
اهال وسهالا 



تعريف الجودة
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سن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أح” : قال تعالى•

ة فالعبرة ليست بكثر( 2: الملك )“ عمالا وهو العزيز الغفور

.العمل بقدر ما هو بحسنه ، وهي من شروط رفع العمل

ين باإلتقان وحث عليه حأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم •

.“رحم هللا عبداا عمل عمالا فأتقنه” قال 

ل إن هللا كتب اإلحسان على ك” قال صلى هللا عليه وسلم •

عا وهكذا نرى أن االسالم لم يدع فقط إلى العمل بل د“ شيء

إلى إتقانه وإجادته 



الجودة حديثا

.لقيمةالجودة كما في قاموس اكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو ا•

الجودة في لسان العرب تعني من جاد أي من صار جيداا، بمعنى ضد•

خاص رديء وهي مفهوم قديم ينتمي في أصله إلى عالم االقتصاد وبشكل

.بعد الحرب العالمية الثانية

.إتمام األعمال الصحيحة في األوقات الصحيحة وعرفت بانها •

حيح تأدية العمل الصحيح على نحو ص: معهد الجودة الفدرالي األمريكي •

تحسن من الوهلة األولى مع االعتماد على تقويم المستفيد في معرفة مدى

.األداء
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المفهوم الصحيحمفهوم خاطئ

اجلودة
تتطلَّب

نفقات 
!!عالية 

قات، من التطبيق الصحيح للجودة يوفر النف
:خالل  تفادي

إعادةالهدر
العمل

االزدواجية
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اجلودة
غري حمسوسة

وال ميكن 
!!قياسها 

مفهوم خاطئ
2

المفهوم الصحيح

اجودة الرعاية الصحية محسوسة ويمكن قياسه

ُُمَْرجاتعملياتُمْدَخالت=النظام 

األطباء

يمكن قياس

مؤهالتهم

خبراتهم

..أدائهم 

اإلجراءات

يمكن قياس

اإلجراءات

وفق المعايير

المعتمدة

متلقي الخدمة

يمكن قياس

رضا 

متلقي الخدمة

مها أو مقد ِّ

أمثلة

الرعاية الصحية عبارة عن نظام



.األداء السليم والمستمر من المرة األولى وبكلفة مبررة
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يةتعريف الجودة في مستشفى الجامعة األردن



مكتب الجودة مستشفى الجامعة االردنية 
، ومنذ 2005عام أسس مكتب الجودة ومراقبة النوعية في المستشفى 

ي جميع ذلك الوقت يعمل المكتب جاهداً لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة ف

تحقيق األنظمة اإلدارية والطبية والعالجية والتمريضية وذلك سعياً ل

لتعليم رؤية المستشفى بأن يكون مركزاً مرجعياً لتطوير وتقديم ا

وقائية والتدريب الطبي والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية وال

عى لخدمة المجتمع المحلي والعربي لتوجيه المؤسسات الصحية ويس

تشفى المكتب على نشر وتعميم وغرس ثقافة الجودة والتميز في المس

ى جنباً إلى باستمرار وذلك بالتعاون مع كافة الكوادر العاملة في المستشف

:جنب من خالل العمل على المشاريع التالية



ة في مستشفى الجامع(التميز)مشاريع الجودة

األردنية

•ISO .(للتغذيةخاصمشروع)22000

2010،2012،2015(HCAC)الوطنياالعتماد•

2010،2013،2015،2017(JCI).الدولياالعتماد•

(5،6،7)الدورات.للتميزالثانيهللاعبدالملكجائزة•

.االهداف الوطنية لسالمة المرضى•

.اعتماد وحدة تصوير الثدي •

مشروع مستشفى صديق الطفل •
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:وتهدف الجودة في مستشفى الجامعة األردنية إلى•

.الرعاية الصحية ورضا المرضىتحسين ✓

لفة العمليات جميعها في المستشفى لتقليل الكتحسين ✓

.والفاقد

.العملرضا الموظفين عن طريق تحسين بيئة زيادة ✓



رسالة ورؤيا مستشفى الجامعة االردنية

يقةيم  : ي هةيمستشفى الجامعة  اردنيةة  ستستشةفى يع ةتة:رسالتنا•
ذام جةةةةةةةين  طالةةةةةةةة  ويةةةةةةةا   طةةةةةةةا  وآمنةةةةةةة خةةةةةةةيمام يزةةةةةةةة  مت ةةةةةةة  

التخت فةة  ومتخصةة ج جنًةةاى جلةةى جنةةم مةة  لةة امل التع ةةة  والتةةيد م
 تةةةةي  تةةةةا لةةةةي ذلةةةةا لةةةة امل اليدايةةةةام الع ةةةةةا و ال ةةةةةا   الً ةةةة  الع

.اويشجةعه واإليها  لي ل امل من  ارم اض واليقام  منه

ةةاى لتوةي   أن مكين مستشفى الجامع  اردنيةة  م سة اى م ج :رؤيتنا•
طامةة  الوزةةة  و يقةةيم   التع ةةة  والتةةيد م الوزةةي والً ةة  الع تةةي وال  

سةةةام العالجةةةة  واليقا ةةةة  لخيمةةة  التجتتةةة  الت  ةةةي ولتيجةةةةه الت ي
.الص ة  لي اردنن والتنوق 



(ىاالهداف العالمية لسالمة المرض)تطبيقات الجودة في مستشفى الجامعة 

األهداف العالميــــة لسالمــــة المرضـــــى/تطبيقات الجودة في مستشفى الجامعة 

الثة باستخدام معرفين على األقل اسم المريض من ث)توخي الدقة في التعرف على المريض 1.
(.مقاطع ورقم الملف

.تحسين االتصاالت الفعالة الخاصة بتقديم العناية بالمرضى 2.

Kclمثل األدوية ذات التركيز العالي من ) مراعاة السالمة في استخدام األدوية شديدة الخطورة 3.
.....(.واألدوية المخدرة

.التأكيد على أداء اإلجراءات والعمليات الصحيحة في موقعها الصحيح من الجسم4.

.تقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية5.

تقليل فرصة تعرض المرضى للسقوط والذي يؤدي لحمايتهم من الخطر 6.
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مدخالت التحسين

(Indicator)مؤشرات االداء •

الحوادث العرضية•

الشكاوي واالقتراحات•

دراسات رضا المرضى والموظفين•

جوالت الجودة•



مدخالت التحسين

(Indicator)مؤشرات االداء •

الحوادث العرضية•

الشكاوي واالقتراحات•

دراسات رضا المرضى والموظفين•

جوالت الجودة•



الشبكة الموجودة على وواإلجراءات السياسات جميع االلتزام ب•
.(ركن الموظف)للمستشفىالداخلية 

المعرفة بمجال ونطاق العمل لتحديد مواصفات الرعاية الطبية •
.المقدمة

بي مع االلتزام بقواعد التوثيق السليم عند أية إدخال على الملف الط•
م االسم من ثالث مقاطع ورق)ضرورة التعريف الصحيح بالمريض 

.الوقت والتاريخ والتوقيعكتابة و( الملف

.التواصل السليم مع المريض عند الخروج•

.التواصل الجيد بين جميع مقدمي الرعاية الصحية•

التركيز على تثقيف المريض وإشراكه عند عمل أي إجراء أو •
.فحص

كيف من الممكن تقديم الخدمة المناسبة للمريض ؟



الحفاظ على سرية المعلومات الطبية 
إن معلومات المريض والموظفين التي تؤخذ من أي مصدر، وبأي شكل، ومن أي شخص، •

وأنا ملزم بدوري بأن أحمي.  الوثائق والتحدث والحاسوب هي معلومات خاصة وسرية: مثل
ويسمح لي بالدخول والحصول على هذه المعلومات .  خصوصية وسرية هذه المعلومات

.إذا كنت بحاجة لمعرفتها إلتمام عملي وضمن المسمى الوظيفي لي( للمريض والموظف)

شرته عند إلحاقه ومبا" تعهد سرية وخصوصية المعلومات"يتم توقيع الموظف الجديد على •
.للعمل في المستشفى

أن الرقم السري الخاص بك للدخول إلى الحاسوب ال يجب أن يعطى ألي أحد، وعلى جميع•
.المستخدمين لجهاز الحاسوب التأكد من الخروج السليم بعد االستخدام

.هاال تجوز مناقشة المعلومات المتعلقة بالمريض باألماكن العامة كالمصاعد والممرات وغير•

ات للجهإال ال يجوز إعطاء معلومات عن المريض خالل المكالمات الهاتفية خارج المستشفى •
.  الحكومية المخولة

.الوقتيجب حفظ ملفات المرضى في خزائن مخصصة مغلقة وطوال •

.يجب أن  تعدل درجة صوت الموظف بحيث ال يتعارض ذلك مع خصوصية المريض•

د من يجب إغالق الستائر واألبواب عند التعامل مع المريض حفاظاً على خصوصيته والتأك•
.تغطية المريض خالل عملية نقله من مكان إلى آخر

.بحضور الممرضةإال ال يجوز فحص المريضة االنثى •

عن نفسك قبل الدخول إلى غرف المرضىوالتعريف تأكد من طرق الباب  •
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أي شكوى او إبداء اية مالحظة او أي اقتراح وضمن حدود القانون دون ان يترتب أدني تقديم •
.مسؤولية على مقدمها

نفسية القيم والمعتقدات والخيارات الثقافية والالكرامة وتقدير الذات والحق في مراعاة واحترام •
.والروحية والشخصية

.صيانة الحرية الشخصية والخصوصية وسرية المعلومات الشخصية والطبية للمرضى•

كانيات الحق بالحماية من االعتداء او التعرض لألذى ضمن سياسة المستشفى في ذلك وضمن اإلم•
.المتاحة

.تقريبللمريض الحق باالطالع على تكلفة الخدمات واالجراءات الطبية التي ستقدم وعلى وجه ال•

ة الحق في الحصول على رأي ثاني حول الحالة الصحية دون المساس بالرعاية الطبية المقدم•
.للمرضى وضمن التعليمات الخاصة بذلك

ع مراعاة الحق في الوصول الى المعلومات الطبية المتعلقة بنوع ونتائج الخدمة المقدمة للمرضى، م•
.  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الساري المفعول في المملكة

قة من في حالة إشراك المرضى في أنشطة البحث العلمي فأنه يحق للمريض التأكد من وجود مواف•
.البحثبلجان المستشفى على اجراء البحث والحصول على نسخة من اقرار الموافقة على المشاركة 

عةحقوق المريض وعائالتهم في مستشفى الجام



عةالجامحقوق المريض وعائالتهم في مستشفى قائمة 

.إلى الرعاية المناسبة والحصول عليها بأفضل السبل المتاحةالوصول •

.الحصول على العالج المناسب وتخفيف آالمك بالطرق المالئمة•

الحق في رفض العالج أو اإلجراء الطبي او الخروج من المستشفى ضمن سياسة•

.المستشفى في ذلك

يمة بما للمرضى الميؤوس من شفائهم أو الذين هم في حالة احتضار الحق بالمعاملة الكر•

.عائالتهمفي ذلك الحق بالحصول على احترام االحتياجات االستثنائية لهؤالء المرضى و

بلغة أعالم المرضى بطبيعة الرعاية واإلجراءات الطبية المقدمة لهم بطريقة مبسطة و•

.الطبيةمفهومة والمشاركة في القرارات المتعلقة بها اال في الحاالت الطارئة وللضرورة

و نقل إعطاء الموافقة الكتابية مسبقا قبل اجراء أي عملية جراحية او منظار او تخدير ا•

افة الدم ومكوناته أو أية إجراءات أخرى تتطلب ذلك، وذلك بعد حصول المرضى على ك

المخاطر المعلومات التي تضم الفوائد المرجوة من ذلك اإلجراء والبدائل المتوفرة وكافة

(.إن وجدت)المحتملة 

ن والحالة الحصول على رعاية طبية مناسبة بدون تمييز مبني على العمر والجنس والدي•

. االجتماعية او اي احتياجات خاصة



المعايير المطلوبة لكوادر الشركات 
المطلوبة المعايير

ب ان التخدير والعناية الجراحية والتي تتطلمعايير

ات الكادر الخارجي المتواجد اثناء عملية وضع الزرع

مثال في حاالت عمل ) الجراحية ان يكون مؤهل

.(معاييرة للجهاز 

ASC.7.4Surgical care that includes the 
implanting of a medical device is planned 
with special consideration of how standard 
processes and procedures must 
be modified.
Qualifications and training of any outside 
technical staff required during the implant 
procedure
(for example, the manufacturer’s 
representative  who may be required to 
calibrate the device);

امج تدريب وموهالت الكوادر تتطلب عمل برنمعايير

تعريفي للكوادر المتعاقدة مع المستشفى 

SQE7Contract workers are oriented to the 
hospital, to the department or unit to which 
they are assigned, and to their job 
responsibilities and any specific assignments



ال يقوم علىإن النجاح
وأنظمة سيئة , متميزينأشخاص

النجاح أساسه
وأشخاص عاديون, أنظمة متميزة

و األنظمة المتميزة
أساسها برامج ضمان الجودة


