جامعة اليرموك

الخطة الدراسية لبرنامج الدبموم الميني
ادارة المستشفيات والخدمات الصحية

أىداف البرنامج:
 -رفد القطاع الصحي من مستشفيات وعيادات ومختبرات ومراكز صحية باالكوادر المهىماة لمعمال فاي مجاال الشاهون ا دارياة سكعماال ساكرتاريا

المحاسبة العالقات العامة االستقبال .......الخ).

 إكساب المشاركين الميارات والمعارف في كعمال السجالت الطبية والمعمومات ا لكترونية. تعريف المشاركين بالمفاىيم األساسية لمرعاية الصحية وا دارة الصحية. تعزيز معارف المشاركين في فيم وتحميل العممية ا دارية والنموذج االدارى في المستشفيات. صقل قدرات المشاركين في تحميل ودراسة محيط المنظمة الصحية. -تنمية ميارات المشاركين في ممارسة كدوارىم ا دارية بكفاءة وفاعمية.

الفئو المستيدفو:


الناجحين في الثانوية العامو والذين لم يحالفيم الحظ الكمال دراستيم الجامعية ويرغبون بالحصول عمى شياده دبموم
تدريبي.



الذين لم يحالفيم الحظ في النجاح في الثانوية العامو ولدييم الرغبة في الحصول عمى ميارات ادارية تهىميم لمعمل في
سوق العمل المحمي.



العاممون في ىذا المجال والراغبين بتطوير مياراتيم االدارية والفنية.
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جامعة اليرموك
وصف مساقات برنامج الدبلوم الميني في
ادارة المستشفيات و الخدمات الصحية

الفصل األول
.1

مبادئ في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

يتناول ىذا المساق العممية ا دارية في التنظيمات الصحية المتعددة الوظائف بما فييا المفاىيم والمبادىء واألدوارالتنظيمية واالدارية

وتطبيقيا عمى المهسسة الصحية .و يبين االتجاىات المستقبمية الدارة الخدمات الصحية عمى ضوء التغيرات المتسارعة والمتوقعة في بيئة
المدير الصحي.
كما تركز ىذه المادة عمى ادارة وتنظيم المستشفى العام باعتباره المركز الرئيسي لصحة المجتمع المحمي مع التركيز عمى المفيوم
الحديث لممستشفى واألنظمة واألنشطة ا دارية والواجبات والمسهوليات المناطة فيو ،والعالقات المكانية والوظيفية في دوائر المستشفى.

ويعرف بالنظام الصحي األردني ومهسساتو والخدمات الصحية المختمفة واىدافو.
.2

السلوك التنظيمي في المنشات الصحية

ىذا المساق يتناول تحميل سموك المنظمات الصحية من خالل دراسة السموك الفردي لمعاممين فييا وكذلك السموك الجماعي لما ليذه

السموكيات من تأثير عمى فعالية المنظمة ومستقبميا كما كن معدالت األداء في كية منظمة يعتمد ويتوقف عمى تفاعل كافة العوامل

السموكية لألفراد واتجاىاتيم وشخصياتيم وكيفية إشباع دوافعيم المتعددة وال يأتي ذلك إال من خالل توافر القيادات ا دارية القادرة عمى

تحقيق ا تصاالت الكاممة داخل إدارت المنظمة .وييتم كذلك بدراسة العوامل البيئية واثرىا في السموك التنظيمي.

لذا توضح ىذه المادة الركائز واألبعاد والمستويات الثالث األساسية لمسموك التنظيمي وىي :البعد الفردي سا دراك القيم التعمم

الشخصية االتجاىات الدافعية) – البعد الجماعي سىيكمية الجماعة الجماعات الرسمية وغير الرسمية) -البعد التنظيمي سالييكل التنظيمي
واالتصال القيادة والحفز) بيدف كن تكون دراسة السموك ا نساني داخل المنظمات صحيحة ومتكاممة.

.3

ادارة المعلومات والسجالت الطبية

تناقش ىذ ه المادة تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعمومات لدعم واتخاذ الق اررات االدارية والطبية في مجال الرعاية الصحية .كما

تكز ىذه المادة عمى السجالت الطبية كونيا حمقة الوصل ومصدر المعمومات االساسي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية فيي تهكد عمى
اىمية السجالت الطبية في عممية الرعاية الصحية لممرضى وتستعرض اىمية الممف الطبي من الناحية القانونية والحاجة الى اعمال

التحسين في محتوى وطرق التخزين وسرية المعمومات الصحية.

كما تستعرض كىمية السجالت الطبية ودورىا في ادارة المستشفيات والمهسسات الصحية  .وكذلك تنظيم قسم السجالت الطبية

وادارتو ومحتويات السجل الطبي والنماذج االساسية والخاصة والبيانات والمعمومات الطبية وغير الطبية التي يتضمنيا ونظم الفيرسة
والترقيم والحفظ والتصنيف ومجاالت استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللي في السجل الطبي.

.4

المصطلحات الطبية والتحليل اإلحصائي للخدمات الصحية

يتناول ىذا المساق المصطمحات االنجميزية الطبية والصحية وا دارية المستخدمة في مجال العمل ويشمل ذلك المفردات

والمصطمحات المتعمقة باألمراض والعمميات الجراحية وترجمتيا العربية وتوضيح معانييا ومفاىيميا.

وكذلك يتطرق ىذا المساق الى مفيوم ونشأت وكىمية االحصاء واالحصاء الحيوي كما يبين المفاىيم األساسية لإلحصاءات التي

تشمل طرق جمع البيانات وكيفية عرضيا وتنظيميا جدوليا وبيانا .مع شرح وحساب المهشرات الوصفية واالستداللية كمقاييس النزعة
المركزية ومقاييس التشتت ومبادئ االحتماالت والتوزيعات العشوائية.

وتتوسع ىذه المادة الى مفيوم ومراحل التخطيط الصحي مع بيان اىم المعدالت والنسب المستخدمة في نظام االحصاءات الطبية لمعظم
المستشفيات.وكذلك كيفية اعداد التقارير ا حصائية لإلحصائيات المستخدمة في المستشفات ودورىا في اتخاذ الق اررات االدارية.

 .5إدارة نظم المعلومات الصحية

تناقش ىذه المادة تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعمومات لدعم واتخاذ الق اررات االدارية والطبية في مجال الرعاية الصحية.

ويقدم ىذا المساق مدخل الى نظم المعمومات الصحية بما فييا ىيكمية و مكونات نظم المعمومات وتكنولوجيا المعمومات .ويركزعمى االنظمة
الفرعية لنظام المعمومات الصحيو مصادر المعمومات والمشاكل الشائعو في االنظمة .كذلك يتطرق الى تحديد االحتياجات المعموماتية
والمهشرات وطرق تعزيز استعمال المعمومات في اخذ القرار والتخطيط.
كما يزود ىذا المساق الطمبة بتعريف وصفي وعممي لمبادىء البيانات والمعمومات ويجري التطرق إلى التحميل المنطقي والطبيعي

ومعالجة لمبيانات لموصول إلى المعمومات من اجل تسييل اتخاذ الق اررات المتعمقو بالخدمات الصحيو من حيث االستفاده من المزايا التي

تقدميا نظم المعمومات المعتمده عمى الحاسوب من حيث السرعو والدقو والسيولو.

 .6إدارة الخدمات المساندة:

يتناول ىذا المساق الخدمات والتسييالت التي يقدميا المستشفى لممرضى عند ادخاليم كخدمات ا يواء وحيث تشمل خدمات ادخال

واخراج المرضى وتشمل الخدمات الفندقية والعامة وخدمات شهون المرضى ويتناول المساق ادارة خدمات التغذية من حيث تنظيم وادارة

قسم خدمات التغذية والعاممين فيو وتخطيط الوجبات الغذائية لممرضى والعاممين في المستشفى وتقييم الوجبات وتطويرىا وكنواع الوجبات

العالجية الخاصة والحميات الغذائية وكيفية طمب المواد الغذائية الخام ووضع مواصفاتيا وطرق توزيع الوجبات عمى المرضى والعاممين

وتجميعيا ثانية والشروط الصحية التي يجب مراعاتيا ويتناول المساق كيضا خدمات الرعاية طويمة األمد والخدمات المنزلية والمغسمو

والحركو والصيانو.

الفصل الثاني
 .1تسويق الخدمات الصحية

تيدف ىذه المادة الى التعري ف بأىمية التسويق

ووظائفو ودراسة البيئة التسويقية وسموك الشرائيين ونظم المعمومات التسويقية كما

تزود الطالب بالمفاىيم والخبرات والممارسات التسويقية في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات .كذلك يركز المقرر عمى بيان كىمية
التسويق الصحي وسموك المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات الصحية وتسعيرىا وترويجيا

وتوزيعيا.

 .2ادارة القوى البشرية

يغطااي ىااذا المساااق المفاااىيم األساسااية فااي إدارة الماوارد البشارية لمقطاااع الصااحي وعمااى جوانااب تخطاايط وتطااوير وادامااة العاااممين .كاام

وتشتمل عمى مواضيع مختمفة كالتخطيط عمى المستوى الوطني والمهسساتي تحميل وتوصيف الوظائف التوظيف واالختيار تقاويم األداء
التحفيز والرضا الوظيفي التطوير والتدريب وميارات التواصل في المهسسات الصحية.

 .3مبادئ االدارة المالية والتأمين الصحي

يتناول ىذا المساق المفاىيم االقتصادية األساسية وتطبيقاتيا في االدارة والخدمات الصحية ويتناول موضوعات رئيسية كالعرض

والطمب عمى الخدمات الصحية وخدمات المستشفيات وعالقة ذلك بالتأمين الصحي وتيدف ىذه المادة الى تزويد الطالب بالمعارف

والمعمومات واالساليب الضرورية الدارة الموارد المالية الالزمة لتشغيل المهسسات الصحية العامة والخاصة بطريقة اكثر فعالية وكفاءة عن

طريق دراسة الموضوعات مختمفة كالمبادئ المحاسبية في المستشفيات التنظيم المالي لممهسسات الصحية مصادر الدخل الخاصة

تحميل التكمفة في المستشفيات طرق تحديد اجور واسعار الخدمات الصحية االتجاىات المستقبمية في االدارة المالية .كم وتيدف ىذه

المادة ايضا إلى تعريف الطالب بمفيومي التأمين الصحي الخاص والعام والضمان االجتماعي وكىميتيا في المجتمعات المعاصرة.

 .4سياسات وقوانين وانظمة واخالقيات العمل الصحي

يقدم ىذا المساق لمطالب االدوات والتقنيات المستعممة في وضع السياسات واالستيراتيجيات الصحية وكيفية تطبيق ىذه السياسات في

المنظمات الصحية المختمفو وكثرىا عمى تقديم الخدمات الصحية ويبين كىمية التشريعات الصحية وتأثيرىا عمى المهسسات الصحي.

ويتضمن كذلك المراحل التي تمر بيا التشريعات والقوانين الصحية ومصادرىا
األمراض في المجتمع والمهتمرات الديمقراطية واالجتماعية واالقتصادية.

ومحدداتيا المختمفة مثل التكنولوجيا الطبية واتجاىات

ويقدم ىذا المساق تعريفاً بأخالقيات المينة والسموك الوظيفي مع تبيان األخالقيات الحميدة التي يجب كن يتحمى بيا الموظف

والسموكيات الغير حميدة واالنحرافات الوظيفية .كذلك يشرح واجبات الكادر الصحي والعالقات المينية والمسهوليات والواجبات.كما ويتم
التطرق إلى الصفات الشخصية والقدرات والميارات الفنية التي يجب كن تتوفر في كادر الخدمات الصحية وكىمية المحافظة عمى سرية

المعمومات الخاصة بالمريض وعالقة الكادر الصحي بالمريض والتي تعتبر القضية الرئيسة في كخالقيات المينة وتتمحور حوليا كافة
المسائل األخالقية األخرى ذات الصمة بالسموك الميني والمحظورات.

 .5ميارات االتصال:
إن القدرة عمى التواصل مع اآلخرين سواء وجيا لوجو كو من خالل العالم االفتراضي يعد واحداً من عوامل النجاح الحاسمة لكل من

الفرد والجماعة .وحيث كن كل تفاعل مع اآلخرين يحدد كيفية إدراك اآلخرين لك فإنو يشكل فرصة لتطوير الثقة وممارسة تأثير إيجابي لك

عمى اآلخرين.

اما بالنسة لمقطاع الصحي يوضح ىذا المساق كىم الميارات التي يجب االلمام بيا من قبل موظفي القطاع الصحي وخاصة اولئك

الذين عمى اتصال مباشر مع المراجعين والمرضى وكذلك لبيان كىمية ميارات االتصال في ارضاء حاجات ورغبات المرضى ودور
ميارات االتصال في عكس صوره ايجابية عن الخدمات الصحية المقدمة.

 .6ادارة الجوده في المستشفيات والخدمات الصحية

تيدف ىذه المادة لتعريف الطمبة بمفيوم الجودة في المستشفيات والخدمات الصحية وتقديم معمومات كساسية حول جاودة الرعاياة

الصحية في مواضيع مثل :التعريفات األساسية األداء في المنشآت الصحية عناصر وكسس الجودة دور الييئات والقوانين الداعماة

لتطبيق الجودة والتميز في الرعاية الصحية وضمان االمتثال لممعايير التنظيمية لضبط الجودة واالعتماد .كاذلك ساوف ياتم اساتعراض
االساليب المختمفة الالزمة لمتعرف عمى احتياجات المرضى وزيادة رضاىم عن الخدمات المقدمة في المستشفيات.

 .7التدريب العملي

ييدف ىذا التدريب الى اكساب الطالب الميارة التخصصية وصقل مياراتو باستخدام األدوات المطموبة تمام العمل الميداني بما يهىمو

لمقيام بالعمل في مجال تخصصو مستقبالً.

