المحاضرة العاشرة

المستشفى :وظائفه ،ه ليتة التنظ م ة ،قواعد وضوا

التنظ م

قمنا شرح عدة مفاه م في المحاضرات السا قة ان أخرها شرح م ونات نظام الرعا ة الصح ة ومستو اتﻬا

ومفاه م الرعا ة الصح ة حسب منظمة الصحة العالم ة و يف يتم تحقي العدالة في الرعا ة الصح ة.
واﻵن سوف نتقل إلى شرح المستشفى و ف ة تنظ مه

تشف ات وم ٍ
شاف وهو اسم م ان من استشفى  /استشفى بـ و عني
اللغة العر ة ُمستَشفى (:اسم( الجمعُ :م ْس َ َ
َ
ِ
لﻼستشفاء و اللغة اﻻن ليزة ) (Hospitalتأتي الكلمة من الﻼتين ة ) (hospitiumهوسبيتيوم وهي
م ان

لمة مذ ورة ثي ار في اﻷدب من القرن الخامس فصاعدا .تارخ اً انت لمة هوسبيتيوم تعني شيئا مختلفاً

تماما عما هو مصطلح مستشفى حديث حال ا حيث انت تعني م اناً ﻻستق ال الغراء والحجاج.

مفهوم المستشفى

عتبر المستشفى العمود الفقر ﻷ

نظام صحي ،وذلك لقدرته على توفير افة أنواع الرعا ة الصح ة وهو

ما تعجز عن تقد مه أ مؤسسة صح ة أخر  ،الوحدات الصح ة ،اﻷقسام اﻹستعجال ة وغيرها .فالمستشفى
هو الم ان المفضل النس ة للمرض لتلقي العﻼج ،وم ان العمل المفضل للطبيب و اقي القو العاملة

اﻹستشفائ ة اﻷخر  ،ما عتبر الواجهة الحضارة التي تبرز تقدم البلد الصحي والعلمي واﻹجتماعي.ولم تب

مجاﻻت المستشف ات مقتصرة على اﻷنشطة التقليد ة مثل الطب والعﻼجٕ ،وانما تعددت لتص ح مراكز لتعل م

وتدر ب افة المهن الصح ة اﻷخر  ،اﻹضافة إلى ونها أص حت مراكز لﻸ حاث العلم ة الطب ة ،ولهذا

أص حت المستشف ات في العصر الحديث مميزة من حيث التسيير والتنظ م والخدمات واﻷهداف  20 .وقد
قدمت عدة تعارف للمستشفى منها أن المستشفى هو ع ارة عن:

وقد عرفت جمع ة المستشف ات اﻷمر ة )  (American Hospital Associationالمستشفى أنه »
مؤسسة تحتو على جهاز طبي منظم ،يتمتع بتسه ﻼت طب ة دائمة تشمل على أسرة للمرضى الداخليين

وخدمات طب ة تشمل خدمات اﻷط اء والتمرض ) (Nursingوذلك من أجل إعطاء المرضى التشخ ص
والعﻼج الﻼزمين.
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ما عرفته منظمة الصحة العالم ة ) (World Health Organisationأنه » جزء أساسي من تنظ م

اجتماعي طبي وظ فته تقد م رعا ة صح ة املة للس ان عﻼجا ووقا ة وتعل ما و حثا ودراسة وتمتد ع اداته

الخارج ة إلى البيوت ،ما عمل مر ز لتدر ب القو العاملة الصح ة والق ام ب حوث إجتماع ة حيو ة «
خصائص المستشفى:

إن المستشفى هو ظاهرة معقدة في الحق قة ،فهو مؤسسة إقتصاد ة ،إجتماع ة ،بيولوج ة ،طب ة...تنتج فيها
الكثير من المعلومات ،وتتعدد اله اكل والمسؤول ات ،موضوعا وهدفا .ولهذه اﻷس اب الذات فإن للمستشفى
مجموعة من الخصائص والتي تميزه عن غيره من المنظمات ومن هذه الخصائص ما يلي:

 - 1يوصف المستشفى التعقيد ،ونه قوم على ترتي ات تنظ م ه معقدة ﻹختﻼف أهداف ومسؤول ات الجماعات

المهن ة العاملة ف ه ،اﻷمر الذ يؤد إلى صعو ة في التنسي بين تلك الجماعات المتفاوتة على المستو ين

الثقافي والوظ في ،وللحساس ة الناجمة عن طب عة العمل الذ

مس ح اة اﻹنسان ،وما يت ع ذلك من توتر

نفسي وجسد طوال فترة العمل .مما يزد في تعقيد نظام المستشفى ،بإعت ار أن هذه اﻷمور ﻻ تدخل ضمن

إطار الترتي ات التنظ م ة التي قوم عليها.

 - 2يتميز المستشفى بنظام خدمة مستمرة على مدار الساعة.

 - 3يتسم المستشفى أنه نظام يتألف من عناصر إنسان ة لديها القدرة على التفاعل والتعاطف واﻹتصال

الجيد ،إلى جانب القدرة على تشخ ص وحل المش ﻼت المعني
 - 4يتميز المستشفى صعو ة ق اس وتحديد مخرجاته.

 - 5حتاح العمل في المستشفى إلى درجة عال ة من التخصص.

 - 6يتميز المستشفى بإزدواج ة السلطة  -سلطة الجهاز اﻹدار وسلطة الجهاز الطبي -التي قد تنشأ عنها

مشاكل تنس ق ة،وعدم الوضوح في أدوار العاملين.
 - 7يتميز المستشفى بنظام دقي ف ما يتعل

المهن الطب ة والخدمات اﻹدارة وغيرها من أقسام المستشفى،

التي تتضافر في العمل من أجل تحقي ٕوابراز أهدافه.

 - 8من خصائص العمل في المستشفى نقص أو إنعدام الحراك أو التبدل الوظ في ،حيث ي قى العامل في
نفس حقل التخصص الذ

يلتح

ه .فالممرضة مثﻼ ت قى في حقل التمرض مادامت تحمل مؤهﻼ لذلك،

وهذا ما سبب تدرجا ط ق ا يثير الصراع بين الصفوة الفن ة واﻹدارة ،و ين العاملين في المستشفى.

السلطة اﻹدار ة في المشافي
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ترتكز المؤسسة على سلطة تهتم الق ام عدة أنشطة لتحقي أهدافها وضمان السير الحسن لمصالحها ،و قتضي

هذا وجود هيئة إدارة تتر ز على هذه السلطة .وهناك رئ س لهذه الهيئة اﻹدارة ،والذ قد ون مدي ار عاما

أو مدي ار فرع اً حسب حجم ونوع ة نشا المؤسسة .وهو يتمتع بهذه السلطة التي ستمدها من الوظ فة التي
شغلها ومن الم انة التي حتلها في المؤسسة ،حيث تخول له الح في التصرف والتوج هٕ ،واتخاذ الق اررات.
وهي صلة دائمة بين الرؤساء والمرؤوسين ،الذين يخضعون لها ﻷنها قانون ة وشرع ة ،وهذه السلطة تسمى

السلطة اﻹدارة ،وﻻ م ن ﻷ مؤسسة أو منظمة أن تنش بدونها.

وتعتبر السلطة اﻹدارة في أ منظمة أو مؤسسة مفتاح العمل اﻹدار  ،والسلطة العل ا فيها هي الوحيدة التي

تتمتع ح إتخاذ الق اررات وترتكز في يد الرئ س ،مدير عام ان أم مديرفرعي  ،وهو ح يخول له القانون

ط قا لوظ فة التوج ه والق ادة والتسيير ،والتي شغلها عن طر

إصدار ق اررات" .والسلطة اﻹدارة هي السلطة

التي تقود وتسير المؤسسة حيث تقوم بتحديد أهدافهإ ،واخت ار الس اسة والوسائل والبرامج ،واﻹجراءات الﻼزمة

للوصول إلى هذه اﻷهداف.

ما تقوم مراق ة سير العمل وف الخطة الموضوعة ،وتقوم بتقي م أداء أفرادها والح م عليهمٕ ،واتخاذ اﻹجراءات

الكفيلة والﻼزمة لم افئتهم أو عقابهم ،حسب ما قتض ه سلو هم في العملٕ .واذا نظرنا إلى المستشفى ،نجد

أنها تتضمن نمطين من اﻹدارة ،وهذا ما ضفي عليها طا ع الخصوص ة وهما :اﻹدارة اﻹدارة واﻹدارة الطب ة.

 -1اﻹدارة اﻹدار ة

وهي التي تتولى أعمال إدارة اﻹهتمام العاملين في المستشفى و ل ما يتعل بهم والق ام اﻷعمال المال ة

والحسا ات للمستشفى ٕوادارة البن ة التحت ة من م اني وتجهيزات مختلفة وتأمين ل ما تحتاجه المستشفى من
خدمات سواء انت تتعل الص انة أو الغسيل او اﻹطعام وغيرها .وعادة ما تكون تا عة للمدير اﻹدار في
المستشفى

 -2اﻹدارة الطب ة

هي اﻹدارة المسؤولة عن إدارة العﻼج وتقد م الرعا ة الصح ة وضمان الخدمات الطب ة ،اﻹضافة إلى التوج ه

ونشر الوعي الصحي لد

اﻷفراد المراجعين للمستشفى.وتتكون اﻹدارة الطب ة من مدير طبي يت ع له رؤساء

اﻷقسام الطب ة المختلفة الموجودة في المستشفى .وهي المسؤولة عن تأمين الكادر الطبي والتمرضي في
المستشفى.

والغرض من وجود هذين النمطين من اﻹدارة داخل المستشفى ،هو توفير أخصائيين لكل النواحي الخاصة
المستشفى ،سواء انت هذه النواحي عﻼج ة ،خدمات ة أو حساب ة ،لضمان السير الحسن للعمل بداخلها.

و م ن وصف أساليب التسيير لد السلطة اﻹدارة في المستشفى عبر اﻷسلو ين التاليين:
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أ -اﻷسلوب التسلطي  :يتمثل هذا اﻷسلوب في أن مدير المؤسسة هو الذ

قرر ل شيء ،فأثناء ظهور أ

مش ل عود اﻷمر دائما إل ه .فمساعدوه أو مرؤوسوه الم اشرون ،قومون مهامهم ط قا لتوجيهاته ،فصاحب

هذا اﻷسلوب عتبر مرؤوس ه منفذين فق  ،ول س مساعدين .فهو قضي وقتا بي ار في مراقبتهم ومتا عة
نشاطاتهم ،و التالي ﻻ تكون لهم أ

م ادرات شخص ة ،ﻷنهم ﻻ ستط عون أن قدموا ل ما لديهم .وهذا

اﻷسلوب ﻻ سمح السير الناجح للمؤسسة ،ﻷنه قضي على الم ادرات الفرد ة والجماع ة للمرؤوسين ،ما أن
مدير المؤسسة مع تطور هذه اﻷخيرة وتوسع نشاطاتها ،ص ح غير قادر على أن يهتم

ل اﻷمورفيها ،لذا

ص ح مجب ار على تفو ض جزء من سلطته لمرؤوس ه وذلك بتوزع عض المهام عليهم ،و التالي فإنه يتبنى

أسلوب اﻹدارة التعاون.

ب -أسلوب اﻹدارة التعاون :في هذا النم

قوم رئ س المؤسسة بتفو ض جزء من سلطته لمساعد ه ،حيث

يوزع عليهم عض المهام ،ف ص ح ل واحد منهم مسؤوﻻ على قطاع أو مصلحة معينة ،و التالي ص ح ذا

إستقﻼل ة في إتخاذ الق اررات التي تتماشى والمهام المو لة إل ه ،ط قا للخطة العامة التي تحددها السلطة
اﻹدارة.و ص ح رئ س المؤسسة ستعين بإرشادات ونصائح مساعد ه ،و ستشيرهم قبل إتخاذ أ

قرار ،مما

سمح له الحصول على معلومات أكثر حول ما يدور في المؤسسة ٕوا صال ق ارراته إلى القاعدة صورة فعالة
وسرعة .و ل هذا يؤد إلى تناس الجهود ،وهذا اﻷسلوب الذ يتجسد من خﻼل مجلس إدارة المؤسسة
اﻹستشفائ ة ،بإعت اره اﻷداة لصنع القرار ف ه ،و إعت اره الهيئة المخول لها ذلك قانونا.

اتخذت المستشف ات مفهومها المعاصر أش اﻻ متعددة وأٌطل عليها مسم ات متنوعة عبر العصور المختلفة

وقد انت البدا ة في الحضارة اﻹغرق ة سنة  1200قبل الم ﻼد تعرف المستشفى أنه
وظائف المستشفى

م ن إيجاز الوظائف اﻷساس ة للمستشف ات فى ثﻼث وظائف أساس ة:

 (1الرعا ة الطب ة والصح ة وهي افة الخدمات التشخ ص ة والعﻼج ة والتأهيل ة واﻻجتماع ة والنفس ة التخصص ة
التي تقدمها المشافي في اﻷقسام الطب ة والطب ة المساندة وما يرت

وظ ف ة وتحاليل وخدمات تمرض ة ٕواسعاف ة وصيدﻻن ة.

بها من فحوص مخبرة واستقصاءات

 (2التعل م والتدرب .عنى بتطو ر مهارات جم ع العاملين الطبيين وغير الطبيين في المستشفى عن طر التعل م
والتدرب المستمر ﻻكتسابهم المهارات الصح ة والطب ة الجديدة وغيرها .وتعبر المشافي ما تحتو ه من تجهيزات
وأماكن متخصصة للتعل م من أهم مراكز التدر ب خاصة في المشافي الجامع ة

 (3ال حوث الطب ة واﻹجتماع ة .تسهم المستشفيات بشكل أو بآخر من خﻼل ما تحتويه من مخابر وأجهزة
وتجهيزات طب ة وسجﻼت طب ة وحاﻻت مرض ة معينة و وادر شرة تخصص ة مهن ا في توفير بيئة مﻼئمة
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لﻸ حاث الطب ة واﻻجتماع ة والعلم ة والصح ة في مختلف مجﻼت التشخ ص والعﻼج والصحة العامة
واﻷدو ة.

تصنيف المستشف ات

م ن تصنيف المستشف ات حسب عدة معايير منها مع ار الملك ة والت ع ة اﻹدارة ومع ار التخصص أو نوع

الخدمة التي قدمها المستشفى أو على أساس الحجم أو الطاقة اﻻست عاب ة أو متوس اﻹقامة في المستشفى.

ولعل المع ار اﻷكثر شيوعا هو تصنيف المستشف ات وفقا لمع ار الملك ة والت ع ة اﻹدارة حيث تقسم إلى
مجموعتين هما:

 -1المستشف ات الح وم ة وهي المستشف ات التي تملكها وتديرها اﻷجهزة الح وم ة المختلفة من و ازرات وهيئات
ومؤسسات عامة وف

أسس وقوانين ح وم ة تح م سير عملها وتشمل المستشفيلت العامة والمستشف ات

التخصص ة والمراكز الصح ة والمستوصفات والمستشف ات الجامع ة

 -2المستشف ات الخاصة :تكون مملو ة ﻷفراد أو لهيئات دين ة أو لجمع ات خيرة أو دين ة أو لشر ات خاصة
وتدار حسب نم اﻹدارة المت ع في القطاع الخاص وتقسم إلى:

 .aمستشف ات أسماء أصحابها

 .bمستشف ات الجمع ات غير الح وم ة
 .cمستشف ات استثمارة

الﻬ ل ة التنظ م ة للمشفى

تشير اله ل ة التنظ م ة إلى المستو ات اﻹدارة داخل المستشفى وتساعد في فهم التسلسل الق اد في المستشفى

وتتنوع البنى التنظ م ة من مستشفى ﻷخر حيث تكون البن ة التنظ م ة معقدة في المشافي الكبيرة وأكثر ساطة
في المستشف ات الصغيرة و تم تجم ع اﻷقسام الطب ة طرقة تساعد على تحقي

فاءة وفعال ة المستشف ات

و تم التجم ع النظر إلى تطاب المهام ولعل التجم ع اﻷكثر شيوع ا هو التجم ع الفئو التالي:

 .1اﻷقسام اﻹدارة

 .2أقسام المعلومات ة والتقن ة
 .3اﻷقسام العﻼج ة

 .4اﻷقسام التشخ ص ة

 .5اﻷقسام الداعمة أو المساندة
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أوﻻً :اﻷقسام اﻹدارة

تضم اﻷقسام اﻹدارة مجموعة من العناصر التي تطب قواعد اﻹدارة في المستشفى وهي:

 .1المدراء :المدير العام -معاوني المدير العام – المدراء التنفيذيون ورؤساء الدوائر.
 .2اﻹدارون المشغلون للمستشفى

 .3اﻹدارة المال ة ٕواعداد الموازنات والحسا ات
 .4تخط

ورسم استراتيج ات المستشفى

 .5إدارة العﻼقات العامة

ثان اً :أقسام المعلومات ة والتقن ة

و تشمل التوثي ٕواجراءات اﻷتمتة وتضم:

 .1قبول المرضى

 .2إعداد الصرف ات والفواتير
 .3السجﻼت الطب ة

 .4نظام معلومات المستشفى
 .5الثقافة الصح ة
 .6الموارد ال شرة

ثالثاً :اﻷقسام العﻼج ة

تضم اﻷقسام الطب ة التي تقدم العﻼج للمرضى وهي :العين ة -النفس ة – أمراض الجهاز الحر ي – اﻷمراض

الصدرة والتنفس ة – أمراض القلب -اﻷمراض الهضم ة -اﻷمراض العصب ة – أمراض الكل ة – أمراض

الدم -أمراض الغدد الصم – اﻷمراض الجلد ة -اﻷمراض الجراح ة -أمراض اﻷذن واﻷنف والحنجرة -اﻷورام-
المعالجة الفيزائ ة والتأهيل الصحي – التغذ ة -الطب الراضي -الصيدل ة -خدمات التمرض.
ار عاً :اﻷقسام التشخ ص ة

تضم اﻷقسام التي تعنى بتحديد أس اب المرض وهي أقسام المخبر -التصو ر الطبي -الخدمات اﻻسعاف ة

خامساً :أقسام الخدمات الداعمة
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تقدم الدعم والخدمة للمستشفى أكمله وتشمل:

 .1خدمات اﻹمداد وتعني بتزو د المستشفى المواد والتجهيزات وتجهيز المستودعات والحفا على المخزون
 .2التكنولوج ا الطب ة الحيو ة وتهتم التجهيزات الطب ة وص انتهاو الحفا عليها.
 .3خدمات الص انة وتهتم الحفا على المستشفى ونظافة بيئته.
 .4نظام التغذ ة والنقل
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مثال لﻬ ل تنظ مي ﻷحد المستشف ات الجامع ة
مجلس اﻹدارة
المدير العام
دائرة الرقابة على اﻷداء

دائرة الجودة و اﻻعتمادية
معاون المدير للشؤون اﻹدارية و المالية

معاون المدير للشؤون الطبية
اﻷقسام الطبية

دائرة التخطيط و اﻻحصاء

دائرة الموارد البشرية
الدائرة المالية و الحسابات
الدائرة الفنية
دائرة نظام المعلومات
الدائرة القانونية

دائرة الخدمات و اﻻمداد

قسم الداخلية العامة

دائرة التسويق و العﻼقات
العامة و اﻻتصاﻻت

قسم المخبر

دائرة القبول و السجﻼت
الطبية

قسم العظمية

دائرة التعليم و البحث

قسم العناية المشددة

شعبة التمريض

قسم النسائية و التوليد
اﻻﻻلنسائية
اﻷطفال
قسم

قسم الكلية
الصناعية
قسم العصبية

شعبة التعقيم

قسم أذن أنف حنجرة

قسم النفسية

قسم اﻷشعة

قسم العينية

قسم القلبية

قسم الصدرية

قسم الجلدية و الحروق

4

كلية الطب

التخدير و اﻻنعاش

شعبة الصيدلة

شعبة الجراحة التجميلية

قسم الهضم ية

شعبة الجراحة االعصبية

قسم الجراحة

شعبة الجراحة العامة

قسم اﻻسعاف

قسم الهضمية

شعبة الجراحة العظمية

شعبة الجراحة البولية
البوليةالعصبية العصبية
شعبة الجراحة القلبية

شعبة الجراحة الصدر ية

النظام الداخلي للمستشفى

عد النظام الداخلي للمستشفى اﻹطار القانوني الحق قي للمستشفى وهو حدد قواعد التشغيل الخاصة المستشفى

ف ما يتعل

التنظ م اﻹدار والطبي اﻹضافة للترتي ات الخاصة المتعلقة الموارد ال شرة الطب ة وغير الطب ة

و ذلك الترتي ات الخاصة المتعاملين مع المستشفى أو المستخدمين له.و جب أن يتطاب محتواه مع القوانين
الناظمة و قدم النظام الداخلي على ش ل أقسام وأبواب وفصول متضمنة مجموعة مواد

و ف ما يلي نعرض نموذجاً لنظام داخلي م ن أن مثل الوجه اﻷكثر وجوداً لﻸنظمة الداخل ة في معظم
المشلفي العالم ة:
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مقدمة

القسم اﻷول :الترتي ات العامة

ال اب اﻷول :التعارف

ال اب الثاني :التنظ م اﻹدار للمستشفى
الفصل اﻷول م اد

إدارة المستشفى

الفصل الثاني :ق ادة ٕوادارة المستشفى

 مجلس اﻹدارة

 المدير العام للمستشفى

 معاون المدير العام للشؤون اﻹدارة
 معاون المدير للشؤون الطب ة
 المناو ة اﻹدارة

الفصل الثالث أعضاء جهاز الح طة والصحة والسﻼمة المهن ة

 لجنة الصحة والسﻼمة المهن ة واﻷمن الصناعي وحما ة
 بيئة العمل

 لجنة الكفاح ضد العدو أو اﻻنتانات الم تس ة من المستشفى
 لجنة الكفاح ضد اﻷلم

الفصل ال ار ع :تنظ مات العﻼج



البنى الطب ة والصيدﻻن ة والسن ة



النشاطات الطب ة واستمرارة الخدمة






تصنيف الكادر الطبي الصيدﻻني وطب اﻷسنان

استمرارة العﻼج

الزارة الطب ة اليوم ة

الترتي ات المتعلقة برؤساء الشعب
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خطة الشع ة



خدمات التمرض




الترتي ات المتعلقة اﻷط اء المق مين في المستشفى
دائرة نظام المعلومات الطبي

ال اب الثالث :الترتي ات المتعلقة اﻷمان

الفصل اﻷول :طب عة وتطبي قواعد اﻷمان
الفصل الثاني :اﻷمان العام

الفصل الثالث :أمان ا لتشغيل

 ال حث والتح م المخاطر
 المناو ة الفن ة

 سجل اﻷمان من الحر

 الفصل ال ار ع :امن المعلومات ة
 اﻻتصال الش ة

الفصل الخامس :جاهزة المستشفى في الحاﻻت العاد ة واﻻستثنائ ة
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القسم الثاني

الترتي ات المتعلقة اﻻستشارات والقبول واﻹقامة وخروج المر ض

ال اب اﻷول :استق ال وقبول المرضى

الفصل اﻷول :نماذج استق ال وقبول المرضى

 استق ال المرضى


تيب اﻻستق ال

 القبول في حالة اﻹسعاف

 إعﻼم عائلة المرض أو الجرح المقبول في اﻹسعاف
 نقل المرض إلى مستشفى أخر أكثر مﻼئمة
 تحديد شخص ذو ثقة

 رفض المرض القبول في المستشفى
 وضع اﻷش اء في اﻷمانات
 اﻻستشارات الخارج ة

 اﻻستشارات المتعلقة القاصر غير المراف
 إض ارة المرض

 حقوق المر ض الحصول على المعلومات الطب ة التي تخصه
ال اب الثاني :شرو إقامة المرض في المستشفى
الفصل اﻷول :الم اد

 القواعد العامة

 خدمة الوج ات

التي تح م اﻹقامة

 القواعد المتعلقة الزوار

ال اب الثالث  :خروج المرض

الفصل اﻷول  :شرو الخروج

 إذن الخروج

 أش ال الخروج

 خروج المرض ضد أر الطبيب
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القسم الثالث:

الترتي ات المتعلقة العاملين في المستشفى
ال اب اﻷول :الم اد اﻷساس ة

الفصل اﻷول :الم اد العامة للخدمات في المشافي

 استمرارة تقد م الخدمة

 الح اد ة في تقد م الخدمة

 احترام المرض وح اته الخاصة

الفصل الثاني :السر الطبي

 السر الطبي مسؤول ة عامة وجماع ة
 شرو احترام السر الطبي

ال اب الثاني :الترتي ات المتعلقة العاملين الغير الطبيين

 أصناف العاملين غير الطبيين
 المتا عة الصح ة للعمال

ال اب الثالث :م اد حسن سير العمل المهني

الفصل اﻷول :م اد العمل لكافة العاملين

 المواظ ة والدقة في الحضور والعمل
 الغ اب

 تنفيذ التعل مات الواردة

 التصرح عن الخلل الوظ في

 الفصل الثاني :سلوك ول اس العاملين في المستشفى
 الترتي ات المتعلقة العنف في العمل
 ضرورة ارتداء ل اس صح ح
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 تحديد هو ة العاملين في المستشفى

 الحفا على الحالة الجيدة للبناء واﻷجهزة
ال اب ال ار ع شرو وأصول ٕواجراءات التعيين ٕواسناد الوظائف
الفصل اﻷول :الشهادات والمؤهﻼت المطلو ة للعمل
الفصل الثاني :جدول اﻷجور و دء التعيين

الفصل الثالث :الشرو العامة والخاصة للتعيين ٕواسناد الوظائف
الفصل ال ار ع :التعيين اﻻستثنائي
الفصل الخامس :التمرن

الفصل السادس :حقوق العاملين
الفصل السا ع :الو الة

الفصل الثامن :قواعد وأسس اﻻستخدام المؤقت والتعاقد

الفصل التاسع :التعاقد مع الخبراء اﻷخصائيين والمهنيين
ال اب الخامس توصيف الوظائف المتشابهة في طب عتها ومهامها
الفصل اﻷول :الوظائف اﻹدارة
الفصل الثاني :الوظائف المهن ة
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القسم ال ار ع:

الﻬ ل التنظ م للمستشفى
ال اب اﻷول :مديرة الشؤون اﻹدارة
الفصل اﻷول :المهام

الفصل الثاني :الم ونات

 الموارد ال شرة .
 اللوازم والعقود.

 الشؤون اﻹدارة.
 الخدمات .

 الشؤون القانون ة

ال اب الثاني :مديرة الشؤون المال ة:
الفصل اﻷول :المهام

 المحاس ة

الفصل الثاني :الم ونات

 الموازنة

 الخزنة والحسا ات خارج الموازنة
ال اب الثالث :مديرة التخط

الفصل اﻷول :المهام

 التخط

 اﻹحصاء

الفصل الثاني :الم ونات
واﻻقتصاد.

ال اب ال ار ع :المديرة الفن ة.
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 الفصل اﻷول :المهام

 الفصل الثاني :الم ونات
 اﻷجهزة الطب ة
 الكهراء

 الم ان ك

 الص انة العامة
ال اب ال ار ع :مديرة نظام المعلومات:
الفصل اﻷول :المهام

الفصل الثاني :الم ونات

 نظام المعلومات الطبي
 نظام المعلومات اﻹدار

 نظام المعلومات الخدمي

 الص انة لنظام المعلومات

ال اب الخامس :مديرة التمرض
الفصل اﻷول :المهام

الفصل الثاني :الم ونات

 رؤساء التمرض
 الممرضين

 مساعد الممرضين

ال اب السادس :مديرة ال حث العلمي والتعل م المستمر
الفصل اﻷول :المهام

الفصل الثاني :الم ونات
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 التعل م المستمر للكادر الطبي.

 التعل م المستمر للكادر اﻹدار .

ال اب السا ع :مديرة الجودة والرقا ة على اﻷداء
الفصل اﻷول :المهام

الفصل الثاني :الم ونات

 الجودة الطب ة

 الجودة اﻹدارة
 الرقا ة الداخل ة

إضافات مدرس المقرر
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