
 
 جراحة األطفال على اختصاص لتدريب المراكز التدريبية لمعايير اعتماد 

 

 :اشتراطات عامة

  التعليمية والتدريبية وتوفير احتياجاتها بدعم العملية إدارة المستشفىالتزام. 

 مدة االعتراف االعتماد طوالاشتراطات  التزام المستشفى بتنفيذ. 

  لبرامج المجلس العربي مع اعطاءه الدعم الكافي  المستشفى بتعيين مديرالتزام

 .والوقت الكافي لتسهيل القيام بواجباته

 عن عامين مع توفر جميع  لال تقلتخصص جراحة األطفال لمدة  التشغيل الكامل

 .الوحدة الخاصة بعملالبيانات واالحصائيات 

  

 :توفر األقسام التالية في المستشفى لمساندة جراحة األطفال

   بالمستشفىقسم طب األطفال: 

    أطفال جهازأطفال / غدد صماء  عالج أورامى بوحدات المستشف او ارتباط وتوفر    

 هضمي ومناظير أطفال.    
 

 قسم العناية المركزة: 

         اسرة مخصصة لجراحة األطفال(  5توفر لألطفال ) *   

  األطفال(          اسرة مخصصة لجراحة 5)توفر حديثي الوالدة *    
 

 قسم التخدير: 
 

 قسم اإلسعاف الطوارئ:    
 

 التجهيزات: قسم األشعة التشخيصية 

      X-RAY    C.T.Scan   MRI 

      Ultrasound    Gamma Camera  
 

 قسم المختبرات: 

    معمل الفحص المرضي النسيجي. 

     ومشتقاته لألطفال.وحدة توفير الدم  

    وحدة المناظير التشخيصية: 

 :الوسائل التنظيرية المتوفرة



 المناظير التشخيصية

 المناظير الجراحية
 

 قسم العيادات الخارجية: 

    الصيدلية 

    ملفات ورقيةالكتروني أو  السجالت الطبية: 

مشتملة على  (Serial Numbers)المرضى مرتبة تبعاً للرقم الكودي  توفر ملفات

 طباء والتمريض للمريض متابعة األوتدوينات االكلينيكية الب النماذج الخاصة

 الفحوصات المعملية نتائج 

 تقارير األشعة والسونار

 تقارير الهستوباثولوجي

 نماذج االستشارة

  أدنيالعيادة الخارجية عيادتين في األسبوع كحد 

ويقبل متدرب  سرير 20عن  ال يقل األطفال سرة لجراحةاألمن  العدد المخصص

 .اسرة 10عن كل 

 اسرة  10توفر وحدة حضانات 

 أسبوعيا حالة /  20عن ال يقل  عدد حاالت الدخول بالقسم

والتخديرية  التجهيزات الجراحية أطفال بكامل( غرفة عمليات جراحة 2توفر عدد )

 الالزمة

 السنة عملية / 500يقل ال  بالقسم الجراحية لألطفالعدد العمليات 
 

 الكادر الطبي في المستشفى:

)دكتوراه / أو اثنين  األطفال عنتخصص جراحة ال يقل عدد االستشاريين في القسم في 

 في جراحة الطفالسنوات  3ال تقل عن خبرة  ولديهم زمالة(
 

  :المكتبة الطبية

 .او الكترونيا األطفال ورقيافي جراحة  والمراجع الدوريات الطبية توفير الكتب
 

 األنشطة العلمية والتعليمية في المستشفى عامة:

  ندوات      ورشات عمل 

 مؤتمرات       التعليم الطبي المستمرCME  

 :غير ذلك .............................................................................................. 
 

 :والتدريبيةالتسهيالت واألجهزة التعليمية 

  قاعة المحاضرات والندوات    وسال اإليضاح الطبي والتصوير 

 أجهزة عرض وتوضيح 


