُشعبة اأمرا�ش الكلى عند الأطفال:  ❖

د. ُجمانة الربامكي.  -
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�ُشعبة اأمرا�ش القلب عند الأطفال:  ❖

- د. ليلى توتنجي )دوام ُجزئي(. اأ.د. اإياد العموري.     -

�ُشعبة اأمرا�ش اجلهاز اله�شمي والكبد والّتغذية عند الأطفال:   ❖

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

م وال�ّشكري عند الأطفال: �ُشعبة اأمرا�ش الُغدد ال�شّ  ❖

- د. عبري الع�ّشاف. د. ر�شا عودة.      -

�ُشعبة العناية احلثيثة لالأطفال:  v

د. اأمرية �شاهر.  -

العيادة العامة لالأطفال:  ❖

د.رندة م�شعود.    -      د .حنان اخلمي�س.  -

د .رمي اجلالد.  -

�ُشعبة الأمرا�ش التنف�شّية:  ❖

د. منى خاطر )دوام ُجزئي(.  -

اإجنازات الدائرة للعام 2017:

املُ�شاركة يف العديد من املوؤمترات املحلّية والعاملّية يف طب الأطفال وتقدمي عّدة اأوراق علمّية.  -
ن�ش )24( بحث يف التخ�ّش�شات املُختلفة يف طب الأطفال يف جمالت عاملّية.  -

املُ�شاهمة يف اللجان املُختلفة يف املُ�شت�شفى مثل جلنة البحث العلمي، امللّفات وحت�شني اجّلودة.  -
املُ�شاركة يف تدري�س وتدريب طلبة اأكادميّية الأمري ح�شني بن عبد اهلل الثاين للخدمة املدنّية.  -

�ُشعبة العناية املُرّكزة للم�اليد:

اعتماد املُ�شت�شفى من ِقبل البورد العربي كمركز للّتدريب يف تخ�ّش�س العناية احلثيثة للمواليد )اأول مركز معتمد   -
يف الأردن(.

ال�شتمراريف برنامج العناية ال�ّشيدلنّية حلديثي الولدة، حيُث يتم حت�شري الأدوية واملحاليل وُمراجعتها من ِقبل   -
�شيدلنّية �شيرّية.

الإ�شاف على طلبة املاج�شتري يف العلوم ال�شيدلنّية.  -
ال�شتمرار يف برنامج تدريب للكوادر التمري�شّية حملّياُ واإقليمّيًا.  -
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�ُشعبة قلب الأطفال:

توقيع اتفاقّية للتعاون يف جمال قلب الأطفال بني اجلامعة الأردنّية وُم�شت�شفى )Bambino Gesu( لالأطفال يف   -
روما- اإيطاليا.

اإجراء )80( عملّية ق�شطرة لقلب الأطفال من �شمنها اإغالق الفتحات الُبطينّية والأُذينّية وتو�شيع ال�ّشيان الأبهر   -
وال�شّمام الّرئوي والأبهر، بالإ�شافة اإلىاإجراء عّدة حالتالأمرا�س القلب اخللقّية عند البالغني.

اإجراء )2800( ت�شوير لقلب الأطفال بالأمواج ال�شوتّية )pediatric echocardiography(، و)150( ت�شوير   -
.)fetal echocardiography(  لقلب اجلنني

الذين  واملواليد  لالأطفال  وال�ّشايني  للقلب  الأبعاد  وُثالثي  املحوري  الطبقي  الّت�شوير  العديد من حالت  اإجراء   -
ُيعانون من اأمرا�س قلب خلقّية بالّتعاون مع دائرة الأ�شعة.

ا�شتمرار الّتعاون مع الأُمم املُّتحدة وجمعّية العون ال�شحي لعالج الأطفال الذين لديهم اأمرا�س خلقّية يف القلب.  -
الّرئوي  ال�شّمام  رتق  مبر�س  املُ�شابني  املواليد  عالج  حول  الأرُدنّية  القلب  جمعّية  موؤمتر  يف  حُما�شة  تقدمي   -
 JUH experience in catheter management of( الأردنية   اجلامعة  م�شت�شفى  يف  الق�شطرة  طريق  عن 

.)pulmonary atresia/ intact ventricular septum

�ُشعبة اجلهاز اله�شمي والكبد والّتغذية:

افتتاح وحدة تنظري اجّلهاز اله�شمي لالأطفال يف املُ�شت�شفى جُمّهزة باأحدث اأجهزة تنظري املعدة والقولون ُتنا�شب   -
جميع الأعمار ابتداًء من ُعمر حديثي الولدة.

 )percutaneous endoscopic gastrostomy مري�س  لطفل  و�شع اأنبوب التغذية للمعدة عن طريق اجللد   -
tube, PEG tube(.

تعيني اأخ�شائّية تغذية لالأطفال، ُملحقة بالّدائرة، ُتقّدم اخلدمات املُتنّوعة للمر�شى املُراجعني واملنّومني.  -
بالأج�شام الكيتونّية  الغنّية  -  البدء بتقدمي عالج  ملر�شى الت�شّنجات الع�شبّية املُزمنة عن طريــــق احلميــــة اخلا�ّشــة 

.)ketogenic diet(
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الأوراق العلمّية التي مّت ن�شرها خالل العام 2017 والتي بلغ عددها )24( ورقة علمّية، وهي:

1( Heterozygous PDGFRB mutation in a three-generation family with autosomal dominant 

infantile myofibromatosis.Lepelletier C, Al-Sarraj Y, Bodemer C, Shaath H, Fraitag S, 

Kambouris M, Hamel-Teillac D, El-Shanti H, Hadj-Rabia S. Acta Dermato-Venereologica 

2017; in press. 

2) Hadj-Rabia S, Brideau G, Al-Sarraj Y, Maroun RC, Figueres ML, Leclerc-Mercier S, 

Olinger E, Baron S, Chaussain C, Nochy D, Taha RZ, Knebelmann B, Joshi V, Curmi 

PA, Kambouris M, Vargas-Poussou R, Bodemer C, Devuyst O, Houillier P, El-Shanti H. 

Multiplex epithelium dysfunction due to CLAUDIN-10 mutation: the HELIX syndrome. 

Genet Med; in press. 

3( Platt DE, Hariri E, Salameh P, Merhi M, Sabbah N, Helou M, Mouzaya F, Nemer R, 

Al-Sarraj Y, El-Shanti H, Abchee AB, Zalloua PA. Type II diabetes mellitus and 

hyperhomocysteinemia: a complex interaction. Diabetology & Metabolic Syndrome 

2017; 9)1(:19. 

4( Bakri F, Adwan M, El-Shanti H. Citation classics in chronic granulomatous disease: A 

bibliometric analysis. Int J Clin Exp Med 2017; 10)4(:6204-6220.

5( Ahram DF, Al-Sarraj Y, Taha RZ, Elhag S, Al-Shaban F, El-Shanti H, Kambouris M. A 

Chromosomal Microdeletion of 15q in A Female Patient with Epilepsy, ID and Autism 

Spectrum Disorder: A Case Report. Clin Case Rep. 2017; 5)6(: 1013-1017.

6( Oral paracetamol versus oral ibuprofen for treatment of patent ductus arteriosus. M Al-

lawama, I Alammori, T Abdelghani, E Badran. Journal of International Medical Research, 

0300060517722698.
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7( Incidence of Congenital Heart Disease in Jordanian Children Born at Jordan University 

Hospital; a Seven-Year Retrospective Study. AL-Ammouri Iyad, F Ayoub, L Tutunji. 

Jordan Medical Journal, 51,)3(, 2017.

8( Parental knowledge and attitudes towards epilepsy–A study from Jordan. A Masri, S 

Aburahma, A Khasawneh, AAL Qudah, O Nafi, M Al Momani, Seizure-European Journal 

of Epilepsy 53, 75-80.

9( Mutations in KEOPS-complex genes cause nephrotic syndrome with primary 

microcephaly. DA Braun, J Rao, G Mollet, D Schapiro, MC Daugeron, W Tan, A Masri. 

Nature genetics 49 )10(, 1529.

10( Hyperekplexia: Report on phenotype and genotype of 16 Jordanian patients. A Masri, SK 

Chung, MI Rees. Brain and Development 39 )4(, 306-311.

11( Clinical genomics expands the morbid genome of intellectual disability and offers a high 

diagnostic yield. S Anazi, S Maddirevula, E Faqeih, H Alsedairy, F Alzahrani, A Masri 

...Molecular psychiatry 22 )4(, 615.

12( Type and etiology of pediatric epilepsy in Jordan. AA Al-Qudah, A Albsoul-Younes, AT 

Masri, SK AbuRahmah, IA Alabadi, ...Neurosciences 22 )4(, 267-273.

13( Chromatographic Characterization and Method Development for Determination of 

Levetiracetam in Saliva: Application to Correlation with Plasma Levels. II Hamdan, M 

Alsous, AT Masri. Journal of analytical methods in chemistry 2017.

14) Epidemiological Features of Clostridium difficile Colonizing the Intestine of Jordanian 

Infants. EN Abu-Khader, EF Badran, AA Shehabi. International Journal of Microbiology 

2017.

15( Mortality and Short-Term Outcomes of Very Low Birth Weight Infants at a Tertiary Care 

Center in Jordan: Comparison with Other Countries. M Al-lawama, T Abdelghani, E 

Badran. Pediatr Ther 7 )311(, 2161-0665.1000311. 2017.

16( Evaluating the Role of Measuring the Perineal Length as a Predictor of Progress of Labor 

and Obstetrical Trauma. TA Farghaly, OM Shaaban, AF Amen, HT Salem, I Elnashar, EF 

Badran ...studies )12(, 13, 2017.

17( Maternal Knowledge o f Neonatal Jaundice and its Relation to Their Level of Education 

in Amman , Jordan. Al-lawama, Albaramki, Karajeh, Dmour. Kasmera 45 )1(, 2017.

18( Toilet Training and Influencing Factors that Affect Initiation and Duration of Training: A 

Cross Sectional Study. JH Albaramki, MA Allawama, FY Al-Motassem. Iranian Journal 

of Pediatrics 27 )3(.
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19( Kikuchi Disease Causing Fever of Unknown Origin and Generalized Lymphadenopathy. 

J Albaramki, R Jadallah, M Adwan, T Aladily. Archives of Rheumatology 32 )3(, 271-

272.

20( Clinical and biochemical features at diagnosis of type 1 diabetes in patients between 0 

and 18 years of age from Jordan. R Odeh, A Alassaf, K Ajlouni. Pediatric diabetes. 2017.

21( High prevalence of Group B Streptococcus colonization among pregnant women in 

amman, jordan. K Clouse, A Shehabi, AM Suleimat, S Faouri, N Khuri-Bulos, J Chappell, 

...American Journal of Obstetrics and Gynecology 217 )6(, 739.

22( Global respiratory syncytial virus-associated mortality in young children )RSV GOLD(: a 

retrospective case series. NM Scheltema, A Gentile, F Lucion, DJ Nokes, PK Munywoki, 

SA Madhi, ...The Lancet Global Health 5 )10(, e984-e991.

23( WHO Severe Acute Respiratory Infections (SARI) Definition often Underdiagnoses 

Serious Respiratory Viral Infections in Hospitalized Jordanian Children. N Khuri-Bulos, 

B Piya, A Shehabi, S Faouri, JV Williams, S Vermund, ...Open forum infectious diseases 

4 )suppl_1(, S461-S461.

24( Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory 

infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic 

review. T Shi, DA McAllister, KL O’Brien, EAF Simoes, SA Madhi, BD Gessner, N 

Khuri-Bulos...The Lancet 390 )10098(, 946-958.
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دائرة األشّعة والطّب النووي

مدير الدائرة: د. وليد حمافظة.

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

�شعبة الأ�شعة العامة:   ❖

-   د. وليد حمافظة.  اأ.د. عزمي احلديدي.       -

د. عماد الطراونة.  -

�شعبة الطب الن�وي:  ❖

-  اأ.د. مالك جويعد. اأ.د. عبداللطيف ال�شيف.    -

د. اأكرم نايف الإبراهيم )عمل جزئي(.  -

�شعبة الأ�شعة اخلا�شة:  ❖

-  د. حما�شن النجار. د. اأ�شامة �شمارة.     -

ن�شيبة الريالت.  -
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ملحة عن الدائرة:

يحر�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 الأخت�شا�س  يف الأ�شعة والطب النووي من حملة الدرجات العليا من اأطباء ا�شت�شاريني )3( برتبة 
)Subspecialties( اأ�شتاذ م�شاعد يحملون تخ�ش�شات فرعية   اأ�شتاذ م�شارك و )3( برتبة  اأ�شتاذ دكتور و )2( برتبة 

متلفة مثل:
1. Interventional Radiology

2. Neuro-Imaging

3. Woman Imaging

كما مت اإيفاد طبيب لإكمال الدرا�شة والتخ�ش�س يف تخ�ش�س  )Radiology Musculoskeletal( يف كل من النم�شا 
واأملانيا، وي�شعى الق�شم لتعيني اأطباء لغايات الإيفاد يف تخ�ش�شات متلفة.

باإعداد وتدريب  الق�شم  يقوم  املختلفة حيث  الأردنية والعربية  ُمقيمًا من اجلن�شيات  الدائرة )23( طبيبًا  ويوجد يف 
اأطباء للح�شول على �شهادة الأخت�شا�س العايل، البورد الأردين والبورد العربي يف الأ�شعة الت�شخي�شية والطب النووي، 
بالإ�شافة اإلى فريق متكامل من املُمر�شني واملُمر�شات وفنّيي الأ�شعة الذين مت تدريبهم دولّيًا وحملّيًا وتاأهيلهم على اأعلى 
م�شتويات العمل التقني، علمًا باأّن الإدارة ت�شعى ب�شكل دائم اإلى حتديث الق�شم وتزويده باأحدث الأجهزة الطبية وتقنّيات 
الت�شوير الرقمية لت�شاهي يف خدماتها اأحدث املراكز العاملية املرموقة وتقدم خدماتها للمر�شى )24( �شاعة يومّيًا طوال 

اأيام ال�شنة على اأعلى م�شتوى من الكفاءة واحلرفّية.

مهام دائرة الأ�شعة والطب الن�وي:

هناك ثالثة مهام رئي�شة لدائرة الأ�شعة والطب الّنووي وتتلخ�س يف:

مهام بحثّية: ُتعترب الأبحاث العلمية من املهام الرئي�شّية لع�شو الهيئة التدري�شية اإذ قام اأخ�شائّيو الدائرة بن�ش   .1
ع�شات الأبحاث العلمّية يف جمالت عاملّية حُمّكمة، واإّن البحث العلمي يف دائرة الأ�شعة عملية م�شتمرة ل تتوقف 
حيث يتم اإ�شاك الأطباء املُقيمني وطلبة الطب والدرا�شات العليا فيها ويتم تدريبهم على منهجّية البحث العلمي 

واإ�شاكهم ب�شورة فاعلة على كتابة اأجزاء من البحث وحتت الإ�شاف املبا�ش من قبل الأ�شاتذة الأخ�شائيني.

مهام تعليمّية: يوجد يف دائرة الأ�شعة برنامج الأقامة لغايات احل�شول على �شهادة الدرا�شات العليا يف الأ�شعة   .2
على جميع فحو�شات  الأطباء  تدريب  يتم من خاللها  �شنوات   )4( الإقامة  ومدة  النووي  والطب  الت�شخي�شّية 
الأ�شعة وتدريبهم على ّ كتابة التقارير ب�شورة علمّية ومنهجّية �شحيحة، كما يوجد ن�شاطات علمّية نظرّية يومّية 
تتم بطريقة م�شرتكة بني اأع�شاء الهيئة التدري�شية والأطباء املقيمني ومن �شمنها الطالع ومناق�شة كل ما هو 
جديد يف ما يتعلق بالأ�شعة، بالإ�شافة اإلى اإعطاء حما�شاتنظرّية وتطبيقّية لطالب ال�شنة اخلام�شة يف كلية الطب، 

بالإ�شافة اإلى توّفر فر�س تدريبّية اختيارّية لالأطباء واملقيمني يف الخت�شا�شات الأخرى.

مهام خدمّية: تقوم الّدائرة بتوفري جميع الفحو�شات ال�ّشعاعّية على ُمتلف اأنواعها بطريقة علمّية ومهنّية عالية   .3
وحتت الإ�شاف املبا�ش من اأع�شاء الهيئة التدري�شّية،ويتم تقدمي هذه اخلدمات من خالل الأجهزة التالية:
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 ،)Tesla 3( بقوة )Seimens( يتم تقدمي اخلدمة من خالل جهاز نوع :)MRI( جهاز الت�ش�ير بالرنني املغناطي�شي  -
وهو من الأحدث على امل�شتوى املحلي والعاملي ويقوم بفحو�شات دقيقة جدًا وعلى اأعلى م�شتوى من الكفاءة  واحلرفّية.

 ،)CT-Scan( جهازي  خالل  من  اخلدمة  تقدمي  يتم   :)Multi-slice CT Scan( الطبقي  الت�ش�ير  جهاز   -
اأحدهما جهاز )MDCT 128( ويتم من خالله ت�شوير )128( مقطع  )Slice( يف اأقل من ثانية واحدة وبوا�شطة 

تقنية )Dual Source(، ويعترب هذا اجلهاز مثالّيًا لت�شوير �شايني القلب.

جهازالت�ش�ير بالأم�اج ف�ق ال�ش�تية )Ultrasound(: يوجد يف الدائرة )4( اأجهزة ُرباعّية الأبعاد حديثة   -
جدًا، ُتعترب الأعلى يف موا�شفاتها الفنّية.

الإطالق  على  الأجهزة  اأحدث  من  وهو   :)Digital Fluoroscopy( الّرقمي  املل�نة  باملادة  ت�ش�ير  جهاز   -
اإلى مادة ملونة  التي حتتاج  ال�شعاعّية  الفحو�شات  الأطباء من عمل جميع  يتمكن  الدائرة به حتى  ومت تزويد 
وذلك لت�شوير اجلهاز اله�شمي، اجلهاز البويل والتنا�شلي بالإ�شافة اإلى ت�شوير الأوعية الدموية والقيام بعمل 
اإجراءات الأ�شعة التداخلّية، ويوجد لدينا طبيب اخت�شا�شي يف الأ�شعة التداخلّية والعالجّية حيُث يقوم مبعظم 
الإجراءات التي جُترى عاملّيًا على اأعلى م�شتويات اجلودة والكفاءة العالية وقد مت تدريب فريق من املمر�شني 

وفنّيي الأ�شعة للم�شاعدة يف هذه الإجراءات.
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.Bone Densitometry جهاز قيا�ش ه�شا�شة العظم  -
.X-Ray )الت�ش�ير التقليدي )العادي  -

الطب الن�وي )Nuclear Medicine(: مّت حتديث الُبنية التحتّية بالكامل مبا يتنا�شب مع متطلبات ال�شالمة   -
والوقاية الإ�شعاعّية، كما مت تزويد ال�ّشعبة بجهاز )a)Gamma Cameraجديد ومترب حار حديث وذلك لعمل 

فحو�شات الطب النووي للمر�شى الذين يحتاجون هذا النوع من الفح�س.
ال�قاية الإ�شعاعّية: يوجد يف املُ�شت�شفى برنامج للوقاية الإ�شعاعّية ُيغطي جميع املناطق التي ت�شتخدم الأ�شعة   -
وذلك  واملُرافقني  واملر�شى  العاملني  حتمي  التي  ال�ّشعاعّية  بالوقاية  اخلا�شة  الدولية  املعايري  بتطبيق  وتقوم 

باإ�شاف �شابط وقاية اإ�شعاعّية.

اأهم الإجنازات التي مت حتقيقها يف الدائرة خالل العام 2017:
 system Communication and Archiving Picture توريد وتركيب وت�شغيل الأجهزة اخلا�شة بعطاء الـ  .1
)PACS( وهي حالّيًا قيد ال�شتالم النهائي، علمًا باأّن هذا النظام يحل حمل ا�شتخدام اأفالم الأ�شّعة ويتم الدخول 

غري  ملُّدة  املري�س  �شور  كافة  وحفظ  املوبايل  جهاز  اأو  املحمول  الكمبيوتر  بوا�شطة  ُبعد  عن  الأ�شعة  لفحو�شات 
حمدودة، وا�شرتجاعها عند ال�شورة ويف غ�شون ثواٍن قليلة.

توريد وتركيب وت�شغيل جهاز ت�شوير الثدي )Digital Mammogram( وقد مت موؤخرًا جتهيز وافتتاح وحدة   .2
ت�شوير الّثدي يف الدائرة حيُث حتتوي هذه الوحدة على جهاز ت�شوير للثدي وهو جهاز رقمي متطور ُثالثي الأبعاد 

مع خا�شية اأخذ عينة من الثدي، جهاز الرتا�شاوندوغرفة تقارير.

توريد وتركيب وت�شغيل )3( اأجهزة رقمّية متطورة للت�شوير العادي )Digital Radiography( ومت تركيبها يف   .3
العيادات اخلارجية ودائرة الطوارئ وق�شم الأ�شّعة املوجود يف مبنى امل�شت�شفى.

افتتاح ق�شم اأ�شعة يف دائرة الطوارئ وجتهيزه بجهاز ت�شوير طبقي متعدد املقاطعMDCT(i( وجهاز ت�شوير   .4
 )Ultrasound(.وجهاز ت�شوير باملوجات ال�شوتية متطور )Digital Radiography( اأ�شّعة رقمي ُمتطّور

اخلطط امل�شتقبلية للدائرة للعام 2018:

املوجود حاليًا يف  لتخفي�س عن اجلهاز  بقوة )1.5(  طرح عطاء �شاء جهاز رنني مغناطي�شي حديث ومتطور   -
الدائرة ولتقريب املواعيد والإنتظار لعمل �شورة الرنني.

املواعيد  ولتقريب فرتة  الألرتا�شاوند  اأجهزة  باأحدث  الق�شم  لرفد  )Ultrasound( عدد )2(  طرح عطاء جهاز   -
للمر�شى.
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دائرة الُمختبرات والطّب الّشرعي

مدير الّدائرة: اأ.د. عماد العبدالالت.

          اأ.د. كمال احلديدي  )2017/9/25(.

وت�ُشم الّدائرة ُنخبة من الأخ�شائّيني وهم:

�ُشعبة املُختربات الطبّية:  ❖

- اأ.د. مو�شى العبادي. - اأ.د عزمي حمافظة.   

- د. مها �شوماف. - اأ.د. حامت ال�ّشنطي.   

- د. ن�شين اأبو �شاهني. - د. فاطمة عبيدات.   

- د. اأحمد من�شور. - د. طارق العديل.    

- د. هيام عو�س. - د. منار حجري.    

- د. اأمل اأبو ار�شيد. - د. مالك �شالم.    

�ُشعبة الطب ال�شرعي:  ❖

- اأ.د. كمال احلديدي. اأ.د. عماد العبدالالت.     -

د.ح�شن عبد الرحمن.  -
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نبذة عن الدائرة:

الطبّية  الّرعاية  تقدمي  يف  اأ�شا�شّيًا  دورا  تلعب  حيُث  امل�شت�شفى  يف  الرئي�شّية  الّدوائر  من  الطبية  املختربات  دائرة  ُتعترب 
للمر�شى، وكذلك يف تعليم وتدريب طلبة الّطب والّدرا�شات الُعليا وتدريب طلبة العلوم الطبّية املخربّية  يف اجلامعة الأردنّية 

واجلامعات الأُخرى.
حيُث تقوم الدائرة باإجراء جميع الُفحو�شات املخربّية للمر�شى املُنّومني وللمر�شى الذين ُيراجعون عيادات الخت�شا�س 

اخلارجّية للُم�شاعدة يف ت�شخي�س وُمعاجلة احلالت املر�شّية.

ت�ُشم الدائرة ال�ّشعب الّتالية:

�ُشعبة املُختربات الطبّية:  ❖

:)Hematology( ُمترب مبحث الّدم  .1

ُيجـــرى يف هذه ال�شعبــة اأهم الّتحاليل الطبيـة منها تعـداد الــدم الكامـــل  )Complete blood )count، فحو�شات تخرّث الــــــّدم، 
 ،)Hemoglobin Electrophoresis( الّرحــــالن الكهربائـــي خل�شــاب الـــــّدم،)Blood Film( فح�س �شيحــــــــة الــــّدم

فحو�شات ما قبل الّزواج وفحو�شات الّنخاع العظمي.

ة بال�ّشعبة: الأنابيب اخلا�شّ

) EDTA( غطاء بنف�شجي: لكاّفة الُفحو�شات ما عدا فحو�شات التخرّث.  -
)Citrated( غطاء اأزرق: فحو�س التخرّث.  -

:)Parasitology & Microbiology( ُمترب الأحياء الّدقيقة والّطفيلّيات  .2

ُيجرى يف هذه ال�ّشعبة الفحو�شات املجهرّية من زرع وفح�س احل�شا�شّية للّجراثيم املعزولة من جميع �شوائل اجّل�شم 
والّت�شخي�س املجهري للّطفيلّيات يف عّينات اجّل�شم املُختلفة كالرباز والبول.

ة بالزراعة: الأنابيب والأوعية اخلا�شّ
للّزراعة: اأنابيب اأو زجاجات ُمعّقمة.  -

لفح�ش الّطفيلّيات: وعاء بال�شتيكي نظيف.  -

:)Biochemistry( ُمترب الكيمياء احلي�ّية  .3

ُيجرى يف هذه ال�ّشعبة فحو�شات كيمياء الّدم من م�شتوى ال�شّكر وال�ّشوارد، وفحو�شات وظائف الكبد والكلى، م�شتوى 
الّدهون يف اجّل�شم واإنزميات اجّل�شم والربوتينات وغريها من الفحو�شات اخلا�ّشة مثل الأحما�س الأمينّية.

ة:  الأنابيب اخلا�شّ
اأنابيب عادّية )غطاء اأحمر اأو اأ�شفر(.  -

:)Histopathology & Cytology( ُمترب علم اأمرا�ش الأن�شجة واخلاليا  .4

اأي�شًا  ُيجرى فيها  اجّل�شم كما  ا�شتئ�شالها من  بعــــد  للعّينــات اجلراحّية  الّن�شيجــــــي  الفحـ�س  ال�ّشعبة  ُيجرى يف هذه 
فح�س اخلاليا التي يح�شل عليها بامل�شحات اأو الّر�شف الأبري الّدقيق، با�شتخدام املجهر ال�ّشوئي والوا�شمات.
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:)Endocrinology( ُمترب الُغدد ال�شّماء  .5

ُيجرى يف هذه ال�ّشعبة جميع الّتحاليل الهرمونّية مثل: الهرمونات اخلا�ّشة باخل�شوبة وحالت العقم وفحو�شات الغّدة 
.)Tumor-markers( الدرقّية والُغّدة الّنخامّية والُغّدة الكظرّية وُغّدة البنكريا�س وفحو�شات وا�شمات الأورام

الأنب�ب: عادي.

:)Serology & Immunology( ُمترب الأم�شال واملناعة  .6

ُيجرى يف هذه ال�ّشعبة الفحو�شات التي ت�شتند على قيا�س الأ�شداد اأو املُ�شت�شّدات يف دم املري�س وفحو�شات املناعة 
الذاتّية وفحو�شات الّتوافق الّن�شيجي وفحو�شات الّتنميط املناعي لفحو�شات الأ�شداد واملُ�شت�شّدات.

ة:  الأنابيب اخلا�شّ

- الأنب�ب:عادي.

-   Heparinized tube: لفحو�شات الّتوافق الّن�شيجي.

EDTA: لفحو�شات الّتنميط املناعي.  -

:)Molecular biology( ُمترب الت�شخي�ش اجّلزيئي  .7

الفريو�شي  الوبائي  الكبد  التهاب  الإيدز،  لت�شخي�س   )PCR( املُت�شل�شل  البلمرة  تفاعل  ال�ّشعبة فح�س  ُيجرى يف هذه 
بكافة اأناطه والفحو�شات اجلينّية املُتعّلقة ببع�س الأمرا�س.

ة:  الأنابيب اخلا�شّ

الأنب�ب: عادي للفحو�شات التي جُترى على الدم.
وعاء ُمعّقم للفحو�شات الأخرى التي جُترى على غري الدم.

:)Out pateint( ُمترب مترب العيادات اخلارجّية  .8

ُيجرى يف هذه ال�ّشعبة �شحب عّينات الّدم من املر�شى املُراجعني للُم�شت�شفى لإجراء الُفحو�شات املخربّية ليتم توزيعها 
على �ُشعب املُخترب مع الّنماذج اخلا�ّشة بكل ُمترب، علمًا باأّن املُخترب مّتت تو�شعته واإ�شافة )20( كر�شي �شحب دم.

:)Toxicology & Clinical chromatography( ُمترب ال�ّشم�م والكرومات�غرافيا ال�شريرّية  .9

يتم يف  امل�شت�شفى وغريها، حيُث  اإلى  يتم و�شولها  التي  الت�شّمم  لت�شخي�س حالت  ال�ّشموم عام 1997  اأُن�شئ ُمترب 
املُخترب حتليل العّينات التي ي�شتبه فيها بحالت الت�شّمم املُختلفة كالت�شّمم بالأدوية واملُبيدات احل�شّية وغريها، كما يتم 
عمل الفحو�شات للم�شاعدة على املراقبة العالجّية لبع�س الأدوية وحتليل العّينات 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 املُخترب با�شتخدام تقنّيات عالية الدّقة يف الكروماتوغرافيا ال�شيرّية بعمل فحو�شات ُت�شاعد على الّت�شخي�س 

يف حالت خلل عملّيات الأي�س والبناء عند الأطفال واخلداج كفح�س الأحما�س الع�شوّية يف البول وغريها.
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ة:  الأنابيب اخلا�شّ

الأنب�ب:عادي للفحو�شات التي جُترى على الدم.
وعاء معقم للفحو�شات الأخرى التي جُترى على غري الدم.

:)Blood Bank( 10. ُمترب بنك الّدم

يقوم بنك الّدم بجمع وحدات الّدم من املُترّبعني وفح�شها لالأمرا�س ال�ّشارية وفح�س ُزمرة الّدم والتحّري عن الأ�شداد 
يف عّينات الّدم للمر�شى الذين �شُينقل لهم الّدم واإجراء فح�س املُطابقة قبل نقل الّدم، كما يتم ف�شل وحدات الّدم املُترّبع 
 )Platelets( وال�ّشفائــــح الدمـــــوّية ،)Packed red cell(بها اإلى مكّوناتها التي ت�شمل كريات الّدم احلمراء املُكّد�شة
يوّفرها  التي   )Cryopreciprate( الكريـــو  وعامــل   )Fresh Frozen Plasma( الطازجـــــــــة  املُجمــّـــدة  والبالزمـــا 

البنك للمر�شى الذين يحتاجونها.

 
:)Cytogenetics Lab( 11. ُمترب ال�راثة اخللي�ّية

م�شتــــوى  على  خلل  اأي  بفح�س  املخترب  هذا  ويقوم   ،2009 عام  امل�شت�شفى  يف  اخلليوّية  الوراثة  ُمترب  تاأ�شي�س  مّت 
اأنثى، اأي خلل يف الهرمونات والُغدد كق�ش القامة  اأو  الكرومو�شومات مثل )الإعاقات املختلفة، حتديد اجّلن�س ذكر 
اأو عدم ح�شول نب�س  وعدم البلوغ للذكر والأنثى، الإجها�شات املُتكّررة وعدم الإجناب، موت اجّلنني داخل الرحم 
للجنني، وبع�س الفحو�شات للُمقبلني على الزواج اإذا كان فيه تاريخ مر�شي للعائلة من ناحية وراثّية وتكرار بع�س 

احلالت، بالإ�شافة اإلى فح�س تك�ّش الّدم )fanconi anemia( فح�س �شالمة اجلنني وخا�شة املتالزمات.
العّينات التي يتم ا�شتالمها لعمل فح�ش هذه احلالت:

عّينات دم.  -
�شائل جنيني.  -

امل�شيمة.  -
اأي ن�شيج من اجّلنني )الإجها�س(.  -

دم من اجّلنني.  -

ويتم ُمعاجلة هذه العّينات بعّدة مراحل تبداأ بالّزراعة، وتنتهي ب�شبغ الكرومو�شومات وقراءتها على امليكرو�شكوب واإعطاء 
الّنتيجة للمري�س، وهذه الّنتيجة يجب اأن تكون دقيقة جدًا لأّن الفح�س يتم عمله مرة واحدة يف العمر لبع�س الفحو�شات، 

وبع�شها يتم تنزيل اجّلنني بالعتماد على هذه النتيجة.
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12. ُمترب الط�ارئ واحل�ادث:

مّت تاأ�شي�س ُمترب الطوارئ يف امل�شت�شفى عام 2011، ت�شهياًل اخلدمة الطبّية. 

❖  الطب ال�ّشرعي:

التي تعمل على تقدمي اخلربة  الطبّية  ُتعترب من الخت�شا�شات  امل�شت�شفى عام 1977، والتي  ال�ّشعبة يف  اأُن�شئت هذه 
الطبّية  القوانني  الأردن مثل  الّنافذة يف  القوانني  الطبّية يف �شوء  الق�شايا  املُختلفة يف  الطبّية  الالزمة لالخت�شا�شات 

والق�شائّية وغريها، وت�ُشم ال�ّشعبة الخت�شا�شات الّتالية:
الّطب ال�ّشعي.  -

املركز الوطني ملعلومات الأدوية وال�ّشموم.  -
ُمترب الب�شمة الوراثّية والتحّقق من الهوّية ال�شخ�شّية.  -

وتق�م ال�ّشعبة بالإ�شافة ملا �شبق مبا يلي:

1. تقدمي اخلربة الطبّية والقانونّية والق�شائّية ملُختلف الّدوائر والخت�شا�شات الطبّية يف امل�شت�شفى.
تقدمي خدمات الّطب ال�ّشعي وال�شت�شارات ملُراجعي ومر�شى امل�شت�شفى.  .2

تقدمي خدمات وخربات الّطب ال�ّشعي للّجهات الق�شائّية والأمنّية وال�ّشمان الجتماعي واملُ�شاركة يف و�شع   .3
وتنفيذ دورات املعهد الق�شائي الأردين.

الإجنازات الطبّية والإدارّية للدائرة للعام 7102:

تو�شعةُمترب الطوارئ واحلوادث.   -
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ح اإجمايل عدد الفح��شات املخربّية التي مت اإجراوؤها ل�ُشعب دائرة املُختربات الطبّية للعام 2017: وتالياً اإح�شائّية ت��شّ

Number of testSection

48687Bank Blood

1753460Biochemistry

280222Hematology and Coagulation

203083Endocrinology

98311Serology

4117Molecular pathology

17547Pathology

38131Microbiology

64968Parasitology

Cytogenticـــــــــــــــــــــــــــ

14367Toxiology

عدد املُتبّرعني9544

2522893Total

اإح�شائّية عمل �ُشعبة الّطب ال�ّشرعي وال�ّشم�م للعام 2017: 

عدد احلالتاحلالت التي تعاملت معها ال�شعبة

1592عيادة الّطب ال�ّشعي يف م�شت�شفى اجلامعة

2176عيادة الّطب ال�ّشعي يف حمكمة �شمال عمان

355حالت الّت�شيح يف م�شحة م�شت�شفى اجلامعة

324حالت الّتحنيط يف م�شحة الأدوية وال�ّشموم

1594ا�شت�شارات املركز الوطني ملعلومات الأدوية وال�ّشموم الأردين

6041املجم�ع الكلي
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دائرة طّب الّتأهيل

مدير الدائرة: اأ.د. زياد حوامدة.

الّتاأهيل: هو اإعادة ال�شخ�س املري�س اأو املُ�شاب اإلى حالته الطبيعية اأو اأقرب ما يكون لذلك عن طريق الرتقاء به اإلى احلد 
الأق�شى من الُقُدرات الف�شيولوجّية والجتماعّية والوظيفّية والتعليمّية مبا يتنا�شب مع املر�س اأو الإ�شابة التي ُيعاين منها.

ويتم ذلك من خالل فريق التاهيل املُكّون من طبيب الطب الطبيعي والتاأهيل الذي يقود فريق العالج وفريق التاأهيل املُكّون 
من املُعالج الطبيعي واملُعالج الوظيفي وفّني الأطراف ال�شناعّية واملُعالج النف�شي واأخ�شائي النطق والأخ�شائي الإجتماعي 

وغريهم للو�شول بحالة املري�س اإلى اأق�شى درجات التح�ّشن الوظيفّية ليعود فردًا فاعاًل يف 
املُجتمع قادرًا على مُمار�شة ن�شاطاته اليومّية )العملّية والجتماعّية(.

تتكّ�ن دائرة طب الّتاأهيل يف امل�شت�شفى من:

العالج الطبيعي: يعمل فيه )20( ُمعاجلًا طبيعّيًا ويتكّون من ق�شمني:

طبيعية  و�شائل  ُت�شتخدم  حيث ُ اخلارجيني،  للمر�شى  الطبيعي  العالج  ق�شم   .1
العالجي  والتدليك  الكهربائي  التحفيز  واأجهزة  واملياة  والتربيد  احلرارة  مثل 

والتمارين العالجية املتخ�ش�شة  يف عالج املر�شى وتاأهيلهم. 

ق�شم معاجلة املر�شى الداخليني يف املُ�شت�شفى، حيُث يتم التدّخل املُبّكر يف وقاية    .2
ُمتابعة  يتم  حيُث  خروجه،  وحتى  املُ�شت�شفى  دخوله  بدء  منُذ  املري�س  وُمعاجلة 
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.
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العالج ال�ظيفي: ويعمل به )3( ُمعاجلني، حيُث يتم ا�شتخدام الأعمال اليومّية كو�شيلة ُمعاجلة وكذلك تدريب املري�س على 
اأداء وظائفه بطرق بديلة يف �شوء اإعاقته.

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

باأحدث  الّدائرة  تزويد  على  املُ�شت�شفى  اإدارة  عملت  وقد 
والعاملي،  املحلي  امل�شتوى  على  والّتاأهيل  العالج  اأجهزة 
اإحلاقهم  خالل  من  العاملني  اأداء  بتطوير  الهتمام  مّت  وقد 
بتحديث  الهتمام  مع  املُتخ�ّش�شة،  التدريبّية  الدورات  يف 
ال�شيا�شات العالجّية مبا يتوائم مع التطور الذي ي�شهده طب 

الّتاأهيل وُمتطلبات اجلودة والرعاية الطبّية ال�ّشاملة.

اجلامعة  يف  الّتاأهيل  كلية  طالب  بتدريب  الدائرة  وتقوم 
ليكون  واخلارجّية  املحلّية  اجلامعات  من  وغريها  الأردنّية 
واخُلطة  التخّرج  ُمتطلبات  من  ُجزءًا  العملي  الّتدريب 
واخلربات  املهارات  خاللها  من  املُتدّرب  يكت�شب  الدرا�شّية، 

العلمّية والعملّية.

الإجنازات املُتحّققة خالل العام 2017:

اأَ�ّشة   )5( باإ�شافة  وذلك  الّتو�شعة  عملّية  ا�شتكمال   .1
عالجّية مع جتهيزاتها وزيادة عدد الأجهزة ل�شتيعاب 

جميع املُراجعني للدائرة وبدون فرتة انتظار.
تغطية جميع اأّيام العمل بدون انقطاع على مدار العام.  .2

الّتعريف بالدائرة واخلدمات التي ُتقّدمها عن طريق الّن�شات التعريفّية وعن طريق املوقع الإلكرتوين على الإنرتنت   .3
والربو�شورات التعليمّية للمر�شى.

املُ�شاركة يف الأيام الطبّية التطوعّية يف خدمة املُجتمع املحلي.  .4
ُم�شاركة املوظفني بعّدة دورات على امل�شتوى املحلي والدويل ُمتخ�ّش�شة يف العالج الطبيعي والوظيفي والأطفال.  .5

 )Endopuls 811 Shock wave( تزويد الدائرة مبجموعة جديدة من الأجهزة املُتقّدمة على امل�شتوى العاملي مثل: جهاز  .6
.)EN-DYNAMIC training( :ومّتاإ�شافة اأجهزة جديدة مثل

7. حتديث ق�شم املُعاجلة املائّية ورفده بالأجهزة احلديثة يف هذا املجال.
8. و�شع خّطة تدريبّية مُتّثل جوانب ُمتخ�ّش�شة يف الّتاأهيل على مدار العام للكادر الفني.

9. و�شع برنامج للُمحا�شات ُيغّطي كاّفة املُ�شتجّدات احلديثة يف الّتاأهيل.
10. ا�شتقبال طالب من دول عربية �شقيقة وذلك للتدّرب يف الدائرة.

الّروؤى املُ�شتقبلّية للعام 2018: 

 platelet Rich( العمل على اإدخال اإجراءات عالجّية جديدة ت�شمل ا�شتخدام تقنّية البالزما يف ُمعاجلة املر�شى   .1
.)Plasma

توفري ُفر�س تدريبّية للُمعاجلني �شمن ماج�شتري علوم الّتاأهيل ال�ّشيري بالّتعاون مع جامعة العلوم والّتكنولوجيا.  .2
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العمل جاٍر على ا�شتحداث اأ�َشة عالجّية للمر�شى املُنّومني،وذلك لتقدمي خدمات الّتاأهيل الطبي والعالجي.   .3
العمل على تو�شعة ق�شم الأطفال ورفده بالأجهزة احلديثة وتوفريمنطقة اآمنة لالأطفال.  .4

العمل على و�شع برنامج تاأهيلي ملر�شى القلب واجلهاز التنّف�شي.  .5

البحث العلمي يف الدائرة:
مّت اإجناز العديد من الأبحاث واملن�شورات يف الدورّيات العاملّية التالية عام 2017:

امل�ؤمترات والدورات وور�شات العمل:
1. Z. hawamdeh.Rehabilitation of lower limb amputation, 3rd middle east wound 

care&diabetic limb salvage conference. 24 - 26th of august 2017.amman .jordan.

2. Z.Hawamdeh. rehabilitation concerns in hemophilia.the first international conference on 

thalassemia, hemophilia and sickle cell disease. Amman .14-15 september 2017.

3. Z.hawamdeh. rehabilitation management of osteoporosis. The 7th Jordanian and 10th pan 

arab conference of physical medicine and rehabilitation, amman 11-13 october 2017.

4. Z.hawamdeh. rehabilitation of elderly in middle east country. The 45th conference of the 

Italian society of physical medicine and rehabilitation, Genova –italy 21-25 october 2017.

5. Z. hawamdeh. Rehabilitation of Myopathies. 2nd Mena Physical medicine and rehabilitation 

conference. Dubai-UAE. 2-4/11/2017.

�شة يف العالج الطبيعي مثل: كما مّت املُ�شاركة يف دورات ُمتخ�شّ
- Sport injuries.

- Rehabilitation after concussion.

- Evidence based in walking assistive devices.
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دائرة الطوارئ والحوادث

مدير الدائرة: د. جهاد العجلوين.

ت�ُشم الّدائرة نخبة من الأخ�شائيني وُهم:

- ربا احلمد. د. جهاد العجلوين.       -
- د. اأحمد ال�شعافني. د.اأحمد احلوارات.        -

نبذة عن الدائرة:

ُتعترب دائرة الطوارئ يف املُ�شت�شفى من الدوائر احليوّية واحل�ّشا�شة، ولذلك حر�شت اإدارة املُ�شت�شفى على توفري كل 
ما يلزم من اأجهزة حديثة وكوادر طبّية موؤّهلة وُمدّربة للتعاُمل مع كاّفة احلالت الطارئة يف الدائرة، حيُث مّت جتهيزها 
بُغرف خا�ّشة للحالت احلرجة وُغرفة للعزل الطبي وُغرف فح�س تخ�ّش�شات اجلراحات اخلا�ّشة، بالإ�شافة اإلى �شيدلّية 

وُمترب وت�شوير �ُشعاعي.

وتقع دائرة الط�ارئ يف الطابق الأر�شي وهي ُمكّ�نة من جمم�عة مناطق، وهي:

وال�ّشيدلّية  واملُحا�شب  والكاتب  النتظار  �شاحة  وُيجاورها  احلالت  وت�شنيف  املر�شى  ا�شتقبال  منطقة  الأولى: 
وُمترب �شامل خا�س ملر�شى الطوارئ.

منطقة العالج والإجراءات وحتتوي على اأجنحة لعالج املر�شى ُمق�ّشمة اإلى منطقة العالج الأمامّي والباطنّية  الثانية: 
الأ�شنان والعظام والعيون والأنف والأذن واحُلنجرة  اإلى غرف طوارئ  بالإ�شافة  واجلراحة والأطفال، 

وُغرفة عزل طبي، وُغرفتي اإنعا�س جُمّهزتني بكامل الأجهزة الالزمة.
ق�شم اأ�شّعة كامل ملر�شى الطوارئ يحتوي على جهاز ت�شوير طبقي وجهاز ت�شوير فوق �شوتي وجهاز  الّثالثة: 

ت�شوير الأ�شّعة ال�شينّية.
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اإدارة الطوارئ وحتتوي على مكتب مدير الدائرة،  قاعة تدري�شّية جُمّهزة لتعليم املُقيمني والطلبة، واملركز  الّرابعة: 
الوطني لل�ّشموم ومكتب م�شوؤول متري�س الدائرة.

الطوارئ  العايل يف طب  الخت�شا�س  درجة  لنيل  املُوؤّهلني  والأطّباء  الطوارئ  اخت�شا�شّيي  من  الدائرة �شفوة  ت�ُشم 
واحلوادث بالإ�شافة اإلى الكوادر الطبّية والتمري�شّية املُتخ�ّش�شة يف حالت الطوارئ والإ�شعاف.

وت�شتقبل الدائرة ما يزيد عن )100.000( ُمراجعًا �شنوّيًا، يتلّقون العالج املُنا�شب ح�شب اأعلى معايري اجّلودة العاملّية 
من كاّفة التخ�ّش�شات الطبّية، ويتم اإدخال حوايل )30( مري�شًا يومّيًا اإلى املُ�شت�شفى ووحدات العناية املُرّكزة.

اإجنازات الّدائرة للعام 2017:
تطوير ُقدرة الكادر الطبي والّتمري�شي يف الّتعاُمل مع حالت الإنعا�س القلبي والّرئوي وحالت احلوادث، من   -

خالل اإ�شاكهم يف ور�شات عمل ودورات ُمتخ�ّش�شة، من حيث:
 BLS, ATLS,( مثل   )AHA( من  ُمعتمدة  ُمتخ�ّش�شة  دورة  حل�شور  الطوارئ  اأطباء  من  عدد  تن�شيب   .1

.)ACLS

.)BLS( مُمّر�شًا ومُمّر�شًة قانونّيًة حل�شور دورة ُمعتمدة خارجّية وهي )تن�شيب )15  .2
تن�شيب )30(مُمّر�شًا ومُمّر�شًة قانونّيًة حل�شور ور�شة عمل تتعّلق بحالت الطوارئ واحلوادث، بالّتن�شيق   .3

مع مكتب الّتدريب والّتعليم.
تن�شيب عدد من املُمّر�شني القانونّيني حُل�شور موؤمترات خارجّية.  .4

تزويد ق�شم الطوارئ بعدد من الأجهزة الطبّية مثل:  -
1. ECG.

2. Pulse Oximeter.

3. Vital Signs Monitor.

4. Bed Side Monitor.

5. Diagnos_c Set.

ُدد وح�شورهم الربنامج الّتعريفي اخلا�س بهم. تدريب عدد من املُمّر�شني اجلُّ  -
عمل تو�شعة اأمامّية للطوارئ مب�شاحة ُتقارب )250( م2، مّت ا�شتغاللها بنقل ُمترب الطوارئ لها، وزيادة حجمه   -
وتزويده بكاّفة الأجهزة احلديثة وزيادة كفاءتها لت�شيع عملّية اإخراج نتائج الفحو�شات، كما مّت نقل الكاتب 
واملُحا�شب وال�ّشيدلّية هناك لت�شهيل ُمعامالت ُمراجعي الطوارئ وجعلها يف منطقة واحدة، بالإ�شافة اإلى منطقة 

انتظار وا�شعة للمر�شى وُمرافقيهم.
اإن�شاء منطقة ا�شتقبال وت�شنيف للمر�شى ُم�شتقّلة يتم فيها اأخذ العالمات احليوّية بناًء على اأُ�ُش�س عاملّية ُمعرتف   -

بها.
تو�شيع منطقة العالج الأمامّية وزيادة ُقدرتها ال�شتيعابّية اإلى )11( �شيرًا.  -

تو�شعة ُغرف الباطنّية وزيادة ُقدرتها ال�شتيعابّية اإلى )10( اأ�ّشة.  -
اإن�شاء ُغرفة فح�س ملر�شى العيون وتوفري اأجهزة فح�س كاملة وغرفة.   -

فح�س ملر�شى الأنف والأذن واحُلنجرة وتوفري حاجتها من الأجهزة الالزمة.  -
تقدمي دورة الّتخدير الواعي )Conscious Sedation( لكادر الدائرة من اأطباء ومتري�س للقيام بهذا النوع من   -

الّتخدير والإجراءات الطبّية الالزمة يف الدائرة.
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الواعي  الطبّية والّتخدير  الإجراءات  للُم�شاعدة يف   )Monitor( العظام وتزويدها بجهاز مراقبة  ُغرفة  تطوير   -
.)Conscious Sedation(

توفري اأجهزة ُمراقبة ُم�شتمّرة )Monitor( يف ُغرف العالج الأمامّية واجّلراحة والباطنّية.  -
اإن�شاء ُغرفة اإنعا�س جديدة جُمّهزة لُي�شبح عدد ُغرف الإنعا�س )2(.  -

اإن�شاء ق�شم اأ�شّعة ملر�شى الطوارئ يحتوي على جهاز ت�شوير طبقي، جهاز ت�شوير فوق �شوتّي وجهاز ت�شوير   -
الأ�شّعة ال�شينّية.

تطوير ُغرفة طوارئ الأ�شنان وزيادة ُقدرتها ال�شتيعابّية اإلى كر�شّيني للفح�س والعالج.  -
اإن�شاء قاعة تعليمّية جديدة مب�شاحة اأو�شع حتتوي على اأجهزة احلا�شوب والعر�س الالزمة مع �شبكها بالإنرتنت   -

لغايات الّتعليم.
تزويد الدائرة بحّمامات جديدة موّزعة يف كاّفة اأنحاء الدائرة وعمل �شيانة وتطوير للحّمامات القدمية، بالإ�شافة   -

اإلى عمل حّمامات ُم�ّش�شة للمر�شى ذوي الحتياجات اخلا�ّشة.
زيادة عدد اأجهزة احلا�شوب والّطابعات يف كل ق�شم وكل ُغرفة عالج لت�شيهل �شري العمل.  -

زيادة عدد الكادر الّتمري�شي مبا يتما�شى مع زيادة ُقدرة الطوارئ ال�شتيعابّية.  -

تفعيل نظام الب�شمة على مداخل الدائرة لتخفيف اكتظاظ املُراجعني واملوّظفني.  -
تغيري اأر�سّيات الدائرة وعمل خطوط اإر�سادّية عليها لت�سهيل �سري املر�سى.  -

عمل توزيع دوري ملُمّر�شي ومُمّر�شات الدائرة يف الوحدات املُتخ�ّش�شة والعناية احلثيثة والأطفال.  -
اإيفاد )8( اأخ�ّشائّيي باطنّية من دائرة الباطنّية واآخرين من دائرة اجّلراحة العاّمة يحملون البورد الأردين يف   -
تخ�ّش�شهم للعمل بنظام الوردّيات يف الطوارئ على ال�ّشفت )B( لتح�شني ُم�شتوى عملّية العالج وت�شيعها يف 

اأوقات الّذروة.
عمل حفل تكرمي يدوري كل )3( �شهور للموّظف املثايل من كوادر الّدائرة عن فئة الأطّباء واملُمّر�شني واملوّظفني   -
الإدراّيني، وت�شليمهم درع و�شهادة تقديرّية لتمّيزهم يف عملهم خالل فرتة الّربع ال�ّشنوي التي ت�شبق كل حفل، 

وذلك تقديرًا لهم.

اأهداف الّدائرة للعام 2018:

تعيني اأخ�ّشائّيي طب طوارئ وحوادث.  -
اإن�شاء وحدة عناية ُمرّكزة جُمّهزة داخل الدائرة.  -

زيادة عدداأجهزة التنّف�س ال�شطناعي واأجهزة املُراقبة املُ�شتمّرة )Monitor( يف الدائرة.  -
توفري جهاز ت�شوير فوق �شوتي جديد حديث ومتطور.  -

توفري جهاز ت�زصير اأ�شّعة ملر�شى طوارئ الأ�شنان.  -
.)ABG( توفري جهاز فح�س غازات الّدم اجّلديد  -

زيادة عدد الأطباء املُقيمني يف تخ�ش�س طب الطوارئ واحلوادث.  -
زيادة عدد الكادر الّتمري�شي يف الّدائرة.  -
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دائرة طّب األسنان

مدير الدائرة: اأ.د.زيد البقاعني.

          اأ.د. اأحمد حممد حمدان )2017/9/1(.

ائيني، وهم: وت�ُشم الّدائرة ُنخبًة من الأخ�شّ

املُعاجلة التحفظّية:  ❖

-   د.فرا�س �شعيني. اأ.د.فوؤاد كاظم.       -
-   د.�شوزان حرت. اأ.د. اأمني خري�شات.       -

-   د.يارا عوي�س اأ.د.حممد عوين الكايد.       -
-   د.الآء �شربة. د.حممد ربابعة.       -

-   د.اآية ر�شيد. د.ماهر جرباوي.       -
د. عالء احلداد.  -

املُعاجلة اللبّية:  ❖

-   د.لينا ال�شمادي. اأ.د. جمال عقرباوي.       -
-   د.اإبراهيم اأبو طاحون. -     د.حممد حّماد.       

-   د. روان اأبو زغالن. -     د.اأحمد املعايطة.       
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ال�شتعا�شات ال�شنّية املُتحّركة:  ❖

- اأ.د. اأ�شامة اأبو حّماد. اأ.د. كفاح اجلمعاين.      -

- اأ.د. حممود العمريي. اأ.د. ولء اأمني.      -
- د.اأحمد عبد العزيز. د.�شالح العمو�س.      -
- د.�شاندرا الّطراونة. د.ناديا عريفج.      -

- د. �شميحة �شطاوق. د. معت�شم اأبو عواد.      -

طب واأمرا�ش الفم:  ❖

- اأ.د. جنالء دار عودة. اأ.د. فالح ال�شواعري.      -
- د. يزن ح�شونة. اأ.د. �شمر برقان.      -

جراحة الفم والفكني:  ❖

- اأ.د. حازم الأحمد. اأ.د. زيد بقاعني.      -

- د.�ُشكينة الريالت. د.اأ�شف اأبو كركي.      -

- د.زياد ملكاوي.  د.حممد ال�شياب.      -

الأ�شّعة:  ❖

د. عبري احلديدي.  -

اأمرا�ش وجراحة اللّثة:  ❖

- د.نقول برغوث. - د.اأحمد عبد ال�شالم حمدان.   
- د.عمر كراد�شة. - د.مراد �شقمان.     

طب اأ�شنان الأطفال:  ❖

- اأ.د.حممود حمدان. اأ.د.ملي�س رجب.      -
- د.هوازن �شنبل. د.�شهى اأبو غزالة.      -

- د. اأحمد اجّلعفري. د.روان الكرمي.      -

تق�مي الأ�شنان:  ❖

- اأ. د.زيد البيطار. - اأ.د.اأحمد حمدان.    

- د.�شريين بدران. - د.اإياد العمري.     
- د.عبد الرحمن �شقيدف. - د.مرمي العبد اهلل.    

ُي�شاندهم كادر فّني ومتري�شي ُم�شاعد.

نبذة عن الّدائرة:

افُتتحت دائرة طّب الأ�شنان يف ُم�شت�شفى اجلامعة الأردنية وبا�شت عملها يف عام 1989، وينق�شم عمل الدائرة اإلى 
اأطباء  وتدريب  البكالوريو�س  مرحلة  يف  الأ�شنان  طب  كلية  لطلبة  ال�ّشيري  بالّتدريب  الأّول  ُيعنى  حيث  رئي�شّيني  �شّقني 
المتياز واأطباء الّدرا�شات الُعليا يف اخت�شا�شات طب الأ�شنان املُختلفة، يف حني ُيعنى ال�ّشق الّثاين من عمل الدائرة بتقدمي 
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اخلدمات الت�شخي�شّية والعالجّية اإلى قطاع وا�شع من املر�شى من داخل اململكة وخارجها من قبل ا�شت�شاريني يف كاّفة 
اخت�شا�شات طب الأ�شنان. 

وُتعترب دائرة طب الأ�شنان يف امل�شت�شفى مركزًا للتمّيز يجتمع فيه عدد كبري من ال�شت�شاريني 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 
نني والذين يرغبون يف تلقي املعاجلة يف الدائرة. تتميز دائرة طب الأ�شنان يف امل�شت�شفى  بالإ�شافة اإلى املر�شى غري املوؤمَّ
كذلك بوجود املرافق الداعمة مثل ق�شم الت�شوير ال�شعاعي لالأ�شنان ومتربات 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.

ويبلغ اإجمايل عدد ال�شت�شاريني العاملني يف الدائرة )55( ا�شت�شارّيًا.

وقد مّت تخريج الفوج الّثامن من طلبة املاج�شتري يف الرتكيبات ال�شنّية الثابتة واملُتحّركة وهو اأول برنامج ماج�شتري يف 
كلية طب الأ�شنان ويبلغ عدد املُلتحقني بالربنامج للعام اجلامعي احلايل 2017/2016 )14( طالبًا وطالبًة.

كما مّت تخريج الفوج التا�شع من طلبة املاج�شتري يف طب اأ�شنان الأطفال ويبلُغ عدد الّطلبة املُلتحقني بالربنامج للعام 
اجلامعي احلايل 2017/2016)11( طالبًا وطالبًة، 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 الإمتحانات الدولية والقليمية واملحلية 
وا�شتطاعوا اجتيازها بنجاح حيث مت تخريج الفوج اخلام�س ع�ش من هذا الربنامج يف نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين للعام 

اجلامعي 2017/2016، ويبلغ عدد امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي احلايل )13( طالبًا وطالبًة. 

وعلى �شعيد الّن�شاطات العلمّية فاإّن دائرة طب الأ�شنان حتر�س على عقد الدورات ال�شيرّية يف عدة موا�شيع تهم 
طبيب الأ�شنان العام واملُخت�س بالإ�شافة اإلى قيامها بتدريب العديد من الأطباء يف الدائرة الذين ي�شتعّدون لتقدمي امتحانات 

الزمالة الربيطانية. 

اأّما على �شعيد البحث العلمي، فاإّن كلّية طب الأ�شنان تعد من الكلّيات الّن�شطة يف ن�ش الأبحاث العلمية يف املجالت 
املحلية والعاملية وبرغم العمر الق�شري للكلية فقد و�شل عدد الأ�شاتذة فيها اإلى )17( اأ�شتاذ، والأ�شاتذة امل�شاركني اإلى 

)19( جميعهم حا�شلون على الرتقيات الأكادميية من اجلامعة الأردنية.

وت�شعى الكلّية للح�شول على �شهادة اجلودة من هيئة اعتماد موؤ�ّش�شات الّتعليم العايل وعلى ال�ّشعيد العاملي حّققت 
الكلّية املرتبة )142( عاملّيًا على م�شتوى كلّيات الأ�شنان ح�شب ت�شنيف )QS Ranking by Subject( الّتابع ملوؤ�ّش�شة 

)QS( الربيطانّية.

كما مت يف العام 2017 عقد الربنامج ال�شامل يف زراعة ال�شنان ملدة عام بالتعاون مع مركز ال�شت�شارات واجلمعية الأملانية 
باأن هذا  علمًا  الأردن واخلارج،  اأ�شنان من  الدبلوم )13( طبيب  ال�شنان وي�شارك يف هذا  اأطباء  الأ�شنان ونقابة  لزراعة 

الربنامج يعقد للعام اخلام�س على التوايل.

الإجنازات خالل �شنة 2017: 

عقد ور�س عمل ودورات يف متلف التخ�ش�شات مثل زراعة ال�شنان واملعاجلة اللبية والرتكيبات ال�شنّية والإنعا�س   -1
القلبي.

و�شع برنامج وا�شح وموؤّرخ لعمل اأطباء المتياز والأطّباء املتدربني حتت اإ�شاف الإ�شت�شاريني يف الدائرة، حيُث بلغ   -2
عدد اأطباء المتياز للعام 2017 )47( طبيبًا وطبيبًة.
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حتديث عربة الطوارئ املوجودة يف ُغرف العملّيات يف الدائرة.  -3
تفعيل �شيا�شة )Time Out( يف كل ُغرف العملّيات وعيادات الخت�شا�س.  -4

تفعيل نظام الدور يف عيادات الخت�شا�س.  -5
تزويد عيادات الأ�شنان والعملّيات باأجهزة تعقيم جديدة.  -6

تنفيذ تدريب �شيري ُمربمج لعدد من اأطباء الأ�شنان يف التخ�ّش�شات املُختلفة لأغرا�س امتحان البورد الأردين.  -7

اخُلطط املُ�شتقبلّية: 

العمل على اإن�شاء مبنى جديد للق�شم ال�شيري يف كلية طب الأ�شنان ب�شعة اأكرب وجتهيزات حديثة والبدء بتنفيذ هذا   -1
امل�شوع.

جعل الدائرة مركزًا اإقليميًا للتعليم الطبي امل�شتمر.  -2
اخلدمات  تطوير  يف  ُي�شاهم  والفكني مبا  الأ�شنان  وتقومي  اللبّية  املُعاجلة  تخ�ّش�شات  يف  ُعليا  درا�شات  برامج  اإن�شاء   -3

الطبّية املُقدمة للمر�شى كّمًا ونوعًا.
و�شع ُخّطة لتطوير وحدة الّتعقيم يف الدائرة.  -4
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دائرة الّتمريض

ُمدير الّدائرة: ال�شّيد �شخر احلياري.

ُم�شاعد املُدير: املّمّر�شة القانونّية اأ�شواق النعيمات.

عب: ُروؤ�شاء ال�شُّ

رئي�ش �ُشعبة متري�ش الّتعليم املُ�شتمر: املُمّر�س القانوين علي �شاقة.  ●

رئي�ش �ُشعبة متري�ش العملّيات والّتعقيم: املُمّر�س القانوين يو�شف عابد.  ●

رئي�ش �ُشعبة متري�ش مركز القلب: املُمّر�س القانوين حمدان ال�ّشعايدة.  ●

رئي�ش �ُشعبة الّتمري�ش ال�ّشريري:املّمّر�شة القانونّية عبري ر�شيد.  ●

رئي�ش �ُشعبة متري�ش ال�حدات اخلارجّية: املُمّر�شة القانونّية هيفاء احلم�شي.  ●

رئي�ش �ُشعبة متري�ش العناية احلثيثة: املّمّر�شة القانونّية ليلى اخلراب�شة.  ●

نبذة عن الدائرة:

افُتِتحت دائرة التمري�س منذ تاأ�شي�س امل�شت�شفى عام 1973، ومنذ ذلك احلني �شهدت الّدائرة تطّورًا ونّوًا ملحوظني، 
وتتكّون الدائرة من )6( �ُشعب رئي�شّية يتفّرع من خاللها )43( ق�شمًا ووحدة.

وُتعترب الّدائرة حلقة و�شل بني جميع دوائر امل�شت�شفى، حيُث تعمل مع باقي الدوائر على تقدمي خدمة ورعاية ُمتمّيزة 
للمر�شى، �شمن كادر متري�شي كفوؤ وموؤّهل وُمتخ�ّش�س جميع جمالت علوم الّتمري�س احلديث واملُتخ�ّش�س، بالإ�شافة 

اإلى كوادر مّت تاأهيلها للعمل كُمدّربني يف جمالت الإنعا�س القلبي والّرئوي اخلا�ّشة بالكبار وال�ّشغار.

وتعمل الّدائرة على تدريب طلبة كلّيات الّتمري�س من داخل وخارج اململكة وت�شجيع البحث العلمي والعمل يف خدمة 
املُجتمع املحّلي من خالل الأّيام التطوعّية.
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والوطنّية  العاملّية  اجّلودة  اأهداف  لتحقيق  كوادرها  ودعم  تطوير وحتفيز  اإلى  الّت�شاُركّية  باإدارتها  الدائرة  وتتطّلع 
اخلا�ّشة باملوؤ�ّش�شة.

الإجنازات التي حتّققت يف دائرة الّتمري�ش لعام 2017:

الإجنازات الإدارّية والفنّية:  ●

ح�شول مدير الدائرة على جائزة �شمو الأمرية منى احل�شني للتمّيز يف التمري�س.  .1
تدريب روؤ�شاء فروع التمري�س كروؤ�شاء �شعب الإحالل الوظيفي عند الإجازرة، وتدريب ُم�شيف وردّيات م�شائي   .2

ليلي للم�شت�شفى وموؤوؤيل الورجيات يف اأق�شامهم.
الّتدوير  اإلى  بالإ�شافة  املُ�شت�شفى،  يف  والوحدات  الأق�شام  الّتمري�شّية بني جميع  الكوادر  تدوير  ال�شتمرار يف   .3

داخل اأق�شام ال�ّشعبة نف�شها وبني ال�ّشعب لتغطية الكفاءات الفنّية والعمل على تطوير املُمّر�شني.
تعيني كوادر متري�شّية جديدة مُب�شّميات ُمتلفة )مُمّر�شة/مُمّر�س قانوين، ممّر�شة/ممّر�س ُم�شارك وقابلة(   .4

بعدد )100(.
الكادر  احتياجات  ومالئمة  النق�س  لتغطية  الطوارئ،  ق�شم  يف  )نهاري/ليلي(  بوردّيتني  العمل  نظام  تفعيل   .5

التمري�شي.
ا�شتبدال موظفي نقل املر�شى يف الأ�شعة مبمّر�شني ُم�شاركني.  .6

7.  و�شع اخُلطط اخلا�ّشة بالكوارث والطوارئ.
املُ�شاركة باللجان الداخلّية مثل: )جلنة الإدارة الُعليا، اجلودة الُعليا، ال�شالمة العاّمة، درا�شة العطاءات وغريها(   .8

واللجان اخلارجّية مثل: )جلان املجل�س التمري�شي الأردين، جلان كلّية التمري�س(.
تعديل الأو�شاف الوظيفّية للكادر بجميع ُم�شّمياته وح�شب نطاق اخلدمة لكل ق�شم اأو وحدة.  .9

اجلامعة  من  املعتمد  التقييم  مع  متما�شية  والكفاءة  الوظيفي  الو�شف  تعك�س  داخلّية  تقييم  ناذج  ا�شتحداث   .10
الأردنّية.

والوحدات  الأق�شام  بني  املر�شى  ا�شتالم  نوذج  )الطوارئ،  ناذج  مثل  التمري�شّية  الّنماذج  بع�س  حو�شبة   .11
املُتخ�ّش�شة(.

توفري العديد من الأجهزة واملعّدات واملواد الالزمة مثل:  .12
اأجهزة ُمراقبة )Monitor side Bed( واأ�ّشة اإلكرتونّية لأق�شام الــــ )ICUs(، اأجهزة تنّف�س ا�شطناعي   -

وغريه، اأجهزة مناظري وغريه.
.)Dressing Trolley( عربات اأدوية وطوارئ للطوابق، عربات  -

تو�شعة بع�س الأق�شام مثل:  .13

واحلنجرة  والأذن  الأنف  فح�س  وغرفة  العيون  فح�س  غرفة  تفعيل  الأ�ّشة،  عدد  )زيادة  الطوارئ  ق�شم   -
وجتهيزهم باملعّدات الالزمة(.
تفعيل غرف العمليات )14،17(.  -

تفعيل غرف العزل يف وحدة عناية القلب التاجّية.  -
تفعيل غرفة الق�شطرة الثانية ب�شاء جهاز اآخر.  -

ا�شتحداث مرافق يف غرفة )751( يف الطابق ال�شابع ل�شتغاللها ب�شكل اأمثل.  -
اأبواب  الأ�شقف،  )الأر�شّيات،  املُتخ�ّش�شة مثل  الأق�شام والوحدات  ال�ّشيانة يف جميع  اأعمال  العديد من  اإجناز   .14

اإلكرتونّية، اأ�ّشة وطاولت املر�شى(.
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تفعيل نظام )Topping( لل�شا�شف والبّيا�شات.  .15
والق�شطرة  بالقلب  ُمتخ�ّش�شة  عملّيات  لإجراء  القطري  الأحمر  الهالل  مع  وامل�شت�شفى  اتفاقّية اجلامعة  اإجناز   .16

حلوايل )60( مري�شًا.
املُ�شاركة يف ت�شهيل مهام امتحانات البورد.  .17

ة بخدمة املجتمع املحّلي: الإجنازات اخلا�شّ  ●

ُم�شاركة حوايل )40( مُمّر�شاُ ومُمّر�شة يف الأّيام الطبّية التطوعّية يف متلف مناطق اململكة على مدار العام.  .1
القيام بالعديد من الأّيام العلمّية والتثقيفّية للمجتمع املحّلي، مثل:  .2

يوم تثقيفي حول مر�س ال�شطان.  -

يوم تثقيفي حول مر�س �شطان الثدي.  -
املُ�شاركة يف يوم ال�شكري ومبادرة يوم التغيري.  -
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الإجنازات العلمّية والتدريبّية:  ●

جتهيز قاعة لعقد حما�شات التعليم امل�شتمر يف الطابق الثامن.  .1
ومُمّر�شني   )BLS( ُمدّرب  لدورة  اآخرين  و)4(   )ACLS( ُمدّرب  لدورة  مُمّر�شني   )4( عدد  وتاأهيل  تن�شيب   .2

لدورة ُمدّرب )BALS( بالّتعاون مع ُم�شت�شفى امللك املُوؤ�ّش�س.
التلطيفّية من مركز احل�شني لل�شطان وذلك �شمن  تن�شيب ممر�شان قانونّيان للح�شول على دبلوم الرعاية   .3

اّتفاقّية ال�شاكة بني امل�شت�شفى واملركز.
تدريب الكواد الّتمري�شّية على دورات الإنعا�س القلبي الرئوي:  .4

)ACLS ,BLS  ,PALS  ,NRP  ,Triage  ,Conscious  Sedation  ,Dialysis  ,Time  Out  ,Diabetic 

Health Education(.

العلمّية والور�شات داخل  املوؤمترات والأيام  العديد منهم يف  الداخلي وم�شاركة  التعليم  وذلك من  قبل �شعبة 
امل�شت�شفى وخارجها.

تفعيل برامج تدريب متري�س الأ�شعة يف الق�شطرة لكت�شاب املهارات واخلربات التي تخدم طبيعة عملهم.  .5
تدريب )18( ممّر�شًا وممّر�شًة قانونيني للعمل كُم�شيف متري�س وعلى الوردّيات الثالث مع ُم�شيف التمري�س   .6

املناوبني.
اإدارة، مكّثف،  تدريب طلبة كلية التمري�س يف اجلامعة الأردنية يف متلف التخ�ّش�شات )�شحة بالغني )1(،   .7

نف�شي وغريها( من حملة درجة البكالوريو�س، متري�س )تخ�ّش�س �شيري( من حملة املاج�شتري.

ة مُبتطّلبات اجّل�دة وجائزة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز: اإجنازات خا�شّ  ●

املُ�شاركة يف اإعداد وحتديث ال�ّشيا�شات املُختلفة يف امل�شت�شفى.  .1
املُ�شاركة يف جلان اجّلودة و�شبط العدوى وال�ّشالمة العاّمة.  .2

املُ�شاركة الفاعلة يف اإجناز متطلبات العتماد الوطني والعايل واحل�شول عليهما، واملُ�شاركة يف متطلبات جائزة   .3
امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز.

اجّلودة  معايري  تطبيق  ملُتابعة  اجّلودة  مكتب  مع  و�سل  حلقة  ليكونوا  الأق�سام  يف  ُجُدد  جودة  �ُسّباط  تكليف   .4
وتوثيقها.

.)PDSA Focus ,RCA ,FMEA( املُ�شاركة يف م�شاريع الّتح�شني  .5
حتديد موؤ�ّشات قيا�س الأداء يف كل ق�شم وحتليلها وقيا�شها وو�شع اخُلطط الت�شاتيجّية.  .6

الإنعا�س،  وق�شم  للعملّيات   )Dispsable( باأُخرى  القما�س  من  امل�شنوعة  واملراييل  ال�ّشا�شف  ا�شتبدال   .7
وا�شتخدام )Wrapping Package( لتغليف املواد.

الّروؤى وامل�شاريع املُ�شتقبلّية:

الرتقاء بالعناية التمري�شّية وحت�شني الأداء ورفع الكفاءات الّتمري�شّية من خالل:  .1
حتديد الأولولّيات والحتياجات الّتدريبّية.  -

عمل دورات ُمتخ�ّش�شة للكوادر.  -
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.)Cross-training( ال�شتمرار يف عملّية تدوير املُمّر�شني واملُمّر�شات على جميع الوحدات والأق�شام  -
تطوير الربنامج الّتعريفي اخلا�س باملُمّر�شني اجّلُدد.  -

عمل فريق من الكادر التمري�شي املُتخ�ّش�س يف جمالت العناية التمري�شّية مثل:   .2
)Pain ,Care V.I ,M.D(.

التح�شري ملوؤمتر التمري�س الثاين.  .3
اإجناز م�شوع مركز التدريب والتطوير.  .4

اإجناز م�شوع اإعادة هيكلة م�شوع ق�شم الّتعقيم املركزي والّتح�شري.  .5
اإمتام م�شوع العناية املُرّكزة يف طابق الولدة �شابقًا، اإ�شافًة مل�شوع وحدة )Intermediate( يف الطابق ال�شابع.  .6

العمل على حتديث الهيكل الّتنظيمي للدائرة واإدخال الأق�شام املُ�شتحدثة مثل )وحدة الطب الّنف�شي، طوارئ الولدة(   .7
على الهيكل الّتنظيمي.

تطبيق احلاكمّية الر�شيدة )احلوكمة( داخل الدائرة.  .8
العمل على رفع م�شتوى ر�شا املمر�شني واملمر�شات من خالل:  .9

ال�شتمرار يف توفري الكوادر التمري�شّية بن�شب ُمتقاربة مع تلك املُعتمدة حملّيًا وعاملّيًا، بحيث ُت�شاعد على تطبيق   -
.)Care Total( نوذج الرعاية التمري�شّية ال�شاملة

ربط الّتقييم والكفاءة بال�شلم الوظيفي واحلوافز.  -
ت�شجيع التخ�ش�شات يف التمري�س والت�شنيف.  -

تفعيل خطة الإحالل والتعاقب الوظيفي وملء ال�شواغر الوظيفّية �شمن اأُ�ش�س معتمدة للُمفا�شلة.  -
و�شع منهجّية اختيار املوظف املمّيز ب�شكل دوري �شمن معايري مفا�شلة معتمدة.  -

اإعدادالكوادر التمري�شّية وتدريبهم للرت�ّشح جلائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز وفق معايري مفا�شلة معتمدة.  -
توفري املعّدات والأجهزة الالزمة مثل )ا�شتبدال اأ�ّشة الإنعا�س بعربات نقل خا�ّشة للمر�شى، اأ�ّشة، اأجهزة وغريها(.  .10

اإجناز م�شوع حو�شبة الّنماذج اخلا�ّشة بالّتمري�س.  .11
العمل على ا�شتحداث زي متري�شي ر�شمي جديد لطوابق املُ�شت�شفى اإ�شوًة بالوحدات املُتخ�ّش�شة من حيث تغيري لون   .12

الّزي الر�شمي.
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دائرة الصيدلة

مديرة الدائرة: د. خولة اأبو حّمور.

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

روؤ�شاء ال�ّشعب:

رئي�ش �شعبة ال�شيدليات الداخلية: ال�شيدلنّية فداء يو�شف.  ●

رئي�ش �شعبة �شيدليات العيادات اخلارجية: ال�شيدلنّية عانود »�شيخ �شوجّية«.  ●

نبذة عن الدائرة:

ر�شالة الدائرة:

توفري اأعلى م�شتوى من جودة الرعاية ال�شيدلنّية للمر�شى بطريقة فّعالة من حيث التكلفة وحت�شني املمار�شة البيئّية 
للموظفني والّتعليم والبحوث.

روؤية الدائرة:

اأن تكون رائدة يف تقدمي الرعاية ال�شيدلنّية للمر�شى ونوذجًا ملُمار�شةال�شيدلة الأكادميّية حملّيًا وعاملّيًا.

اأهداف الدائرة:

حتقيق املعايري الوطنّية والدولّية وحت�شني نوعّية املوؤ�ّشات لتغطية جميع مهام ال�شيدلة.  -
اأعلى  لتحقيق  ال�شحّية  الرعاية  ُمقّدمي  من  غريها  مع  والتكامل  ال�شيدلنّية  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  التو�ّشع   -

امل�شتويات من الرعاية ال�شحية للمر�شى.
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والطرق  التكلفة  اإجراءات  حيث  من  الفّعالة  والّتنمية  ال�شيدلة  نظام  )اأمتتة(  احلا�شوب  تطبيقات  ا�شتكمال   -
والأنظمة.

تكييف التدريب والتعليم لتلبية احتياجات املوظفني والطالب.  -
امل�شاهمة يف خدمة املجتمع املحلي من خالل تنظيم برامج التوعية واملُ�شاركة بالأّيام الطبّية واملجانّية.  -

املحافظة على املوارد املالّية املنا�شبة والتنمية الب�شّية.  -

ُتعترب دائرة ال�شيدلة من اأكرث الأق�شام حيوية يف امل�شت�شفى وهي تتبع مبا�شة اإلى 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. 

لتح�شري  �شيدلّية  منها  اخلارجية  العيادات  ومبنى  امل�شت�شفى  طوابق  على  ُموّزعة  �شيدلّية   )21( امل�شت�شفى  يف  يوجد 
الأدوية الكيماوّية و�شيدلّية لتح�شري العقاقري اخلطرة و�شيدلّية طوارئ و�شيدلّية مناوبة تعمل )24( �شاعة بالإ�شافة 

اإلى �شيدلّية حت�شري الأدوية الوريدّية للخداج لتقدمي اخلدمات ال�شيدلنّية من خالل اإدارة الدواء.
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عب والُفروع الّتالية: ت�ُشم الّدائرة ال�شُّ
�ُشعبة �شيدلّيات العيادات اخلارجّية.  -

�ُشعبة �شيدلّيات املر�شى املنّومني.   -
فرع �شيدلّيات املر�شى املنّومني.  -

فرع �شيدلّيات الطوارئ واملُناوبة والكيماوي والعقاقري اخلطرة.   -

اخلدمة ال�شيدلنّية املبا�شرة:  ❖
ُتقّدم دائرة ال�ّشيدلة اخلدمة ال�شيدلنّية ملر�شى العيادات اخلارجّية من خالل )8( �شيدلّيات خارجّية موّزعة يف مبنى   -

العيادات والّطوارئ وامل�شت�شفى.
ُتقّدم اخلدمة ال�شيدلنّية للمر�شى املنّومني على مدار ال�ّشاعة من خالل ال�شيدلّيات املوّزعة يف جميع طوابق امل�شت�شفى،   -

و�شيدلّية ُمناوبة تعمل على مدار ال�ّشاعة، �شيدلّيات العيادات اخلارجّية )نظام اجلرعة الواحدة(.
حت�شري العالج الكيميائي )الأورام(.  -

حت�شري الأدوية والتغذية الوريدّية- اخلداج.  -
�شف الأدوية املُخّدرة والنف�شّية.  -

الرعاية ال�شيدلنّية- ال�شيدلة ال�شيري ومركز معلومات الأدوية.  -

اجّل�دة والعتماد:  ❖
املُ�ساركة الفاعلة ل�ُسّباط اجّلودة يف جلان اجّلودة املُختلفة واإجناز تقارير اجّلودة املطلوبة، وموكابة التطورات العلمّية 

حتقيقًا للمعايري الوطنّية والدولّية لإدارة الأدوية.
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تدريب طلبة ال�شيدلة:  ❖

تدريب طلبة كلّية ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنّية وغريها من اجلامعات الأُخرى )بكالوريو�س �شيدلة- دكتور �شيديل( 
يف �شيدلّيات املُ�شت�شفى.

العالقة مع متلف الداوئر الطبية والإدارّية يف امل�شت�شفى:  ❖

يف  الدواء  اإدارة  فريق  رئا�شة  والإدارّية من خالل  الطبّية  الدوائر  ت�شاُركّية مع متلف  بناء عالقة  على  الدائرة  حتر�س 
امل�شت�شفى، من خالل:

املُ�شاركة مع مع الكوادر الطبية والتمري�شّية املُختلفة و�شوًل للرعاية املُثلى للمر�شى.  -

ال�شنوّية، والتي من مهامها  الأدوية  لإعداد عطاءات  الأدوية متهيدًا  ا�شتهالك  تقدير  ال�ّشيدلة يف جلان  دائرة  متثيل   -
لو�شع  تقارير  واعداد  املُعتمدة  الأدوية  قوائم  ح�شب  وتوفريها  ركودها  وُمتابعة  الأدوية  ا�شتهالك  ُمعّدلت  درا�شة 
احللول املنا�شبة لدارة مزون الدواء ب�شورة دورّية وعر�شها على جلنة الأدوية وتعميمها على اجّلهات املعنّية من 

خالل املدير العام. 

ُم�شاركة �شيادلة الدائرة يف جلان العطاءات لدرا�شة عطاءات الأدوية الفرعّية وطلبات ال�ّشاء وكذلك املُ�شاركة يف جلان   -
ال�شتالم. 

�شبط ُكلفة عطاءات الأدوية من خالل الختيار الأمثل لالأدوية بناءًا على املُ�شتجّدات العلمّية والقت�شادّية.   -

�شبط ُكلفة الأدوية ُمنتهية ال�شالحّية بتدويرها يف املُ�شت�شفى.   -

الّتن�شيق مع مكتب احلا�شوب لال�شتفادة من التكنولوجيا الطبّية ليتم تفعيل دور ال�ّشيدلين لتقدير الّرعاية املُثلى.  -

الّتفاقّيات:  ❖

املُ�شاهمة يف و�شع وُمراجعة الّتفاقّيات املرُبمة بني املُ�شت�شفى واجّلهات املُختلفة الأُخرى. 
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الّتمثيل اخلارجي:   ❖
اللجنة التوجيهّية لال�شتخدام الّر�شيد لالأدوية )اللجان الفنية للمر�شد العالجي الوطني )RDL( لعام 2016(.   -

عطاءات ال�ّشاء املوّحد لعام 2017 )جلنة العطاءات املركزّية، جلنة ال�شتالم، اللجان الفنّية(.  -
ُم�شاركة الدائرة مبمّثلني يف جلان موؤمتر �شيادلة القطاع العام.  -

الّتخطيط  وزارة  والّدواء،  للغذاء  العاّمة  املوؤ�ّش�شة  ال�شّحة،  وزارة  يف  املُختلفة  ال�شحّية  اللجان  يف  الّدائرة  ُم�شاركة   -
واملجل�س ال�شحي العايل.

املُ�شاركة الفاعلة يف العديد من جلان املُ�شت�شفى، وهي:   ❖

اللجنة التنفيذّية.  -
جلنة الأدوية.  -

جلنة اجّلودة العليا.   -
جلنة ال�شكاوى والقرتاحات.  -

جلنة �شبط العدوى.  -
جلنة الإنعا�س القلبي والّرئوي.   -

جلنة الّدرا�شات الدوائّية.  -

الّتدقيق الّداخلي:  ❖

املُ�شاركة يف جلان اجّلرد و�شبط اآلّيات ال�ّشف وال�شتهالك لالأدوية.

التعليم امل�شتمر والّن�شاطات اخلارجّية:  ❖

تنظيم العديد من ور�س العمل واملُحا�شات العلمّية املختلفة اخلا�ّشة بالأدوية لكاّفة الكوادر الطيّبة والتمري�شّية   -
وال�شيدلنّية. 

تنظيم العديد من الربامج التوعوّية للمر�شى فيما يتعّلق بالأدوية.  -

املُ�شاركة يف الأّيام الطبّية التطّوعّية لتقدمي الّرعاية ال�ّشيدلنّية املُثلى لكاّفة املر�شى والّتوعية العالجّية لهم على   -
ا�شتخدامات هذه العالجات.
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اأهم اإجنازات الّدائرة للعام 2017:

اإعادة هيكلة الدائرة مبا يتما�شى اخلطة ال�شرتاتيجّية و�شوًل لتحقيق الأهداف املرجوة.  .1
تعيني عدد من ال�ّشيادلة ال�ّشيرّيني يف الّدائرة للعمل يف طوابق املُ�شت�شفى املُختلفة والعيادات اخلارجّية بهدف   .2

تقدمي اخلدمة ال�شيدلنّية املُبا�شة للمر�شى.
تنظيم العديد من ور�شات العمل املُختلفة للكادر الطبي والّتمري�شي وال�ّشيدلين يف املُ�شت�شفى.  .3

تنظيم العديد من الربامج التوعوّية للمر�شى.  .4
املُ�شاركة يف الأيام الطبّية املجانّية للمر�شى من متلف مناطق املمكلة.  .5

.)JCI( حتقيق املعايري الدولّية لإدارة الداوء وح�شول امل�شت�شفى على جتديد العتمادّية الدولّية  .6
.)HCAC( حتقيق املعايري الدولّية لإدارة الداوء وح�شول امل�شت�شفى على جتديد العتمادّية الوطنّية  .7

املُ�شاهمة يف تطوير البحث العلمي واملُ�شاركة يف الدرا�شة الدوائّية لعام 2017.  .8
احلد من الأخطاء الدوائّية من خالل تفعيل دور ال�شيدلة ال�شيرّية و�شبط الأخطاء التي على و�شك اأن   .9

حتدث.
اإجناز م�شوع بطاقة اأدوية املر�شى املنّومني.  .10

املُ�شاركة يف حتديث الربوتوكولت العالجّية ملر�شى الأورام.  .11
تدريب مئات الطلبة من كليات ال�شيدلة املُختلفة.  .12

املُ�شاركة بالعديد من املوؤمترات العلمّية املحلّية والعاملّية مثل املُ�شاركة يف تقدمي الأوراق العلمّية يف موؤمتر:  .13

.)Cannes in 2017 Congress Pharmacists Hospital of Association European(

اإجناز ون�ش العديد من الأبحاث العلمّية املُختلفة يف املجالت العاملّية املُحّكمة مثل:  .14
- Evaluation of risk factors affecting parental knowledge and attitude toward antibiotic 

use in children with upper respiratory tract infection, Khawla Abu Hammour, Rana 

Abu Farha, Mervat Alsous, Mai Rizk, and Walid Abu European Journal of Integrativee 

Medicine.

- CP-007 Medication errors in voluntary reported incidents at university hospital Eur J 

Hosp Pharn 24)Supp1 1(, A3-A4 KA Hamour, MA Jalil.

- Noncompliance with surgical antimicrobial prophylaxis guidelines: A Jordanian 

experience in cesarean deliveries,MHA Jalil, KA Hammour, M Alsous, R Hadadden, 

W Awad, F Bakri, American journal of infection control 46 )1(, 14-19.

- Drive-thru pharmacy service: Assessments of awareness, perception and barriers 

among pharmacists in Jordan, RA Farha, KA Hammour, E Alfefishat, H Alsaeed, S 

Alma’aiah, Saudi Pharmaceutical Journal 25 )8(, 1231-1236.

- Surgical site infections following caesarean operations at a Jordanian teaching hospital: 

Frequency and implicated factors, MHA Jalil, KA Hammour, M Alsous, W Awad, R 

Hadadden, F Bakri, Scientific Reports 7 (1), 12210.
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الّروؤى املُ�شتقبلّية للّدائرة للعام 2018:

ا�شتكمال م�شوع اإن�شاء مركز لتح�شري الأدوية والّتغذية الوريدّية للمر�شى املنّومني.  -
ا�شتكمال حو�شبة نظام ال�شيدلة للمر�شى املنّومني.  -

ال�شتمرار يف عقد دورات تعليمّية داخلّية ملوّظفي الّدائرة والكوادر الطبية والتمري�شّية املختلفة.  -
تفعيل دور ال�شيدلة ال�شيري لأق�شام امل�شت�شفى املختلفة من خالل تعيني �شيادلة �شيرّيني.  -

.)Program Stewardship Antimicrobial( تطبيق م�شوع �شبط �شف امل�شادات احليوّية  -
توفري ُفر�س الّتدريب والّتطوير للعاملني مبا ي�شمن حتقيق معايري اجّلودة ورفع م�شتوى الّر�شا لدى العاملني ومتلّقي   -

اخلدمة، مثل: )دورة يف مهارات الت�شال وفّن التعاُمل مع اجلمهور، دورة اجلودة ال�شاملة، مهارات احلا�شوب(.
ال�شتمرار يف عقد اأّيام توعوّية للمر�شى وُمراجعي العيادات اخلارجّية.  -

امل�شاركة يف يوم الّتغيري.  -
املُ�شاركة يف املوؤمترات ال�ّشيدلنّية داخلّيًا وخارجّيًا.  -
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مكتب التعليم الطبي الُمستمر

ُم�شرفة املكتب: الآن�شة و�شام اأبو جودة.  ●

حر�شًا من اإدارة املُ�شت�شفى على مواكبة املُمار�شات الُف�شلى املحلّية والعاملّية ولتحقيق ُمتطلبات معايري الّتعليم الطبي جاء 
ا�شتحداث مكتب التعليم الطبي املُ�شتمر يف اآذار عام 2017، علمًا باأنه مّت متابعة اإجناز املهام الأ�شا�شّية ملُتطلبات الّتعليم 
الطبي للعام 2016 من قبل مكتب اجلودة ومراقبة النوعّية، ومّت ُمبا�شة العمل يف املكتب يف حزيران 2017 ويتبع املكتب 

لنائب املدير العام لل�ّشوؤون الطبّية.

�شّكل تاأ�شي�س املكتب ركيزًة اأ�شا�شّية لال�شتمرار يف حتقيق ُمتطلبات معايري الّتعليم الطبي وياأتي ذلك ان�شجامًا مع روؤية 
املُ�شت�شفى واأهدافها ال�شرتاتيجّية التي تُن�س على اأن يتماملُحافظة على م�شتوى عاٍل من اخلدمات التي توّفر �شالمة املري�س 

واأن تتبواأ املُ�شت�شفى مكانة رائدة يف الّتعليم والّتدريب والبحث العلمي.

نطاق عمل املكتب: 

�شمان تطبيق معايري العتماد الدويل والوطني املُتعّلقة بالّتعليم الطّبي يف املوؤ�ّش�شات ال�شحّية، وذلك حر�شًا على تقدمي 
رعاية �شحّية اآمنة للمر�شى من املتدربني الطبّيني من خالل:

اإعداد ال�ّشيا�شات والّتقارير الدورّية والّدرا�شات املُتعلقة باملكتب، وتقدمي القرتاحات لتطويرها اأو تعديلها )�شيا�شة   .1
املُقيمني  لالأطباء  )المتيازات(  الكفاءات  )Logbook(، منح  ا�شتخدام  �شيا�شة  الإ�شاف،  �شيا�شة  الطبي،  الّتعليم 

والّدرا�شات مثل درا�شة املُتدّربني الطبّيني )الّطلبة، اأطباء المتياز واملُقيمني(.
ُمتابعة اإجراء الّتدريب الالزم على برامج املُ�شت�شفى خالل الربنامج التعريفي )برنامج اجلودة و�شالمة املر�شى،   .2

ال�ّشالمة العاّمة وال�ّشيطرة على العدوى( لكاّفة املُتدّربني الطبّيني )طالب الطب، المتياز واملُقيمني(.
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توزيع اأطباء المتياز على الدوائر الطبّية ح�شب ما يلزم، والحتفاظ بنماذج التقييم اخلا�ّشة بهم حلني احلاجة لها.   .3
ُدد على �شيا�شة الإ�شاف وا�شتخدام )Logbook( واآلّية منح ال�شالحّيات للُمتدّربني الطبّيني. تدريب الأطباء اجُلّ  .4

الّتن�شيق لجتماع الدوائر الطبّية وُمدراء الّتدريب ح�شب ّمتطلبات �شيا�شة الّتعليم الطبي وُمتابعة تنفيذ الّتو�شيات   .5
من ِقبل اجّلهات املعنّية يف املُ�شت�شفى.

ُمتابعة ُمتطلبات برنامج الّتعليم الطبي وما يرتبط بها من وثائق مثل )ناذج التقييم وLogbook( بالّتن�شيق مع   .6
الدوائر الطبّية والتاأّكد من وجود قوائم بالإجراءات املتوقع تعليمها يف كل برنامج.

املُتابعة مع الدوائر الطبّية وُمدراء الّتدريب بُخ�شو�س ُمتطلبات معايري الّتعليم الطبي.  .7
ُمراقبة ا�شتخدام املُتدربني للّنماذج املُتعلقة بالّتعليم الطبي وح�شب املُمار�شة وال�ّشيا�شة  املُعتمدة.  .8

ُمراقبة وجود قوائم حُمّدثة باأع�شاء هيئة التدري�س واألقابهم املهنّية والأكادميّية.  .9
طالب  عن  امل�شوؤولني  الّتدري�س  هيئة  اأع�شاء  الّتدريب،  )ُمدراء  الطبي  بالّتعليم  للمعنّيني  خا�ّشة  قوائم  اإن�شاء   .10
الطب،امل�شوؤولني عن المتياز( و�شبطها وتوزيعها على املناطق ال�شيرّية، للّت�شهيل على الكوادر ال�شحّية للّتوا�ُشل 

مع املعنّيني يف حال وجود ُمالحظات.
الأطباء  وكفاءات  �شالحّيات  لقوائم  الطبّية  الدوائر  حتديث  خالل  من  الطبي  الإ�شاف  ل�شيا�شة  المتثال  ُمراقبة   .11

املُحو�شبة. 
ح�شور اجتماعات املُ�شت�شفى ح�شب ما يلزم، واملُ�شاركة يف اللجان التي ُيكّلف بها املكتب من املدير العام اأو نائبه   .12

لل�شوؤون الطبّية.
تطوير الآلّيات التي من �شاأنها اأن حُت�ّشن نظام الّتعليم الطّبي بالّتعاون مع املعنّيني يف كلية الطب والدوائر الطبّية.  .13

14.  تقدمي القرتاحات والأفكار لتح�شني وتطوير الأداء �شمن نطاق العمل.
15.  الّتوا�ُشل املُبا�ش مع املُتدّربني ح�شب احلاجة والّرد على ا�شتف�شاراتهم.

الحتفاظ بالوثائق املطلوبة كاّفة الربامج الطبّية وال�ّشيا�شات ناذج التقييم وبرامج التدريب لكافة اأنواع املُتدّربني،   .16
قوائم الطلبة واملُتدّربني وقوائم اأع�شاء هيئة الّتدري�س املُحّدثة.

17.   الإملام باملُ�شتجّدات من ُمتطلبات معايري العتماد الوطني والّدويل املُتعلقة بالّتعليم الطّبي.

اإجنازات ومهام املكتب للعام 2017:

املُقيم  للطبيب  والإجراءات  التعليمّية  والأن�شطة  الّتوزيعات  توثيق  يتم  بحيث   )Logbook( نوذج  حو�شبة   .1
حا�شوبّيًا، حيُث مّت ُمتابعة حو�شبة )18( نوذجًا من خالل نوذج واحد يتم توثيقه حا�شوبّيًا ومت تدريب كافة 

الّدوائر الطبّية على كيفّية ا�شتخدامه.
اأطباء  يتمّكن  حيُث  الأكادميّية  والأن�شطة  ال�شيرّية  الإجراءات  بُخ�شو�س  املُقيم  الطبيب  تقييم  اآلّية  حو�شبة   .2
بتقدمي  ُي�شاهم  مّما  حا�شوبّيًا،  املُتدربني  الأطباء  تقييم  من  ال�شالحّية  ممنوحي  املُقيمني  والأطباء  الخت�شا�س 

تغذية راجعة ُم�شتمّرة عن اأداء الطبيب املُقيم.
حو�شبة الآلّية التي مُتّكن الدوائر الطبّية من الّطالع على الإجراءات ال�شيرّية والأن�شطة الأكادميّية والّتقييم   .3
املوّثق حا�شوبّيًا، والإجراءات التي تتم يف العملّيات، لطبيب ُمقيم معنّي اأو لالأطباء املُقيمني كاّفًة من خالل تقارير 

حمو�شبة مما مُيّكن ُمدراء الدوائر وُمدراء الّتدريب من تقييم الأطباء وتعديل قوائم ال�شالحّيات والكفاءات.
عقد الربنامج الّتعريفي لأطباء المتياز والأطباء املُقيمني، حيُث مّت عقد برناجمني تعريفيني، وبلغ عدد املُلتحقني   .4

بالتدريب حوايل )271( ُم�شاركًا.
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عدد  وبلغ   ،)on  Hands  access  V.I  peripheral  & phlebotomy( بعنوان  ُمتتالية  عمل  عقد خم�س ور�شات   .5
امل�شاركني حوايل )166( ُم�شاركًا من اأطباء المتياز.

و�شالمة  )اجّلودة  الأ�شا�شّية  املُ�شت�شفى  برامج  على  الأ�شنان  وطب  الب�شي  الطب  لطلبة  تدريب  وعقد  تنظيم   .6
املر�شى، ال�شيطرة على العدوى وال�شالمة العامة(، وذلك بالّتن�شيق مع املعنّيني بالتدريب يف امل�شت�شفى، وبلغ 

عدد املُ�شاركني بالتدريب حوايل)517( ُمتدّربًا.
الّتن�شيق مع املعنّيني ل�شمان ُح�شور الأطباء للّتدريب الذي يتم عقده من املكاتب الأُخرى )مثل الّتدريب الذي يتم   .7

بخ�شو�س مهارات التوا�شل، الإنعا�س القلبي الرئوي واملُحا�شات العاّمة ملكتب ال�شيطرة على العدوى(.

اإ�شدار ناذج خا�ّشة بتدريب المتياز لت�شهيل �شري العمل )نوذج طلب التدريب الختياري، نوذج طلب اإ�شدار   .8
ال�ّشهادة التف�شيلّية( والّتعديل على نوذج تقييم اأطّباء المتياز.

الطبّية ب�شكل �شهري يف  الّدوائر  اأطباء المتياز على جمموعات وعددها )12( جمموعة وتزويد  ُمتابعة توزيع   .9
جمموعات املُتدربني، واملُتابعة مع املعنّيني لتوثيق ناذج تقييم اأطباء المتياز.

اإ�شدار �شهادات الّتدريب التف�شيلّية لأطباء المتياز وذلك ح�شب الطلب للُملتحقني يف الّتدريب للعام )2017-2016(،   .10
وذلك بعد تدقيق التقييم حيُث مّت اإ�شدار )27( �شهادة تدريب.

العمل على الإ�شاف ب�شكل تام على م�شوع الّتح�شني املُتعّلق يف اآلّية �شحب عّينات الّدم، حيُث مّت جمع البيانات   .11
ال�شيرّية  املُمار�شة  باإر�شادات  ُمقارنًة  الفح�س  اإعادة  خالل  من  للمري�س  ُمراقبة  لعمل  اللتزام  مبدى  املُتعّلقة 
املالّية  التكلُفة  درا�شة  الّدرا�شات  اإحدى  �شملت  وقد  ُمتلفة،  مربّية  فحو�شات  اأنواع  ل�شبعة  وذلك  العاملّية، 
العديد من  الآلّية احلالّية، نتج عن ذلك  املرُبرة، وكذلك مّت عمل درا�شة ملدى ر�شا املر�شى عن  للفحو�شات غري 

الإجراءات التح�شينّية التي �شيتم تطبيقها خالل العام 2018.
عمل درا�شات ر�شا املُتدربني الطبّيني )طلبة الطب، اأطباء المتياز واملُقيمني( من خالل درا�شة ُمنف�شلة، حيُث مّت   .12

اإعداد ا�شتبيانات خا�ّشة وجمعها وحتليلها.
اإمتام ورقة بحثّية بعنوان )التعليم الطبي املبني على اجلدارة: خربتنا يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية( وهي قيد   .13

الّن�ش.
تن�شيق وعقد اجتماع جلنة الّتعليم الطبي التي يرتاأ�شها نائب املدير العام  لل�شوؤون الطبية، وبلغ عدد الجتماعات   .14

)6( اجتماعات.
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الأن�شطة اخلارجية وامل�ش�ؤولّية املُجتمعّية:

الور�شة  املُ�شاركة يف  مّت  القطاع ال�شحي، حيُث  العاملة يف  الب�شّية  القوى  الهادف لتطوير  املُ�شاركة يف امل�شوع  مّت 
يف  العاملني  بتدريب  املُتعلقة  املعايري  م�شودة  ملُراجعة   )HCAC( ال�شحّية  املوؤ�ش�شات  اعتماد  جمل�س  عقدها  التي  الفنّية 
القطاع ال�شحي مما عمل على املُ�شاهمة يف حتديث املعايري يف �شوء املمار�شة املُّتبعة يف امل�شت�شفى واملُ�شتجّدات ال�شحّية 

املحلّية والعاملّية.

التطّلعات واخُلطط امل�شتقبلّية للعام :

تطبيق اخلطة التنفيذية للعام 2018.  -
العمل على حت�شني وتطوير الربنامج التدريبي لأطباء المتياز.  -

ُملّخ�ش الّتدريب الذي مّت عقده اأو تن�شيقه من خالل املكتب التعليم الطبي:

عدد املُ�شاركنيالفئة امل�شتهدفةم��ش�ع التدريبالرقم

.1
الأطباء املقيمني والمتياز الطب الب�شي الربنامج التعريفي العام لالأطباء اجلدد

وطب ال�شنان
271

.2 Phlebotomy peripheral I.V access
Hands on

166)اأطباء المتياز( الطب الب�شي والأ�شنان.

.3
التدريب على برامج اجلودة وال�شيطرة على 

العدوى وال�شالمة العامة
115طالب طب الأ�شنان �شنة ثالثة

.4
التدريب على برامج اجلودة وال�شيطرة على 

العدوى وال�شالمة العامة
402طالب الطب الب�شي

.5
التدريب على logbook املحو�شب واآلّية منح 

الكفاءات والمتيازات
270الدوائر الطبّية

152الدوائر الطبّيةاإر�شادات املمار�شة ال�شيرّية6.

56الأطباء املُقيمنيال�شيا�شات ال�شيرية7.

.8)BLS ،190الأطباء )املقيمني والمتياز(التدريب املُتخ�ّش�س )مهارات التوا�شل

.9)PACS( 169الأطباء املُقيمنيتن�شيق التدريب على نظام

170عامة ومبا فيهم الأطباءحما�شة التوعية بعنوان الأنفلونزا10.

1961جمم�ع املُ�شاركني يف الّتدريب للعام 2017
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الدوائر المساندة
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دائرة الشؤون المالّية

مدير الدائرة: ال�شّيد ح�شام الدين �شامل الّنجداوي.

م�شاعد املدير: ال�شّيد حممود عو�س.

روؤ�شاء ال�ّشعب:

رئي�ش �ُشعبة الرواتب والدخار واحل�افز: ال�شّيد ح�شام الزغل.  -
رئي�ش �ُشعبة الّتدقيق: ال�شّيد عبا�س العويدي.  -

رئي�ش �ُشعبة احل�شابات العاّمة والّنفقات: ال�شّيد عبد الكرمي عبيدات.  -
رئي�ش �ُشعبة امل�ازنة والّتخطيط والتكاليف: ال�شّيد عزمي العي�شاوي.  -

رئي�ش �ُشعبة الإيرادات: ال�شّيد ماهر اأبو حطب.  -

تتاأّلف دائرة ال�ّش�ؤون املالّية من خم�ش �ُشعب، هي:

�شعبة الرواتب والدخار واحلوافز.  -1
�شعبة التدقيق الداخلي.  -2

�شعبة احل�شابات العامة والنفقات.  -3
�ُشعبة املوازنة والتخطيط املايل.  -4

�شعبة الإيرادات.  -5
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اإجنازات الدائرة للعام 2017:

ت�شديد الّذمم املُ�شتحّقة على املُ�شت�شفى واملُعّلقة منُذ عام )2012،2011(، وت�شديد ن�شبة كبرية من ذمم )2013،   -
.)2016،2015 ،2014

جمعّية  مع  اّتفاقّية  وعقد  عّمان،  القاهرة  وبنك  ال�شحي  الّتاأمني  و�شندوق  ال�شحة  وزارة  مع  الّتفاقّية  جتديد   -
الأ�ّشة البي�شاء لتاأجري موقع البّقالة للجمعّية، وعقد اتفاقية لتاأجري كفترييا العيادات اخلارجية، وعقد اتفاقية 

لتاأجري حمل اأزهار، وعقد اتفاقية لتاأجري موقع ك�شك التدخني.
عقد اّتفاقّيات مع )5( �شكات من قطاع الكهرباء وهي )�شكة الكهرباء الأردنّية، �شكة توزيع الكهرباء، �شكة   -

الكيبالت الوطنّية، �شكة ال�ّشمرا لتوليد الكهرباء و�شكة كهرباء اإربد(.
حتديث �شا�شة ا�شتف�شار لبيانات الّتاأمني ال�ّشحي للعاملني يف اجّلامعة الأردنّية.  -

تخفيف الإجراءات على املر�شى من خالل و�شع موقع املُحا�شبة يف الطابق الأر�شي خا�س ب�شيدلّية الو�شفات   -
ال�شتمرارّية.

املُ�شاركة يف متلف اللجان املُ�شّكلة داخل املُ�شت�شفى.  -
تفعيل كاّفة تفا�شيل القتطاعات اخلا�ّشة بالّرواتب لتكون ُمتاحة للموّظفني من خالل �شا�شات احلا�شوب.  -

اإ�شدار املُطالبات املالّية من خالل نظام احلا�شوب.  -
ربط ذمم موّظفي امل�شت�شفى وحتويلها اآلّيًا على رواتب املوّظفني من خالل كاتب العيادة مبا�شة.  -

تاأمني الأثاث الالزم لبع�س املوظفني وا�شتحداث خزائن للملفات وتزويد موظفي الدائرة بطابعات حديثة واآلة   -
ت�شوير وثائق. 

ا�شتحداث برنامج اآيل ومق�س اآيل لبّوابات الكراج ال�شتثماري لتنظيم عمل الكراج ال�شتثماري.  -

الّطم�حات والتطلُّعات املُ�شتقبلّية للعام 2018:

حو�شبة �شندات ال�ّشف والقيد واحلوالت وعمل �شجرة ح�شابات بحيث تكون كل دائرة اأو مكتب جهة بحد ذاتها   ●

لها م�ّش�شاتها، بحيث ي�شدر تقرير فوري باملُخ�ّش�شات املُتاحة لكل بند من بنود املوازنة.
حو�شبة طلبات ال�ّشاء بحيث ينعك�س على ح�شابات وبنود املوازنة مبا�شة.  ●

لدى  ح�شابهم  على  الّطالع  لل�ّشكات  مُيكن  بحيث  امل�شت�شفى  ملوّردي  الّدائنة  بالّذمم  خا�ّشة  �شا�شة  ا�شتحداث   ●

امل�شت�شفى مبا�شة من خالل الإنرتنت.
تفعيل الأر�شفة يف الدائرة ل�شمان �شهولة الرجوع للوثائق وخا�ّشًة اإعفاءات الديوان امللكي ووزارة ال�شحة.  ●

تفعيل فرع الّدرا�شات والّتكاليف يف �شعبة املوازنة لتتوائم مع نظام الُكلفة الت�شغيلّية يف املُ�شت�شفى.  ●

ا�شتكمال حتديث الّدائرة وتزويدها بالأجهزة احلا�شوبية احلديثة.  ●

اإ�شاك اأكرب عدد ممكن من العاملني يف الدائرة يف دورات ُمتخ�ّش�شة.   ●

ا�شتثمار احلكومة الإلكرتونّية والّربط مع دائرة الأحوال املدنّية والّتاأمني ال�شحي ودائرة �شيبة الدخل.  ●

التطلع اإلى تخفي�س كلفة الطاقة الكهربائية با�شتخدام الطاقة البديلة.  ●

التطلع الى عمل اتفاقيات معاجلة مع اجلهات التاأمينية يف القطاع اخلا�س للم�شرتكني واملُوؤمنني لديها.   ●
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دائرة العطاءات والتزويد

مديرة الدائرة: ال�شيدلنّية لبنى اخلراب�شة.

م�شاعد مدير الدائرة لل�ّش�ؤون الإدارّية: ال�شّيد عا�شم عمايرة.

م�شاعد مدير الدائرة لالأدوية واملُ�شتلزمات: ال�شيدلنّية عانود �شيخ ال�شوجّية.

عب: روؤ�شاء ال�ُشّ

رئي�ش �ُشعبة الّتدقيق وُما�شبة املُ�شت�دعات: ال�شّيد علي مرعي.  -
رئي�ش �ُشعبة امل�شت�دعات الطبّية: ال�شّيد اأحمد مندحاوي.  -

رئي�ش �ُشعبة م�شت�دعات الأدوية: ال�شيدلنّية فداء يو�شف.  -
رئي�ش �ُشعبة امل�شت�دعات غري الطبّية: ال�شّيد ح�شام الدين نعيمات.  -

رئي�ش �ُشعبة امل�شرتيات والإحالت: ال�شّيد اأمني حالحلة.  -

ملحة عن الدائرة:

تقوم الدائرة برفد املُ�شت�شفى باحتياجاته كاّفة من خالل وظيفتّي ال�ّشاء )�شواًء بطرح عطاءات مركزّية اأو فرعّية 
الطبّية  والأجهزة  الطبّية  وغري  الطبّية  املُ�شتلزمات  وجميع  بالأدوية  املُ�شت�شفى  لتزويد  والّتخزين  حملّية(  �شاءات  اأو 
وغري الطبّية وقطع الغيار والأثاث وغريها، وذلك وفقًا لنظام اللوازم والأ�شغال املعمول به يف اجلامعة الأردنّية وح�شب 

ال�شالحّيات املالّية الواردة فيه.

مهام الدائرة:

الوطني  العتماد  ومتطلبات  اجلودة  و�شيا�شات  النظام  هذا  لأحكام  وفقًا  �شالحّيته  ومدى  املخزون  ُمراقبة   -
والدويل.

التوا�شل مع م�شادر توريد اللوازم داخل اململكة وتزويد اللجان واجلهات املُخت�ّشة ب�شاء اللوازم يف املُ�شت�شفى   -
باملعلومات التي تتوافر لديها عن تلك امل�شادر وعمل قوائم للموّردين وحتديثها با�شتمرار.

اإجنازات الدائرة : 

العطاءات املركزّية وال�شاءات الفرعّية واملحلّية:  -
بلغ عدد العطاءات املركزّية للعام 2017 )117( عطاًء، بقيمة اإجمالّية )11690540( دينارًا، و)37( عقد   ●

�شيانة واإتفاقية وبقيمة اإجمالّية )600224( دينارًا.
ال�ّشاءات الفرعّية )63( �شاًء  بقيمة اإجمالّية )1002798( دينارًا.  ●

ال�ّشاءات املحلّية )747( �شاًء بقيمة اإجمالّية )2144011( دينارًا.  ●

ال�ّشاءات املُبا�شة )64( �شاًء بقيمة )74285( دينارًا.  ●

التفاقّيات وعقود ال�شيانة )13( بقيمة اإجمالّية )39240( دينارًا.  ●

قطع الغيار لالأجهزة الطبية )143( �شاًء بقيمة اإجمالّية )239721( دينارًا.  ●

قطع الغيار لالأجهزة غري الطبّية )29( �شاًء بقيمة اإجمالّية )23787( دينارًا.  ●
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اإدخال  بني   2017 للعام  املركزّية  بامل�شتودعات  اخلا�س  اللوازم  نظام  على  احلا�شوبّية  املُ�شتندات  اإجمايل  بلغ   -
واإخراج )176050( م�شتندًا موّزعة كالآتي:

م�شتودع املُ�شتهلكات الطبّية العاّمة )29596( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع املُ�شتهلكات املُتخ�ّش�شة )18610( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع الأدوية )47487( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع اللوازم املخربّية )7040( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع الّتموين )24928( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع الأ�شنان )4915( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع القرطا�شّية )9286( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع التدبرياملنزيل )10407( ُم�شتندًا  ●

م�شتودع ال�شيانة وقطع الغيار )5679( ُم�شتندًا.  ●

الأجهزة واملعدات الطبّية )3172( ُم�شتندًا.  ●

م�شتودع الأجهزة الطبّية املُ�شاعدة )14930( ُم�شتندًا.  ●

حتديث بع�س �شيا�شات واإجراءات الدائرة وا�شتحداث �شيا�شات جديدة مبا ُيلّبي حاجة العمل ومتطلبات اجلودة.  -
لالإعارات  املقا�شة  )اإجناز  ال�شحّية:  والقطاعات  املُ�شت�شفى  بني  وال�شتعارات  لالإعارات  املالّية  املقا�شة  جلنة   -
وال�شتعارات التي متت بني املُ�شت�شفى وكل من وزارة ال�شحة، اخلدمات الطبّية امللكّية، املركز الوطني لل�شكري، 

مركزاحُل�شني لل�شطان، ُم�شت�شفى امللك املوؤ�ّش�س، ُم�شت�شفى الأمري حمزة وعيادة الطلبة يف اجلامعة الأردنّية(.
توفري جميع الأدوية الواردة يف قائمة الأدوية الر�شيدة من خالل دائرة ال�شاء املوّحد.  -
العمل با�شتمرار من اأجل تاأمني جميع الأدوية، ومبا ُيلّبي احلالت املُ�شتجّدة والطارئة.   -

الّتن�شيق مع املوؤ�ّش�شة العامة للغذاء والدواء لإ�شافة العالجات التي تعتمدها جلنة الأدوية يف املُ�شت�شفى لقائمة   -
الأدوية الر�شيدة.

الإفراج عن كفالت ُح�شن الّتنفيذ وال�شيانة بعدد )497( كفالًة.  -
ت�شكيل جلان النظر والإتالف والبيع للمواد ال�شاحلة وغري ال�شاحلة مبا ُيحّقق م�شلحة املُ�شت�شفى،حيُث بلغ عدد   -

اللجان )13( جلنًة مّت اإجناز ُمعظمها، وبلغت قيمة املواد التي بيعت )6813( دينارًا.
.)Black Supplieres( حتديث قوائم املوردين والعمل على تفعيل قوائم للموردين غري املُلتزمني  -

تفعيل م�شتودع غري ال�شّالح ل�شعبة العهدة وحو�شبته.  -
العمل على ا�شتبدال ما ن�شبته )80%( من جمموع املواد ُمنتهية ال�شالحّية يف م�شتودع الأدوية.  -

امل�شاريع احلالّية:

حو�شبة ُعهدة الأق�شام والُعهدة ال�شخ�شّية من اأجهزة ومعّدات واأدوات جراحّية )حو�شبة �ُشعبة الُعهدة(.  -
تفعيل برنامج تدريب الكوادر الب�شّية.  -
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ا�شتكمال م�شوع حو�شبة املُ�شرتيات على املوقع الإلكرتوين للُم�شت�شفى للو�شول اإلى مرحلة ال�ّشاء الإلكرتوين   -
واحلد من ا�شتخدام الورق.

حو�شبة جلان تقدير الحتياجات ال�شنوّية لكافة امل�شتودعات.  -

التطلعات املُ�شتقبلّية:

املُ�شت�شفى وربط  الدوائر يف  املالّية وباقي  الدائرة  الدائرة مبثيله يف  ا�شتكمال ربط نظام احلا�شوب اخلا�س يف   -
النظام احلا�شوبي مع مثيله يف دائرة العطاءات املركزّية يف اجلامعة الأردنّية.

و�شع درا�شة لتفعيل حُما�شبة امل�شتودعات يف الدائرة.  -
ا�شتكمال اإجراءات م�شوع ال�شاء الإلكرتوين.  -
حو�شبة ناذج كفالت ُح�شن الّتنفيذ وال�شيانة.  -

حتديث ال�ّشا�شات اخلا�ّشة باملُ�شرتيات املحلّية وامل�شتودعات.  -
تفعيل نظام الباركود يف امل�شتودعات املركزّية.  -

اإن�شاء مبنى جديد للدائرةوم�شتودعاتها.  -
عب. ا�شتكمال تفعيل الربيد الإلكرتوين لروؤ�شاء ال�شُّ  -

اإن�شاء موقع اإلكرتوين للدائرة.  -
احُل�شول على �شهادة )ISO 28000( اخلا�ّشة باإدارة �شل�شلة الّتزويد.  -
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دائرة الموارد البشريّة

مديرة الّدائرة: ال�شّيدة لنا حميالن.
م�شاعد املدير: ال�شّيد حممد ح�شن الّنابل�شي.

          ال�شّيد عامر ال�شليمان )2017/10/31(.
روؤ�شاء ال�شعب:

رئي�ش �شعبة امل�ّظفني: ال�شّيد حممد املزّين.  -
رئي�ش �شعبة الأطباء: ال�شّيد علي اجّلمرة.  -

رئي�ش �شعبة اخلدمات الإدارّية والّتدريب: ال�شّيد علي املحا�شنة.  -
رئي�ش �شعبة الّتدقيق: ال�شّيد عامر ال�شليمان.  -

اإجنازات الدائرة للعام 2017:

تنفيذ بع�س اأهداف اخلّطة ال�شرتاتيجّية التنفيذّية للدائرة، والتي ت�شمل الفرتة ما بني )2018-2014(.  .1
البدء باملرحلة الثانية من م�شوع اأر�شفة امللفات الوظيفّية للُم�شتقيلني البالغ عدد ملّفاتهم ما ُيقارب )1147( ملّفًا   .2

خالل الفرتة من 2017/7/1 ولغاية 2017/12/31.
تعيني حوايل )160( موّظفًا يف دوائر ُمتلفة، و)48( موّظفًا م�شتقياًل مّمن انتهت خدماتهم.  .3

اإجناز حو�شبة بع�س الإجراءات الإدارّية مثل حو�شبة املُغادرات واإلغاء العمل بالّنماذج الورقّية التي تُخ�س ذلك.  .4
حو�شبة الّتقاييم ال�شنوّية.  .5

للموّظفني  املطلوبة  البيانات  جميع  ترحيل  مّت  بحيث  الأردنّية،  اجلامعة  مع  بالتعاون  مُمغنطة  بطاقات  اإ�شدار   .6
لإ�شدارها والتي مُتّكنهم من الدخول واخلروج من بّوابات اجّلامعة.
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التّطلعات والّروؤى املُ�شتقبلّية للعام 2018:  ●

ال�شتمرار باأر�شفة ملّفات املوّظفني املُ�شتقيلني ل�شهولة الّرجوع لها باأ�شع وقت مُمكن.  -
ا�شتكمال حو�شبة جميع الإجراءات الإدارّية.  -

الرتقاء بالعن�ش الب�شي من خالل الّتدريب والّتطوير والّتحفيز للقيام بعمله وواجباته على اأكمل وجه.  -
اإ�شدار ُكتّيب خا�س بالّدائرة كدليل للموّظف ملعرفة حقوقه وواجباته،  بالإ�شافة اإلى دليل لالأطّباء )املُقيمني،   -

المتياز(.
تفعيل جلنة املوّظف املُتمّيز، بهدف تعزيز مفهوم الّتناُف�س الإيجابي يف الأداء جلميع العاملني.  -

ال�شتمرار باملُحافظة على حتقيق روؤية ور�شالة الّدائرة من خالل التمّيز بالأداء وبث روح النتماء لهذا ال�ّشح   -
الأكادميّيني  من  العالية  الكفاءات  تقدمي  اإلى  اإ�شافًة  والبتكار،  والإبداع  للتطّور  الُفر�شة  اإتاحة  خالل  من 

والإدارّيني والفّنيني وتاأهيلها وتدريبها لتحقيق الإنتاجّية العالية يف العمل.

اأعداد الأطّباء واملوّظفني يف امل�شت�شفى لغاية تاريخ 2017/12/31 وح�شب الفئات املُبّينة يف الك�شف

العددالفئة
9الأطّباء )اخت�شا�شّيو املُ�شت�شفى(

192الأطّباء )اأع�شاء هيئة الّتدري�س(

12الأطّباء )العمل اجّلزئي(

20الأطّباء )حُما�ش ُمتفّرغ، م�شاعد بحث وتدري�س(

382الأطّباء املُقيمني

134اأطّباء المتياز

47اأطّباء امتياز )الأ�شنان(

62ال�ّشيادلة

878الّتمري�س

381الإدارّيني يف الدوائر الإدارّية

260الإدارّيني العاملني يف الدوائر الطبّية والفنّية

399العاملني يف اخلدمات )املُ�شاندة والفندقّية(

2776املجم�ع

بلغ عدد املُتدّربني يف املُ�شت�شفى من الأطباء اخلارجّيني ح�ايل )33( طبيباً.  ●

بلغ عدد املُتدّربني يف دائرة التذمري�ش ح�ايل )30( ُمتدّرباً وُمتدّربًة.  ●

يدلة ودائرة املُختربات الطبّية والطّب ال�ّشرعي ح�ايل )10( ُمتدّربني. بلغ عدد املُتدّربني يف دائرة ال�شّ  ●
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دائرة الهندسة والصيانة والتشغيل

مدير الدائرة: املهند�س جهاد طه.
م�شاعد املدير :ال�شيد �شمري املعاين.

روؤ�شاء ال�ّشعب:
رئي�ش �شعبة الأجهزة الطبية: املهند�شة رزان اأبو هزمي.  -

رئي�ش �شعبة امليكانيك: املهند�س حممد هاين اأبو ربيع.  -
رئي�ش �شعبة املق�شم والّت�شالت: ال�شيدة انت�شار احميدة.  -

رئي�ش �شعبة الأبينة والإن�شاءات: املهند�شة مي�س اخلراب�شة.  -
رئي�ش �شعبة الكهرباء: ال�شيد نائل اخلراز.  -

نبذة عن الدائرة:
اأولوّياتها احلفاظ على  اأّن من  تعترب دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل من الدوائر الرئي�شّية يف امل�شت�شفى، حيُث 
اأعمال ال�شيانة الدورّية والوقائّية لهذه املُمتلكات على  مُمتلكات املُ�شت�شفى �شليمة و�شحيحة تعمل ب�شكل جّيد، من خالل 
مدار ال�شاعة بوجود الكوادر املُخت�ّشة واملوؤّهلة لهذه الغاية، وتاأمني احتياجات املُ�شت�شفى من املاء والكهرباء واملحروقات.

ت�ُشم دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل ال�ّشعب التالية:
�شعبة الأبنية والأعمال املدنّية والإن�شاءات.   -1

�شعبة الأجهزة الطبّيـة.  -2
�شعبة الكهرباء.  -3
�شعبة امليكانيك.  -4

�شعبة املق�شم والّت�شالت.  -5

اإجنازات الدائرة للعام 2017:
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تو�شعة مبنى الطوارئ.  -1
ا�شتحداث وحدات العناية احلثيثة يف طابق الولدة القدمي.  -2

حتديث اأر�شّيات عملّيات الولدة.  -3
حتديث كاونرت ال�شتقبال يف مبنى الولدة.  -4

حتديث اأبواب غرف الولدة الداخلّية.  -5
حتديث منطقة العمليات.  -6

تركيب نظام حتّكم وحُما�شبة للكراج ال�شتثماري.  -7
توريد وتركيب �شلر مركزي.  -8

حتديث وحدات تربيد وجتميد ُغرف املطبخ.  -9
تركيب ثالجات جديدة للموتى.  -10

تركيب ار�شيات )PVC( واأ�شُقف �شناعّية ووحدات اإنارة ملناطق ُمتلفة يف املُ�شت�شفى والعيادات ومكاتب   -11
الأطباء.

تركيب نظام �شتاليت مركزي لطوابق وُغرف املر�شى يف املُ�شت�شفى.  -12
حتديث اأبواب وحدات العناية احلثيثة.  -13
حتديث وتو�شعة ق�شم العالج الطبيعي.  -14

حتديث ُجزء من �شبكات الّتدفئة والّتربيد واملياه يف املُ�شت�شفى.  -15
ا�شتبدال وحدات الإنارة اخلارجّية لإنارة ال�شاحات حول مباين املُ�شت�شفى مع تخفيف �شحب الكهرباء يف   -16

هذه الوحدات.
توريد وتركيب جهاز تفتيت احل�شى.  -17

جتهيز غرف عمليات عدد )2(.  -18
جتهيز ُغرفة اأ�شّعة الطوارئ وق�شم الأ�شّعة والعيادات.  -19

الروؤى والتطلعات املُ�شتقبلّية للعام 2018:

ا�شتكمال حتديث �شبكات املياه الباردة وال�ّشاخنة والّتدفئة والّتربيد يف املُ�شت�شفى.  -1
حتديث اأجهزة التكييف املركزي )�شلرات( يف مبنى العيادات اخلارجية.  -2

تركيب بويلر بخار جديد احتياطي ملبنى امل�شت�شفى.  -3
اإن�ساء مطة هواء م�سغوط جديدة يف البويلر.  -4

تكييف مناطق جديدة يف مبنى املُ�شت�شفى وحتديث ماكنات تكييف قدمية.  -5
حتديث ُغرفة بويلر و�شبكات الّتدفئة واملياه يف �شكن املُمّر�شات.  -6

م�شوع الطاقة البديلة حيث مت درا�شتها مع جلنة من اجلامعة و�شيتم تنفيذها خالل عام 2018.  -7
.)L-E-D( ا�شتكمال ا�شتبدال وحدات الإنارة اإلى وحدات اإنارة  -8

9-  ا�شتكمال ا�شتبدال قواطع الكهرباء يف لوحات توزيع الكهرباء الفرعّية يف مبنى العيادات اخلارجّية ومبنى 
املُ�شت�شفى.

10-  ا�شتبدال موّلد مبنى الطوارئ مع الكوابل ووحدة )A.T.S( اإلى ُقدرة اأعلى لتغطية املبنى جّيدًا.
11-  ا�شتحداث ُغرف العزل يف طابق الولدة واخلداج القدمي.

12-  حتديث منطقة طاحنة الّنفايات.
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13-  ا�شتحداث مركز تدريب للّتمري�س.
14-  م�شوع عزل اأ�شُطح ُمتعّددة يف املُ�شت�شفى.

م�شوع حتديث اأ�شُقف واأر�شّيات ُمتلفة يف العيادات واملُ�شت�شفى.  -15
توريد وت�شغيل جهاز )MRI( اإلى ق�شم الأ�شّعة.  -16

جتهيز غرف عمليات عدد )2(.  -17
18-  تو�شعة ق�شم اخلداج.

 Urodynamic measurement system , diagnostic( 19-  توريد وت�شغيل اأجهزة واأنظمة طبّية حديثة ُمتنّوعة
.)ultrasound , physiotherapy machines , endoscopy systems
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دائرة شؤون المرضى

مدير الدائرة:  ال�شيد حممد عبابنة.

م�شاعد املدير: الآن�شة فاطمة ال�شياب.

روؤ�شاء ال�شعب:

رئي�ش �شعبة الإدخال: ال�شّيد ح�شن ريحان.  -

رئي�ش �شعبة الكتبة: ال�شّيد اأحمد يو�شف.  -

رئي�ش �شعبة ال�شجالت الطبّية: ال�شّيد حممد القرعان.  -

وت�شكل  العيادات  ومراجعي  املقيمني  املر�شى  مع  املبا�شة  العالقة  ذات  الدوائر  من  املر�شى  �شوؤون  دائرة  ُتعترب 
الواجهة الأمامية للم�شت�شفى، حيُث ُتقّدم خدماتها من خالل ثالثة �ُشعب هي:

الإدخال.  -1

ال�شجالت والإح�شاء.  -2

الكتبة اإ�شافًة اإلى خدمة العمل الجتماعي.  -3
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حجم العمل الذي تعاملت معه دائرة �ش�ؤون املر�شى للعام 2017:

العيادات اخلارجية
487570مراجعو العيادات اخلارجّية
69659مراجعو عيادة طب الأ�شة

23331مراجعو عيادة الأطفال العامة
1741مراجعو الطب ال�شعي

360811عدد املواعيد
4931احلالت اليومّية/ العيون
2151احلالت اليومّية/ الأ�شنان

الإدخال واخلروج

599عدد الأ�ّشة

38017عدد حالت الدخول

37967عدد حالت اخلروج

14768العملّيات اجلراحّية

4132عدد حالت دخول الوحدة اليومّية

103536عدد مر�شى الطوارئ

مراجعو وحدة التنظري
مر�شى داخلينيمر�شى خارجني

34012458
)4343( مري�شًا عمل لهم ما جمموعه )34163(جل�شًةمراجعو وحدة العالج الطبيعي

حالت الولدة
قي�شّيةطبيعّية
24532065

ال�ّشجالت الطبّية
3250 امللّفات املُعارة

42174امللّفات اجّلديدة
360امللّفات املُزدوجة و املُدجمة
مبعدل )500( ملفًا لكل درا�شة والبالغة )95( درا�شًةملّفات الّدرا�شات والأبحاث

الّتدريب

97طلبة الكلّيات واملراكز واجّلامعات املُتدّربني يف دائرة �شوؤون املر�شى

العمل الجتماعي 

344عدد احلالت املُحّولة اإلى مكتب العمل الجتماعي

الّدرا�شات

توزيع ا�شتبانات ر�شا املر�شى عن الإدخال واأطّباء الخت�شا�س والبالغة )405( ا�شتبانًة.  ●

توزيع ا�شتبانات ر�شا ُمراجعي العيادات اخلارجّية والبالغة )471(ا�شتبانًة.  ●

توزيع ا�شتبانات ر�شا املر�شى املُراجعني للطوارئ وطوارئ الن�شائّية البالغة )325(   ●

ا�شتبانًة.

تدريب وزيارات طالبات العمل الجتماعي   28 طالباً● 
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اإجنازات الدائرة للعام2017:

اإتالف امللّفات الطبّية التي م�شى عليها اأكرث من )15( �شنة، وامللّفات الّراكدة وغري الّن�شطة ب�شبب وفاة اأ�شحابها،   ●

حيُث مّت اإتالف ما جمموعه )18600( ملّفًا من امللّفات الطبّية من قبل جلنة الإتالف، واإتالف ملّفات من م�شتودع 
)15( �شنة ما جمموعه )206700( ملّفًا، وملّفات من م�شتودع )10( �شنوات ما جمموعه )170479( ملّفًا طبّيًا.

اأر�شفة )75000( ملّفًا طبّيًا.  ●

ُدد فيما يُخ�س ُمراجعي العيادات اخلارجّية، الطوارئ والأ�شّعة. بدء العمل بامللف الإلكرتوين للملّفات اجلُّ  ●

تقييد �شالحّيات الكتبة بحيث ل ميُكن عمل اأي ُمعاملة اإل للعيادة املُكّلف بها، وذلك حفاظًا على الّدور املُّتبع يف   ●

العيادة.
حو�شبة ا�شتالم اأوامر الدخول وا�شتالم اأمر الدخول حا�شوبّيًا، وتوفري معلومات حُمّددة عن عدد حالت الدخول   ●

املُتوّقعة واإعداد املر�شى املُنتظرين فعلّيًا ووقت النتظار.
املُ�شاركة يف اإجناح الأّيام الطبّية التطوعّية التي تقوم بها امل�شت�شفى خلدمة املُجتمع املحّلي.  ●

بلغت الّدرا�شات التي اأُجريت على ملّفات املر�شى )95( درا�شًة وبحثًا.  ●

تدريب )97( طالبًا وطالبة من طلبة مركز ال�شت�شارات يف دبلوم اإدارة املُ�شت�شفيات وال�شجالت ودبلوم اإدارة   ●

اخلدمات ال�شحّية.
تدريب )28( طالبًا وطالبة من اجلامعة الأردنّية- كلّية الآداب- ق�شم العمل الجتماعي.  ●

املُ�شاركة يف فعالّيات يوم التغيري من خالل مكتب العمل الجتماعي واإ�شدار برو�شور )دليل الزائر واملري�س(   ●

وتوزيعه على املر�شى املُقيمني يف املُ�شت�شفى لتثقيفهم حول اخلدمات املُقّدمة مواعيد الزيارة.
املُ�شاركة يف فعالّيات يوم الأم من خالل مكتب العمل الجتماعي بالّتعاون مع طالب العمل الجتماعي.  ●

طباعة برو�شورات تُخ�س حقوق وواجبات املر�شى.  ●

يف  اإقامتها  فرتة  زادت  ملري�شة  ب�شيطة  حفلة  واإقامة  الجتماعي  العمل  مكتب  خالل  من  النف�شي  الّدعم  تقدمي   ●

امل�شت�شفى عن �شنة.

التطّلعات املُ�شتقبلّية للدائرة للعام 2018:

ا�شتكمال حو�شبة كامل امللفات والنماذج الطبّية والو�شول اإلى ملف اإلكرتوين كامل.  .1
اأر�شفة امللفات الطبّية الورقّية.  .2

اإتالف امللفات الطبّية التي م�شى عليها اأكرث من )15( �شنة مما يوّفر اجّلهد والوقت والّتكلفة عند البدء مب�شوع   .3
الأر�شفة وتوفري امل�شاحات التخزينّية.

العمل على تقليل فرتة انتظار املر�شى يف عيادات الخت�شا�س من خالل �شبط وحتديد اأعداد املراجعني.  .4
العمل على زيادة عدد الأ�ّشة وخا�ّشة اأ�ّشة الّدرجة الأولى لتلبية حاجات ورغبات املر�شى.  .5

تطوير اأداء ومهارات العاملني من خالل اإحلاقهم بالّدورات املُتخ�ّش�شة.  .6
العمل على توفري خدمات اإلكرتونّية للمر�شى من خالل حجز املواعيد واإمكانّية ال�شتف�شار عن نتائج الفحو�شات   .7

املخربّية عن طريق الإنرتنت.
ُتتيح للُمراجع حجز املوعد باإجراءات  توفري خدمة حجز املواعيد الذاتي من خالل توفري �شالحّيات واأجهزة   .8

وخطوات ب�شيطة.
العمل على اإدخال نظام حُمّدث لت�شنيف الأمرا�س والعملّيات )ICD10( بدًل من الّنظام املعمول به حالّيًا.  .9

ثقافة  ت�شجيع  يف  �شُي�شهم  والذي  حياتي(  )جهازك  بعنوان  الجتماعي  العمل  مكتب  ِقبل  من  برو�شور  اإ�شدار   .10
الترّبع للمر�شى املُحتاجني لالأجهزة الطبّية.
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دائرة الخدمات الفندقّية

مدير الّدائرة: ال�شّيد عبد الرحمن خريو�س.

روؤ�شاء ال�ّشعب:

رئي�ش �شعبة الّتغذية: الآن�شة رزان العبدالالت.  -

رئي�ش �شعبة الّتدبري املنزيل: ال�شّيد اأ�شامة يا�شني.  -

حر�شت اإدارة م�شت�شفى اجلامعة كل احلر�س على تطوير �شعبة التغذية وتوفري كل ما ُي�شهم يف تطويرها، و�شعت 
لتقدمي خدمات غذائّية ُمتكاملة، مبا يف ذلك التوعية الغذائية للمر�شى. 

وحّتى يطمئن املري�س على اأنه يح�شل على غذاء �شحي ومتوازن 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 املُنتجات الغذائّية داخل 

املوؤ�ش�شة، وقد مت حتقيق هذا النظام داخل امل�شت�شفى منذ عام 2010.

اأّنه كان الهدف هو تقدمي اأ�شناف جّيدة تتنا�شب مع احلالت املر�شّية  اإل  وُرغم كل التحّديات والإمكانّيات املُتاحة 
وال�شحّية للو�شول اإلى اأرقى واأف�شل الوجبات ال�شحّية للجميع.

وتتكّ�ن �شعبة الّتغذية من:
اأّوًل: فرع الّتغذية والّتثقيف ال�ّشحي.

ثانياً: فرع اإنتاج الّطعام.

ثالثاً: فرع خدمة الّطعام.
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حي:  اأوًل: فرع التغذية والّتثقيف ال�شّ

وُمالحظاتهم،  املُقّدمة  وال�ّشاب  الّطعام  خدمات  حول  املاُلحظات  واأخذ  املر�شى  واإر�شاد  بتوعية  الفرع  هذا  يقوم 
وتوزيع الّن�شات الغذائّية التثقيفّية على املر�شى وعمل تقييم تغذوي لهم ملعرفة الحتياجات التغذوّية وخا�ّشًة مر�شى 

الأمرا�س املُزمنة. 
كما يقوم الفرع بتدريب عدد من طالب اجلامعات املُختلفة لتزويدهم باخلربة العملّية يف جمال تغذية املر�شى، واملُ�شاركة 
يف الأّيام الطبّية املجانّية، بالإ�شافة اإلى عمل ا�شتبيانات للمر�شى ثالث مرات �شنوّيًا ملعرفة اأو قيا�س ر�شى املر�شى على 
الوجبات واخلدمات املُقّدمة لُهم، وعمل قوائم طعام �شهرّية وُمتنّوعة ملر�شى احلمية العادّية واحلمية العالجّية مع ح�شاب 

ال�ّشعرات احلرارّية لكل وجبة.

ثانياً: فرع اإنتاج الطعام:

تعليمات  وترجمة  وال�سحّية،  التغذوّية  وال�رّضوط  الإر�سادات  ح�سب  الوجبات  اإعداد  بواجب  الفرع  هذا  يقوم 
وُمالحظات فرع الّتثقيف على الأطباق من خالل وجبات تغذوّية عادّية وعالجّية ُمتوازنة  رغم كّل التحدّيات والإمكانّيات 
املقا�شف  وتزويد  وُمتنّوعة(،  �شهرّية  طعام  قوائم  عمل  يتم  )بحيث  للموّظفني  الوجبات  تقدمي  اإلى  بالإ�شافة  املُتاحة، 
الوجبات والأ�شناف  للموّظفني وتقدمي  للُمراجعني، وجتهيز احلفالت والّطلبات اخلا�ّشة  ُتباع  التي  املُختلفة  بالأ�شناف 

املُختلفة من م�شوبات اأو حلوّيات لل�ّشيوف والّزوار الّر�شميني.
ميزانّية  وتوفري  املُقّدمة،  الوجبات  يف  التنّوع  من  املزيد  اإلى  للو�شول  املُ�شتخدمة  الأجهزة  لتحديث  الفرع  ويطمح 

خا�ّشة بالّتدريب ل�شتقطاب ُمتدّربني يف جمال اإنتاج الّطعام.

ثالثاً: فرع خدمة الّطعام:

يــقــوم هــذا الــفــرع بــاإيــ�ــشــال اخلــدمــات 
اأق�شام  متلف  يف  املـُـنــّومــني  املــر�ــشــى  اإلـــى 
املوّظفني  خدمة  اإلــى  بالإ�شافة  امل�شت�شفى، 
مــن خـــالل كــفــتــرييــا املــوّظــفــني واملــقــا�ــشــف 
احلفالت  جتهيز  اإلــى  بالإ�شافة  الأخــــرى، 
ـــــّزوار  ــة بــــــالإدارة وال ــبــات اخلــا�ــشّ ــل ــّط وال
المتحانات  فرتة  اإلى  بالإ�شافة  الّر�شميني 

�شمن طابع فنُدقي ممّيز.
العديد من  على حو�شبة  العمل  مّت  وقد 
اأعمال  بتدقيق  اخلا�ّشة  والّدفاتر  ال�ّشجالت 
الفرع للو�شول اإلى عمل اأدق وٌمنّظم اأ�شهل 

لإجناز الأعمال.
كما يطمح الفرع اإلى توفري عّدة بوفيه 
كاملة واأدوات جديدة مع طاولت وكرا�شي 
اخلدمة  م�شتوى  رفع  على  والعمل  جديدة، 
واملـُـراجــعــني  واملــوّظــفــني  للمر�شى  املـُـقــّدمــة 

والزّوار.
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�شعبة الّتدبري املنزيل:  ●

فرع الّنظافة:  ❖
يقوم الفرع بكاّفة اأعمال الّنظافة وُمتابعة طلبات ال�ّشيانة بجميع فروعها يف امل�شت�شفى والعيادات اخلارجّية والولدة 
والطب الّنف�شي واملُحيط اخلارجي للُم�شت�شفى على مدار ال�ّشاعة بنظام ال�ّشفتات، بالإ�شافة اإلى تفعيل فرز الّنفايات الطبّية 
والتخّل�س منها وفق الأ�ُش�س والقوانني، عالوًة على منح املوّظفني دورات وحُما�شات بالّتن�شيق مع مكتب ال�ّشالمة العاّمة 

ومكتب منع العدوى.

املهام التي يق�م بها الفرع:
ُمتابعة ُمكافحة احل�شات والقوار�س والّر�س.  -1

�شيانة جميع برادي املُ�شت�شفى والعيادات من فك وتركيب وغ�شيل واإ�شالح اجل�شور.  -2
اإلى جامعة  الّنفايات  املُتعّهد لنقل  الّنفايات الطبّية )الكيماوّية( ح�شب الأ�شول مُبرافقة  التخّل�س من كاّفة   -3

العلوم والّتكنولوجيا حلرقها.
التخّل�س من الّنفايات الطبّية عن طريق وحدة ُمعاجلة الّنفايات الطبّية وُمعاجلتها والتخّل�س منها كنفايات منزلّية.  -4

وجود حالق خلدمة املر�شى املُنّومني يف املُ�شت�شفى.  -5
ُمتابعة التخّل�س من الّنفايات املنزلّية عن طريق طاحنة املُ�شت�شفى.  -6

توزيع ورق الّتن�شيف والتواليت على جميع الدوائر والعيادات.  -7

تطّلعات وطم�حات الفرع:
اللتزام من جميع الدوائر وخا�ّشة الطبّية ب�شيا�شات فرز الّنفايات الطبّية.  -1

الرتقاء والتكّور بالفرع، وذلك بعمل دورات يف الّتدبري املنزيل، وُمتابعة تطّور املعّدات والأجهزة   -2
احليثة توفريًا للّجهد والوقت.

اإعطاء دورات يف جمال الّنفايات الطبّية وكيفّية الّتعاُمل معها.  -3
فرع امل�شبغة: 

تقوم امل�شبغة بتقدمي خدمة الغ�شيل والكوي جلميع اأق�شام ووحدات وطوابق امل�شت�شفى، بالإ�شافة اإلى الّزي الر�شمي مبال 
يتالئم و�شيا�شات واإجراءات اجّلودة ومتطّلبات منع العدوى.

فرع احلديقة: 
تكُمن اأهمية هذا الفرع مبا ُي�شفيه من مل�شات جمال واإبداع للم�شت�شفى، ولعل اأهم مهام الفرع ما يلي:

املُحافظة على نظافة احلدائق و�شاحات امل�شت�شفى اخلارجّية.  .1
تقليم الأ�شجار يف املوعد املُخ�ّش�س لها.  .2

و�شع الأ�شمدة والعنا�ش الكيماوّية املُغّذية للنباتات.  .3
ر�س املُبيدات احل�شّية املُنا�شبة.  .4

حراثة الرّتبة والّتجوير حول الأ�شجار.  .5
اإزالة الأع�شاب ال�شاّرة ملنع احلرائق حول تنكات الّديزل والأك�ُشجني.  .6

زراعة نباتات زينة.  .7

فرع املخيطة: 
يقوم الفرع بت�شميم وخياطة مالب�س العمل للموظذفني وم�شتلزمات العملّيات وال�ّشا�شف والربادي، وقد مّت ا�شتحداث 

فرع للتنجيد عام 2010 حيُث يقوم باأعمال الّتنجيد بكاّفة اأنواعه لأثاث املُ�شت�شفى ومعّداته.
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دائرة الخدمات المساندة

مدير الدائرة: ال�شيد حممد الزبيدي.
روؤ�شاء ال�شعب:

- رئي�ش �شعبة الأمن: ال�شيد فالح التميمي.
- رئي�ش �شعبة النقل: ال�شيد ابراهيم عبيدات.
- رئي�ش �شعبة احلركة: ال�شيد ح�شني العابد.

اإجنازات الدائرة للعام 2017:
-   ا�شتخدام نظام الأر�شفة يف العمل.

-   مراجعة كافة �شيا�شات الدائرة والعمل على تعديلها.
-   امل�شاهمة مع جميع الدوائر يف امل�شت�شفى يف احل�شول �شهادة العتماد الوطني.

-   امل�شاركة يف اللجان امل�شكلة من قبل عطوفة املدير العام  ونائبه.
-   امل�شاركة يف انتخابات احتاد طلبة اجلامعه الأردنية.

-   متابعة املواد امل�شطوبة.
-   توزيع اأرقام هواتف كل من: )مدير الدائرة، وروؤ�شاء ال�شعب، وامل�شفني( كخط �شاخن للدائرة ل�شتقبال اأي �شكوى 

اأو مالحظة تخ�س الدائرة.
ت�شهيل مهمة الوفود الطبية والجتماعات الإدارية من خالل تاأمني مواقف ل�شياراتهم وا�شتقبالهم وت�شهيل مهمتهم.  -

ت�شكيل جلنة تنظيم ال�شري.  -
امل�شاركة يف اإعطاء املحا�شات �شمن الربامج التعريفية للموظفني اجلدد.  -

-  م�شاعدة كوادر الأمن اجلامعي يف تخريج الأفواج يف متلف الكليات التابعة لها بتاأمني موظفي من �شعبة الأمن.
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-  اإعادة تنظيم عدد �شاعات العمل للكوادر متما�شيًا مع قرار تقليل عدد �شاعات العمل الأ�شبوعية من )45 – 40( �شاعة 
للحفاظ على امل�شلحة العامة.

رفع الحتياجات التعليمية ملكتب التدريب والتطوير والتخطيط.  -
ا�شقبال عدد من حالت العنف اجلامعي ورفع التقارير الدقيقة لرئا�شة اجلامعة عن طريق اإدارة امل�شت�شفى.  -

ُمتابعة ظاهرة �شقة ال�شيارات وتعزيز الوظائف ل�شعبة الأمن للحد من هذه الظاهرة.  -
درا�شة توزيع الكراجات يف اأنحاء امل�شت�شفى.  -

مكافحة التدخني وتفعيل ال�شابطة العدلية وتكليف )5( موظفني اأمن لذلك.  -
تفعيل ال�شتمرار يف 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.  -

�شعبـة احلركـة:   ●

تاأمني )4500( طلب حركة خارج امل�شت�شفى.   -
نقل ما يزيد عن )45000( مراجعًا وزائرًا من مدخل امل�شت�شفى الى مرافق امل�شت�شفى وبالعك�س.   -

نقل )550( حالًة يف �شيارات الإ�شعاف التابعة للم�شت�شفى.   -
نقل )150( حالة وفاة ق�شائية من م�شح الوفاة وامل�شت�شفيات الأخرى اإلى م�شحة امل�شت�شفى.  -

تاأمني املوظفني بو�شائط نقل مل�شاركات العزاء وعددها )50( م�شاركًة.  -
اإعادة تاأمني جميع اآليات احلركة وترخي�شها ح�شب الأ�شول.  -

نقل ما يقارب )500( طنًا اأ�شبوعيًا من النفايات املنزلية اإلى مكب الغباوي.  -
عمل ال�شيانة الالزمة جلميع املركبات.  -

ترحيل ملفات طبية وو�شفات اإلى م�شتودعات اجلامعة الأردنية.  -

�شعبـة النقـل:   ●

نقل طلبيات امل�شتودعات لالأق�شام املختلفة وبالعك�س )23600( طلبيًة.   -
نقل مر�شى العمليات من طوابق املر�شى اإلى ق�شم العمليات )20000( مري�شًا.   -

نقل املواد امل�شطوبة من كافة اأق�شام امل�شت�شفى.   -
نقل حالت الوفاة من طوابق املر�شى )830( حالة وفاة اإلى ثالجة املوتى.   -

تاأمني حقائب اإدخال املر�شى مبا يقارب )50000( حقيبًة.  -
نقل احلالت الق�شائية من خارج امل�شت�شفى/ م�شح اجلرمية )180( حالًة.   -

نقل اأثاث املكاتب وال�شرتاحات املتواجدة يف جميع اأق�شام امل�شت�شفى والعيادات للتنجيد مبا يقارب )700( قطعًة.  -
نقل العّينات املخربّية من الأق�شام اإلى جميع  فروع املختربات الطبية وبالعك�س وعددها )960300( عّينًة.  -

نقل امللفات الطبية من ال�شجالت اإلى العيادات اخلارجية وي�شل عددها )207300( ملفًا طبّيًا.  -
تنفيذ اأّية اأمور ُتطلب من �شعبة النقل.  -

نقل حماليل طبية من م�شتودع العطاءات اإلى م�شتودع الأدوية )6000( كرتونًة.   -



التقرير ال�سنوي117

●    �شعبـة الأمن: 

تطبيق �شيا�شة منع التدخني يف كافة طوابق امل�شت�شفى والعيادات للو�شول اإلى م�شت�شفى خاٍل من التدخني.  -
تفعيل ال�شابطة العدلّية ملنع ظاهرة التدخني.  -

اإلى  الإ�شعاف  ال�شيارات  و�شول  ت�شهيل  اإلى  اإ�شافًة  واملراجعني،  املوظفني  �شيارات  مواقف  تنظيم  على  العمل   -
الطوارئ باأ�شع وقت.

التعامل مع اأعداد هائلة من الزوار واملراجعني وتنظيم دخولهم، واإخالء الطوابق من الزوار وذلك بعد انتهاء وقت   -
الزيارة من خالل اجلولت الدورية وامل�شتمرة.

التاأّكد من املرافقني امل�شّجلني مع مر�شاهم وت�شجيل املرافقني غري امل�شجلني، بالتن�شيق مع الكاتب املناوب والطبيب   -
امل�شف حيُث مّت ت�شجيل )3665( مرافقًا.

تاأمني احلماية وتنظيم اأوقات الزيارة خالل اأوقات امتحانات طلبة كلية الطب يف طوابق امل�شت�شفى حيث بلغ عدد   -
المتحانات )79( امتحانًا. 

امل�شاركة يف كافة املحا�ش الر�شمية اأثناء فتح اأي مكتب اأو �شيدلية اأو م�شتودع.  -
امل�شاركة يف عملية التدريب الوهمي ملديرية الدفاع املدين وتطبيق خطة الإخالء.  -

عدم ال�شماح باإخراج اأي جهاز اأو مادة اإل بت�شيح اإخراج معتمد، وذلك حفاظًا على ممتلكات امل�شت�شفى.  -
امل�شاركة  يف التنظيم والإ�شاف على انتخابات جمل�س الطلبة للجامعة الأردنية.  -

حتديث وتو�شيع نظام املراقبة للكامريات.  -
املُ�شاركة يف جلان ا�شتالم �شهاريج الوقوج واملياه الواردة للم�شت�شفى.  -

الّروؤى والتطلعات:

حتقيق الأهداف املرجّوة واملُنبثقة من اأهداف امل�شت�شفى.   -
تطبيق �شيا�شة منع التدخني للو�شول مل�شت�شفى خاٍل من التدخني.   -

حماية املوظفني من العتداءات اللفظية واجل�شدية من خالل املتابعة يف تدريب الكوادر وزيادة الوعي ون�ش الثقافة   -
حول كيفية 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 للزيارة واإجراء التعديالت الالزمة لف�شل الزوار عن منطقة الإدخال.  -

توفري  اإلى  اإ�شافًة  الكوادر  قبل  من  به  واللتزام  ال�شعب،  جلميع  الر�شمي   الزي  من  الدائرة  احتياجات  تاأمني   -
املق�ّشات اخلا�شة بالكراجات.

النتهاء من تزفيت 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.  -
تاأمني الدائرة بالكوادر ل�شد الحتياجات الالزمة من اأجل حتقيق الأهداف.  -

ن�ش العدالة والحرتام املتبادل بني جميع الكوادر والتعامل معهم بالت�شاوي وح�شب متطلبات العمل.  -
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 موقع اإلكرتوين للدائرة على نظام امل�شت�شفى.  -
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المكاتب المساندة
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مكتب السيطرة على العدوى

مدير املكتب: د. فار�س البكري.

م�شاعد املدير: ال�شيدة القاهرة الكلباين.

نبذة عن املكتب:

تاأ�ّش�س املكتب عام 2005، ويقوم املكتب بدور مهم وفّعال يف امل�شت�شفى حيُث يتم من خالله ال�شيطرة على العدوى 
عدوى  �شبط  وممر�شني  مدير  ُم�شاعد  املكتب(،  )مدير  ُمعدية  اأمرا�س  اأخ�ّشائي  من  املكتب  ويتاأّلف  املُ�شت�شفى،  داخل 

)Infection Control Practitioner( و�شكرترية.

اإجنازات املكتب للعام 2017:
املُ�شاركة يف اإعطاء حما�شة   -
عــلــمــيــة عــــن الأنـــفـــلـــونـــزا 

املو�شمّية.
اإعـــــطـــــاء  يف  املـُــــ�ـــــشـــــاركـــــة   -
اإدارة  حــــول  حمــــا�ــــشات 
منع العدوى يف امل�شت�شفيات 
يف  والقيادة  الإدارة  لطالب 

كلية التمري�س.
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مُاطبة التاأمني ال�شحي لعتماد اأدوية ومطاعيم من �شاأنها تقليل العدوى بني املر�شى و الكوادر ال�شحية.  -
املُ�شاركة يف اإعطاء حما�شة توعوّية حول منع العدوى يف املُ�شت�شفيات لطالب كلية علوم التاأهيل.  -
املُ�شلركة يف اإعطاء حما�شات تعريفّية حول منع العدوى يف امل�شت�شفيات لطالب الطب الب�شي.  -

تنظيم ور�شة عمل لغ�شل الأيدي )Hand Hygiene( مُبنا�شبة اليوم العاملي لغ�شل الأيدي بالتعاون مع ال�شكات   -
الداعمة.

انت�شار  من  للحد  تثقيفّية  حما�شات  اإعطاء  خالل  من  امل�شت�شفى،  بها  تقوم  التي  التطوعّية  الأيام  يف  املُ�شاركة   -
العدوى يف املجتمع.

عمل حملة اإعطاء مطعوم الأنفلونزا املو�شمي لفئات الختطار وجميع كوادر امل�شت�شفى.  -
املُ�شاركة يف ور�شة عمل حول ر�شد الأمرا�س التنف�شّية الإلكرتوين يف وزارة ال�شحة وبالتعاون مع منظمة ال�شحة   -

العاملّية.
املُ�شاركة يف ور�شة عمل حول ر�شد مر�س ال�شلل الرخو احلاد يف وزارة ال�شحة وبالتعاون مع منظمة ال�شحة   -

العاملّية.
عمل لوحات حائط اإر�شادية لغ�شل الأيدي.  -

العاملّية  ال�شحة  منظمة  مع  بالتعاون  احليوية  للم�شادات  املقاومة  للجراثيم  الوطنّية  اخلطة  باإعداد  املُ�شاركة   -
ووزارة ال�شحة.

املُ�شاهمة يف اإدخال مواد جديدة ُت�شاهم يف تقليل العدوى ورفع م�شتوى اجلودة.  -
و�شع خطة تدريبّية �شنوّية جلميع الكوادر بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير.  -

املُ�شاركة يف اإعطاء حما�شة باليوم العلمي لل�شيطرة على العدوى يف م�شت�شفى اخلالدي.  -
املُ�شاركة يف الدورة التدريبّية ملقيمي جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية )HCAC( والعتماد الكندي.  -

.)JCI( و )HCAC( املُ�شاركة يف تقييم امل�شت�شفى من قبل جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية  -
تطبيق خطة الطوارئ لالأمرا�س املعدية وتدريب الكوادر حلدوث وباء.  -

التعليم  مكتب  مع  بالتعاون  الوريدية(  الطرفية  الإبر  وتركيب  الدم  )ل�شحب  المتياز  لأطباء  عمل  ور�شة  تنفيذ   -
الطبي امل�شتمر وبدعم من ال�شكات.

بخ�شو�س  العاملّية  ال�شحة  منظمة  مع  بالتعاون  ال�ّشارية،  الأمرا�س  مديرية  ال�شحة-  وزارة  اجتماع  ح�شور   -
و�شع برنامج وطني لر�شد اجلراثيم املقاومة للم�شادات احليوية.
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عقد حما�شة علمّية يف �شكة جمموعة منري �شختيان التجارّية وكالء �شكة )3M( الأمريكية بالتن�شيق مع ق�شم   -
�شبط العدوى والتعليم امل�شتمر بعنوان:

)Infection Prevention Surgical patient Care Pathway(

ح�شور يوم علمي يف �شكة املدخل للم�شتلزمات والتجهيزات الطبية بعنوان:  -
)Infection: Prevention Better Than Treatment(

اإعطاء ور�شة عمل  عن غ�شل الأيدي مبنا�شبة اليوم العاملي لغ�شل الأيدي وبالّتعاون مع ال�ّشكات الداعمة.  -
عقد ندوة علمية بالّتعاون بني وزارة ال�شحة وُمنظمة ال�شحة العاملّية حول ا�شتئ�شال مر�س �شلل الأطفال- ر�شد   -

ال�شلل الرخو احلاد )AFP( والتخّل�س من مر�س احل�شبة واحل�شبة الأملانّية.
املُ�شاركة يف تقدمي حما�شة توعوّية يف جمالت ال�شيطرة على العدوى يف غ�شيل الأيدي يف موؤ�ش�شة الأمرية تغريد   -

.)UNDP( للتنمية والتدريب يف ملتقى ال�شباب الوطني بالّتعاون مع م�شوع الأمم املتحدة الأملاين
املُ�شاهمة بت�شهيل ُمهّمة فريق برنامج �شبط العدوى ور�شد عدوى املُ�شت�شفيات يف مديرّية الأمرا�س ال�ّشارية-   -
ق�شم �شبط العدوى بالّتعاون مع وحدة البحرية الأمريكية لالأبحاث الطبية يف القاهرة )NAMRU-3( لالطالع 

على برنامج �شبط العدوى ور�شد العدوى يف املُ�شت�شفى.
عمل حُما�شة عن مطعوم الأنفلونزا والأنفلونزا املو�شمّية وطرق الوقاية والعالج.  -

املُ�شاركة يف املوؤمتر الأكادميي العلمي والذي اأقامه مركز الأمرا�س املعدية واملطاعيم- اجلامعة الأردنية برئا�شة   -
الدكتور فار�س البكري  بعنوان: 

)Antibiotic Resistance and Zoonosis(

-  عقد حُما�شة لدائرة الن�شائية بعنوان »التقليل من اإنتانات اجلروح يف العمليات«.
املُ�شاركة يف ور�شة العمل جلمعّية �شبط العدوى الأردنّية.  -

الّروؤى وامل�شاريع امل�شتقبلية للعام 2018:   ●

اإ�شدار جمالت ون�شات يف جمال ال�شيطرة على العدوى.  -
اإ�شافة بع�س فحو�شات املناعة للموظفني اجلدد.  -

زيادة كادر املكتب.  -
ا�شتخدام الطريقة الإلكرتونية لتتبع عدد العملّيات اجلراحّية وزيادة عددها.  -

ا�شتخدام كامريات ل�شبط حركة العملّيات الرئي�شّية والولدة.  -
تنفيذ خطة التدريب والتطوير لعام 2018 بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير ومكتب التعليم امل�شتمر يف دائرة   -

التمري�س ومكتب التعليم الطبي املُ�شتمر.
اإدخال ُمطّهرات وُمعّقمات جديدة.  -

تغيري مغا�شل العملّيات الرئي�شّية واليومّية.  -
امل�شاركة يف ا�شتحداث مركز لتح�شري الأدوية والتغذية الوريدّية.  -

اإدخال اأجهزة جديدة لتنظيف وتطهري املناظري.  -
درا�شة نظام الّتهوية يف العملّيات والعناية املُرّكزة ورفع كفاءتها.  -

�شبط اآلّية لبا�س العملّيات للكادر ال�شحي.  -
تقوية نظام ال�ّشفط املركزي يف احلائط لوحدات العناية املُرّكزة.  -

توفري عبوات ماء معقم اأُحادّية ال�شتخدام لرتطيب الأوك�شجني للمر�شى.  -
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مكتب الجودة وُمراقبة النوعّية

مدير املكتب: د. حممود اأبو عبيلة.

م�شاعد املدير: ال�شّيدة ذهبّية عبد اجّلواد.

عدد امل�ظفني: )6(.

نبذة عن الدائرة:

تاأ�ّش�س مكتب اجلودة ومراقبة النوعية يف امل�شت�شفى عام 2005، ومنذ ذلك الوقت يعمل املكتب جاهدًا لتطبيق اأنظمة 
باأن  امل�شت�شفى  روؤية  لتحقيق  �شعيًا  وذلك  والتمري�شية  والعالجية  والطبية  الإدارية  الأنظمة  جميع  يف  ال�شاملة  اجلودة 
يكون مركزًا مرجعيًا 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�ش 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 امل�شاريع 

التالية:
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اأوًل: م�شاريع اجل�دة:

العتماد ال�طني )HCAC(: ا�شتمرارّية العمل على حتقيق املعايري للح�ش�ل على العتماد:  .1
مراجعة املعايري الوطنية خالل 2017/6/1-5-17.  -

ال�شتمرار بعملية املراقبة لتطبيق املعايري من خالل جولت اجلودة للعمل على ال�شتمرار يف تطبيق املتطلبات   -
اخلا�شة باملعايري اخلا�شة بالعتمادّية الوطنّية )HCAC( ح�شب الن�شخة الثالثة.

/23-20 بني  ما  الفرتة  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اعتماد  جمل�س  قبل  من  الوطني  العتماد  فريق  زيارة  تنفيذ   -
اآب/2017 من قبل )5( مقيمني.

ا�شتالم تقرير العتماد الوطني 2017 واإر�شاله اإلى املعنيني لو�شع خطة عمل لتحقيق املعايري.  -

 :2016 )NPSGs( اأهداف �شالمة املر�شى ال�طنّية  .2

عقد الجتماعات اخلا�شة مع الفرق امل�شكّلة لتحقيق املعايري املطلوبة ومراقبة اللتزام من خالل موؤ�شات الأداء   -
املو�شوعة لالأهداف ومتابعة اأعمالها.

متابعة عمل الفرق امل�شكلة.  -
.2016 )NPSGs( التح�شري لزيارة فريق العتماد الوطني لأهداف �شالمة املر�شى الوطنية  -

فح�س امل�شت�شفى على الأهداف الثالثة بتاريخ 2017/11/21.  -

:)JCI( العتماد الدويل  .3

حت�شري امل�شت�شفى لزيارة املتابعة )Follow-up( يف 2017/4/12-4/10.  -
.)Survey( حت�شري خطة العمل اخلا�شة مبعايري العتماد  -

عمل جولت �شاملة للتاأكد من تطبيق للمعايري عدد )90( مع عطوفة املدير العام.  -
عقد اجتماعات ملتابعة تنفيذ خطة العمل مع املعنيني من الدوائر واملكاتب واملوظفني وبح�شور عطوفة املدير العام.  -
اإن�شاء خطط العمل وحتديد امل�شوؤوليات �شمن فرتة زمنية لتحقيق متطلبات معايري �شهادات اجلودة والعتماد.  -
-  ا�شتحداث الوثائق التي تعمل على حتقيق املعايري) �شيا�شات وُخطط( وتعديل احلالية اخلا�شة ح�شب الدوائر.
التوا�شل امل�شتمر مع الدوائر للتدريب على ال�شيا�شات واملُمار�شات اجلديدة اخلا�شة بهم لتحقيق متطلبات املعايري.  -

.)JCI( التوا�شل امل�شتمر مع موؤ�ش�شة العتماد الدويل  -
المتثال للزيارة التي جرت من 2017/4/10 اإلى 2017/4/12.  -

ا�شتالم التقرير اخلا�س بعملية التقييم.  -

م�شروع الآيزو )22000(:  .4
درا�شة العطاء املتعلق بنظام �شالمة الغداء.  -

و�شع خطة عمل لتحقيق متطلبات املوا�شفة يف 2017/11/21.  -
عمل جولت ميدانية للتاأكد من مطابقة متطلبات موا�شفة الآيزو )22000(.  -

تدريب موظفني عدد )150( كالتايل:  -
ع�شون موظفًا: تدقيق داخلي عن النظام.  )1

خم�شون موظفًا: توعية عامة على نظام الآيزو.  )2
ثمانون موظفًا: توعية عامة على نظام الآيزو.  )3
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ثانياً: جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتمّيز الأداء احلك�مي وال�شفافّية:

جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتمّيز الأداء احلك�مي:  .1
ا�شتالم التقرير التقييمي ل�شرتاك امل�شت�شفى يف الدورة الثامنة )2017/2016( جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز   -
الأداء احلكومي وال�شفافّية التي تهدف اإلى ن�ش 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 
ال�شفافية املطلقة املقرونة مببداأ وحتمل م�شوؤولية الإجناز  ال�شاكة مع املجتمع ومبداأ  وطالب وتعزيز مفهوم 

حيث يت�سمن  اأهم نقاط القوة وفر�ص التح�سني.
اإعداد تقرير ا�شرتاك جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية الدورة الثامنة )2017/2016(   -

بعد اإعداد م�شفوفة ال�شرتاك لت�شليمها يف موعدها املحدد يف 2018/1/15.

:)Monitoring( ثالثاً: القيام باملراقبة املُ�شتمّرة لالأداء
يقوم املكتب مبراقبة الأداء العام فر�س الّتح�شني، من خالل مدخالت الّتح�شني املُختلفة:

جولت اجلودة وعددها )732( جولًة.  -
اإعداد درا�شات ر�شا املر�شى 2017 املر�شى املنّومني)2(، اخلارجيني)2(، الطوارئ )2( وطوارئ الن�شائية )1(.  -
حتليل احلوادث العر�شّية )4(، وتوزيعها يف تقارير اجلودة )الّربع الأول، الّن�شفي،الّربع الثالث وال�ّشنوي(،   -

وو�شعها يف ُركن املوّظف ل�شتخدامها يف عملّيات تقييم املوظفني.
حتليل احلوادث العر�شّية مبنهجّية )حتليل ال�ّشبب اجلذري( عدد )52(.  -

الأول،  )الّربع  التايل  النحو  على  تقارير اجلودة  يف  ُتوّزع  )4(، حيُث  وال�شكر  والقرتاحات  ال�ّشكاوى  -  حتليل 
الّن�شفي، الّربع الّثالث وال�ّشنوي(.

من خالل ُمتابعة موؤ�ّشات الأداء ال�شيرّية والإدارّية يتم اإر�شال تقارير باملخالفات لالإدارة الُعليا ليتم ُماطبة   -
الدوائر وطلب اخُلطط الت�شحيحّية الالزمة من املعنّيني وُمتابعتها با�شتمرار.

عر�س تقارير اجّلودة يف اللجنة التنفيذية لتخاذ الإجراءات الالزمة.  -

رابعاً: م�ؤ�ّشرات قيا�ش الأداء:

تت�شمن  امل�شت�شفى،  يف  املختلفة  الدوائر  مع  بالتعاون  وت�شغيلي  رئي�شي  الأداء  لقيا�س  موؤ�شًا   )811( قيا�س   -
ت�شغيلّية،  املر�شى، موؤ�ّشات  ل�شالمة  العاملية  الأهداف  ا�شرتاتيجية، موؤ�ّشات  املوؤ�ّشات كموؤ�ّشات  عددًا من 
موؤ�ّشات الربامج البحثّية وموؤ�ّشات التعليم الطبي، حيُث يتم قيا�س هذه املوؤ�ّشات ب�شورة منتظمة )�شهرًيا، 
ربيعًا اأو �شنويًا(، وحتليلها كل )3( اأ�شهر واإر�شال تقارير اجلودة لكافة دوائر امل�شت�شفى، وتعد عملية متابعة 

هذه املوؤ�شات الطريقة الأمثل للتاأكد من قيا�س الأداء املوؤ�ش�شي.
اإ�شاك عدد اأكرب من الأق�شام والدوائر يف اختيار وجمع وحتليل موؤ�شات الأداء اخلا�شة بدوائرهم واأق�شامهم.   -

مراجعة واإعادة تقييم موؤ�شات الأداء الت�شغيلية يف الدوائر املكاتب املختلفة.  -

:)Safety culture( خام�شاأ: درا�شة

م�شوع  وعمل  للدوائر  اخلا�شة  التو�شيات  واإر�شال  املر�شى  ب�شالمة  املوظفني  ثقافة  لقيا�س  درا�شة  تنفيذ   -
التح�شني بناًء على تلك النتائج التي تقي�س م�شتوى الإح�شا�س والوعي باأهمية �شالمة املر�شى و�شالمة واأمان 

اخلدمات الطبية املقدمة.



التقرير ال�سنوي127

ة بالزبائن الداخليني واخلارجيني: �شاد�شاً: درا�شات الر�شا اخلا�شّ
للعيادات  املُراجعني  واملر�شى  املُ�شت�شفى  يف  املُقيمني  املر�شى  الّدرا�شات  هذه  تت�شّمن  املر�شى:  ر�شا  درا�شات   .1
اخلارجّية، حيُث يتم جمع البيانات ب�شكل م�شتمر وحتليلها كل )6( اأ�شهر من اأجل اّتخاذ اخلطوات الّتح�شينّية 

الالزمة.
اإعداد درا�شة ر�شا املر�شى عن اخلدمات املقدمة يف الطوارئ مرتني ودرا�شة ر�شا املر�شى املراجعني لطوارئ   .2

الن�شائية مرتني.

�شابعاً: ُمراجعة امللّفات الطبّية:

اأ�شهر وب�شورة  )review Chart( واإ�شدار نتائج ُمراجعة امللّفات الطبّية كل )3(  عمل درا�شة مراجعة امللفات   -
دورّية، واإر�شال نتائج الّتحليل للّدوائر الطبّية.

ُمتابعة متطلبات اكتمال امللف الطبي خالل )15( يومًا.  -
متابعة اكتمال النماذج الطبية املحو�شبة والتي تتكون من ناذج مراجعة العيادات ونوذج مراجعة الطوارئ   -

للتاأكد من اكتمال التوثيق من الأطباء والتمري�س.

�شابعاً: احل�ادث العر�شّية:
ومكان  و�شّدته  احلادث  نوع  وت�شنيفها ح�شب  اأ�شهر،   )3( كل  العر�شّية  باحلوادث  اخلا�ّشة  البيانات  حتليل   -
وقوعه ويتم طلب اخلّطة الّت�شحيحّية من املعنّيني وُمتابعة اّتخاذ الإجراءات الّت�شحيحّية الالزمة املبنّية على 

ذلك.

ثامناً: 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 والعاملني وتبويبها.  -

تا�شعاً: م�شاريع حت�شني اجل�دة يف امل�شت�شفى:

تقليل ن�شب العمليات املُلغاة.  -
حت�شني اآلية اإدارة املواد اخلطرة يف امل�شت�شفى.  -

-  حت�شني ر�شا مر�شى الطوارئ بعد اإعادة هيكلة مبنى الطوارئ.
.)near miss( تقليل اأخطاء الأدوية وتعزيز ثقافة التبليغ بالأخطاء والأخطاء و�شيكة احلدوث  -

زيادة الوعي  بثقافة �شالمة املر�شى.  -
حت�شني اللتزام يف بيئة خالية من التدخني.  -

.)TST( وا�شتخدام )Communication Handover( حت�شني التوا�شل الفعال بني الكوادر الطبية  -
 .)Triage( حت�شني عملية ت�شنيف املر�شى يف الطوارئ  -
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:)FEMA( عا�شرًا: م�شاريع لتحديد املخاطر املت�قع ح�ش�لها نتيجة البدء مب�شاريع جديدة
م�شوع نقل وحدات التعقيم وعمل وحدة تعقيم مركزي.  -

م�شوع ال�شيدلية املركزية.  -
درا�شة املخاطر يف وحدة الطب النف�شي.   -

احلادي ع�شر: ال�شيا�شات والإجراءات واآلّيات العمل:

ا�شتحداث )152( �شيا�شًة.  -
ا�شتحداث )12( من اإر�شادات املمار�شات ال�شيرية.  -

حتديث )14( خطط ال�شالمة العامة.  -
ا�شتحداث )SOP( لدائرة املختربات )5(.  -

اثنا ع�شر: الّتدريب:

اجلدول التايل يو�شح اأهم اأن�شطة التدريب التي قام بها املكتب خالل العام 2017:

العــددا�شم الدورة

520الأهداف الوطنية ل�شالمة املر�شى

253الربنامج التعريفي للموظفني اجلدد

381تدريب الطالب

66جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز

370تدريب معايري العتماد الوطني

1079تدريب معايري العتماد الدويل

)ISO 22.000( 153تدريب املوظفني على اآيزو

2822املجم�ع الكلي

ثالثة ع�شر: املُ�شاركة باللجان:

ي�شارك كادر املكتب بعدد من اللجان:  ●
منح المتيازات الطبية.  -

الوفيات واملرا�شة.  -
جلنة ال�شالمة العامة.  -

جلنة ال�شيطرة على العدوى.  -
جلنة اجلودة العليا و�شالمة املر�شى.  -

اللجنة التنفيذية.  -
ال�شجالت الطبية.  -
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جلنة مراجعة امللف الطبي.  -
جلنة الدم والأن�شجة.  -

جلنة الإنعا�س القلبي والرئوي  -
جلنة التدخني.  -

جميع جلان حتليل الأ�شباب اجلذرية للحوادث العر�شية.  -
جميع جلان م�شاريع التح�شني.  -

جلان التفاقيات اخلا�شة مب�شاريع اجلودة.  -

اأربعة ع�شر: م�شاركة م�ظفي اجل�دة يف عدد من ال�ر�شات التدريبية:

تدريب العاملني يف القطاع ال�شحي.  -
ُمراجعة معايري اعتماد امل�شت�شفيات.  -

املُ�شاركة مبراجعة املعايري.  -
ح�شور ور�شة عمل حول التقرير التقييمي جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية )م�شفوفة   -

ال�شرتاك(.
امل�شاركة يف ور�شة التوعية اخلا�شة باملوظف احلكومي لالإداري املتميز.  -

ح�شور ور�شة عمل بعنوان م�شوع )اأعرف(.  -
ح�شور موؤمتر اجلودة الرابع 2017 من قبل جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية.  -

ح�شور تدريب )TOT( تدريب مدربني على عملية التوا�شل.  -
ح�شور تدريب خا�س بنماذج التميز من دولة الإمارات.  -

املُ�شاركة يف يوم التغيري.  -
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مكتب السالمة العاّمة والبيئة

مدير املكتب: د. اأمين الب�شري.

نبذة عن املكتب: 

ُيعترب عام 2017 خطوة يف م�شرية الإجناز والتمّيز ملكتب ال�شالمة العامة باملقارنة مع العمر الق�شري لهذا املكتب الذي مت 
تاأ�شي�شه يف عام 2008، والعدد املحدود مل�شيف وفنّيي ال�شالمة.

اإجنازات املكتب للعام 2017:

املُ�شاركة الفاعلة يف درا�شة عطاءات وم�ا�شفات ويف ا�شتالم جتهيزات ال�شالمة ومنها:  -1

النفايات احلادة،  )اأكيا�س وعبوات  العامة  ال�شالمة  باأمور  املطلوبة واخلا�شة  ال�شرتاطات واملوا�شفات  و�شع   -
�شناديق خراطيم مياه احلريق للمحيط اخلارجي، د�شات )ال�شالمة العامة( وغ�شيل العيون، بطانيات احلريق، 
معدات الوقاية ال�شخ�شية، كفوف واقية من النيرتوجني ال�شائل، درا�شة عطاء طفايات احلريق الأوتوماتيكية 
التدبري  ولوازم  التنظيف  مواد  من  الفندقية  دائرة اخلدمات  ودرا�شة عطاءات مركزية لحتياجات  واليدوية(، 

املنزيل.

2-الّتدريب والّتثقيف على ُمتلف ُخطط الط�ارئ وا�شرتاطات ال�شالمة:

لكافة  العمل  بيئة  يف  املهنية  واملخاطر  احلريق  من  والوقاية  العامة  ال�شالمة  خطط  على  العاملني  معظم  تدريب   -
العاملني يف دوائر ومكاتب امل�شت�شفى بناًء على الربنامج التدريبي ال�شنوي )ال�شالمة العامة( داخل مواقع العمل 
للعاملني واملعنيني يف الربنامج التعريفي للموظفني حديثي التعيني بن�شبة ت�شل اإلى)80%( من العاملني )2063 

متدربًا من اأ�شل 2566 موظفًا(.
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ُم�شاركة املكتب يف عملية التدريب واملحا�شات خارج نطاق امل�شت�شفى )كلية الطب، طب الأ�شنان، كلية التمري�س   -
واأطباء المتياز )الب�شي، الأ�شنان((. 

املدنية  للحماية  الثاين  بن عبداهلل  الأمري ح�شني  اأكادميية  واإطفاء منتدبني من  عامة  تدريب طلبة هند�شة �شالمة   -
الواقع  من  اخلربة  واكت�شاب  امل�شت�شفى  يف  العامة  ال�شالمة  وجتهيزات  ا�شرتاطات  على  درا�شي(  )كمتطلب 

التدريبي للطلبة وتدريب منت�شبي معهد ال�شحة وال�شالمة املهنية تدريب عملي.

تدريب الهيئات امل�شتقلة اخلارجية العاملة يف امل�شت�شفى )بنك القاهرة عمان، بقالة الأ�ّشة البي�شاء، جلنة تن�شيق   -
وزارة ال�شحة، مرتبات الأمن العام، املقاولني والن�شائّيني العاملني يف امل�شت�شفى، م�شتثمر كافترييا العيادات 

اخلارجية و ك�شك امل�شت�شفى(.      

العتمادات الدولية وال�طنية والرتاخي�ش اخلا�شة:  -3

ُمراجعة وحتديث خطط و�شيا�شات ال�شالمة العامة ح�شب متطلبات العتماد باللغة العربية والإجنليزية وحتديث   -
قوائم فرق الطوارئ ح�شب متطلبات العتماد الدويل والوطني يف امل�شت�شفى.

 )intranet( الــداخلي  امل�شتــ�شفى  نظام  على  للعاملني  العامة(  )لل�شالمة  الإلكرتوين  المتحان  نظام  ا�شتحداث   -
للعاملني وحتليل نتائج المتحان وعمل التو�شيات املطلوبة لذلك.

اإعادة تفعيل دور جلان ال�شالمة العامة الُعليا والفرعّية بالتن�شيق وبدعم من الإدارة الُعليا.  -

املُ�شاركة يف جائزة للملك عبداهلل الثاين للتمّيز للعام 2017، من خالل املُ�شاركة الفّعالة يف اللجان املختلفة للجائزة.  -

املُ�شاركة يف مبادرة يوم التغيري، من خالل املُ�شاركة يف مبادرة منع التدخني داخل مباين امل�شت�شفى.  -

املُ�شاركة يف متطلبات ISO 22000 )ا�شرتاطات �شالمة الغذاء الآمن( وح�شور الدورات التدريبّية اخلا�شة به.  -

املُ�شاركة يف تقييم واقع ال�شالمة العامة يف مباين امل�شت�شفى من خالل ا�شرتاك كادر مكتب ال�شالمة العامة بلجان   -
�شالمة املن�شاأة والبيئة، �شالمة املر�شى والعاملني وتقارير مكتب ال�شالمة العامة والبيئة.

املُ�شاركة يف احل�شول على العتماد الوطني والدويل.  -

الّدرا�شات والتحليل الح�شائي ملتطلبات ال�شالمة والبيئة :  -4

عمل الّدرا�شات والإح�شائّيات املُتعلقة بتقارير مالحظات ال�شالمة العامة، كودات الطوارئ، فرز النفايات الطبّية،   -
وتقارير جلان ال�ّشالمة، املخاطر املهنّية يف بيئة العمل واإ�شابات العمل، والعمل على حتليلها وو�شع الإجراءات 

التح�شينّية املطلوبة وتاريخ املُتابعة للعمل على تنفيذها.

عمل درا�شة بيئّية بالتن�شيق مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية )تر�شيد الطاقة الكهربائية يف مباين امل�شت�شفى(.  -

ترجمة ن�شات املواد اخلطرة من اللغة الإجنليزية اإلى اللغة العربية ملعظم املواد اخلطرة ل�شهولة التعرف على   -
ماطر املواد والتعامل معها يف حالة ان�شكابها.

متارين الإخالء ال�همّية داخل وخارج امل�شت�شفى:  -5

عمل مترين اإخالء كامل لق�شم العمليات الرئي�شية ووحدات العناية املركزة )الطابق الأول(، بالتن�شيق مع املديرية   -
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العملّيات  غرف  اأحد  داخل  حريق  ون�شوب  خطرة  مواد  ان�شكاب  بفر�شّية  عمان  املدين/غرب  للدفاع  العامة 
الرئي�شّية.

عمل اّلتمارين )كودات الطوارئ الوهمّية( واأهمها احلريق، الن�شكابات الكيماوّية وال�شغب وانقطاع اخلدمات   -
دون  املختلفة  امل�شت�شفى  ووحدات  واأق�شام  طوابق  كافة  ي�شمل  حريق  مترين   )60( مبعدل  العامة،  املنافع  من 

ا�شتثناء.

مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفى  طوارئ  اإلى  الإ�شابات  ونقل  خارجّية  كارثة  بوجود  خا�س  )وطني(  �شيناريو  عمل   -
املديرية العامة للدفاع املدين على اأن يتم تنفيذه خالل عام 2018 .

الأعمال اخلا�شة مبتطلبات ال�شالمة العامة:  -6

تاأمني )92( بطانية حريق وتوزيعها على املناطق اخلطرة.  -

الأجهزة  العمل وتوفري  للعاملني ح�شب طبيعة  ال�شخ�شّية  الوقاية  العامة من معدات  ال�شالمة  ح�ش متطلبات   -
املعنّية بالقيا�شات البيئّية.

اخل�شو�شّية  ذات  امل�شت�شفى  واأق�شام  ووحدات  طوابق  على  وتوزيعها   )42( عدد  مر�شى  نقل  حمالت  تاأمني   -
بذلك.

توريد )wash eye( عدد )15( ود�شات �شالمة عدد )5(، لُي�شار اإلى تركيبها يف مواقع املُ�شت�شفى التي تتطلب   -
ذلك.

املُ�شاركة الفّعالة يف جلان مكافحة التدخني والعمل من خالل اللجنة على توزيع البو�شرتات واحل�شول على �شفة   -
ال�شابطة العدلّية.

امل�شت�شفى  مباين  جميع  يف  تواجدها  واأماكن  باأنواعها  اخلطرة  املواد  لكاّفة  موّحدة  لقائمة  الدوري  الّتحديث   -
وتوثيق الكميات حا�شوبيًا يف طوابق ووحدات واأق�شام امل�شت�شفى.

حتديث قائمة مبعدات الوقاية ال�شخ�شية لكافة العاملني يف امل�شت�شفى تتنا�شب مع طبيعة عملهم.  -

اإعداد ما يزيد عن )chemical Kit Spill 130( خا�س للتعامل مع الن�شكابات الكيماوّية اخلطرة وتواجدها يف   -
مواقع العمل للدوائر املعنية اخلدمات الفندقّية، التمري�س والعطاءات.

اإعداد ما يزيد عن )Spill Kit biohazard 60( للتعامل مع الن�شكابات البيولوجية.  -

جمع وحتليل عّينات مياه ال�شب مبعدل )52( عّينة فح�س جرثومي وفحو�شات كيماوية عدد )1( بكلفة جمانّية   -
مع وزارة ال�شحة بلغت قيمتها )1100( دينارًا.

جمع عّينات فح�س مياه امل�شت�شفى )فح�س اللوجينيال( وحتليلها لدى مركز البحوث املائّية والطاقة/ اجلامعة   -
الأردنية مبعدل )7( عّينات �شهرّيًا كل )3( اأ�شهر ح�شب تعليمات وزارة ال�شحة مبعدل )28( عّينة �شنوّيًا.

وتقدمي  التغذية  �ُشعبة  يف  الغذاء  �شالمة  اعتماد  برنامج  يف   )ISO 22000( �شيا�شات  على  التدقيق  يف  املُ�شاركة   -
التو�شيات الالزمة لغايات التح�شني جلودة و�شالمة الغذاء الآمن وال�شحي.
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املُ�شاركة يف دورات )ISO 22000(، اإعداد مدّربني واحل�شول على م�شف �شحة و�شالمة مهنّية من معهد ال�شالمة   -
وال�شحة املهنّية.

اإعداد ما يزيد عن )Kit First aid 15( خا�س بالتعامل مع الإ�شعافات الولية وتواجدها داخل �شناديق الإ�شعاف   -
املتواجدة داخل مواقع العمل التي تتطلب ذلك املختربات الطبّية، الّتنجيد وامل�شاغل الهند�شّية وغريها.

الّتحقيق يف احلوادث داخل املُن�شاأة وحتليل املخاطر الّناجتة عنها ملنع تكرارها والواردة من خالل تقارير احلوادث   -
.)incident report(  العر�شّية

اإلزام املقاولون والفنييون الإن�شائيون الذين يتم اإر�شالهم من قبل دائرة الهند�شة وال�شيانة بتعليمات ال�شالمة   -
العامة التي كانت تتم داخل مباين امل�شت�شفى ح�شب ال�شيا�شة املعمول بها يف امل�شت�شفى.

ذات  الأ�شا�شّية  املوا�شيع  على  وتدريبه  الطبّية  النفايات  لإدارة  مت�س  فريق  ت�شكيل  يف  املُ�شاركة  يف  املُ�شاهمة   -
العالقة بالنفايات الطبّية ومهام وواجبات املوكلة للفريق.

جتهيز بو�شرتات ولوا�شق خا�شة مبنع التدخني واإبرازها يف اأماكن وا�شحة للجميع مبعدل )150( بو�شرتًا،   -
وما يزيد عن )400( ل�شقًا متعدد الأحجام.

املُ�شاهمة يف جلنة املواد اخلطرة وتدريب الكوادر العاملة يف التعامل مع الن�شكابات اخلطرة.  -

النفايات  )بو�شرتات  لها  املُخ�ّش�شة  الإماكن  يف  واإبرازها  العامة  ال�شالمة  باأمور  عالقة  ذات  بو�شرتات  تركيب   -
 Race –( تعليمات ال�شالمة العامة، تعليمات ال�شالمة العامة يف امل�شاعد، خطة احلريق ،)الطبّية )جدول الفرز

Pass(، الإ�شارات التحذيرّية للمواد اخلطرة وغريها من البو�شرتات ذات العالقة مبتطلبات ال�شالمة العامة(.

احلد من تواجد مادة الفورمالني وتداولها يف مواقع متلفة نظرًا خلطورتها العالية واقت�شار تواجدها يف ق�شم   -
العمليات فقط.

عمل حمالت ملكافحة القوار�س واحليوانات ال�شالة والطيور ذات الأثر ال�شلبي على ال�شحة العامة من ملفاتها،   -
واأثرها على بيئة امل�شت�شفى اخلارجّية و�شالمة املر�شى والعاملني بالتن�شيق مع اأمانة عمان الكربى.

منع تكون مكاره �شحّية نظرًا ملُتابعة التخل�س من النفايات الطبّية اخلطرة يف ُمعّقمة النفايات الطبّية يف املُ�شت�شفى   -
بالتخل�س يوميًا مبعدل )400( كيلو يوميًا من النفايات الطبّية.

العيون،  عمليات  ق�شم  يف  اوك�شايد(  يثلني   ( التعقيم  لغاز  العامة  ال�شالمة  وا�شرتاطات  جتهيزات  كافة  توفري   -
والتعقيم املركزي بالتن�شيق مع جهات خارجية ذو خربة بهذا اخل�شو�س.

مع  توافقًا  ارتفاع(  درجة  )اأعلى  الرئي�شي  املر�شى  منامات  مبنى  �شطح  فوق  حتذيرّية  اإنارة  اأ�شواء  تركيب   -
ا�شرتاطات ال�شالمة العامة لهيئة الطريان بالتن�شيق مع دائرة الهند�شة وال�شيانة.

التخل�س من النفايات )مواد كيماوّية خطرة عبارة عن بطاريات اأجهزة طبية عددها )96( بطارّية( بالتن�شيق مع   -
وزارة البيئة.  
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مكتب المعلومات والحاسوب

مديرة املكتب: ال�شيدة بيان توم.
م�شاعد مدير املكتب: ال�شيد اإيهاب العواملة.

اإجنازات املكتب للعام 2017:

اإعداد �شا�شة امتيازات اأطباء الخت�شا�س.  -

اإعداد �شا�شة ركن املوظفني اجلديدة ت�شم )16( �شا�شة فرعّية.  -

حو�شبة ا�شتالم نوذج نقل الدم وم�شتقاته للمر�شى الداخليني واإعداد تقرير بذلك.  -

اإعداد �شا�شة خا�شة )muscle chart( واإعداد تقرير بذلك.  -

اإعداد )Log Book( لالأ�شعة واإعداد تقرير بطلبات الأ�شعة لالإجراءات الإ�شعاعية.  -

اأر�شفة امللفات الورقية وربطها بالأنظمة الطبية ل�شهولة الو�شول اإليها.  -

حو�شبة )Residency Log Book(وال�شا�شات  والتقارير اخلا�شة بالتعليم الطبي.  -

حو�شبة التقرير الطبي الق�شائي الأويل.  -

ا�شتحداث �شفحة لن�ش العطاءات على املوقع الإلكرتوين.  -

.)Hand Overcommunication( حو�شبة  -

حو�شبة تقارير للفحو�شات املتكررة ملر�شى الداخليني.  -
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حو�شبة تقرير للفحو�شات املكتملة بعد خروج املري�س.  -

تعديل اتفاقية اجلامعة الأردنية بحيث مت تعديل جمموعة الت�شعري وانعكا�شاتها على املر�شى الداخليني   -
وتعديل ن�شبة اخل�شم التعاقدي.

تعديل اآلية احت�شاب الأجور الطبية املتعلقة باإجراءات الق�شطرة القلبّية التداخلّية للمري�س وانعكا�شاتها   -
على حوافز الأطباء.

البدء بحو�شبة �شندات ال�شف العائدة من قرارات الإحالة.  -

املُ�شاركة يف جلان جرد ر�شمّية ُمقّررة من رئا�شة اجلامعة.  -

اإن�شاء نظام املغادرات الإلكرتوين.  -

العمل على ربط نوذج التغطية للُمطالبات ب�شا�شة املطالبات املالية، حيث �شيتم طباعة النموذج ح�شب جهة   -
التاأمني و�شيتم قراءة قيمة املطالبة من �شا�شة املطالبات توفريًا الوقت واجلهد ويزيد ن�شبة الدقة يف العمل.

اإن�شاء اآلية مرتجم مركزي لالأ�شماء العربية خلدمة نظام طلبات فحو�شات الأ�شعة للمر�شى.  -

اإن�شاء نظام جديد متكامل لالأ�شعة يو�شح املراحل التي مير فيها فح�س الأ�شعة لت�شهيل ربطه مع نظام   -
اأر�شفة ال�شور )PACS( بكال الجتاهني ) اإر�شال وا�شتقبال(.

التف�شيلية  الفحو�شات  بجزئية  خا�شة  اآلّية  وا�شتحداث  الأ�شعة  بفحو�شات  اخلا�س  الهيكل  على  الّتعديل   -
لخت�شار ترميز فحو�شات جديدة وجتّنب حدوث خطاأ يف حتديد تفا�شيل الفح�س.
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مكتب الّتدريب والّتطوير والّتخطيط  

مديرة املكتب بالّت�شيري: ال�شّيدة لنا حميالن.

نبذة عن املكتب:

ُيعنى هذا املكتب بو�شع ُخّطة الّتدريب ال�ّشنوي املبنّية على تقييم الحتياجات الّتدريبّية والتي ُتعّبئ �شنوّيًا من خالل 
لرفع  فيه  املرغوب  والأداء  الفعلي  الأداء  بني  املوجودة  الفجوة  �شّد  بهدف  موّظفيهم،  مع  بالّتعاون  الدوائر  مدراء 

م�شتوى ر�شا املُ�شتفيدين من خدمات املُ�شت�شفى.

اإجنازات املكتب لعام 2017:
تنفيذ وتن�شيق عدد من برامج الّتدريب على مدار العام وذلك ح�شب اجلدول الّتايل:  -

عدد املُ�شاركنيعدد مّرات تكرار الدورة/ املحا�شرةا�شم الدورة/ املحا�شرةالرقم

.1)BLS( 26489دورة الإنعا�س القلبي الأ�شا�شي

.2)ACLS( 783دورة الإنعا�س القلبي املُتقّدم

.3)PALS( 333دورة الإنعا�س القلبي املُتقّدم لالأطفال

233دورة اإنعا�س حديثي الولدة4.

4307حُما�شة مهارات الّتوا�ُشل واأخالقّيات العمل5.

194حُما�شات خا�ّشة بالأدوية6.

1286دورة الّتخدير الواعي7.

.8)TOT( 123دورة تدريب املُدّربني

دورة الّتدريب اخلا�س بالّتدقيق على نظام اإدارة 9.
�شالمة الغذاء

120

144ور�شة توعية الآيزو )22000(10.

تدريب ُمتخ�ّش�س ملعايري جائزة امللك عبد اهلل الثاين 11.
للتمّيز

120

591232املجم�ع

عمل اإح�شائّية تدريب �شاملة جلميع دوائر ومكاتب املُ�شت�شفى للعام 2017.  -

الروؤى املُ�شتقبلّية للعام 2018:

الرتقاء بالنع�ش الب�شي من خالل التدريب والتطوير والتحفيز للقيام باأعمالهم بال�ّشورة املُثلى.  -

الّتن�شيق مع مركز ال�شت�شارات لتنفيذ بع�س الّدورات والتي �شيتم اإجراجها �شمن اخُلّطة التدريبّية للعام 2018.  -
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مكتب البحث العلمي

مدير املكتب: د. ماأمون اأهرام.

�شكرترية املكتب: نهى الفقهاء.

اإن�ساء مكتب متخ�ّس�ص للبحث العلمي، والذي بداأ عمله يف �سهر  بداأ امل�ست�سفى بتطوير الّن�ساط البحثي عن طريق 
للدرا�شات  املوؤ�ش�شّية  واللجنة  العلمي  البحث  كلجنة  املختلفة  البحثّية  لّلجان  كمّظلة  املكتب  ويعمل  عام 2014،  من  مّتوز 

الدوائّية وجلنة اأخالقّيات املهنة.

اإجنازات ون�شاطات املكتب:

الّتعاون مع اللجنة املوؤ�ش�شّية للدرا�شات الدوائّية يف ُمراجعة الأبحتاث وتقليل الفرتة لــ )20( يومًا كُمعّدل عام بدًل من   -
)40( يومًا.

ال�ّشري بتعديل تعليمات جمل�س الأُمناء املُتعّلقة باجّلوانب املالّية فيما ي�ُشب يف م�شلحة املُ�شت�شفى والباحث.  -

العمل مع مكتب اجلودة وُمراقبة النوعّية لتطوير ال�ّشيا�شات املُتعّلقة بالبحث العلمي للُح�شول على �شهادة العتماد   -
.)HCAC( الوطني

املُحافظة على املُعّدل العام لعدد الأبحاث التي ترد اإلى املُ�شت�شفى.  -

.)FDA( ت�شجيل اللجنة املوؤ�ش�شّية للدرا�شات الدوائّية واعتمادها لدى موؤ�ش�شة الغذاء والدواء الأمريكّية  -
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الّدرا�شات الّدوائّية:

 )Global Academy for Health Sciences( احُل�شول على دعم من �شكة ا�شرتا زينيكا حُل�شور ور�شة عمل ُمنّظمة من
مُب�شاركة وا�شعة من املُقيمني وطلبة كلّية الطب بتاريخ 2018/8/19-17.

الّن�شاطات:

 A.)Advanced Medical Research Methodology globle( املُ�شاركة يف ور�شةعمل بعنوان  -

اإجراء حُما�شتني توعوّيتني لغايات البحث العلمي يف دائرة الّتخدير.  -

اإر�شال اأكرث من )30( بريدًا اإلكرتونّيًا تقريبًا يحتوي على ُفر�س بحثّية ومعلومات توعوّية وخدمات بحثّية.  -

تقدمي امل�شورة العلمّية والإجرائّية للعديد من الباحثني ععن طريق الربيد الإلكرتوين والهاتف.  -

العمل جاٍر لعتماد ُمتربات املُ�شت�شفى للّدرا�شات الدوائّية.  -

التطّلعات والّروؤى املُ�شتقبلّية للعام 2018:  ●

حتفيز ن�ساط البحث العلمي على كاّفة املُ�ستويات.  -

تعديل الّتعليمات املُتعّلقة باجّلوانب املالّية للّدرا�شات ال�شيرّية.  -

زيادة اأعداد الأبحاث العلمّية.  -

.)Practice Clinical Good( تنظيم ور�شات عمل وحُما�شات ُمتعّلقة باحلبث العلمي  -
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مكتب الّرقابة والّتدقيق

مدير املكتب: ال�شّيد كامل الدرابيع.

على  والّتدقيق  والفنّية  والإدارّية  املالّية  الّرقابة  باأعمال  القيام  ويتوّلى  مبا�شة،  العام  املدير  مبكتب  املكتب  يرتبط 
كاّفة املُعامالت والإجراءات الهادفة اإلى حماية موجودات امل�شت�شفى املنقولة وغري املنقولة وتطبيق ال�ّشيا�شات والقوانني 
والأنظمة  القوانني  وُتعد  فيه،  الأموال  اإدارة  ح�شن  ل�شمان  وامل�شت�شفى  اجلامعة  يف  بها  املعمول  والّتعليمات  والأنظمة 
والّتعليمات الّنافذة يف اجلامعة الأردنّية مرجعّية الّتدقيق يف املكتب، اإ�شافًة اإلى الإجراءات الإدارّية والّتنظيمّية الأخرى 

فيها.

مهام املكتب:

الّتاأّكد من �شّحة و�شالمة الإجراءات الإدارّية واملالّية املُتخذة وتوافقها مع القوانني والأنظمة والّتعليمات املعمول بها   -
يف اجّلامعة وامل�شت�شفى.

الّتحّقق من �شّحة ودّقة الإجراءات املُحا�شبّية للُمعامالت واملُ�شتندات املالّية والوثائق املُعّززة لها واملُتعّلقة بالإيرادات   -
و�شبط الّنفقات.

املُ�شاركة يف اللجان املُختلفة وُمتابعة تو�شياتها وتنفيذها.  -

املُ�شاهمة يف تقدمي احللول والقرتاحات التي ُت�شاهم يف تطوير ال�ّشيا�شات والإجراءات الهادفة لتح�شني والإنتاجّية.  -
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مكتب الّشؤون القانونّية

املُ�شت�شار القان�ين: د. �سهيب الهروط.  ●
نبذة عن املكتب:  ●

اأو مواطنني فقد ارتاأت الإدارة وجود  نظرًا لتعّدد العالقات فيما بني امل�شت�شفى والغري، �شواء موّظفني اأو�شكات 
بها  يقوم  التي  اخلا�ّشة  للّطبيعة  نظرًا  اخُل�شو�س  وجه  على  منها  والّطارئة  اليومّية  لالأعمال  ُمتفّرغ  قانوين  م�شت�شار 
امل�شت�شفى كمرفق عام عمله م�شتمر على مدار ال�ّشاعة، عالوًة على اأّن تنظيم اأّية عالقة بني امل�شت�شفى والغري لبّد لها اأن 

ُت�شاغ بطريقة تواِئم الّت�شيعات �شارية املفعول مبا ي�شمن حقوق امل�شت�شفى كاأولوّية ُق�شوى و�شياغة تلك العالقات.

اإجنازات املكتب للعام 2017:  ●
ل مُيكن ح�ش اإجنازات مكتب ال�ّشوؤون القانونّية لتعّدد اخلدمات التي ُيقّدمها لكاّفة اجّلوانب، ولكن نذكر منها:

تقدمي ال�شت�شارة القانونّية لإدارة امل�شت�شفى ح�شب القوانني والأنظمة ال�ّشارية املفعول يف اململكة وبيان الجتهادات   -
الق�شائّية حول مو�شوع ال�شت�شارة �شواء كان القرار ملحكمة العدل الُعليا )الإدارّية( اأو حمكمة الّتمييز الأردنّية.

�شياغة الّتفاقّيات وخ�شو�شًا تلك التي ُتدر دخاًل مادّيًا حل�شاب امل�شت�شفى، ومنها على �شبيل املثال )اّتفاقّيات الّتاأجري   -
ل�شكات الهواتف املتنّقلة )زين، اأوراجن وامنية( واإبرام اّتفاقّية جديدة مع بنك القاهرة عّمان وغريها من الّتفاقّيات(.

املُ�شاركة يف ُع�شوّية بع�س اللجان الطبّية والإدارّية ل�شياغة الّتو�شيات املُنا�شبة واملطابقة للقانون والأ�شول.  -
الّتن�شيق بني اإدارة امل�شت�شفى واملحاكم.  -
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مكتب العالقات العامة

مدير املكتب: ال�شّيد فرا�س ذيب.
رئي�ش �ُشعبة ال�شتعالمات: ال�شّيد خالد اأبو الغنم.

اإجنازات املكتب للعام 2017:
عمل مكتب العالقات العامة يف العام 2017 على ترجمة وتكري�س ر�شالة وروؤية واأهداف امل�شت�شفى من خالل ال�ّشعي 
الداخلي  واجّلمهور  والزوار(  واملراجعني  )باملر�شى  املُتمّثل  اخلارجي  اجلمهور  مع  الّتعاون  اأوا�ش  لتوثيق  احلثيث 
واملُتمّثل )بالكوادر الطبّية والإدارّية والفنّية واملُ�شاندة(، وقد �شاهم املكتب مُمّثاًل بفرعيه )ال�شتعالمات وخدمة اجّلمهور، 
والإعالم والعالقات العاّمة( يف ا�شتقبال وتوجيه وم�شاعدة املر�شى واملراجعني والزوار على مدار ال�شنة، كما عمل املكتب 
امل�شت�شفى  ال�ّشناديق، وعرب موقع  الواردة من خالل  ال�ّشكاوى واملُقرتحات  ا�شتقبال ومتابعة ومعاجلة  كع�شو فاعل يف 
الإلكرتوين اإ�شافة اإلى ما يرد عرب �شفحة )Facebook( الر�شمّية للُم�شت�شفى واملُ�شاركة يف اللجان اخلا�ّشة بهذا ال�ّشاأن، 
كما عمل املكتب على اإجراء الّر�شد الإعالمي مبختلف اأنواعه من متابعة الإعالم بكافة اأنواعه )املطبوع، املقروء، امل�شموع، 

املرئي، والإلكرتوين(.

نّفذ املكتب ثالثة اأيام طبّية خلدمة املجتمع املحلي يف املناطق ذات الحتياجات اخلا�شة والّنائية، وهي   ●
على النّح� التايل:

يوم طبي يف بلدة احلراوّية- لواء الأغوار ال�شمالّية، بتاريخ 2017/2/25، ومت خالله ُمعاجلة )750( مري�شًا.  -
يوم طبي يف بلدة اأم �شيحون- لواء البرتاء، بتاريخ 2017/9/16، ومت خالله ُمعاجلة )480( مري�شًا.  -

يوم طبي يف لواء ناعور، بتاريخ 2017/11/25، ومت خالله ُمعاجلة )450( مري�شًا.  -
اجلولت  وتنفيذ  امل�شت�شفى  يف  والغرف  املر�شى  وا�شرتاحات  العامة  الأماكن  بكافة  الهتمام  على  املكتب  عمل   ●

امليدانّية امل�شتمرة لتح�شني اخلدمات املقدمة والتعاون يف حل امل�شكالت.  
اإ�شدار التقرير الإح�شائي ال�شنوي لعام 2016 باللغة العربّية.  ●

اإعداد وحترير كاّفة الأخبار والّتقارير اخلا�ّشة بن�شاطات املُ�شت�شفى العلمّية وال�شحّية والجتماعّية وتزويد و�شائل   ●
الإعالم بها، وتقوية روابط الّتعاون مع مندوبي ال�ّشحف وو�شائل الإعالم وتغطية كاّفة الن�شاطات العلمّية والطبّية 

اإعالميًا وتوثيقها بال�ّشور الفوتوغرافّية، ومن اأهّمها:
ور�شة عمل حول »عملّيات اإزالة ال�ّشاد الأبي�س وزرع عد�شة �شناعّية بطريقة الـــ )Phaco( على عيون احليوانات،   -

بتاريخ 2017/1/14.
يوم توعوي نظمته دائرة التمري�س بعنوان »معًا �شّد ال�شطان«، بتاريخ 2017/3/21.  -

مبادرة طالبّية �شباّبة لزراعة الورود نّظمتها جمموعة من طالب الحتاد الدويل جلمعّيات طلبة الطب- الأردن يف   -
اجلامعة الأردنية، يف الفرتة ما بني )2017/3/26- 2017/3/30(.

ندوة بعنوان »واقع الترّبع بالأع�شاء يف الأردن بني مر�شى املوت الّدماغي: بني الّدين والعلم« والتي نّظمتها   -
�شعبة التعليم امل�شتمر يف دائرة التمري�س، بتاريخ 2017/4/25.

وامل�شالك  الكلى  جراحة  �شعبة  اخلا�شة-  اجلراحة  دائرة  نظمتها  والتي  الرجال«  عند  »العقم  حول  حما�شة   -
البولّية على هام�س »موؤمتر اخل�شوبة عند الرجال«، بتاريخ 2017/4/27.
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حما�شة حول »اأهمية غ�شيل الأيدي« والتي نظمها مكتب ال�شيطرة على العدوى احتفاًل باليوم العاملي لغ�شيل   -
الأيدي، بتاريخ 2017/5/30.

احتفال وحدة العناية املركزة للجراحة حتت �شعار “best the of Best”، بتاريخ 2017/5/17.  -
يوم توعوي حول مر�س ال�شكري بالتعاون مع جمعّية الفريق الأردين لل�شكري، بتاريخ 2017/5/24.  -

مباردة »�شحتك هدفنا الوحيد من رم�شان للعيد« والتي نّظمتها دائرة ال�شيدلة، بتاريخ 2017/6/21.  -
افتتاح وحدة تنظري اجلهاز اله�شمي لالأطفال، بتاريخ 2017/7/27.  -

ور�شة عمل حول »الق�شطرة الوريدّية وخزع الوريد«، بتاريخ 2017/7/30.  -
توقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة بني امل�شت�شفى والهالل الأحمر القطري والهيئة اخلريّية الأردنية الها�شمّية لتنفيذ   -

م�شوع عملّيات قلب بتقنّية الق�شطرة لعالج املر�شى ال�شورّيني حلوايل )60( مري�شًا، بتاريخ 2017/8/9.
حما�شة تعريفّية حول »املخترب الت�شيحي امليكر�شكوبي الأول من نوعه على م�شتوى ال�شق الأو�شط«، بتاريخ   -

.2017/8/29
حما�شة حول »الأنفلوزنزا املو�شمّية ومطعوم الأنفلونزا« والتي نّظمها مكتب ال�شيطرة على العدوى، بتاريخ   -

.2017/10/15
ودورها يف عالج الت�شّلب اللويحي واأمرا�س   )HSTC( حما�شة حول »تقنّية زراعة اخلاليا اجلذعّية الدموّية   -

املناعة املُكت�شبة«، بتاريخ 2017/10/16.
من  للتوعية  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  وطمنينا«  »افح�شي  عنوان  حتت  الثدي  �شطان  حول  توعوّية  حما�شة   -

�شطان الثدي، بعنوان 2017/10/25.
حملة جمع التربعات النقدّية ل�شالح م�شلمي الروهينجا بالتعاون مع الهيئة اخلريّية الأردنّية الها�شمّية واجلامعة   -

الأردنية، بتاريخ 2017/11/7.
مبادرة يوم التغيري، بتاريخ 2017/11/9.  -

افتتاح تو�شعة مبنى الطوارئ وحتديث الأ�شعة والطب النووي، بتاريخ 2017/11/15.  -
احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي للخديج، بتاريخ 2017/11/26.  -

حما�شة دينّية بعنوان »نبّي ال�شالم« والتي نظمتها �شعبة التعليم امل�شتمر يف دائرة التمري�س مبنا�شبة املولد   -
النبوي ال�شيف، بتاريخ 2017/12/5.

ن�ساط توعوي حول مر�ص ال�سكري، والذي نظمته دائرة ال�سيدلة مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري، بتاريخ 2017/12/7.  -
العدوى،  على  ال�شيطرة  مكتب  نظمها  والتي  العامل«  م�شتوى  على  الأطفال  �شلل  »ا�شتئ�شال  حول  عمل  ور�شة   -

بتاريخ 2017/12/7.
حما�شة حول »انفلونزا H1N1 2009« والتي نظمها مكتب ال�شيطرة على العدوى، بتاريخ 2017/12/19.  -

ا�شتقبال كافة الوفود الزائرة للُم�شت�شفى، ومن اأبرزها:  ●
وفد من وزارة ال�شحة بالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملّية، بتاريخ 2017/1/23.  -

طبيبة �شويدّية من وزارة اخلارجّية ال�شويدّية، بتاريخ 2017/5/30.  -
وفد من مديرّية الأمرا�س ال�شارية يف وزارة ال�شحة، بتاريخ 2017/8/14.  -

وفد من منظمة ال�شحة العاملّية، بتاريخ 2017/9/20.  -
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وفد �شحي هولندي من جامعة )Radbound(، بتاريخ 2017/10/18.  -
وفد من جمل�س حمافظة العا�شمة، بتاريخ 2017/10/18.  -

وفد من جامعتي هارفرد ومكلني، بتاريخ 2017/11/1.  -
وفد من منظمة الـــ )USAID(، بتاريخ 2017/12/4.  -

الزيارات الطالبّية لعدد من اأق�شام امل�شت�شفى لتوزيع الهدايا على بع�س املر�شى، ومنها:  ●
بتاريخ  الأطفال،  لق�شم  الأردنية  اجلامعة  يف  العلوم  كلية  يف  الأكادميي   )Spectrum( فريق  من  طالبية  زيارة   -

.2017/2/22
زيارة متطوعني من فريق )Now Jo( مبنا�شبة عيد الأم، بتاريخ 2017/3/21.  -

بتاريخ  اجلدد  للمواليد  الر�شيد  اأمن  حملي  جمل�س  مع  بالتعاون  اخلريّية  اهلل  اآلء  جمعّية  من  متطوعني  زيارة   -
.2017/3/21

زيارة طالبية من املدار�س الرقمية الأمريكّية لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/3/30.  -
زيارة متطوعني من جمعية املحافظة على القراآن الكرمي لوحدة غ�شيل الكلى، بتاريخ 2017/5/1.  -

زيارة طالبية من كلية ال�شيدلة لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/6/21.  -
زيارة متطوعني من موؤ�ش�شة تكاُفل لالأعمال التطوعّية لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/8/26.  -

زيارة طالبية من كلية الطب–�شنة خام�شة- يف اجلامعة الأردنية �شمن حملة )�شحكة IV(، بتاريخ 2017/8/30.  -
زيارة طالبية من مدار�س الر�شوان لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/11/6.  -

زيارة متطوعني من جمعّية جمّددون اخلريّية التنموّية لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/12/1.  -
زيارة متطوعني من جمعّية �شتحيا كراماآ اخلريّية لق�شم الأطفال، بتاريخ 2017/12/5.  -

العمل على جتميع الآرمات املطلوبة من دوائر واأق�سام و�سعب امل�ست�سفى جميعها واإر�سالها اإلى خطاط اجلامعة.   ●

)�ُشعبة ال�شتعالمات(:
حجز املدرج واإجراء كافة الرتتيبات الالزمة لإجناح جميع ور�شات العمل واملحا�شات التي مت عقدها فيه.  ●

وختم  ر�شد  ومت   )96276( يقارب  ما  والزوار  اخلارجية  العيادات  موقعي  خالل  من  ال�شعبة  ا�شتقبلت   ●
)37048( اإجازات مر�شّية عن طريق العيادات.



144 م�ست�سفى اجلامعة الأردنية

مكتب المدير العام

مدير املكتب: ال�شيد �شهم حما�شنة.
نبذة عن املكتب:

تتمّثل 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 الدي�ان املركزي: 
اأوًل: الربيد:

ا�شتالم الربيد الوارد من اجلامعة عن طريق نظام الأر�شفة.  -

فرز الربيد الوارد الر�شمي وغري الر�شمي، وتوزيع بريد الأطباء على ال�شناديق اإ�شافة   اإلى بريد املوظفني الإدارّيني    -
ورئا�شة  الر�شمية  للدوائر  العام  املدير  الدكتور  الأ�شتاذ  عطوفة  مكتب  من  واملوقع  ال�شادر  الربيد  توزيع   -

اجلامعة واجلهات اخلارجية.
توزيع الكتب الر�شمية للدوائر املختلفة يف امل�شت�شفى بعد اأر�شفتها واتخاذ الإجراء عليها.  -

ثانياً: الكتب ال�اردة:
تنظيم اأمور الربيد الر�شمي الوارد من ت�شجيله، وختم باخلتم الّر�شمي وت�شنيفه.   -

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. 

ُمتابعة الكتب مع الدوائر والأق�شام.  -
تثبيت القرار املُّتخذ من قبل املدير العام واأر�شفته على نظام الأر�شفة.  -
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بلغ عدد الكتب ال�اردة اإلى الدي�ان خالل عام 2017 )9494( كتاباً، والكتب الداخلّية )24881( كتاباً.  ❖

ادرة:  ثالثاً:الكتب ال�شّ

تنظيم الكتب ال�شادرة مبوجب اأرقام مت�شل�شلة ومبرجعية مو�شوعية تتعلق باملو�شوع اخلا�س بكل كتاب   -
)نظام الأر�شفة(.

تنظيم كتب ال�شمان الجتماعي وحفظها لت�شليمها ملندوب ال�شمان.  -
ت�شليم الكتب اإلى الدوائر ذات العالقة.  -

بلغ عدد الكتب ال�شادرة �شنة 2017 ح�ايل )607( كتاباً.  ❖

رابعاً: الإن�شاء:
�شياغة الكتب للرد على املرا�شالت الواردة داخلية اأو خارجية.  -

�شياغة الكتب املوجهة للجهات الر�شمية وت�شمينها ن�شخ لتوزيعها على مدراء الدوائر املعنّية لالطالع على   -
املو�شوع ومتابعتها. 

تدقيق الكتب التي يتم طباعتها واإر�شالها اإلى مكتب املدير للتوقيع.   -

خام�شاً: خدمة اجلمه�ر:
ختم الإجازات املر�شّية للمر�شى املنومني يف امل�شت�شفى.  -

ختم التقارير الطبّية.  -
ا�شتالم املعامالت املختلفة التي يح�شها اأ�شحابها باليد وتوجيههم ب�شاأنها.  -

ا�شتالم طلبات الّتدريب بعد تعبئتها من الراغبني بالّتدريب يف امل�شت�شفى )اأطباء- غري اأطباء(.  -

�شاد�شاً: الطباعة:
يقوم املكتب مبا يلي:

 اأوًل: طباعة جميع الكتب الر�شمية الواردة اإليه من جهات عديدة وهي:
مكتب املدير العام.  -

التقارير الطبّية املُحا�شب عليها من كاّفة العيادات.  -
كتب اللجان التي يراأ�شها املدير العام.  -

كتب الديوان املركزي.  -
تدقيق جميع الكتب املطبوعة من قبل ُم�شفة الطباعة قبل ت�شليمها اإلى اجلهات املعنّية. ثانياً:   

ثالثاً: حو�شبة بيانات التقارير الطبّية.  
بلغ عدد الكتب املطب�عة للعام 2017 ح�ايل )17562( كتاباً.  ❖

التطلعات امل�شتقبلية للعام 2018:
تنظيم م�شار املعامالت الر�شمية ب�شكل موحد ملختلف الدوائر.  -

اعتماد النماذج املوحدة ملختلف املعامالت ملختلف الدوائر واخت�شار الأعمال الروتينّية.  -
العمل على ت�شحيح نظام الأر�شفة والدواوين ليوؤّدي الغر�س املطلوب منه، والعمل على حل م�شاكل نظام الأر�شفة.  -
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مكتب المرضى العرب واألجانب

مدير املكتب: ال�شّيد حممد الّنابل�شي.
نظرًا لإقبال عدد كبري من املر�شى العرب للعالج يف امل�شت�شفى ملا يتمّتع به من خربات طبّية عالية الكفاءة وكوادر فنّية 
واإدارّية متمّيزة ارتاأت الإدارة تاأ�شي�س مكتب متخ�ّش�س خلدمة الأ�شّقاء العرب ولتفعيل عمله بامل�شتوى املطلوب والإ�شهام 
يف تقدمي الّرعاية ال�شحّية واخلدمات الفندقّية وت�شهيل الإجراءات الطبّية والإدارّية واملالّية وُمتابعة �شوؤونهم �شواء عند 

ُقدومهم للُمعاجلة يف العيادات اخلارجّية اأو عند اإدخالهم للم�شت�شفى وكل ما يحتاجونه.
الإلكرتوين  للم�شت�شفى وعرب املوقع  القادمني  العرب  امل�شت�شفى من خالل املر�شى  املكتب يف ترويج وت�شويق  كما �شاهم 

والّت�شال املبا�ش وغري املبا�ش 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 �شيحة من املر�شى العرب والأجانب   -2

املقيمني داخل الأردن.
ت�شويق وترويج خدمات امل�شت�شفى من خالل املر�شى القادمني ومرافقيهم.  -3

العراق وال�شفارة  البحرين و�شفارة  �شفارة  الأردن حيث متت زيارة  العربية يف  الدول  �شفارات  ماطبة بع�س   -4
ال�شودانية وال�شفارة الليبية حيث كان لها الأثر الكبري والإيجابي على امل�شت�شفى.

يف ظل اعتماد امل�شت�شفى مركزًا طبّيًا اأكادميّيًا ُهنالك روؤية يف تو�شيع نطاق عمل مكتب املر�شى العرب والأجانب   -5
من خالل اإمكانية زيارة بع�س البلدان مثل ال�شودان واليمن وليبيا بحيث يتم عقد اتفاقّيات عالجية وت�شجيعهم 

للقدوم اإلى امل�شت�شفى.
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زيارة مكتب املر�شى الدوليني يف مركز احل�شني لل�شطان واملركز الوطني لل�شكري من اأجل التعاون يف  اإر�شال   -6
مرافقي مر�شاهم الذين يرغبون بالعالج لأمرا�س غري متوفرة يف مركزهم اإلى امل�شت�شفى.

ت�شويق اخلدمات من خالل الأطباء الوافدين الذين يعملون يف امل�شت�شفى من اأجل ا�شتقطاب اأقاربهم ومعارفهم.  -7
زيارة امللحق ال�شحي ال�شوداين اإلى امل�شت�شفى وتعريفه بجميع الأق�شام واملرافق مما كان لها الأثر الإيجابي يف   -8

ت�شويق امل�شت�شفى لدى الأ�شقاء ال�شودانيني.

ويتطّلع املكتب اإلى ا�شتقطاب اأكرب عدد من املر�شى العرب من داخل وخارج اململكة الأردنّية الها�شمّية وال�ّشعي للو�شول 
اإلى الأهداف املرجّوة.

اإح�شائّية اأعداد املر�شى العرب والأجانب )املُقيمني وُمراجعي العيادات واأق�شام اأخرى(

ال�ّشهر
20162017

العيادات واأق�شام اأُخرىاملُقيمنيالعيادات واأق�شام اأُخرىاملُقيمني

4841530648كانون ثان

4650839706�سباط

8858748659اآذار

5943038527ني�شان

5342334569اأيار

4737825319حزيران

4342743617متوز

59620153776اآب

3642330541اأيلول

9157951713ت�شين اأول

7671372692ت�شين ثان

10258168650كانون اأول

74860846317417جمموع الأعداد

68328048املجم�ع الكلي
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جداول إحصائّيات الّرعاية 

الصحّية والّرسومات البيانّية
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جدول رقم )1(

عدد املر�شى الذين ادخل�ا امل�شت�شفى

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

6385835515876003795675365655705155656656باطني

938818914813988151201971381451631640قلب

وحدة عناية امرا�س 
قلب

88939784806311010984104108881108

23182418171915171010915195وحدة عناية باطني

443953464720353832464640486مترب النوم

67918101514151514169148النف�شية

4794224624524222654844264195484223635164اجلراحة العامة

613912821813111198120احلروق

257737341067768و ع م جراحة القلب

171615131018151412141418176و ع م جراحية ط 3

847063575935756340473638667جراحة الطفال

455048484838515555736071642جراحة اع�شاب

N.I.C.U1712151114814121991720168

8437067837467176359038807448238007729352الن�شائية و التوليد

1681441971772111192181451632191621652088العظام

91859199816511780768380671015العيون

165127100168134871661481441681111571675امل�شالك البولية

9086861018565117101709286831062انف ، اذن ، حنجرة

ا�شنان و جراحة 
الفكني

86159127181214131410138

232720241718332216312220273وحدة العناية املركزة

الجنحة  امللوكية 
واخلا�شة

857585877635887080808183925

ما بعد التداخالت 
اجلراحية

914226847684676

2891922322762231392261772061932081942555اطفال

8916119811151714814140و ع م اطفال

1391081151081151101241311241301411351480اخلداج 

جمموع املر�شى 
املدخلني الى 

امل�شت�شفى

34602995328433093143225335773291302934443121311138017

3292863043262993304044243423323483304054املواليد

4173523933113682083533843053913383124132الوحدة اليومية

4254004134404432774534463484554383934931الوحدة اليومية عيون

208193197169196841851991761911681852151الوحدة اليومية ا�شنان

جمموع املر�شى 
املدخلني الى الوحدات 

اليومية

1379123113071246130689913951453117113691292122015268

48394226459145554449315249724744420048134413433153285املجم�ع الجمايل
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جدول رقم )2(

عدد املر�شى الذين تخرج�ا من امل�شت�شفى

كان�ن البيـــــــــــــــــان
2

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
1

ت�شرين 
2

املجم�عكان�ن 1

922893978964948655932101579594091994510906 الباطنية

4574395164944753165045534165354853475537 اجلراحة العامة

937393496141614650656561758جراحة ال�شدر

747672676655627675828991885 جراحة الع�شاب

4084004693674002664584243284334543934800 الن�شائية 

3783203553693463704344784093684063854618الولدة

1831702181742251322131811652121891752237 العظام

94919896896810787698887651039 العيون

1651421161581441091621681291801321611766 امل�شالك البولية

9195951008272112111689292751085 انف ، اذن ، حنجرة

 ا�شنان و جراحة 
الفكني

11121710101021141314169157

2882082602812451602312142202092112262753الطفال

1271031151021141061131251311181411311426 اخلداج 

جمموع املر�شى الذين 
تخرجوا من امل�شت�شفى

32913022340232313205236034103492286833363286306437967

3252783093332903273994293523243493304045 املواليد

4173523933113682083533843053913383124132 الوحدة اليومية

4254004134404432774534463484554383934931 الوحدة اليومية عيون

 الوحدة اليومية 
ا�شنان

208193197169196841851991761911681852151

جمموع املر�شى 
املخرجني من 

الوحدات اليومية

1375122313121253129789613901458118113611293122015259

46664245471444844502325648004950404946974579428453226املجم�ع الجمايل
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جدول رقم )3(

ن�شبة ال�شغال ملتخلف دوائر امل�شت�شفى

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

87%87%84%83%96%84%85%63%82%96%91%93%97%باطني

73%87%64%68%66%67%70%46%107%81%99%37%85%قلب

وحدة عناية امرا�س 
قلب

%91%86%95%91%96%87%94%84%93%94%88%97%92

98%98%100%98%99%98%97%100%99%98%97%93%99%وحدة عناية باطني

70%66%78%79%55%68%61%32%77%78%90%78%77%مترب النوم

33%31%31%47%35%27%35%47%26%40%27%20%24%النف�شية

67%60%70%78%60%63%66%42%65%71%71%76%76%اجلراحة العامة

41%37%34%51%54%42%42%25%52%67%29%31%31%احلروق

96%101%99%95%89%97%99%97%99%90%95%93%99%و ع م جراحة القلب

91%89%90%89%87%90%91%89%94%90%94%88%94%و ع م جراحية ط 3

23%12%10%22%14%29%19%16%30%25%30%31%32%جراحة الطفال

42%65%48%43%44%42%37%25%40%42%32%43%42%جراحة اع�شاب

N.I.C.U%61%51%49%69%46%41%37%49%53%33%63%62%51

63%64%64%64%60%64%68%49%62%66%66%65%68%الن�شائية و التوليد

91%89%98%108%67%75%101%65%99%95%92%89%113%العظام

42%33%37%35%40%41%56%29%41%60%46%43%41%العيون

68%64%59%78%66%63%84%44%73%86%49%69%79%امل�شالك البولية

42%38%40%42%30%44%46%27%38%43%47%57%49%انف ، اذن ، حنجرة

ا�شنان و جراحة 
الفكني

%19%22%37%27%24%20%41%34%44%18%30%48%31

90%90%90%90%91%86%91%87%95%91%91%85%95%وحدة العناية املركزة

48%53%46%47%51%42%56%28%54%51%47%48%57%الجنحة اخلا�شة

ما بعد التداخالت 
اجلراحية

%99%92%98%92%97%93%98%97%99%96%98%94%96

41%41%40%38%37%37%37%24%42%48%42%40%59%اطفال

80%83%72%72%73%65%77%80%85%93%79%85%96%و ع م اطفال

88%86%90%88%89%89%82%88%91%84%86%84%90%اخلداج 

66%65%65%67%64%63%67%49%67%71%68%70%74%ن�شبة ال�شغال العامة
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جدول رقم )4(

ا�شرة امل�شت�شفى العاملة ملختلف ال�حدات و الدوائر

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

151151151151151151151151151151151151151الباطنية

88888888888888888888888888اجلراحة العامة

20202020202020202020202020جراحة الع�شاب

100100100100100100100100100100100100100الن�شائية و التوليد

30303030303030303030303030العظام

15151515151515151515151515العيون

17171717171717171717171717امل�شالك البولية

15151515151515151515151515انف ، اذن ، حنجرة

ا�شنان و جراحة 
الفكني

3333333333333

74747474747474747474747474الطفال

30303030303030303030303030اخلداج 

21212121212121212121212121جراحة الطفال

8888888888888وحدة العناية املركزة

الجنحة امللوكية و 
اخلا�شة

23232323232323232323232323

ما بعد التداخالت 
اجلراحية

4444444444444

اجمايل ا�شة اق�شام 
امل�شت�شفى

599599599599599599599599599599599599599

24242424242424242424242424عدد ا�شة املواليد

 ا�شة احلالت 
اليومية

17171717171717171717171717

 ا�شة احلالت 
اليومية عيون

5555555555555

 ا�شة احلالت 
اليومية ال�شنان

5555555555555

650650650650650650650650650650650650650املجم�ع
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جدول رقم )5(

عدد العمليات اجلراحية ملختلف دوائر امل�ش�شتفى

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

4214174624804602715044704035154103475160 اجلراحة العامة

534853534439445854637262643 جراحة الع�شاب

144115103135125881471431091461091431507 امل�شالك البولية

1601331621511891091851381331901641511865 العظام

868386788256967263778262923 العيون

98898483786310698658683741007 انف ، اذن ، حنجرة

2362352602082011152432402102632521982661 الن�شائية 

906263556748634046517555715جراحة ال�شدر

141616121411221819172014193ال�شنان

1278114198768687الطفال

0001120100027عمليات اخرى

العمليات اجلراحية 
للمر�شى املنومني

1314120512971267126580314191286110914141275111414768

1701531641551661671952051681691881652065العمليات القي�شية

عمليات العيون  
احلالت اليومية

4254014124344392784584463494574393954933

عمليات ال�شنان 
احلالت اليوميه

3433253462753041913393612923272913023696

عمليات احلالت 
اليوميه

3422552702272811843013642483332592573321

25942339248923582455162327122662216627002452223328783املجم�ع

جدول رقم )6(

معدل اإقامة املر�شى املن�مني يف امل�شت�شفى باليام

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

4.94.84.14.64.65.04.44.64.94.64.55.04.7 الباطنية

4.03.83.43.63.93.73.43.43.13.44.03.83.6 اجلراحة العامة

4.66.15.64.55.45.63.88.37.43.84.14.75.2جراحة ال�شدر

6.23.94.24.29.74.08.73.93.73.53.55.25.0 جراحة الع�شاب

2.42.42.32.32.52.22.22.22.32.42.32.62.3 الن�شائية 

2.93.33.02.93.52.82.62.42.62.62.72.72.8الولدة

6.55.35.34.94.35.64.34.94.33.76.04.84.9 العظام

2.22.22.22.62.52.02.32.32.52.12.02.42.3 العيون

2.72.72.72.52.72.62.72.42.52.42.52.32.6 امل�شالك البولية

2.42.44.82.52.11.92.31.92.22.22.22.12.4 انف ، اذن ، حنجرة

2.53.12.42.62.72.42.23.02.91.92.11.82.5 ا�شنان وجراحة الفكني

4.77.53.65.84.34.45.14.63.53.74.34.44.7الطفال

6.16.76.56.47.07.35.810.36.16.25.87.96.8 اخلداج 

4.14.23.73.94.13.93.63.83.73.63.84.13.9معدل الإقامة
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جدول رقم )7(

عدد اليام املر�شية ) عدد اليام التي ق�شاها املر�شى يف امل�شت�شفى (

كان�ن البيـــــــــــــــــان
2

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
1

ت�شرين 
2

املجم�عكان�ن 1

45514255400144274406326640554657387543584175470850734 الباطنية

18161675177417641868117717161885130418371917130820041 اجلراحة العامة

4244425232213282282333813722452682863951جراحة ال�شدر

4572953022806432205403002762913154734392 جراحة الع�شاب

959977105985699458799794975410511054101911256 الن�شائية 

1102107010701070122810301147112910779511097105513026الولدة

11978951145846971733921882707788113283511052 العظام

2112042202492201382422021711841781542373 العيون

4483843103993942884384053194273323784522 امل�شالك البولية

2142274562541691392532091471982041602630 انف ، اذن ، حنجرة

283740262724474238263416385 ا�شنان وجراحة الفكني

13571550934162710547021186992780775905100312865الطفال

775693749652797771657128279472981410349747 اخلداج 

13539127041258312671130999303124321331510614118601242512429146974املجم�ع

جدول رقم )8(

عدد ال�فيات التي حدثت يف امل�شت�شفى

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

464639513244403750372761510 الباطنية

60334362230234 اجلراحة العامة

06211023221121جراحة ال�شدر

11001110021210 جراحة الع�شاب

1000200100015 الن�شائية 

0000000000000الولدة

01400111012112 العظام

0000000000000 العيون

0000000000000 امل�شالك البولية

0000000000000 انف ، اذن ، حنجرة

0000000000000 ا�شنان وجراحة الفكني

31302123114223الطفال

66464166223349 اخلداج 

636155614651585357483873664املجم�ع
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جدول رقم )9(

الن�شبة الئ�ية ل�شايف ال�فيات التي حدثت يف امل�شت�شفى بعد مرور 48 �شاعة من الدخ�ل

كانون البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شين ايلولابمتوزحزيرانايارني�شاناذار�سباط
الول

ت�شين 
الثاين

كانون 
الول

املجموع

3.8%5.2%2.4%3.3%5.3%2.7%3.6%5.9%3.0%4.1%3.2%3.6%4.1% الباطنية

0.5%0.3%0.0%0.6%0.5%0.2%1.0%0.6%0.6%0.6%0.6%0.0%0.9% اجلراحة العامة

2.4%0.0%0.0%3.1%4.0%6.5%3.3%0.0%1.6%2.0%2.2%6.9%0.0%جراحة ال�شدر

1.1%2.2%1.1%2.4%0.0%0.0%1.6%1.8%1.5%0.0%0.0%1.3%1.4% جراحة الع�شاب

0.1%0.3%0.0%0.0%0.0%0.2%0.0%0.0%0.5%0.0%0.0%0.0%0.2% الن�شائية 

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%الولدة

0.5%0.6%0.5%0.5%0.0%0.6%0.5%0.8%0.0%0.0%1.8%0.6%0.0% العظام

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% العيون

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% امل�شالك البولية

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% انف ، اذن ، حنجرة

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% ا�شنان وجراحة الفكني

0.7%0.9%1.9%0.5%0.5%0.5%0.9%0.6%0.8%0.0%1.2%0.5%0.3%الطفال

2.8%2.3%2.1%0.9%1.5%3.3%4.5%0.9%1.8%3.0%3.5%5.8%4.7% اخلداج 

1.4%1.9%0.9%1.2%1.7%1.1%1.4%1.9%1.2%1.4%1.4%1.5%1.5%ن�شبة الوفيات العامة
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جدول رقم )10(

معدل دوران ال�شرير )مت��شط عدد املر�شى الذين ادخل�ا امل�شت�شفى لكل �شرير (

كان�ن البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شرين ايل�لابمت�زحزيرانايارني�شاناذار�شباط
الول

ت�شرين 
الثاين

كان�ن 
الول

املجم�ع

6.25.75.45.65.83.95.25.54.95.55.15.364.2باطني

7.18.015.511.211.67.311.815.37.311.310.912.5129.6قلب

21.020.026.023.524.09.516.520.515.023.024.020.0243.0مترب النوم

2.02.11.62.42.02.42.91.61.41.61.32.724.0وحدة عناية باطني

وحدة عناية امرا�س 
قلب

8.66.98.88.26.86.59.412.16.89.310.08.3101.6

0.40.60.51.70.91.11.11.70.71.21.70.812.3النف�شية

6.15.87.16.26.14.16.36.65.47.16.55.072.2اجلراحة العامة

1.00.71.30.70.70.71.01.03.31.71.31.314.7و ع م جراحة القلب

1.71.31.30.81.01.22.21.20.81.70.80.714.7و ع ج ط3

1.11.80.51.51.50.42.11.51.80.91.81.015.8احلروق

3.53.93.33.13.23.03.04.43.64.44.74.945.0جراحة اع�شاب

N.I.C.U2.01.33.53.22.71.72.72.83.52.32.82.531.0

7.77.18.17.37.46.38.89.07.37.98.47.592.8الن�شائية و التوليد

5.44.96.45.57.14.36.45.35.26.56.15.168.3العظام

5.55.56.16.45.54.67.05.74.35.75.64.266.2العيون

9.17.56.28.78.15.89.29.27.29.97.48.997.2امل�شالك البولية

5.45.96.16.45.44.77.17.44.36.15.95.069.9انف ، اذن ، حنجرة

ا�شنان و جراحة 
الفكني

2.32.05.72.73.33.36.03.34.34.05.33.045.3

4.23.13.94.23.82.23.43.13.23.03.23.340.6اطفال

0.10.90.60.50.60.50.61.10.50.60.50.57.1و ع م اطفال

4.53.53.73.43.53.74.04.14.54.04.64.448.1اخلداج 

3.83.33.22.82.61.93.13.41.62.51.71.631.4جراحة الطفال

1.61.61.11.50.41.31.10.91.81.61.01.415.3وحدة العناية املركزة

الجنحة امللوكية و 
اخلا�شة

4.34.35.34.64.62.24.84.33.84.24.64.851.8

ما بعد التداخالت 
اجلراحية

1.52.50.31.30.81.31.32.01.82.51.02.318.3

5.55.05.75.45.43.95.75.84.85.65.55.163.4املجموع
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جدول رقم )11(

ال�شت�شارات الطبية ملختلف دوائر امل�شت�شفى

كانون البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شين ايلولابمتوزحزيرانايارني�شاناذار�سباط
الول

ت�شين 
الثاين

كانون 
الول

املجموع

7125386425176114027887216458908588248148الباطنية

494032281921645553444236483اجلراحة العامة

3022304056372124313152329جراحة ال�شدر

22122441210384444452930314جراحة الع�شاب

0000110100148الن�شائية والولدة

112930292216352930231520289العظام

182131221093158495022258العيون

101556412231717151621161امل�شالك البولية

1211220010171340نف ، اذن ، حنجرة

00200012002310ا�شنان وجراحة الفكني

13615292997857881041001151191041244الطفال

0012110020007طب الأ�شة

0210200100006الطب ال�شعي

66354010465242طوارئ ال�شنان

9958398947537715371078101092812181185113111339املجم�ع

جدول رقم )12(

مراجعي العيادات اخلارجية

كانون البيـــــــــــــــــان
الثاين

ت�شين ايلولابمتوزحزيرانايارني�شاناذار�سباط
الول

ت�شين 
الثاين

كانون 
الول

املجموع

15739148831588314187167808929165781634012643173731555014485179370الباطنية

26382423249624202586138527412832213329042416211829092اجلراحة العامة

8676557676885712575673625269117265587455حراحة ال�شدر

824884852855929501912858838105997493310419جراحة الع�شاب

45974120469741224497247149294865386650444580429852086الن�شائية و التوليد

32482900327630633317195136603245294240463302311038060العظام

34473046343431413338169737373546281139533568330739025العيون

22831966198918442214112421112199180924942254213024417امل�شالك البولية

23652169231322822230104822402132172324152262212125300انف ، اذن ، حنجرة

48394572484941164691215949045211381050564726444253375ال�شنان 

27662400241621632446129029242932210827262496230428971الطفال

0000000000000املواليد اجلدد

اجمايل مراجعي 
عيادات الخت�شا�س

436134001842972388814359922812453034452235209479814285439806487570

57705415625057306463346060246200527569066055611169659عيادة طب ال�شة

2006163224252276222094514891398156424262221272923331عيادة الطفال العامة

1621421491461701121801481351331411231741الطب ال�شعي

515514720751796470335245227329529965226842183574465127148769582301املجم�ع
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جدول رقم )13(

اجمالى حالت الط�ارئ

الن�شبة املئ�ية من اجمايل احلالتعدد احلالتال�شهر

7.9%8182كانون 2

7.0%7217�سباط

8.5%8767اذار

8.7%9002ني�شان

9.4%9742ايار

8.0%8290حزيران

8.5%8821متوز

8.3%8604اب

8.2%8496ايلول

8.5%8819ت�شين الول

7.9%8172ت�شين الثاين

9.1%9424كانون الول

100%103536املجم�ع
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شكل رقم (1)
حاالت الدخول لعام 2017

80%
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شكل رقم (2)
نسبة ا	شغال العامة لعام 2017
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3000

2500

2000

1500
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0

2594 2339 2489 2358 2455 1623 2712 2662 2166 2700 2452 2233
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شكل رقم (3)
العمليات الجراحية لعام 2017

4.5

4.0

3.5

3.0
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1.0
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0.0
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شكل رقم (4)
معدل ا�قامة لعام 2017
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شكل رقم (5)
إجمالي الوفيات لعام 2017

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

5.5 5.0 5.7 5.4 5.4 3.9 5.7 5.8 4.8 5.6 5.5 5.1
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شكل رقم (6)
معدل دوران السرير لعام 2017
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شكل رقم (7)
االستشارات الطبية لعام 2017
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شكل رقم (8)
مراجعو العيادات الخارجية لعام 2017
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إنجازات مستشفى الجامعة األردنّية 2017

الأردنّية  ُم�شت�شفى اجلامعة  الفريق يف  اجّلماعي وروح  هد  �شّطرها اجلُّ التي  املُنجزات  الكثري من  العام 2017  حمل 
ال�ّشح الطبي الّتعليمي الأول يف اململكة الأردنية الها�شمية، ويعمل املُ�شت�شفى على تر�شيخ توجيهات القيادة الها�شمّية 
احلكيمة يف رفع �شوّية اخلدمات ال�شحّية املُقّدمة للمواطن الأردين، واعتماد الّت�شيعات وال�ّشيا�شات اّلالزمة للحفاظ على 
جودة ونوعّية ُمتمّيزة يف اخلدمات ال�شحّية والطبّية املُقّدمة للمر�شى على امل�شتوى املحّلي والإقليمي، كما توؤمن اإدارته 

بال�ّشاكة والّتعاون مع ُمتلف قطاعات املنظومة ال�شحّية الوطنّية وعلى املُ�شتوى الإقليمي والعربي والعاملي.

وقد حّقق ُم�شت�شفى اجلامعة العديد من الإجنازات وعلى ُمتلف املُ�شتويات من اأبرزها: 

اأوًل: الّرعاية الطبّية.

ثانياً: الّتعليم الطّبي.

ثالثاً: البحث العلمي.

رابعاً: الُبنية التحتّية.

خام�شاً: ال��شع املايل.
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اأوًل: الّرعاية الطبّية:
ُتثبت الأرقام املدرجة تاليًا اأداء امل�شت�شفى يف جمالت خدمة املر�شى، على النحو التايل:

العام 2017العام 2016املر�شى الذين مّت عالجهم يف ُم�شت�شفى اجلامعة 

5454753285املر�شى املدخلني للعالج

111468103536مر�شى ق�شم الطوارئ

570421582301مراجعي العيادات اخلارجّية

2908528783العملّيات اجلراحّية

ثانياً:الّتعليم الطّبي:

اأّما الّتعليم الطّبي الذي ُيعترب هدف املُ�شت�شفى الأول وغايته يف تقدمي عملّية تعليمّية ُمتمّيزة ونوعّية، فقد نّفذ امل�شت�شفى يف 
العام 2017 العديد من الأن�شطة العلمّية والطبّية واملُجتمعّية ت�شّدرها ما يلي:

موا�شلة العمل يف تطوير العملّية التعلّيمّية الطبّية، حيُث مّت النتقال من ا�شتخدام )Logbook( الورقي من ِقبل   .1
الأطباء املُقيمني وا�شتبداله بنظام حمو�شب.

حو�شبة العديد من الآلّيات املُرتبطة بالّتعليم الطبي، واأهّمها الآلّية التي مُتّكن الدوائر الطبّية من الطالع على   .2
الإجراءات ال�شيرّية والأن�شطة الأكادميّية والتقييم املُوّثق حا�شوبّيًا، والإجراءات التي تتم يف العملّيات لطبيب 
مقيم معني اأو لالأطباء املُقيمني كاّفة من خالل تقارير حمو�شبة مما مُيّكن ُمدراء الدوائر وُمدراء الّتدريب من تقييم 
 Competency Based( الأطباء وتعديل قوائم ال�شالحّيات والكفاءات بناًء على جتُربة الطبيب املُتدّرب وكفاءِته

.)Medical Education

اجلامعة  م�شت�شفى  يف  خربتنا  اجلدارة:  على  املبني  الطبي  )التعليم  بعنوان  بحثّية  ورقة  يف  الآلّية  هذه  تلخي�س   .3
الردنية( وقد مّت قبول ن�شها بعدة جمالت ودوريات علمّية.

ثالثاً: البحث العلمي:

.)Advanced Medical Research Methodology globle( املُ�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان  -
عقد حُما�شتني توعوّيتني لغايات البحث العلمي يف دائرة الّتخدير.  -

اإر�شال اأكرث من )30( بريدًا اإلكرتونّيًا تقريبًا يحتوي على ُفر�س بحثّية ومعلومات توعوّية وخدمات بحثّية.  -
تقدمي امل�شورة العلمّية والإجرائّية للعديد من الباحثني ععن طريق الربيد الإلكرتوين والهاتف.  -

العمل جاٍر لعتماد ُمتربات املُ�شت�شفى للّدرا�شات الدوائّية.  -

رابعاً: الُبنية الّتحتّية:

�شعى املُ�شت�شفى جاهدًا رغم الّتحديات اإلى الّتطوير يف ُبنيته التحتّية يف �شعي جاد لإدخال مفهوم الّتح�شني الذي 
يرتقي ببيئة العمل من خالل عدد من الإجنازات التي ترّكزت فيما يلي:

افتتاح تو�شعة مبنى الطوارئ، مب�شاحة )250( م2 واإ�شافة ق�شم اأ�شّعة متكامل ومترب، وا�شتحداث غرفة   -
اإجراءات للعيون والأنف والأذن واحلنجرة.

افتتاح وحدة ت�شوير الّثدي يف ق�شم الأ�شّعة، والبدء با�شتقبال املراجعني.  -
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تزويد وحدة العالج الطبيعي يف دائرة طب التاأهيل باأجهزة ومعّدات جديدة، وزيادة الطاقة ال�شتيعابّية  من   -
)8-12( �شيرًا.

زيادة الطاقة ال�شتيعابّية لوحدة غ�شيل الكلى بـ )10( اأجهزة جديدة، لُت�شبح )23( �شيرًا.  -

.)Pack System( حو�شبة الأ�شّعة بالكامل  -

توريد وت�شغيل جهاز تفتيت احل�شى.  -

حتديث وحدة امل�شبغة وتزويدها باأجهزة جديدة وتركيب نظام للتهوية.  -

اأر�شفة امللّفات الطبّية وال�شخ�شّية.  -

حو�شبة امللف الطبي بالكامل ملُراجعي العيادات.  -

حو�شبة نظام ال�ّشكاوى والقرتاحات واملاُلحظات يف املُ�شت�شفى.  -

ا�شتحداث غرفة عملّيات جلراحة العظام، والعمل جاٍر على ا�شتحداث ُغرفتني اإ�شافّيتني وجتهيزهما بالكامل   -
وحتديث معداتهما واأدواتهما، لُي�شبح عدد الُغرف الكامل يف امل�شت�شفى )22( غرفة عملّيات.

اإدخال نظام الأر�شفة اإلى كاّفة الدوائر الطبية والإدارّية والدواوين.  -

خام�شاً:ال��شع املايل:

ا�شتمرار العمل بالتفاقّية ما بني املُ�شت�شفى ووزارة ال�شحة وبع�س اجلهات الأخرى مثل اجلامعات   -
الر�شمّية و�شكة الكهرباء.

�شمن �شيا�شة تو�شعة مظّلة الرعاية الطبّية وتعزيز ال�شياحة العالجّية يعتزم املُ�شت�شفى عقد اتفاقّيات مع   -
�شكات تاأمينّية لعالج مر�شى من خارج الأردن.

ُيعزى عدم ظهور العجز الفعلي يف املوازنة اإلى اأّن اإدارة املُ�شت�شفى انتهجت �شيا�شة ال�ّشف مبقدار الإيراد   -
املُح�ّشل وح�شب توّفر ال�ّشيولة، اإ�شافًة اإلى اّتباع �شيا�شة تر�شيد و�شبط الّنفقات.

زيادة حجم الّذمم املُ�شتحّقة على التاأمني ال�شحي، حيُث جتاوزت مبلغ )62.000.000( دينارًا.  -
نظرًا لقّلة ال�شيولة املالّية، وعدم ت�شديد اجلهات املعنّية )وزارة ال�شحة ووزارة املالّية( لكامل التزاماتهم   -

املُ�شتحّقة من ت�شديد اللتزامات املرُتّتبة عليها، مل يتمّكن املُ�شت�شفى من �شاء بع�س املواد والأجهزة 
واملعّدات املُقّدرة قيمتها يف موازنة عام 2017 ومّت اإدراجها �شمن م�شوع موازنة عام 2018، وكذلك الأمر 
مل ي�شتطع املُ�شت�شفى ت�شديد كامل اللتزامات املرُتّتبة عليه نتيجة عدم ت�شديد الّذمم املُ�شتحّقة له ولو مّت ذلك 

لكانت اأرقام املوازنة الفعلّية اأقرب اإلى املُقّدرة وب�شكل كبري.
عقد اتفاقّيات ا�شتثمارّية خا�ّشة بت�شمني كافيترييا العيادات اخلارجّية والك�شك ُمقابل مبنى الطوارئ   -

وك�شك الورد اأمام مدخل الزوار.
جتديد التفاقّية اخلا�ّشة مبوقع  بنك القاهرة عّمان- فرع املُ�شت�شفى.  -
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مشاريع قيد اإلنجاز

ا�شتحداث وحدة عناية مركزة )ICU( ب�شعة )36( �شيرًا خالل العام 2018.  -

حتديث )ICU(  الأطفال.  -

ا�شتحداث ق�شم عناية متو�ّشطة لالأطفال.   -

ا�شتكمال جتهيز ُغرف العملّيات اجلديدة.   -

زيادة غرف العزل وغرف الدرجة الأولى.  -

ا�شتحداث مركز لتح�شري الأدوية والتغذية الوريدية.  -

ا�شتحداث مركز للتدريب والتطوير.  -

.)MRI( توريد جهاز  -

حتديث الُبنية التحتّية من �شبكات مياه.   -

التحّول ل�شتخدام الطاقة البديلة بدًل من الطاقة الكهربائّية.   -
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التطلعات المستقبلّية

تو�شعة العيادات اخلارجية.  -
تاأمني مواقف لل�شيارات )املوظفني واملراجعني(.  -

زيادة دخل امل�شت�شفى.  -

حتديث بع�س الأجهزة مثل: )اجلاما نايف(.  -

حتديث وحدة التعقيم املركزي.  -
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كبار الزوار والوفود الرسمّية الزائرة لمستشفى الجامعة األردنية 2017

زيارة وفد من وزارة ال�شحة بالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملّية، بتاريخ 2017/1/23.  -

زيارة طبيبة �شويدّية من وزارة اخلارجّية ال�شويدّية، بتاريخ 2017/5/30.  -

وفد من مديرّية الأمرا�س ال�شارية يف وزارة ال�شحة، بتاريخ 2017/8/14.  -
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وفد من منظمة ال�شحة العاملّية، بتاريخ 2017/9/20.  -

وفد �شحي هولندي من جامعة )Radbound(، بتاريخ 2017/10/18.  -
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وفد من جمل�س حمافظة العا�شمة، بتاريخ 2017/10/18.  -

وفد من جامعتي هارفرد ومكلني، بتاريخ 2017/11/1.  -

وفد من منظمة الـــ )USAID(، بتاريخ 2017/12/4.  -
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خدمة المجتمع المحّلي )العمل الطبي التطّوعي(

2017

العاملة وعلى  بالكوادر  الّدفع  على  اهتمامها وحر�شها  ُجّل  املُجتمعّية  وال�ّشاكة  املُجتمعي  العمل  املُ�شت�شفى  اإدارة  ُتويل 
املُجتمع  يف  انخراطهم  وت�شجيع  فيه  واإ�شاكهم  بقاعه  ُمتلف  يف  الوطن  اأبناء  احتياجات  تلّم�س  اإلى  املُ�شتويات  جميع 
باعتبار هذا الأمر واجب ُمقّد�س يقوم به املُ�شت�شفى نحو اأبناء املُجتمع الأرُدين الواحد، حيُث ُينّفذ املُ�شت�شفى الأّيام الطبّية 

املّجانّية وب�شكل دوري يف بع�س الأقاليم واملناطق ذات الحتياجات اخلا�ّشة كان منها ما يلي:

يوم طبي يف بلدة احلراوّية- لواء الأغوار ال�شمالّية، بتاريخ 2017/2/25، ومّت خالله ُمعاجلة )750( مري�شًا.  -

يوم طبي يف بلدة اأم �شيحون- لواء البرتاء، بتاريخ 2017/9/16، ومّت خالله ُمعاجلة )480( مري�شًا.  -
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يوم طبي يف لواء ناعور، بتاريخ 2017/11/25، ومّت خالله ُمعاجلة )450( مري�شًا.  -
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الّشهادات الّدولّية التي حصل عليها ُمستشفى الجامعة األردنّية

2017

منهجًا  اجّلودة  ثقافة  تر�شيخ  ثابتة ومدرو�شة يف جمال  اإجنازات وخطوات  طّياتها  العريقة يف  املُ�شت�شفى  م�شرية  حملت 
وتطبيقًا حيُث ا�شتطاع املُ�شت�شفى اأن ُيوّطدب�شكل ثابت الأركان عمله م�شتندًا اإلى معايري عاملّية ووطنّية را�شخة وذات طابع 
نوعي يف املنظومة ال�شحّية الأردنّية التي نفخر بها على الّدوام، وقد حّقق ر�شالته يف �شناعة نوذج فريد وُمتمّيز لرعاية 
�شحّية اآمنة وذات نظرة �شمولّية باإتباع اأف�شل املعايري الطبّية مع اقتفاء كاّفة املعايري الإن�شانّية والأخالقّية ،وقد كان اأبرز 

اإجنازات املُ�شت�شفى يف هذا املجال:

�شهادة العتماد الدويل )JCI(، ملدة )3( �شنوات.  -
�شهادة العتمادالوطني )HCAC( يف جودة اخلدمات ال�شحّية، ملُّدة عامني.  -

�شهادة حتقيق الأهداف الوطنّية.  -
املُ�شاركة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز.  -
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البحث العلمي في مستشفى الجامعة األردنّية

2017

بحث الأ�شتاذ الدكتور اأحمد التميمي بعنوان: »التعليم العايل يف الأردن اأزمات وجناحات وحتديات«.  .1
بحث الدكتورة نادين عبد الرزاق بعنوان:  .2

.”Health care providers attitudes and management practices of acute pain in sickle cell disease children“ 
بني  الدميوغرافّية  والجتماعّية-  النف�شّية  بالعوامل  وعالقته  »النتحار  بعنوان:  املومني  فداء  الطالبة  بحث   .3

الأفراد الذين ُيعانون من ا�شطرابات الو�شوا�س القهري يف الأردن«.
بحث الطالبة وجدان يون�س بعنوان:  .4

 ”Feasibility and clinical utility of the Bates-Jensen wound assessment tool)BWAT( among 

Jordanian cancer patients with pressure ulcer“.

بحث الدكتورة اأمل العكور بعنوان:  .5
“The relationship between urinary megalin levels and vitamin D defiency in patients with 

diabetes mellitus and the effect of vitamin D supplement on urinary megalin“.

بحث الدكتور �شدام ال�شمور بعنوان:   .6
“The influence of voiding position on uroflowmetric parameters in male patients”.

بحث الدكتورة �شكينة ريالت بعنوان:  .7
”Preoperative over-investigation the unnecessary burden and cost that can be“.

بحث الدكتور فرا�س �شليحات بعنوان:  .8
”Localization of the different population of stem cells existing in the dental pulp of adult 

human teeth“.

بحث الطالبة لبنى القي�شي بعنوان:  .9
”The impact of pharmacist continuous professional development program through interactive 

meetings and workshops on pharmacy practice among community pharmacists across Jordan“.

10.  بحث الطالبة اأ�شيل عبيد بعنوان:
”Post - operative morbidity of pediatric patients treated for dental reasons under general 

anesthesia at JUH“.

11.  بحث الدكتور حممد ال�شياب بعنوان:
”Factors predictive of the depth. Volume and duration of local anesthesia in mandibular third molar 

surgery: Aprospective study“.

.”Leukocytosis after orthographic surgery:A retrospective study“ :بحث الدكتور حممد ال�شياب بعنوان  .12
بحث الدكتور حممد ال�شياب بعنوان:  .13

 ”Localization of the mandibular foramen )MF( in Jordanian individuals“. 
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14.  بحث الدكتور اأجمد بني هاين بعنوان:
”Cardiovascular disease in Syrian refugee patients treated at JUH“.

15.  بحث الأ�شتاذ الدكتورة اأمرية امل�شي بعنوان: 
”Whole exome sequencing for children witrh global developmental delay“.

16.  بحث الدكتور اأمين عارف بعنوان: 
”Cross- cultural health beliefs of patients with type2 diabetes mellitus“.

17.  بحث الدكتورة منى ال�شعد بعنوان: 
”Retinal macular thickness in normal Jordanian population“.

”Retina nerve fiber thickness in normal Jordanian population“  :بحث الدكتورة منى ال�شعد بعنوان  .18
19.  بحث الدكتور حممود امل�شطفى بعنوان:

”The correclation between Intra-operative Remifentnyl requirements and-opioid receptor gene 

A118g polymorphism in patients undergoing ENT surgeries“.

20.  بحث الدكتور حممود امل�شطفى بعنوان: 
”B2 Adrenoreceptors genotype and ephedrine requirment during spinal anesthesia for Cesarean 

delivery in Jordanian females“.

21.  بحث الدكتور فرا�س عبيدات بعنوان:
”The endcrown A perspective clinical trial of three different effect of volume of respected 

stomach, astral resection . H pylori infection, family members and early weight loss on excess 

weight loss after sleeve gastrectomy“.

22.  بحث الدكتور عمر �شمارة بعنوان:
”Dega acetabuloplasty in the management of acetabular dysplasia in developmental dysplasia 

of the hip, hospital based study“.

”Competency Based Learning Outcomes in Oral Surgeries“. :23.  بحث الدكتورة �شكينة ريالت بعنوان
24.  بحث الدكتورة مها البلتاجي بعنوان: 

”Atomoxetine enhances memory and neurogenesis in adult male rates“.

25.  بحث الدكتورة ديال اأبو ح�شان بعنوان: 
”The relationship between methylene-tetrahydrofolate reductase )MTHFR( polymorphisms 

and hypothyroidism in jordanian females“.

26.  بحث الدكتور ر�شوان بني م�شطفى بعنوان: 
”Caffeine consumption and withdrawn symptoms among medical students in the medical 

school of university of Jordan“.

27.  بحث الدكتورة ربى جرب بعنوان: 
”Knowledge attitude and practice among physians regarding emergency contraceptive“.
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28.  بحث الدكتورة ر�شا عودة بعنوان:
 ”Epidemiologic features of pediatric type 1 diabetic patients from Jordan“.

29.  بحث بعنوان الدكتورة لنا هل�شه بعنوان:
”MENAR project-third study population ageing in the eastern Mediterrean countries: a 

regional overview of the situation: Jordan“.

30.  بحث بعنوان الدكتور اأحمد املعايطة بعنوان:
”The endcrown A perspective clinical trial of three different ceramics“.

31.  بحث الدكتورة ن�شين اأبو�شاهني بعنوان:
”Ovarian tumors diagnosed at JUH: Epidemiological and histopathological features“.

32.  بحث الدكتورة ن�شين اأبو �شاهني بعنوان:
”Urinary bladder cancer in Jordan: A histopathlogical and epidemiological study from a 

tertiary care center“.

33.  بحث الدكتورة ن�شين اأبو �شاهني بعنوان:
”Comparing preoperative clinic-songraphic diagnosis with histopathological result of 

presumed benign ovarian cyst“.

34.  بحث الدكتور عمر عبيدات بعنوان:
“Clinical significance of post adenosine drop in ejection fraction:arest and stress gated 

myocardial perfusion study“.

35.  بحث الدكتورة هبة كلبونة بعنوان:
”Prevalence and distribution of sesamoid bones and accessory ossicles of the hand foot in 

Jordanians“.

36.  بحث الطالبة رنيم اأبو �شيف بعنوان:
”Molecuar screening of simkania negevensis in clinical samples taken from jordanian population“.

37.  بحث الدكتورة عبري الع�شاف بعنوان:
”Endocrine causes of hyponatremia in pediatric population at a trtiary hospital in Jordan“.

38.  بحث الطالبة عبري الع�شايلة بعنوان:
”The involvement of tight junctions proteins in develpoment of ulcerative colitis: a correlative 

light electron microscopy)CLEM( Apprach“.

39.  بحث الدكتورة هنا اأبو ح�شان بعنوان:
”The three-fold conversion for hemoglobin and hematocrit: its accuracy and affects: a cohort study“.

40.  بحث الدكتورة منار اللواما بعنوان:
”Neonatal conjunctivitis in tertiary care center in Jordan:Incidece risk factors and prophalaxis: 

A prospective study“.
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41.  بحث الدكتور ح�شام احلوري بعنوان:
”Experience with primary hyperparathyrodism at JUH over the past 15 years“.

42.  بحث الدكتورة هنا اأبو ح�شان بعنوان:
”The impact of skin involvement on the psychological well-being of patients with sarcoidosis“.

43.  بحث الدكتور حممد ال�شامل بعنوان:
“New strategies to assess pain-related behaviours in rodents:Effects of inflammatory agents on 

rotarod performance in mice“.

44.  بحث الدكتور نخلة اليا�س بعنوان:
”indications, fates and complications of sillicone oil tamponade in vitreoretinal surgery“.

45.  بحث الدكتورة �شميحة ال�شلة بعنوان:
”Prevalence of resistant hypertension in majority of nephrology clinics at JUH and the role og 

in-clinic blood pressure monitoring“.

46.  بحث الدكتور اأحمد اجلعفري بعنوان:
”Jordanian dentists approach and barriers to caries in high-caries risk children“.

47.  بحث الدكتور كمال عقل بعنوان:
”Urologic manifestations of female child masturbation: a case series.

48.  بحث الدكتور كمال عقل بعنوان:
”Determination of the Anal position Index in full termnewborns at the Jordan University Hospital“.

.49  بحث الدكتور غازي العدوان بعناون:
 “Efficacy of peri-ureterric Bupivacine injection afterureteral stent insertion on stent related 

symptoms: A randomized doubleblinded controlled study“.

50.  بحث الدكتورة حياة حمزة بعنوان:
”Effect of neruodynamic treatment on median nerve excursion in patient with carpal tunnel 

syndrome“.

51.  بحث الطالبة عروبة نوا�شة بعنوان:
”Association of Urinary Tract infections during Prenatal At Birth Outcomes in Jordan“.

.”Otitis externa Infection among Jordanian Patiants“  :52.  بحث الطالبة لبنى اجلعافرة بعنوان
53.  بحث الدكتورة ن�شين اأبو �شاهني بعنوان:

“Diagnostic Significance of Stathmin-1 And CD147 Expression in Different Uterine Smooth 

Muscle Tumors.

54.  بحث الطالبة �شهد عبد اللطيف املعاز بعنوان: 
”Prevalence and pattern of substance use an misuse among anesthesia health care personnel 

and the effect of second hand exposure to aerosolized intravenous anesthetics )Fentanyl(“. 
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بحث الطالبة نداء زلوم بعنوان:  .55
”Overuse of Proton Pump Inhibitors among Medically Hospitalized and Intensive Care Unit Patients“.

بحث الدكتور عمر عبيدات بعنوان:  .56
”Clinical and angiographic characteristics of young patients > 45 years with Acute ST Elvation 

Myocardial Infarction“.

57.  بحث الطالبة رائدة م�شطفى اأبو علي:
”A survey on sexual counseling for patients with cardiac diseases among nurses in Jordan“.

58.  بحث الدكتورة اأ�شماء البا�شا بعنوان:
”Prevalence of gestational diabetes among pregnant women attending Jordan University Hospital“.

59.  بحث الدكتورة اأ�شماء البا�شا بعنوان:
”Caesarean Section. Where we are now? A comparative study at Jordan University Hospital 

between 1996, 1997 and 2015.2016“.

بحث الأ�شتاذ الدكتور نبيل الب�شري بعنوان:  .60
”Association of lung cancer epidermal growth factor receptor gene polymorphism in Jordanian 

population“.

بحث ال�شيدلنّية اإميان ربحي بعنوان:  .61
”Self-Medication Practice among Pharmacy Students in Jordan“.

62.  بحث الطالب زيد علي الكايد بعنوان: 
”Association of lrisin levels in childern with Autism spectrum disordercompared tohealthy 

controls“.

63.  بحث الدكتورة اأحالم علي بعنوان:
“Identification of Human Papilloma virus genotypes and its correlation with cervical cancer 

for establishing acervical cancer screening and treatment program in Jordan“.

64.  بحث الطالبة عال النت�شة بعنوان: 
”The role of clinical pharmacist in improving knowledge, attitude and practice regarding 

NSAIDs use in cardiovascular and chronic kidney diseases patients“.

بحث الدكتور نافذ اأبو طربو�س بعنوان:  .65
”Glyphosate based herbicides’ effect on Jordanian Farmers Health“.

بحث الدكتورة األء �شربة بعنوان:  .66
”The effective use of a novel methylcellulose gels loaded with diluted antibiotics for endodontic 

regeneration procedures“.

67.  بحث الطالبة مرمي تي�شري الّنادي بعنوان: 
”INCIDENCE and Associated of acute Kidney Injury post Percutaneous“.
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بحث الدكتور �شدام ال�شمور بعنوان:  .68
”Evaluation and comparison of S.T.O.N.E versus Guy’s nephrolithometry scoring system used 

in percutaneous nephrolithotomy )PCNL(“.

69.  بحث الدكتور �شدام ال�شمور بعنوان:
“A prospective randomized clinical trial of guided peritubal infiltration of 0.25% Bupivacaine 

for postoperative pain relief after percutaneous nephrolithotomy )PCNL(“.

70.  بحث الدكتورة علياء �شطناوي بعنوان:
”Determining the levels of arginase enzyme in type 2 diabetic patient ,and the effect of 

supplementing them with cirtulline on lowering arginawe activity“.

71.  بحث الدكتور اأمين عارف بعنوان:
”Using dexamethasone for the management of sulfonylurea-induced hypoglycemia in diabetes 

mellitus type 2“.

72.  بحث الدكتور اأمين عارف بعنوان:
”Association between Academic Performance and Onset of puberty“.

73.  بحث ال�شيد ربيع حداد بعنوان:
”Factors Related To Medication Errors among Registered Nurses in Jordanian Hospitals“.

74.  بحث الدكتور فار�س البكري بعنوان:
”Blood culture results in Jordan University Hospital: retrospective study“.

75.  بحث الدكتورة هبة الزر بعنوان: 
”The effect different culturing methods & Cryopreservation of intact teeth on the different 

populations of stem cells existing in the dental pulp of adult human teeth“.

76.  بحث الدكتورة خولة اأبو حمور بعنوان: 
”Drive-thru pharmacy services : Assessments of perceptions and Barriers among pharmacists 

ad customers In Jordan“.

77.  بحث الدكتور نا�ش احل�شبان بعنوان:
”Thrombocytopenia in pregnancy; incidence, cause and feta- maternal outcome, retrospective 

study over the last 5 years“.

78.  بحث الدكتور �شعيد دحبور بعنوان:
”the prognosetic value of facial nerve electeical conduction study in pattient with idiopathic facial“.

79.  بحث الطالبة ليلى هباهبة بعنوان:
”Beta- adrenergic receptor polymorphisms among healty Jordanian population“. 

80.  بحث الدكتور حا�شم احلوري بعنوان: 
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