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نبذة عن المركز
من نحن
المرك���ز الوطن���ي للس���كري والغدد الص���م والوراثة مؤسس���ة وطنية
تابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،يدير ش���ؤونها مجلس
مكوّن من ثالثة عش���رة عضوا ًبرئاس���ة رئيس يعينه صاحب السمو
الملك���ي األمير الحس���ن ب���ن طالل رئيس المجل���س األعلى للعلوم
والتكنولوجي���ا و عضوية كل من أمي���ن عام وزارة الصحة ،أمين عام
المجل���س األعل���ى للعل���وم و التكنولوجي���ا ،مدير الخدم���ات الطبية
الملكي���ة ،عم���داء كلية الطب في الجامعة األردنية و جامعة العلوم
والتكنولوجيا و جامعة مؤتة و الجامعة الهاشمية و جامعة اليرموك،
وجامع���ة البلق���اء التطبيقي���ة ،ورئي���س جمعي���ة العناية بالس���كري،
و ممثلين عن القطاع الخاص ،و نائب رئيس المركز.
نشأة المركز
ب���دأت فكرة انش���اء المرك���ز نهاية ع���ام 1995وأخذ إط���اره القانوني
حس���ب النظام الصادر س���نة  1996ليبدأ بتقديم خدماته بش���كل
مبدئ���ي في مستش���فى الجامعة األردنية قب���ل االنتقال إلى الموقع
الدائ���م ع���ام  .2005ي���ؤدي المرك���ز رس���الته ف���ي مج���االت الع�ل�اج
والتدري���ب والتأهي���ل والبح���ث العلمي ف���ي إطار مكافح���ة أمراض
الس���كري والغ���دد الصم والوراث���ة كما ي ُعد أحد المراك���ز األكاديمية
في الجامعة األردنية.
خدماتنا
يق���وم المرك���ز بتقدي���م خدم���ة عالجي���ة متكامل���ة للعناي���ة بمرض
السكري ومضاعفاته والغدد الصم وفق القيم المتمثلة في التركيز
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عل���ى المري���ض ورعايت���ه صحي���ا ًضم���ن منظوم���ة تكفل المس���اواة
والج���ودة حس���ب المعايي���ر العالمي���ة والمحلي���ة الت���ي يؤك���د عليها
قانون البالد وع ُرفها والدس���تور الطبي المعمول به في األردن .كما
وي ُع���د المركز الوحيد على مس���توى المملكة ال���ذي يعمل في هذه
المجاالت مجتمعة تحت سقف واحد.
يوف���ر المرك���ز مرفقا كامال للخدمات من خ�ل�ال فريق طبي متكامل
وعيادات متخصصة في الس���كري والغدد الصم والوراثة واالمراض
المصاحب���ة لها ومختبرات متطورة تش���مل عل���ى المختبرات الطبية
والوراثي���ة ومختب���رات تخطي���ط األعص���اب والدم���اغ ومختب���رات
متخصصة باألمراض التنفسية وامراض القلب وغيرها.
كما يخصص المركز عيادة متطورة للعناية بالقدم السكرية وقسم
خ���اص لألش���عة التش���خيصية والطب الن���ووي ه���ذا وباإلضافة الى
خدماتنا التغذوية والتثقيفية المميزة في مجال السكري وعالجه.
رؤيتنا
ان نكون المؤسسة المرجعية والرائدة على مستوى األردن والشرق
األوس���ط في تقديم الخدمات الصحي���ة اآلمنة والتعليمية والبحثية
ضمن معايير الجودة الوطنية والعالمية.
رسالتنا
نلت���زم بالعم���ل على الحد من انتش���ار مرض الس���كري ومضاعفاته
وأمراض الغدد الصم والوراثة وذلك بتقديم خدمات صحية مميزة
وآمن���ة من خالل كوادر مؤهل���ة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي
في بيئة يتكامل فيها تقديم الرعاية الصحية مع التعليم والتدريب
والبحث العلمي.
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قيمنا
•الرعاية المتواصلة للمرضى
•التعليم المستمر
•الجودة والسالمة

•المسؤولية المشتركة

•التعاون والعمل بروح الفريق الواحد
•المسائلة والشفافية
•الكرامة واالحترام
أوقات العمل
يبدأ المركز باستقبال المرضى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا
وينتهي الس���اعة الثالثة والنصف عصرا ًطيلة أيام األس���بوع باستثناء يوم
الجمع���ة و أي���ام العطل الرس���مية ،علما ًبأن الس���اعة الس���ابعة والنصف
صباحا ً هي ساعة بداية تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.

المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
شارع الملكة رانيا (شارع الجامعة األردنية)
مبنى رقم 212

تلفون962 )6( 5301111 :

فاكس962 )6( 5356670 :

www.ncd.org.jo//Email:info@ncd.org.jo
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الئحة حقوق المرىض ومسؤولياتهم
حقوق المريض
يلتزم المركز بتقديم الرعاية الطبية والتمريضية المتميزة والمتكاملة
لمراجعي���ه حيث أن الرعاية المتميزة تبدأ ببناء عالقة مش���تركة بين
المريض وأهله من جهة  ،وكادر المركز من جهة أخرى  .وانس���جاما
م���ع رؤية المرك���ز وللوصول الى األه���داف المنش���ودة والمتمثلة في
تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة ضمن بيئة آمنة
فإن المركز يحترم حقك كمريض في أن:

•تعام����ل بلط����ف وتتلقى رعاي����ة طبية تتس����م بالمهني����ة واالحترام
ومراع����اة خصوصيت����ك الثقافية والنفس����ية واالجتماعية في بيئة
أمنة ونظيفة تحميك من الخطر والعدوى.
•تتلق����ى الرعاية الصحية المناس����بة التي تحتاجها دون تمييز بناء
على السن أو الجنس أو الدين أو الحالة االجتماعية او اإلعاقات
او االحتياجات الخاصة.
•تع����رف هوية وكف����اءة الفريق الطبي والخدمات����ي الذي يقوم على
رعايتك وخدمتك واختيار الطبيب المعالج.
•تك���ون عل���ى عل���م بتش���خيص حالت���ك وخط���ة الع�ل�اج والخيارات
المتاح���ة والبدائ���ل الممكنة ل���ه وكذلك المضاعف���ات أو التأثيرات
الجانبي���ة المحتمل���ة للعالج ومعرف���ة تكاليف المعالج���ة التقديرية
وكذلك المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعالج.
•تكون على علم بمدى المضاعفات التي قد تحدث على حالتك الصحية.

•نضمن لك الس����رية فيما يتعلق بمعلومات����ك الصحية واالجتماعية
والخصوصية الالزمة في المحادثات والخدمات السريرية.
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•تتلقى النصيحة في التحويل الطبي في حال عدم توفر الخدمة الالزمة.

•اإلب��ل�اغ ع����ن أي مخاوف او ش����كاوى تتعل����ق بالس��ل�امة أو جودة
الرعاية المقدمة لك في المركز.
مسؤوليات المرضى
لتقدي���م خدمة ورعاية طبية أفضل نرجو من جميع مراجعي المركز
ومرافقيهم التقيد بأنظمة وتعليمات المركز التالية:
1.1االلتزام بالحضور للمواعيد في الوقت المحدد ،واتباع التعليمات
والتحضيرات الخاصة بالفحوصات لتفادي أي تأخير
2.2اتباع تعليم���ات األم���ن والس�ل�امة الخاص���ة بالمرك���ز م���ن أج���ل
سالمتك.
3.3أن تك���ون عل���ى عل���م أن األولوي���ة تك���ون للمرض���ى المحتاجي���ن
لق���در أكبر م���ن الرعاية الطبي���ة المتمثلة بكبار الس���ن والحوامل
واالطفال.
4.4المحافظة على الهدوء في جميع مرافق المركز.
5.5عدم ترك المقتنيات الشخصية في مرافق المركز.
6.6المحافظة على أجهزة ومعدات المركز المس���تعملة لمراقبة حالة
المريض خارج المركز ومضخات االنسولين المصروفة للمريض
على سبيل التجربة.
7.7االلت���زام باالمتن���اع ع���ن التدخي���ن ف���ي جمي���ع مرافق المرك���ز
واستعمال المكان المخصص للتدخين.
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8.8االلتزام باآلداب العامة مع اآلخرين.
9.9تحدي���ث معلومات���ك المس���جلة لدين���ا ل���دى خدمات التس���جيل
والمواعيد لكي نتمكن من التواصل معك وتذكيرك بمواعيدك.
 .10علي���ك إخبار الطبيب المعالج بجمي���ع المعلومات التي تخص
صحتك مثالً:
•الحالة الصحية التي تعاني منها
•جميع األدوية التي تتناولها

•أمراض أصبت بها في السابق

•إذا أدخلت لمستشفى من قبل أو قمت بإجراء عمليات جراحية.
•أي معلومات أخرى ذات عالقة بصحتك مثل التاريخ الطبي لألسرة.

 .11عليك إخبار الطبيب المعالج عند حدوث تغيرات طارئة أو غير
متوقعة على حالتك الصحية
 .12اختصار المرافقين على شخص واحد فقط في حاالت الضرورة.
 .13يفض���ل ع���دم اصطح���اب األطف���ال ،وف���ي ح���ال اصطحابه���م
(للض���رورة) يمن���ع ترك من ه���م دون س���ن  12دون مرافقين،
علما ً بأن المركز غير مسؤول عن سالمتهم.
 .14التحدث بالهاتف النقال بصوت منخفض حفاظا على الهدوء او
الخروج لخارج المبنى للتحدث.
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عيادات المركز
يض���م المرك���ز الوطن���ي للس���كري والغدد الص���م والوراث���ة العيادات
المتخصصة التالية :
1.1العيادة االستشارية
2.2عيادات السكري والغدد الصم
3.3عيادة سكري األطفال
4.4عيادة الوراثة
5.5عيادة العيون
6.6عيادة الكلى
7.7عيادة الجلدية
8.8عيادة القدم السكرية
9.9عيادة أمراض القلب
1010عيادة األعصاب
1111عيادة المسالك البولية
1212عيادة الجهاز التنفسي (الصدرية)
1313عيادة النسائية

تعم���ل العي���ادات بفترتي���ن :فت���رة صباحية تبدأ الس���اعة الس���ابعة
والنص���ف وفت���رة مس���ائية تب���دأ الس���اعة الحادية عش���رة والنصف.
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لتجن���ب أي إش���كال او تأخي���ر يرجى منك���م التقيد بوق���ت الحضور
حي���ث ال يمك���ن تقديم الموعد المس���ائي ال���ى الصباحي والعكس
صحيح .وقت الحضور ال يعني وقت الدخول للعيادة.
المواعيد
لحج���ز أو تغيي���ر أو إلغ���اء موعد يمكن ذلك اما بحضورك ش���خصيا
او االتص���ال على أح���د األرقام التالي���ة علما بأن جمي���ع المكالمات
مسجلة لغايات ضبط الجودة:
•العيادة االستشارية06/5301099 :
•عي���ادات الس���كري والغ���دد الص���م والوراث���ة والق���دم الس���كرية
والتغذية 06/5348240 :أو 06/5338370
•عيادات القلب والجلدية والكلى06/5301097 :
•عي���ادات االعص���اب والمس���الك البولي���ة والصدري���ة والنس���ائية:
06/5301098
•عيادة العيون06/5301096 :
•قسم األشعة 06/5301111 :فرعي 505
يعتذر المركز عن تقديم الخدمة ألي مراجع ليس له موعد مسبق.
وحرص���ا من���ا عل���ى التواص���ل الدائ���م معكم ،يعتم���د المرك���ز نظام
الرس���ائل النصي���ة لتذكيرك���م بالموعد او تغي���ره او إلغائه لظرف ما،
ل���ذا يرج���ى تحديث معلوماتك لدى كاتبة العيادة بما في ذلك رقم
هاتفك إذا تغير.
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السجل الطبي

الس���جل الطبي للمري���ض هو توثيق التاريخ الطب���ي للمريض بدقة

وش���مولية م���ن خالل تس���جيل الس���يرة المرضية ونتائ���ج الفحوص
واإلجراءات التش���خيصية والعالجية واس���تجابته لها .مع العلم بأن

كاف���ة محتوي���ات الس���جل محاطة بس���رية تامة .يس���تخدم محتوى
السجالت الطبية كمواد تعليمية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية،
للدراس���ات الصحية ،ولراجعات الجودة ،إضاف���ة إلى حفظ الحقوق

القانوني���ة للمريض ومقدمي الرعاي���ة الصحية والمركز ويكون ذلك
بسرية كاملة وفي أغلب األحيان دون معرفة اسم المريض.

1.1يت���م فتح س���جل طب���ي للمريض المراجع ألول مرة في قس���م
االس���تعالمات ويعطى بطاقة مراجعة مثبت عليها رقم الملف

والمعلوم���ات األخ���رى .وتب���رز ه���ذه البطاق���ة ف���ي المراجعات
القادمة.

 2.2لفتح السجل الطبي ،على المريض ابراز الوثائق التالية:
•بطاقة األحوال المدنية لألردني أو جواز س���فر س���اري المفعول
لغير األردني.

•بطاقة تأمين صحي معتمدة سارية المفعول
• كتاب إعفاء معتمد من الجهة المحولة ساري المفعول.
 3.3نظ���را ً لحماي���ة خصوصية المريض وس���رية المعلوم���ات فإننا
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نتب���ع إرش���ادات صارمة بخص���وص إص���دار المعلومات بحيث

تكف���ل المحافظ���ة عل���ى المل���ف الطبي م���ن الضي���اع والتلف
وضبط حركته داخل المركز.

 4.4يعتب���ر المل���ف الطب���ي ملك للمرك���ز ويمكن���ك الحصول على
تقري���ر طبي أو نس���خة من (نتائج المختب���ر واإلجراءات الطبية

االخرى).

 5.5اذا كان���ت لديك مراجعات متعددة في نفس اليوم فس���يقوم
عامل النقل بإرس���ال ملفك ال���ى العيادة األخرى وال يجوز أخذ

المل���ف من قبلك وعليك االنتظار ك���ون هناك إجراءات يقوم

الطبي���ب بكتابته���ا في الملف بعد خروجك م���ن العيادة ،ولذا
ينص���ح بأن يك���ون الوقت كافي���ا ًلنقلك من عي���ادة إلى أخرى
(ساعة -ساعتين) أحياناً.

مالحظ���ة :يت���م اعتم���اد االعف���اءات م���ن المحاس���ب المتواجد في
مكتب االستقبال.
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التقرير الطبي
التقري���ر الطبي ه���و وصف طبي كتاب���ي عن حال���ة المريض الطبية
والم���رض الذي يعاني منه ويتم إعداده من قبل الطبيب المختص
بحال���ة المريض .هن���اك أنواع مختلفة من التقارير الطبية حس���ب
الجهة الموجه لها هذا التقرير:
أ .التقرير الطبي المباش���ر :إذا اردت الحصول على تقرير طبي مباش���ر
فيمكنك الحصول عليه من الطبيب المعالج اثناء مراجعتك و قبل
خروج���ك م���ن العي���ادة و ال يترتب على ذلك أية رس���وم مالية حيث
يكتب التقرير بخط يد الطبيب و ال ي ُختم بختم المركز الرسمي.

ب .التقري���ر الطب���ي المطبوع :اذا أردت الحص���ول على تقرير طبي
رسمي غير قضائي عليك اتباع الخطوات التالية:
•ق���م بتعبئ���ة «نم���وذج طل���ب التقري���ر الطب���ي» ف���ي قس���م
االستعالمات بعد ابراز هويتك الشخصية.
•توجه الى أقرب محاسب لدفع الرسوم المترتبة على ذلك.
•قم بتسليم النموذج مرفقا ًبالوصل المالي لقسم االستعالمات.

•يتم التواصل هاتفيا مع المريض نفسه الستالم التقرير الطبي
في مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

•حفاظ���ا عل���ى خصوصي���ة المري���ض ،عل���ى طال���ب التقري���ر
(المستدعي) اما ان يكون المريض نفسه «وفي حالة تعذر
حض���وره :يمك���ن لقريبه م���ن الدرجة األولى طل���ب التقرير
وفي هذه الحالة على الطالب ابراز الهوية الشخصية.
ج .التقرير الطبي القضائي وي ُعطى بناء على طلب األجهزة القضائية رسمياً.
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اإلجراءات المتبعة لدخول العيادات

ف���ي يوم الموع���د ،إذا كنت تراجع المركز ألول مرة يرجى زيارة قس���م
االس���تقبال (االس���تعالمات) قب���ل المباش���رة باتب���اع إج���راءات دخول
العي���ادات وذل���ك لفت���ح س���جل طب���ي خ���اص ب���ك وتزوي���دك برقمه
الستخدامه في جميع مراجعاتك للمركز.
اذا كنت مراجع متابع يرجى اتباع اإلجراءات التالية :
1.1التوجه الى العيادة المدونة على ورقة إثبات الموعد

2.2سحب رقم دور من الجهاز الموجود بالعيادة وااللتزام به

3.3التوج���ه لكاتبة العيادة حين ينادى على دورك .س���تقوم الكاتبة
بتحديث البيانات المتعلقة بك (تأكد من تحديث رقم هاتفك)
4.4التوجه لمحاسب العيادة لدفع الرسوم المترتبة على ذلك
5.5يسلم وصل المحاسبة مرفق مع رقم الدور لكاتبة العيادة

6.6يت���م إدخ���ال المرضى للعيادة وف���ق ترتيب رقم الدور ويس���تثنى
م���ن ذلك من لهم أولوية العالج حس���ب النظام المعمول به في
المرك���ز( .انظر مس���ؤوليات المري���ض البن���د  .)3وإذا مرت فترة
زمنية تزيد عن  10دقائق بعد المناداة على رقمك ولم تستجب
فيتوجب عليك اخذ دور جديد.
عند االنتهاء من المعاينة يثبت موعدك القادم حس���ب ما حدده لك
الطبي���ب لدى كاتب���ة العيادة ماعدا مواعيد عيادات الس���كري والقدم
السكرية فيتم في قسم المواعيد الرئيسي في الطابق االرضي.
إجراءات العيادات:

1.1عي���ادة الس���كري :مراجعو ه���ذه العي���ادة يحتاجون إلج���راء فحوصات
مخبرية (فحص السكر والسكر التراكمي والزالل) وفحوصات روتينية
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تجرى من قبل طاقم التمريض في العيادة قبل معاينة الطبيب ،لذا:

•يرج���ى اخذ دور للمختبر الكائن في نفس العيادة ألخذ العينات
المطلوبة (عينة دم وعينة بول)
•بع���د االنتهاء من إج���راءات المختبر توجه للعيادة لحين المناداة
علي���ك م���ن قبل ممرض���ي العيادة ألخ���ذ الوزن والط���ول وقياس
محي���ط الخص���ر وضغ���ط ال���دم وفح���ص القدمي���ن وأماكن حقن
االنسولين وتسجيل األدوية التي تتناولها على الملف.

 2.2اإلجراءات الطبية :هناك إجراءات طبية قد تطلب لك من قبل
الطبي���ب المعال���ج بعضها يجرى في نفس ي���وم العيادة والبعض
االخر يتطلب اخذ موعد .في كال الحالتين يرجى مراجعة ممرضة
العيادة لترشدك الى التعليمات الالزمة لعمل االجراء الالزم.
3.3اإلجراءات الطبية التي تحتاج إلى تفويض مثل:

•الغيار الجراحي والتنظيفات في عيادة القدم السكرية.

•الفحص باألشعة النووية في عيادة القلب وقسم األشعة.

•فحص قعر العين بالمادة الملونة ( )FFAفي عيادة العيون.
•المعالجة بأشعة الليزر في عيادة الجلدية.

•اإلج���راءات والفحوص���ات الت���ي يتم عملها في عيادات الس���كري
والغدد لمراقبة هرمونات النمو والغدد.
•أخذ خزعات في عيادة الجلدية وقسم األشعة (.)FNA
•الثدي الصناعي.

•تصوير الثدي مع وجود منظم ضربات القلب (.)Pacemaker

عليك توقيع نموذج موافقة خطية لإلجراء لك أو ألي مريض أنت وليه.
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الخدمات التي يقدمها المركز

يرج���ى من المري���ض المراجع لهذه الخدمات اتب���اع نفس اإلجراءات
المتبعة لدخول العيادات المذكورة سابقا.
أ.

التثقيف السكري

ب .التغذية السريرية
ج .العناية بالقدم السكرية
د .المختبرات الطبية
هـ .االشعة والطب النووي
و.

الصيدلية

أ :خدمات التثقيف الصحي لمرضى السكري:
يحت���اج األش���خاص المصاب���ون بم���رض الس���كري إل���ى قدر ع���ال من
التكي���ف ف���ي جميع أوج���ه الحياة فالس���كري مرض مزمن س���يعيش
ب���ه المريض ط���وال حياته مما يؤثر على الجوانب الصحية والنفس���ية
واالجتماعي���ة واالقتصادية للفرد واألس���رة .وتتطل���ب العناية بمريض
الس���كري المش���اركة الفعالة من جانب المريض واسرته حتى تتحقق
عملية التعايش بدون خوف أو قلق من المشاكل والمضاعفات.
اله���دف الرئيس���ي من تثقيف مرضى الس���كري وذويهم ه���و تدريبهم
عل���ى المهارات الالزم���ة للتعامل اآلمن مع المرض وتجنب مضاعفاته
على المدى البعيد.
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إذا قام الطبيب المختص بتحويلك الى عيادة التثقيف فما عليك اال
اتباع نفس إجراءات دخول العيادات التي ذكرت س���ابقا .عند زيارتك
للعيادة س���تقوم ممرضة التثقيف الس���كري بتوعيك وارش���ادك حول
األمور التالية:
•اعراض زيادة السكر في الدم

•اعراض هبوط السكر في الدم والطريقة المثلى في التعامل مع
هذه االعراض
•كيفية تحضير واستخدام االنسولين وتعديل الجرعات.

•كيفي���ة اس���تعمال جهاز فحص الس���كري باس���تخدام األش���رطة
وتزويدك بجدول أوقات إجراء تحاليل الس���كر باستعمال الجهاز
الخاص بك.
•تركيب أجهزة قياس الس���كر المس���تمر لمدة  72س���اعة وكيفية
المحافظة عليها.
•تركي���ب مضخات األنس���ولين حيث س���تقوم الممرض���ة بمتابعة
المضخة وارشادك او ذويك لطريقة استخدامها وآلية عملها.

ب .خدمات التغذية السريرية:
يحتل العالج الغذائي والتغذية الصحية مكانة كبيرة في حياة مرضى
الس���كري نظرا لتأثيرها المباشر على نسبة السكر في الدم ،وتخفيف
ح���دة االعراض الصحية وتأخير ظه���ور مضاعفاته (القلب ،االعصاب،
الكلى) او ممن يعانون من السمنة او النحافة  ،فباتباع نظام غذائي
مدروس يمكنه المس���اعدة في الس���يطرة على المرض وذلك باتباع
االرشادات التالية التي تقدمها اخصائية التغذية السريرية:
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•تثقي���ف المري���ض بالنش���اطات البدنية اليومية التي تس���اعد في
تحسين مستوى السكر في الدم
•التأكيد على ضرورة االلتزام بنمط حياة صحي وأثره في الحد من
مرض السكري والسمنة
•وضع خطة غذائية مناسبة لكل مراجع بناء على حالته الصحية
واحتياجاته اليومية
لالنتف���اع بهذه الخدمات عليك حج���ز موعد في عيادة التغذية ،وفي
يوم موعدك اتبع نفس اجراءات دخول العيادات التي ذكرت س���ابقا.
نرح���ب بتقديم خدمات التغذية الصحية لكافة المراجعين من داخل
المركز او خارجه.

ج .العناية بالقدم السكرية
إن أفض���ل وس���يلة لحماي���ة القدمي���ن ه���و ضب���ط مع���دل الس���كر في
المس���توى الطبيع���ي أو قري���ب منه .كم���ا يجب أن تك���ون الوقاية من
مش���اكل القدم السكرية هدف رئيس���يا ًلمريض السكري وذلك منعا
لح���دوث اي���ة مضاعفات قد تصل ف���ي بعض األحيان لبت���ر االطراف.
ومن هذا المنطلق حرص المركز تقديم خدمة العناية المثلى بالقدم
السكرية من قبل فريق طبي متكامل لوقاية وتشخيص وعالج القدم
السكرية.

تق���دم هذه العي���ادة الرعاي���ة الطبي���ة المتخصصة للمصابي���ن بالقدم
السكرية من خالل الخدمات التالية:
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•اج���راء فحوص���ات تقييمي���ة وتش���خيصية لمرض���ى الس���كري
المراجعي���ن للعي���ادة وتصنيفه���م من حيث الق���دم األكثر عرضة
لإلصابة بأمراض القدم وفق تصنيف عالمي معتمد.
•تقدي���م االرش���ادات والنصائح لكيفي���ة العناية بالقدم الس���كرية
لتجنب حدوث المضاعفات
•اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع حدوث المضاعفات

•اج���راء التعدي�ل�ات الالزمة إلزال���ة الضغط الميكانيك���ي عن تقرحات
القدم وإجراء قوالب وحشوات السيلكون لمعالجة تشوهات القدم

•تنظيف تقرحات قدم السكري وإزالة االنسجة الميتة والمتعفنة
والعظام المتسوسة.
•عالج الحروق والتعامل مع الفقاعات وااللتهابات الناتجة عنه.
•إزالة اظافر القدم المنغرسة الناشبة والملتهبة

•وضع خطة عالجية مناسبة للمريض لتجنب تكرار اإلصابة

د -المختبرات الطبية
يق���دم قس���م المختب���رات الطبي���ة في المرك���ز مجموع���ة متكاملة من
الخدم���ات المخبرية للمراجعي���ن بجودة عالية ونتائج دقيقة س���ريعة
اإلنج���از ،حي���ث ان���ه مجه���ز باألجه���زة والمع���دات التقني���ة الحديث���ة.
العامل���ون ف���ي المختب���ر فنيون أكف���اء وذوي خب���رة ممت���ازة ملتزمين
بالحرفي���ة والمهني���ة .يطب���ق المختبر برام���ج ضبط الج���ودة الداخلية
والخارجي���ة من خالل اش���تراكه ببرامج دولية متخصص���ة لهذه الغاية
كما انه ال يتم إصدار نتائج الفحوصات اال بعد اجتياز دوره شاملة من
إجراءات التحكم ومعايرة األجهزة وتطبيق ضبط الجودة الداخلية.
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 --كيفية اجراء فحص مختبر:

تج���رى الفحوص���ات المخبري���ة بناء ً عل���ى طلب من الطبي���ب المعالج
بإدخال���ه لفحوص���ات المطلوب���ة عل���ى النظ���ام المحوس���ب وإم���دادك
باإلرشادات الالزمة إلجراء الفحص (وقت سحب العينة ،أي تعليمات
أخرى الزمة).
في يوم سحب العينة ،يرجى مراجعة محاسب المختبر لدفع الرسوم
المترتب���ة عل���ى ذل���ك ومن ثم اس���حب رق���م دور للمختب���ر من نفس
القاع���ة وانتظر الى حي���ن مجيء دورك ألخذ العين���ات الالزمة إلجراء
الفحوصات المطلوبة.

--مالحظات:

•بع���ض الفحوصات تتطل���ب وقت طويل إلجرائها يت���راوح ما بين
أس���بوع لشهر وس���تقوم فنية المختبر بإبالغك بالموعد الستالم
نتائج هذه الفحوصات علما ان النتائج سترسل للطبيب ولملفك
حال االنتهاء من اجرائها.
•الصيام ليس ضروريا إلجراء الفحوصات المخبرية ما عدا فحص
سكر الصيام.
•يمكنك الحصول على نس���خة من نتائج فحوصاتك من المختبر
الرئيس���ي او من قسم الس���جالت الطبية علما بأن النتائج تعتبر
سرية وال تُعطى اال لنفس المريض.
•لمناقش���ة النتائ���ج ومتابعتها م���ع طبيبك يرجى اخ���ذ موعد من
العيادة التي ترغب بمراجعتها.
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 --مختبر الوراثة

يق���دم مختب���ر الوراثة طيف واس���ع م���ن الفحوص���ات المتخصصة في
الوراث���ة الخلوي���ة والوراث���ة الجزيئي���ة ،وفحوصات االس���تقالب .وذلك
لتش���خيص االمراض الوراثية الش���ائعة وحتى النادرة منها والمنتشرة
بش���كل حص���ري ف���ي المجتمع األردن���ي او ف���ي المنطقة .يت���م إجراء
ه���ذه الفحوص���ات إما داخ���ل مختب���رات المركز او ارس���الها لمختبرات
متخصصة نتعاون معها خارج المملكة.

--كيفية إجراء فحص وراثة:

•تأك���د من حصولك عل���ى طلب الفحص الم���راد عمله موقع من
الطبي���ب س���واء كان م���ن داخل المرك���ز أو خارجه ث���م توجه إلى
كاتبة مختبر الوراثة.
•س���تقوم كاتبة المختبر بتزويدك بجميع االرشادات التي تهمك
والمتعلق���ة بالفحص المراد عمله حي���ث ان الفحوصات الوراثية
تختل���ف م���ن فحص الى اخر ف���ي اإلج���راءات والتكاليف ومكان
تحليل العينة.

--مالحظات:

•قب���ل أخذ العينة منك عليك التوقيع على نموذج موافقة خطية
إلجراء هذا الفحص لك أو ألي مريض أنت وليّه.
•تتم متابعة نتائج الفحوصات المرسلة للخارج للتأكد من وصول
العينة بحالة س���ليمة وإذا طرأ أي إش���كال يتم أخذ عينة جديدة
دون تكاليف أخرى مترتبة عليك.
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هـ  -قسم االشعة والطب النووي:
يق���دم ه���ذا القس���م خدم���ات األش���عة والطب الن���ووي التش���خيصية
والعالجي���ة .باإلضاف���ة ال���ى وحدة متخصص���ة لتصوير الث���دي حاصلة
على ش���هادة اعتماد مجل���س اعتماد المؤسس���ات الصحية(.)HCAC
يضم القس���م نخبة م���ن االستش���اريين واخصائيي األش���عة بمختلف
تخصصاته���ا الفرعي���ة باإلضاف���ة ال���ى طاقم م���ن فنيي األش���عة مؤهل
ومدرب.
إجراءات التصوير الشعاعي :عند استالمك نموذج تصوير االشعة من
الطبي���ب المعالج يرجى مراجعة كاتبة قس���م األش���عة لتنس���يق موعد
للتصوير وتزويدك بالتعليمات الخاصة بالصورة إن وجدت.
•ف���ي ي���وم موع���د التصوي���ر توجه ال���ى كاتبة قس���م األش���عة وقم
بتسليمها طلب الصورة لتسعيرها.
•توجه الى أقرب محاسب لدفع الرسوم المترتبة عليك.
•بعد المحاس���بة يرجى تس���ليم وصل المحاسبة مرفق مع نموذج
طلب التصوير إلى كاتبة قسم االشعة.
•انتظر في قاعة االس���تراحة الموجودة في قس���م االش���عة إلى أن
يحي���ن دورك للتصوي���ر (الدور يعتم���د على نوع الصورة وس���اعة
المحاسبة على طلب الصورة).
•بعد االنته���اء من التصوير الرجاء االنتظار وعدم المغادرة الى ان
يطل���ب من���ك الطبيب أو الفن���ي ذلك للتأكد من ج���ودة الصورة
الشعاعية.
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•بع���د كتاب���ة التقرير من اختصاصي االش���عة يوضع ه���ذا التقرير
على نظام الحاس���وب ليطلع عليه���ا الطبيب المختص في موعد
زيارتك القادمة.
•س���تقوم الكاتبة بإعطائك موعد الس���تالمك نس���خة من التقرير
إن شئت.

و -الصيدلية
صيدلي���ة المرك���ز :ه���ي صيدلي���ة خاصة بالمرض���ى  -مراجع���ي المركز
الوطن���ي للس���كري والغدد الصم والوراثة «وتقتص���ر خدماتها المقدمة
عليهم فقط» وتعمل ضمن التشريعات التالية:
•قانون الدواء والصيدلة للصيدليات الخاصة رقم ( )12لسنة .2013

•التعليمات المعتمدة من المركز.

•التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
انطالق���ا م���ن حرصنا على التكام���ل في تقديم الخدم���ة للمريض ،تم
إنش���اء صيدلية داخل المركز تُعنى بتوفير و صرف العالجات الخاصة
بمرض الس���كري بأنواعه و مضاعفاته وامراض الغدد الصم من خالل
كادر ذو خبرة و كفاءة يعمل بشكل مهني وفقا للقوانين و التعليمات
الخاص���ة بص���رف األدوية وعلى اس���تعداد لتقديم أي استش���ارة طبية
متعلقة باألدوية.

--خدمات الصيدلية:

•توفير االدوية المحلية واألجنبية والمستلزمات الطبية بما يغطي
احتياجات كافة عيادات المركز دون انقطاع
•تقدي���م خدم���ات المعلوم���ات الدوائية ال���ى المراجعي���ن والدوائر
الطبية في المركز
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•التخزين اآلمن لألدوية ضمن معايير الجودة للحفاظ على فعاليتها

--إجراءات صرف الوصفة الطبية:

•بعد اس���تالم الوصفة من الطبيب يرجى التوجه إلى قاعة تسعير
األدوية في الطابق األرضي.
•يرجى سحب رقم دور للصيدلية من الجهاز الموجود في القاعة

•عندم���ا يحين دورك توجه الى ش���باك تس���عير الوصفات الطبية
وس���لّم الوصفة للصيدالنية ،ستقوم الصيدالنية بتسعير األدوية
المكتوبة في الوصفة الطبية.
•إذا رغب���ت «بإلغ���اء دواء او أكثر من الوصف���ة» أو«الحصول على
الع�ل�اج األجنبي مقابل فرق الس���عر لتأمي���ن وزارة الصحة» من
الوصفة فعليك ابالغ الصيدالنية قبل التسعير
•بع���د المحاس���بة عل���ى الوصف���ة عند المحاس���ب بجانب ش���باك
تس���عير ال���دواء يرج���ى التوجه الى الصيدلية الرئيس���ة وتس���ليم
الوصفة والتسعيرة مع وصل المحاسبه لشباك الصيدلية.
•بعد أن يتم تحضير وصفتك وتدقيقها وكتابة تعليمات االستخدام
سيتم المناداة عليك حسب الدور لتسليمك االدوية.

•يت���م ص���رف وصف���ات االس���تمرارية للمراجعين أثناء أي���ام الدوام
الرسمية من الساعة الس���ابعة والنصف وحتى الواحدة والنصف
ظهرا وعلى المريض اتباع نفس اإلجراءات المذكورة أعاله.
•على المراج���ع االلتزام بموعد الصرف المثبت على الوصفة مع إمكانية
ص���رف الوصفة الطبي���ة قبل أو بعد ثالثة أيام م���ن الموعد المحدد على
الوصفة ،تعتبر الوصفة بعد المدة المحددة الغية وعلى المراجع احضار
وصفة بتاريخ جديد بعد مراجعة العيادة المعنية بموعد مسبق.
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--كيفية صرف الوصفة الطبية:

1.1تص���رف الوصف���ة الطبية لمدة ش���هر واح���د او ثالثة أش���هر دفعة
واحدة كحد أقصى بناء ً على نوع التأمين المشترك به.
 2.2س���تزودك الصيدالنية بكل المعلوم���ات الالزمة المتعلقة بمدة
صرفك للدواء ،وإذا كان الدواء مُعتمد لدى جهة تأمينك.
 3.3يمكن���ك أيض���ا تحدي���د االدوية التي ترغب بصرفه���ا او الغائها او
استبدال الدواء المحلي المُعتمد بدواء أجنبي مع تحملك كلفة
فرق السعر.
 4.4بع���ض االدوي���ة وحس���ب تعليم���ات وزارة الصحة تصرف لش���هر
واحد فقط وتجدد بوصفة جديدة يكتبها الطبيب.
عزيزي المراجع ،عند اس���تالمك ادويت���ك وقبل مغادرتك للمركز
تأكد من أن:
•األدوية التي اس���تلمتها هي نفس���ها التي تستخدمها مع إمكانية
اختالف ش���كل الدواء او اس���مه حيث ان الصرف يكون حس���ب
االسم العلمي للدواء وليس التجاري.
•كمية الدواء المصروف صحيحة وتغطي حاجتك لحين موعدك القادم

-معلومات تهم المراجع:•ال يمكن اس���تبدال االدوي���ة المصروفة او اس���ترجاعها نهائيا بعد
خروجك من المركز.
•اس���أل الصيدالن���ي :س���يقوم الصيدالني باإلجابة عن أي أس���ئلة
26

واستفس���ارات ح���ول أدويت���ك الخاص���ة فصيدلي���ة المرك���ز على
اس���تعداد ت���ام لتقدي���م النص���ح واإلرش���ادات واإلجاب���ة ع���ن أي
استفس���ارات تخ���ص األدوي���ة (ح���ول كيفي���ة اس���تخدام ال���دواء
وطريق���ة حفظ���ه وغيرها من األمور كما يمكنك االستفس���ار عبر
الهاتف ( 5301111فرعي .)404
•لسالمتك :تأكد من شروط تخزين الدواء :تُحفظ األدوية داخل
الصيدلية وفق شروط التخزين المعتمدة على عبواتها.
•ال تق���م بتخزي���ن األدوية لفترات طويلة ،اس���تخدم أدويتك حس���ب
التعليم���ات والجرع���ة المقررة لضمان االس���تفادة م���ن العالج وعدم
تراكم األدوية الذي قد يؤدي الى انتهاء صالحيتها قبل استخدامها.
•ق���د تتغي���ر أنواع العالج���ات من زي���ارة ألخرى ،ل���ذا احرص على
ص���رف كميات أدوية لتتناس���ب وموعدك القادم وليتزامن موعد
زيارتك للعيادة مع موعد صرفك لألدوية.
•تاري���خ انتهاء صالحية ال���دواء المطبوع على علبة الدواء يبدأ من
آخ���ر يوم من الش���هر والذي يضمن فعالية الع�ل�اج وال تنتهي بها
صالحية اس���تخدامه (هذا يعني أن الش���ركة الصانعة لهذا الدواء
تضمنه لهذا التاريخ).
•لمتابعة نس���بة الس���كر ف���ي الدم :يتوف���ر لدى الصيدلي���ة أجهزة
فحص س���كري تصرف لمراجعي المركز وعلى حس���ابهم الخاص
وعند صرف ش���رائح فحص الس���كري في الدم الرجاء التأكد من
نوع الشرائح وتناسبها مع جهازك.
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خدمة الجمهور

خصص���ت إدارة المركز مكتبا ًخاصا ًلخدمة الجمهور ش���أنه اس���تقبال
شتى االستفس���ارات واالقتراحات والش���كاوى واالعتراضات والتعامل
معه���ا بش���فافية ولم���ا في���ه م���ن مصلح���ة للمري���ض ضم���ن قوانينن���ا
وسياساتنا الداخلية لخلق بيئة آمنة ومريحة للجميع.
•عندم���ا تتعرض ألي مش���كلة يرجى االتصال م���ع موظف خدمة
الجمهور المس���ؤول على الرقم ( )0798309363والذي سيعمل
ب���دوره عل���ى تلبي���ة نداءك بأس���رع وق���ت علما ًبأن رق���م مكتب
خدمة الجمهور موزع في جميع مرافق المركز.
•ح���رص مكتب خدمة الجمهور على توزي���ع صناديق االقتراحات
والش���كاوى ف���ي مختلف مراف���ق المركز حتى يتس���نى لك كتابة
الش���كوى أو االقت���راح عل���ى نموذج مصم���م لهذه الغاي���ة .وحتى
نتمك���ن م���ن التواص���ل معك إذا ل���زم األمر ،اح���رص على تعبئة
كافة المعلومات في النموذج وكن على ثقة بأنه س���يتم التعامل
مع شكواك بسرية تامة.

السالمة العامة

تح���رص إدارة المرك���ز عل���ى توفير أقصى مس���تويات الس�ل�امة العامة
لتوفي���ر بيئ���ة آمنة للمراجعي���ن والمرافقين والعاملين ف���ي المركز من
خ�ل�ال االلت���زام بمعايير الس�ل�امة الوطني���ة بتطبيق أنظم���ة وإجراءات
تكفل بالمحافظة على سالمة وصحة الجميع و تقليل الحوادث.
1.1إن مس���ؤولية المركز الوطني للس���كري تجاه سالمتك تتركز في
حرم مبنى المركز الوطني للس���كري وتُحَدد من خالل أي تدخل
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تس���تدعيه الظ���روف من قبل الجه���ات المختص���ة لتوفير الرعاية
الفاعل���ة والحيوي���ة والمتكامل���ة في الوق���ت والمكان المناس���ب
للحفاظ على سالمتك.
2.2يقوم المركز الوطني للسكري بالدراسة المستمرة ،وتقييم المخاطر
الت���ي قد يتعرض لها المركز لزيادة متطلبات الس�ل�امة العامة ورفع
مستواها ويكون المركز على اتم االستعداد للتعامل مع أي طارئ.
بش���كل جاد بمن���ع أو تقليل
3.3يق���وم المرك���ز الوطني للس���كري
ٍ
أي أذى أو مخاط���ر للح���وادث المحتملة التي ق���د يتعرض لها
مراجع���ي المركز م���ن خالل تعدي���ل وإعادة تصمي���م إجراءات
السالمة العامة.
4.4يوج���د داخل المركز الوطني للس���كري والغدد الصم والوراثة في
المبنى الحالي أربعه مصاعد على مدخل كل مصعد (كبس���تين)
في حالة الصعود اضغط على الس���هم المش���ير لألعلى وفي حالة
النزول اضغط على الس���هم المش���ير لألس���فل ،وال حاجة لضغط
االتجاهين ألن ذلك يطيل مدة االنتظار.
5.5يوج���د ف���ي المركز الوطني للس���كري والغدد الص���م والوراثة درج
رئيس���ي في وس���ط المبنى ودرج في نهاية كل عيادة من الخلف
عليك استخدام هذه األدراج عند حدوث أي أمر طارئ.
6.6عن���د ح���دوث حري���ق ال ق���در هللا اس���تعمل الدرج وال تس���تخدم
المصاعد إطالقاً.
7.7على جميع المرضى والمراجعين إخالء المركز فورا ًبشكل منظم
ومن غير فوضى عند إعالن حالة الطوارئ من خالل الس���ماعات
الموزعة في مرافق المركز.
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إرشادات لمراجعي المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
إرشادات عامة
1.1الصيام ليس ضروري ألخذ أي عينة من الدم مهما كانت س���واء
للسكري أو الكوليسترول أو الدهون الثالثية او وظائف الكلى أو
الكبد أو أي شيء آخر.
2.2تن���اول كاف���ة االدوية التي تأخذها صباحا ًقب���ل مغادرتك المنزل
بم���ا ف���ي ذلك أدوية الضغط (التوتر الش���رياني) والس���كري حتى
االنسولين سواء خروجك لزيارة الطبيب او أي أعمال أخرى.

3.3أحض����ر كاف����ة االدوية الت����ي تأخذها عند مراجع����ة العيادة في
كل مرة.

4.4إحض���ار جمي���ع الفحوص���ات التي عُمِل���ت خ���ارج المركز أو
نسخة منها.
5.5م���دة فعالية االدوي���ة تحدد عدد مرات أخذ ال���دواء خالل اليوم،
فالدواء الذي يس���تمر عمله لمدة  24س���اعة يؤخ���ذ مرة واحدة،
والذي يستمر  12ساعة مرتين ،و 8ساعات  3مرات.
6.6عن���د الحض���ور إلى العي���ادة تأكد من ارتداء مالبس س���هلة الرفع
لقياس الضغط وحذاء مناسب لفحص القدم.
7.7جهّز قائمة بأسئلتك لموعد المراجعة.
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إرشادات لمرضى السكري
1.1يج���ب عل���ى المرض���ى الذين يعتم���دون عل���ى عالج االنس���ولين
إحضار ما تم قياسه من نتائج السكري والتوتر الشرياني (قياس
الضغ���ط) مكتوب���ة في الدفات���ر الخاصة ،وال يغني التس���جيل في
األجهزة االلكترونية عن الكتابة.
2.2فح���ص التراكم���ي ( )HbA1cم���ن متطلب���ات العي���ادة لمرض���ى
السكري ،الرجاء إحضار نتيجة هذا الفحص إن كان عمل خالل
شهر.
3.3إذا كان هناك ش���ك ف���ي نتائج فحص الس���كري أحضر جهازك
لمقارنة النتائج مع تلك النتائج في مختبر المركز.
4.4تبقى فاعلية دواء الميتفورمين (المساعد) ثماني ساعات ،لذلك
يج���ب أن يؤخ���ذ ثالث مرات في اليوم ،وفي حاالت خاصة يؤخذ
مرتين ،وال يستثنى من ذلك عالج الميتفورمين (.)XR
5.5يؤخ���ذ دواء الميتفورمين (المس���اعد) قب���ل االكل لضمان أفضل
امتصاص ،وفي حالة وجود أعراض مثل :قيء ،او غثيان فيؤخذ
بع���د االكل ،م���ع االكل أو بدون أكل ،علما ًأن هذا الدواء عادة ال
يسبب هبوط في السكر إذا أخذ لوحده .ويمكن اخذه مع االكل
او بعده ألولئك الذين يرتاحون لذلك.

6.6االنس���ولين البشري مثل ،Mixtard 70 /30 :هو األساس في
عالج الس���كري ،س���واء النوع األول من السكري أو النوع الثاني
عن���د الحاجة إلى اس���تخدام االنس���ولين ،ويؤخ���ذ قبل االكل ب
 30 – 20دقيقة.
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7.7اس���تخدام أش���باه االنس���ولين مث���لLantus, Levemir, :
 Novorapid, Novomix, Humalogلي���س ضروري���ا ً إال إذا
فش���ل االنسولين الطبيعي في الس���يطرة على ارتفاع السكر في
الدم والوصول إلى األهداف المرجوة.
8.8ال حاج���ة لحفظ االنس���ولين اثناء اس���تعماله بالثالج���ة ،وإذا كان
لديك كمية فائضة تخزن في الرف األوس���ط للثالجة مع تجنب
التبريد الجائر.
9.9تفض���ل منطق���ة البطن ألخذ أبر االنس���ولين ،بحيث توزع أماكن
الوخ���ز بخطوط متوازي���ة والمكان الوحيد ال���ذي يجب تجنبه هو
السرة وما حولها.
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إرشادات لمرضى الغدة الدرقية
1.1ينصح أخذ عالج الغدة الدرقية (الثيروكسين) قبل النوم مباشرة
على معدة فارغة بدون أكل قبل أخذ الدواء بس���اعتين «المعدة
الفارغة هي المعدة التي لم يدخلها طعام لمدة س���اعتين» ،وال
ننص���ح بأخ���ذه صباحا ًقبل اإلفطار ،وذل���ك لضمان عدم تأثير ما
يأكل او ما يشرب على امتصاصه.
2.2ف���ي حالة نس���يان تن���اول عالج الغ���دة الدرقية الثيروكس���ين خذ
ضعف الجرعة في اليوم التالي.
3.3التزم عالمة تجارية واحدة لدواء الثيروكسين ما أمكن ،وإذا بدأت
بعالمة تجارية جديدة عليك إجراء الفحص بعد شهر من تناولها.

4.4من متطلبات المراجعة ألمراض الغدة الدرقية إجراء الفحوصات
( )TSH، T4قب���ل كل مراجعة واالجس���ام المض���ادة مرة واحدة،
وعمل صورة  Ultrasoundفوق الصوتية ،ولذا يرجى إحضار ما
تم من هذه الفحوصات.
مالحظات:
•ارج���و التذكي���ر أن���ه ال يمك���ن كتاب���ة أي وصف���ة طبي���ة جديدة أو
متكررة دون الرجوع إلى ملف المريض من قبل الطبيب وإجراء
الفحوصات الروتينية ،وال يمكن هذا إال بموعد مسبق.
•ال يمك���ن ص���رف أي وصفة طبية موقعة م���ن أي طبيب ال يعمل
بالمرك���ز وذلك ألن صيدلية المرك���ز هي صيدلية خاصة بالمركز
وليست صيدلية عامة (هذا هو القانون).
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ملحوظة هامة
المرك���ز مجهز بكاميرات مراقبة بمجرد دخولك المركز لغاية خروجك
وهن���اك ضابط أمن في كل طابق .إذا ش���عرت بأي ش���يء يريبك بلّغ
مباشرة أيا ً من الموظفين أو رجل األمن أو خدمة الجمهور.
الصالة
إذا اردت الص�ل�اة توج���ه إل���ى كاتبة العيادة لترش���دك إلى م���كان الصالة
ف���ي العيادة .نعتذر عن عدم وجود مصل���ى في المبنى الحالي .مع العلم
بأن إدارة المركز حرصت وبش���كل أولي على توفير مصلى خاص بالرجال
وآخر بالنس���اء في مشروع توس���عة المركز الوطني للسكري والغدد الصم
والوراثة.

34

استشاريو عيادات السكري والغدد الصم

د .نهلة الخواجا

د .دانا حياصات

استشاري أمراض باطنية

استشارية أمراض باطنية

استشارية أمراض باطنية

أ .د .كامل العجلوني
استشاري غدد صم وسكري

استشارية غدد صم وسكري

استشارية غدد صم وسكري

د .موسى أبوجبارة

أ.د فواز عماري

د .محمد الزاهري

استشاري أمراض باطنية

استشاري أمراض باطنية

استشاري أمراض باطنية

استشاري غدد صم وسكري

استشاري غدد صم وسكري

استشاري غدد صم وسكري

د .عبد الكريم الخوالدة
استشاري أمراض باطنية
استشاري غدد صم وسكري
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أطباء الغدد وسكري األطفال

د .عبير العساف

د .رشا عودة
أستاذة مساعدة

أستاذة مساعدة

اخصائية أطفال وغدد صم وسكري

اخصائية أطفال وغدد صم وسكري

اختصاصيو الباطني «زمالء الغدد الصم والسكري»

د .لمى شاهين

د .مالك المحمود

اخصائية أمراض باطنية

اخصائي أمراض باطنية

زميلة غدد صم وسكري

زميل غدد صم وسكري

د .وضاح عابد
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اخصائي أمراض باطنية
زميل غدد صم وسكري

أطباء االشعة والطب النووي الذني يعملون بدوام جزيئ

أ.د وليد محافظة

أ.د عزمي الحديدي

أستاذ-استشاري االشعة
التشخيصية

أستاذ–االشعة التشخيصية بالدماغ
واالعصاب واالشعة التداخلية

أ.د مالك جويعد
أستاذ -استشاري الطب النووي

د .عماد الطراونة

د .أسامة سمارة

د .محاسن النجار

أستاذ مشارك-أخصائي االشعة

أستاذ مشارك-اخصائي االشعة
التداخلية والعالجية

أستاذة مساعدة

المقطعية للصدر والبطن

د .نسيبة رياالت
أستاذة مساعدة-أخصائية اشعة

أخصائية اشعة

د .اروى الكناني

د .سهاد المنير

أخصائية االشعة التشخيصية

أستشارية الطب النووي
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أطباء االختصاص يف المركز الذني يعملون بدوام جزيئ
أطباء الوراثة

أطباء الصدرية

أ.د نذير عبيدات

أ.د حاتم الشنطي

أستاذ -االمراض الباطنية واالمراض الصدرية وطب
النوم والعناية الحثيثة

أستاذ -استشاري أطفال وأمراض الوراثة

أطباء القلب

د .اكرم الصالح

د .حنا مخامرة

د عمر عبيدات

أستاذ مشارك-استشاري أمراض
القلب والشرايين

أستاذ مساعد-استشاري أمراض

أستاذ مساعد-أمراض القلب

القلب والشرايين

والشرايين

د .رائد عقل
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أستاذ مشارك-استشاري قلب
واألوعية الدموية

أطباء االعصاب

أ.د سعيد دحبور

أ.د يعقوب البهو

أستاذ -استشاري دماغ وأعصاب

أستاذ  -استشاري دماغ وأعصاب

أطباء الكلى

أطباء الجلدية

د .عيسى الكواليت

د .محمد غنيمات

استشاري امراض الكلى

أستاذ مساعد-استشاري امراض
الكلى

د .نور المعاني
أستاذة مساعدة-اخصائية جلدية
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أطباء المسالك البولية

د .سعيد العجلوني
استشاري أول جراحة كلى ومسالك
بولية

د .زياد عواد

د .رامي العزب

أستاذ مشارك-جراحة الكلى
والمسالك البولية

أستاذ مشارك -جراحة اورام الكلى
والمسالك البولية

أطباء النسائية

أ.د شوقي صالح

أ.د ماجد باطا

د .ايمن قطاونة

أستاذ-االمراض النسائية والتوليد

أستاذ-استشاري االمراض النسائية
والتوليد

أستاذ مشارك -استشاري الجراحة
النسائية

40

أطباء النسائية

د .ميساء خضرا

د .أسما الباشا
أستاذة مشاركة -اختصاصية
النسائية والتوليد

أستاذة مساعدة -اختصاصية
النسائية والتوليد

أطباء العيون

أ.د فؤاد الصايغ

أ.د معاوية البدور

د .أسامة عبابنة

أستاذ-طب وجراحة العيون

أستاذ -طب وجراحة العيون

أستاذ مشارك -طب وجراحة العيون
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أطباء العيون

د .محمد أبو عميرة

د .شادي الخطيب

د .وسام شحادة

أستاذ مشارك -طب وجراحة العيون

أستاذ مساعد-طب وجراحة العيون

أستاذ مشارك-استشاري طب
وجراحة العيون

د .نخلة أبو ياغي

د .معتصم الربيع

أستاذ مشارك-استشاري طب
وجراحة العيون

د .رانيا دحابرة

أستاذ مساعد -طب وجراحة العيون

طب وجراحة العيون
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د .منى السعد

د .سناء محسن

أستاذة مساعدة -طب وجراحة العيون

أستاذة مساعدة -طب وجراحة العيون

أطباء قسم القدم السكرية

أ.د نضال يونس

أ.د معاذ الصمادي

د .فارس البكري

جراحة عامة وجراحة الغدد الصم والقدم السكرية

أس��تاذ مش��ارك-جراحة القلب
واألوعية الدموية

أستاذ مشارك-استشاري االمراض
المعدية

أستاذ-استشاري اول

د .امير ملكاوي
أستاذ مساعد-استشاري جراحة
االوعية الدموية التداخلية

د .علي الجميلي
ماجستير العناية بالقدم السكري
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المختصون بالقدم السكرية

علي عالن
مسؤول عيادة القدم ماجستير
العناية بالقدم السكرية

سامح موسى

احمد أبو الرب

ماجستير العناية بالقدم السكرية

ماجستير العناية بالقدم السكرية

محمد قصول

امجد اللواما

ياسمين القناص

ماجستير العناية بالقدم السكرية

ماجستير العناية بالقدم السكرية

دبلوم عالي العناية بالقدم
السكرية

آالء السوالقة

غدير العزة

محمد ملكاوي

دبلوم عالي العناية بالقدم
السكرية

دبلوم عالي العناية بالقدم
السكرية

دبلوم /فني تعقيم
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ممرضات التثقيف السكري

باسمة صالح

نانسي الشاللدة

ماجستير التثقيف السكري

ماجستير التثقيف السكري

جماالت القشقيش

عائشة حسن

دبلوم التثقيف السكري

دبلوم التثقيف السكري

قسم التغذية الرسيرية

روان حرباوي
ماجستير تغذية سريرية

عريب الفراهيد
ماجستير تغذية سريرية
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إداريو المركز

األستاذ الدكتور كامل العجلوني

األستاذ الدكتور محمد الخطيب

الدكتورة نهله خواجا

رئيس المركز

نائب رئيس المركز

مساعدة الرئيس لشؤون البحث
العلمي والدراسات

الدكتورة دانا حياصات

الدكتور موسى أبوجبارة

المهندس محمد الزيتي

مساعدة الرئيس للشؤون الفنية

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية الطبية

مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية

جعفر زيادة

فايزة مبارك

المهندس ناصر بطيحة

المدير المالي

مديرة التمريض

مدير تكنولوجيا المعلومات
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إداريو المركز

هبة العبدالالت

كفاية سلهب

رندة خصاونة

مديرة الرقابة والتدقيق

مديرة مكتب الرئاسة

مديرة العيادات والسجالت الطبية

الصيدالنية رغد الكردي

مأمون محمد كامل

دينا قطيش

مديرة الصيدلية

مدير اللوزام

مساعدة مدير المختبرات الطبية

احمد سعادة

رنا قطيشات

فاطمة أبو ناموس

رئيس شعبة السجالت الطبية

مسؤولة مكتب الجودة

سكرتيرة رئيس المركز
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مبنى السكري مع التوسعة
مشروع طال انتظاره
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