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تعليمات عامة:

 .1تلتزم إدارة المستشفى بالعملية التعليمية والتدريبية وتوفير احتياجاتها ودعمها

نعم □ ال □

 .2تلتزم إدارة المستشفى بتسهيل حضور المدربين والمتدربين للمؤتمرات والدورات

نعم □ ال □

 .3يوجد توصيف وظيفي لكافة العاملين في المستشفى

نعم □ ال □

 .4توجد برامج تدريبية مستمرة لكافة فئات العاملين في المستشفى

نعم □ ال □

 .5المشفى مقيم من قبل مؤسسة دولية أو اقليمية أو محلية

نعم □ ال □

 .6توجد لجنة متابعة ألمور التدريب

نعم □ ال □

 .7يوجد مدير لبرامج المجلس العربي (مشرف عام)

نعم □ ال □

 .8يتلقى مدير البرنامج الدعم الكافي والوقت الكافي لتسهيل القيام بواجباته

نعم □ ال □

 .9يوجد مشرف متابع للتدريب في التخصص المعني

نعم □ ال □

 .10المستشفى مرتبطة بهيئات علمية ( خارجية أو داخلية)

نعم □ ال □

 .11المشفى معترف به من قبل المجلس /الهيئة المحلية

نعم □ ال □

هاتف  0096311 6119741 -0096311 6119740فاكس 00963116119739 -0096311 6119259
دمشق – المزة – شارع الحرش  -ص.ب 7669
البريد األلكترونيinfo@arab-board.org - :موقع االنترنتwww.arab-board.org :
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جامعة الدول العربية
مجلس وزراء الصحة العرب
المجلس العربي لالختصاصات الصحية
المجلس العلمي الختصاص ------------------ -----

اعـتراف جديد
.I

تجديد اعـتراف

بيانات عـامة :

اسم المستشفى ....................................................................................... :
الدولة  /البلد ........................................:المدينة .................................. :
العنوان .............................................................................................. :
صندوق بريد ........................................ :
هاتف  ............................................... :الـفاكس ................................ :
البريد االلكتروني ................................................................................... :
الموقع االلكتروني..................................................................................... :
الجهة التي يتبع لها المستشفى :جامعي
مستشفى خاص
.II

وزارة الصحة
مشفى عسكري

هل تتوفر األقسام التالية في المستشفى ( يؤشر عليها بعالمة : ) 
 -قسم التخدير .

 -العيادات الخارجية.

 -قسم اإلسعاف الطوارئ .

 -المختبرات

 -قسم العناية المركزة .

 -بنك الدم .

 -قسم األشعة التشخيصية.

 -السجالت الطبية.

 -قسم العالج الفيزيائي .

 -المكتبة الطبية.

 قسم العزل من األمراض المعدية - .الصيدلية . الطب الشعاعي العالجي Radio Therapy.III

سرة في المستشفى :
األ ّ

-

سرة ................................ :
العدد الكلي لأل ّ
العدد المخصص لالختصاص المطلوب االعتراف به .................................:
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.IV

الكادر الطبي في المستشفى :

عدد األطباء في التخصص المطلوب:
األطباء االسـتشاريين ..........
األطباء الـمتدربـين ..........

األطباء االختصاصيين ............
األطباء اآلخــرون ..............

.V

التمريض :

-

عدد الممرضات في التخصص المطلوب ........................................ :
ســاعات الـدوام في كل مـناوبة ................................................ :

.VI

قـسم المختبرات :

ال
نعم
 هل جميع الفحوصات األساسية متوفرة : اذكر الفحوصات األخرى المتوفرة .............................................................:...............................................................................................
.VII
.VIII

الفحص المرضي النسيجي :
بنك الدم :

متوفر

غير متوفر

متوفر

غير متوفر

في حال عدم وجود بنك دم في المستشفى من أين يتم الحصول على الدم :
...................................................................................................
.IX

قـسم األشـعة التشخيصية :

التجهيزات :
MRI
C.T.Scan
X-RAY
Gamma Camera
Mamography
Angiography
.X

PET Scan
Ultrasound

قـسم المعالجة الفيزيائية :

التجهيزات المتوفرة بالقسم ...........................................................................:
...................................................................................................................
.XI

الـسجالت الطبية :
استخدام الحاسب اآللي

.XII

التسجيل اليدوي

الـمكتبة الطبية :
عـدد الكتب الطبية

عـدد الدوريات

Internet access

 .XIIIاألنشطة العلمية والتعليمية في المستشفى عامة :
ورشـات عمل
ندوات
التعليم الطبي المستمر CME
مؤتمرات
غـير ذلك ........................................................................... :
 .XIVالتسهيالت واألجهزة التعليمية والتدريبية المتوفرة :
قاعة للمحاضرات والندوات
أجـهزة عرض وتوضيح

وسائل اإليضاح الطبي والتصوير
أجـهزة أخـرى
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 -1عدد األسرة في المستشفى ------------- ------------------ :
 -2األقسام الرئيسية التي يجب أن تتوافر في كل مركز تدريبي :

القسم

نعم

ال

عدد األسرة

الجراحة العامة
الجراحات التخصصية وتشمل :
 جراحة الجهاز العصبي جراحة العظام المسالك البولية جراحة الجهاز الهضمي جراحة الصدر والقلب جراحات األطفال جراحة االورام وحدة الرعاية المركزةاألمراض الباطنة :
 أمراض القلب واألوعية الدموية أمراض الصدر الجهاز الهضمي شاملة الكبد أمراض الروماتيزم والجهاز المناعي أمراض الجهاز البولي األمراض العصبية والنفسيةالقسم

نعم

ال

عدد المرضى

وحدة للحوادث
وحدة لألطفال
وحدة للتوليد وأمراض النساء
المختبر
الصيدلية
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لقسم

نعم

ال

عدد المرضى

العيادات الخارجية والتخصصية وتشمل
 التخدير الجراحة العامة المسالك البولية العصبية والمخ القلب والصدر العظام األطفال األذن واألنف والحنجرة -طب العيون

 األمراض الباطنة نساء وتوليد االمراض الجلدية -عيادات أخرى :

الطوارئ واإلسعاف :

نعم

ال

عدد المرضى

 غرفة العمليات غرفة األشعة غرفة اإلنعاشاإلحصاء والسجالت :

نعم

ال

 التحليل والتصنيف  :حاسب الكتروني -طريقة حفظ السجالت :
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أقسام التصوير الشعاعي المطلوبة :

نعم

ال

القسم
التصوير ألشعاعي
مجموعة التصوير ألشعاعي
الفحوص الشعاعية العادية
وحدة للتنظير الشعاعي
وحدة للتصوير الطبقي المحوري
وحدة التصوير باالمواج فوق الصوتية
وحدة التصوير باالمواج فوق الصوتية مع الدوبلرالملونة
وحدة لفحوص الشرايين واألشعة التداخلية
وحدة للرنين المغناطيسي
وحدة للطب النووي
وحدة تصوير وتشخيص امراض الثدي
وحدة فحوص كثافة العظام
وحدة PET- CT
عدد الحاالت يوميا ً
مجموعة التصوير ألشعاعي
الفحوص الشعاعية العادية
وحدة التنظير الشعاعي
وحدة للتصوير الطبقي المحوري

عدد المرضى يوميا ً

نوعيتها

 الجهاز العصبي الجهاز البولي والتناسلي الجهاز التنفسي والقلب الجهاز العظمي الجهاز الهضمي -الجهاز الدوري الدموي

وحدة التصوير باالمواج فوق الصوتية
 الجهاز العصبي الجهاز البولي والتناسلي الجهاز التنفسي والقلب الجهاز العظمي الجهاز الهضمي الجهاز الدوري الدموي -فحص متابعة الحمل

وحدة التصوير باالمواج فوق الصوتية مع الدوبلرالملونة
وحدة لفحوص الشرايين واألوردة واألشعة التداخلية
وحدة للرنين المغناطيسي
 الجهاز العصبي الجهاز البولي والتناسلي الجهاز التنفسي والقلب الجهاز العظمي الجهاز الهضمي -الجهاز الدوري الدموي

وحدة للطب النووي
وحدة لتصوير وتشخيص امراض الثدي
وحدة فحوص كثافة العظام
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أسماء المشرفين على التدريب ومؤهالتهم:

 -نبذة عن برنامج التدريب المحلي إن وجد وكيفية التدريس والتقييم :

-

التدابير الوقائية من اإلشعاع:

-

مكتبة متطورة لألشعة:

 -طريقة حفظ األشعة :

مالحظة  :يرجى تزويد لجنة التدريب بالبيانات قبل الزيارات المقررة .
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