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جامعة اليرموك

وصف مساق ات برنامج الدبلوم المهني في
ادارة المستشفيات و الخدمات الصحية
الفصل األول
.1

مبادئ في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

يتعرف الطالب في هذا المساق على العملية اإلدارية في التنظيمات الصحية المتعددة الوظائف والمفاهيم والمبادىء االدارية واألدوار االدارية

ضمن سياق المنظمة الصحية ،ويتناول المساق البيئة التي يعمل ضمنها المدراء الصحيون ،والمبادئ والمفاهيم التنظيمية وتطبيقها على

المؤسسة الصحية والنماذج التنظيمية الحديثة للمستشفيات ،والتعريف بالنظام الصحي األردني ومؤسساته والخدمات الصحية المختلفة
والمفهوم الحديث للمستشفى واألنظمة واألنشطة اإلدارية ،والواجبات والمسؤوليات المناطة فيه ،والعالقات المكانية والوظيفية في دوائر

المستشفى.تهدف هذه المادة على ادارة وتنظيم المستشفى العام باعتباره المركز الرئيسي لصحة المجتمع المحلي حيث تتعرض للنظام

الصحي األردني ومؤسساته وخدماته الصحية المختلفة وأهدافه مع التركيز على المفهوم الحديث للمستشفى من حيث مجلس اإلدارة ،والهيئة
االدارية والطبية ،واللجان الدائمة والمؤقتة في المستشفى .كما تتعرض هذه المادة للدوائر واالنشطة المختلفة في المستشفى من حيث ادارتها

وتنظيمها وواجباتها ومسؤولياتها والعالقات المكانية والوظيفية بين هذه الدوائر .ويهدف الى التعرف على وظائف االدارة ودور المدير
وصناعة القرار وتحمل المسؤوليات وتوزيع العمل والتخصص والتنظيم الهرمي والكفاءة الفنية والمركزية والالمركزية والنظريات
الحديثة للمنظمة والتواصل وعوائقه ،والحوافز.
.2

السلوك التنظيمي في المنشات الصحية

يسعى هذا المساق لتعريف الطالب باألبعاد والعناصر األولية للسلوك التنظيمي وبالمفاهيم،واالفتراضات والنظريات المتعلقة بهذا العلم ومدى

تطبيق هذه المفاهيم في منظمات األعمال .كما يوضح المساق الركائز واألبعاد والمستويات الثالث األساسية للسلوك التنظيمي وهي :البعد

الفردي (اإلدراك،القيم،التعلم ,الشخصية ,االتجاهات ,الدافعية) – البعد الجماعي (هيكلية الجماعة ,الجماعات الرسمية وغير الرسمية) -البعد
التنظيمي (الهيكل التنظيمي واالتصال ,القيادة والحفز) بهدف أن تكون دراسة السلوك اإلنساني داخل المنظمات صحيحة ومتكاملة .كما

يتضمن المساق دراسة العوامل البيئية واثرها في السلوك التنظيمي.

.3

ادارة المعلومات والسجالت الطبية

يتناول هذا المساق ادارة البيانات الصحية واألنظمة والقوانين التي تنظم مجال ادارة المعلومات الصحية وتحليل البيانات وتخزينها

وصيانتها والترميز الطبي ونظم الفهرسة والترقيم والحفظ والتصنيف ومعرفة الملف الطبي القانوني وعلى ماذا يحتوي من نماذج
اساسية وخاصة والبيانات والمعلومات الطبية وغير الطبية التي يتضمنها ويتناول السجالت الطبية كنظام فرعي في المستشفى
وعالقته بالنظم الفرعية األخرى وأهمي ة السجالت الطبية في ادارة المستشفيات والمؤسسات الصحية ،وكذلك تنظيم قسم السجالت
الطبية وادارته ومجاالت استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب في السجل الطبي ومجاالت تقييم وتطوير السجالت الطبية،
ولتعزيز هذه المفاهيم يتم اجراء تدريب ميداني من خالل تطبيقات ميدانية في المستشفيات أو المراكز الصحية.

.4

المصطلحات الطبية والتحليل اإلحصائي للخدمات الصحية

يتناول المساق المصطلحات االنجليزية الطبية والصحية واإلدارية المستخدمة في مجال العمل ويشمل ذلك المفردات

والمصطلحات المتعلقة باألمراض والعمليات الجراحية وترجمتها العربية وتوضيح معانيها ومفاهيمها .وتناول هذا المساق كيفية
اعداد التقارير اإلحصائية لإلحصائيات المستخدمة في المستشفات ودورها في اتخاذ الق اررات االدارية.

 .5إدارة نظم المعلومات الصحية

المساق يزود الطلبة بتعريف وصفي وعملي لمبادىء البيانات والمعلومات ويجري التطرق إلى التحليل المنطقي والطبيعي
للبيانات كما يجري العمل على معاملة البيانات للوصول إلى المعلومات كما ويصف المبادئ والطرق والتقنيات من اجل
معلوماتية فعالة ,ويشتمل المساق على تعريف الطالب بمفهوم نظم المعلومات الصحيه في المنظمات الصحيه المختلفه وكيفية
االستفاده من نظم المعلومات من اجل تسهيل اتخاذ الق اررات المتعلقه بالخدمات الصحيه من حيث االستفاده من المزايا التي

تقدمها نظم المعلومات المعتمده على الحاسوب من حيث السرعه والدقه والسهوله ،كما سيتم التعريف بانواع المعلومات التي
تخدم الغرض الصحي في المنظمات الصحبه المختلفه ،اضافه الى الجهات التي تحتاج الى نظم المعلومات الصحيه.
 .6إدارة الخدمات المساندة:

يتناول هذا المساق الخدمات والتسهيالت التي يقدمها المستشفى للمرضى عند ادخالهم ,كخدمات اإليواء وحيث تشمل خدمات
ادخال واخراج المرضى وتشمل الخدمات الفندقية والعامة وخدمات شؤون المرضى ،ويتناول المساق ادارة خدمات التغذية من

حيث تنظيم وادارة قسم خدمات التغذية والعاملين فيه وتخطيط الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين في المستشفى وتقييم
الوجبات وتطويرها وأنواع الوجبات العالجية الخاصة والحميات الغذائية وكيفية طلب المواد الغذائية الخام ووضع مواصفاتها
وطرق توزيع الوجبات على المرضى والعاملين وتجميعها ثانية والشروط الصحية التي يجب مراعاتها ويتناول المساق أيضا
خدمات الرعاية طويلة األمد ,والخدمات المنزلية ,والمغسله ,والحركه ,والصيانه.

 .1تسويق الخدمات الصحية

الفصل الثاني

تهدف هذه المادة الى التعريف بأهمية التسويق  ،ووظائفه ودراسة البيئة التسويقية وبحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية,
ويهدف المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم والخبرات والممارسات التسويقية في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات ويركز
المقرر على بيان أهمية التسويق الصحي وسلوك المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات
الصحية وتسعيرها وترويجها وتوزيعها.

 .2ادارة القوى البشرية

تهدف هذه المادة الى تزويد الطالب بالمعلوماات واالسااليب والمهاارات العاماة الضارورية فاي إدارة شاؤون الماوظفين
الصااحية واالختصاصااات المتعااددة للمهاان وكوادرهااا فااي المستشاافى  .كمااا تهاادف الااى تعريااف الطالااب علااى التطااور
الت اااريخي الدارة الق ااوى البشا ارية (ش ااؤون االفا اراد)  ،تحلي اال الوظ ااائف  ،وص ااف الوظ ااائف وتقييمه ااا  ،ادارة االجا اور
والرواتب والتعويضات  ،اختبارات االفراد  ،تقييم اداء الموظفين  ،االتصااالت  ،التادريب والتطاوير ومتابعاة التأهيال
للماوظفين  ،وصاف لمادير شاؤون االفاراد فاي المستشافيات  ،ماع التركيااز علاى خصوصاية المستشافيات والمؤسسااات
الصحية في هذه المجاالت جميعا .

 .3مبادئ االدارة المالية والتأمين الصحي

يتناول هذا المساق المفاهيم االقتصادية األساسية وتطبيقاتها في االدارة والخدمات الصحية ويتناول موضوعات رئيسية كالعرض

والطلب على الخدمات الصحية وخدمات المستشفيات وعالقة ذلك بالتأمين الصحي وتهدف هذه المادة الى تزويد الطالب

بالمعارف والمعلومات واالساليب الضرورية الدارة الموارد المالية الالزمة لتشغيل المؤسسات الصحية العامة والخاصة بطريقة
اكثر فعالية وكفاءة عن طريق دراسة الموضوعات التالية (:المبادئ المحاسبية في المستشفيات ,التنظيم المالي للمؤسسات
الصحية ,مصادر الدخل الخاصة ,تحليل التكلفة في المستشفيات ,طرق تحديد اجور واسعار الخدمات الصحية ,االتجاهات
المستقبلية في االدارة المالية) وتهدف هذه المادة ايضا إلى تعريف الطالب بمفهومي التأمين الصحي الخاص والعام والضمان
االجتماعي وأهميتها في المجتمعات المعاصرة.
 .4سياسات وقوانين وانظمة واخالقيات العمل الصحي

يقدم هذا المساق للطالب االدوات والتقنيات المستعملة في وضع السياسات واالستيراتيجيات الصحية وكيفية تطبيق هذه
السياسات في المنظمات الصحية المختلفه وأثرها على تقديم الخدمات الصحية ,ويتناول المساق أهمية التشريعات الصحية

وتأثيرها على المؤسسات الصحية ويتضمن كذلك المراحل التي تمر بها التشريعات والقوانين الصحية ومصادرها ،
ومحدداتها المختلفة مثل التكنولوجيا الطبية واتجاهات األمراض في المجتمع ،والمؤتمرات الديمقراطية واالجتماعية

واالقتصادية .ويقدم هذا المساق تعريفاً بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة ومصادر أخالقيات المهنة
واألخالقيات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الموظف ,كما وتعرف الطالب بالسلوكيات الغير حميدة واالنحرافات الوظيفية,

وواجبات الكادر الصحي ،والعالقات المهنية ،والمسئوليات والواجبات ،كما ويتم التطرق إلى الصفات الشخصية والقدرات
والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في كادر الخدمات الصحية ،وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض,
وعالقة الكادر الصحي بالمريض والتي تعتبر القضية الرئيسة في أخالقيات المهنة وتتمحور حولها كافة المسائل األخالقية
األخرى ذات الصلة بالسلوك المهني والمحظورات.

 .5مها ارت االتصال:

تهدف الى التعريف بأهم المهارات التي يجب االلمام بها من قبل موظفي القطاع الصحي وخاصة اولئك الذين على اتصال

مباشر مع المراجعين والمرضى ،وكذلك لبيان أهمية مهارات االتصال في ارضاء حاجات ورغبات المرضى ,ودور مهارات
االتصال في عكس صوره ايجابية عن الخدمات الصحية المقدمة.
 .6ادارة الجوده في المستشفيات والخدمات الصحية

تهدف هذه المادة لتعريف الطلبة بمفهوم الجودة في المستشفيات والخدمات الصحية ,وتقديم معلومات أساسية حاول
جااودة الرعايااة الصااحية فااي مواضاايع مثاال :التعريفااات األساسااية ،األداء فااي المنشااآت الصااحية ،عناصاار وأسااس
الجااودة ،دور الهيئااات والق اوانين الداعمااة لتطبيااق الجااودة والتميااز فااي الرعايااة الصااحية ,وضاامان االمتثااال للمعااايير
التنظيمية لضبط الجودة واالعتماد .كذلك سوف ياتم اساتعراض االسااليب المختلفاة الالزماة للتعارف علاى احتياجاات
المرضى وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة في المستشفيات.

 .7التدريب العملي

يهدف هذا التدريب الى اكساب الطالب المهارة التخصصية وصقل مهاراته باستخدام األدوات المطلوبة إلتمام العمل الميداني

بما يؤهله للقيام بالعمل في مجال تخصصه مستقبالً.

