مستشفيات جامعة قناة السويس
إدارة الجودة

مقدمة
تعتبر الجودة في الخدمة الطبية من المتطلبات الرئيسية التى تحرص المنشآت الطبية على تحقيقها
للحصوووع علووى مراتووم متقدمووة ةوومن تائمووة المستشووايات العالميووة المتميوومة تسووعى ت يوور موون
المستشايات المرموتة إلى تطبيق معايير الجودة لتحسين تااءة العاملين بها لضوما ووودة الخدموة
المقدمة منها رةاء المتعاملين معها.
انطالتووا موون اوورص المستشوواى الجووامعي للواوووع إلووى م انووة إتليميووة عالميووة متميوومة فقوود تو
إستحداث إدارة الجودة في ديسمبر  1111لتتوولى اددارة تطبيوق الجوودة فوي توا تسواا إدارات
المستشاى لرفع تااءة العاملين بها تحسين الخودمات المقدموة للمتعواملين معهوا اوود للحصووع
على ادعتماد طبقا للمعايير المصرية إلعتماد المنشآت الطبية.

رؤية إدارة الجودة:
ت وو الصور
الواوع بمستشايات وامعة تنواة السووي لإلعتمواد طبقوا للمعوايير المصورية
الطبي األت ر تميما بين المستشايات الجامعية المصرية مصدرا ألبحاث على مستوى عالمي
تقدا مستشايات وامعة تناة السوي خدمات احية تائموة علوى البورا ين بتقنيوات متطوورة
تلبى إاتياوات المجتمع في اطار من اداترافية التطووير المسوتمر ل اواءة تودرات العواملين
المتدربين بها.

رسالة إدارة الجودة:
التحسين المستمر للجودة في وميع تسواا إدارات المستشواي مون خوالع تطبيوق ن موة الجوودة
الحدي ة لتحقيق األ داف ادستراتيجية للمستشاى ال لية الجامعة.

تم تشكيل إدارة الجودة بتشكيلها الحالي بقرار االستاذ الدكتور  /مدير عام
المستشفيات في ديسمبر 1122
اوال :تشكيل ادارة الجودة بالمستشفيات الجامعيه:
2
1
3
4

مدير ادارة الجودة
عضوا
عضوا
سكرتاريه

 د /وليد غباشى د /نرمين المراغي مس  /هجرة صالح -السيدة  /عال محمد

تم تحديد أهداف االدارة كالتالي:
 - 1نشر ثقافة الجودة في المستشاى الجامعي .
 - 1توويه تافة د ائر تساا المستشاى نحو عما مؤسسي يضمن تحقيق داف
الجودة.
 - 3توويه تافة د ائر تساا المستشاى نحو عما مؤسسي يضمن تحقيق داف
الجودة.
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 زيادة الوعي القدرة لدى وميع العاملين في مختلف د ائر تساا المستشاىلتحقيق على مستويات الجودة.
المعايير التعليمات األ داف
 إشراك مقدمي الرعاية بوةع األسمتابعة تطبيقها من تبا وميع العاملين.
 إيجاد مراتبة مؤشرات لتحسين األداء الجودة في المستشاى ذلك عنطريق التدتيق الداخلي المستمر على وميع األتساا.
 تاعيا السياسات اإلوراءات الداخلية بالتنسيق مع األتساا المعنية عماالمراوعات التحدي ات الد رية بما يتماشى مع تطور األتساا.
ادعتماد طبقا للمعايير المصرية إلعتماد

 - 8العما على تنايذ متابعة التقوي
المنشآت الطبية.
 - 9تش يا لجا لتحسين الجودة في مختلف تساا المستشاى تقدي التسهيالت
الالزمة لجميع فرق العما القائمة على تطبيق الجودة.
توثيق وهود نتائج التطبيق الرفع بها إلدارة المستشاى تلية
- 11
الطب.
إعداد تقارير د رية عن مستويات األداء رةا المستايدين في تا
- 11
نشاط.
القياا بالمهاا األخرى التي ت لف بها الوادة فيما يتعلق بالجودة
- 11
تطبيقها.
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اإلطار الزمنى لتحقيق أهداف االدارة:
1121

الهدف
نشر ثقافة الجودة في المستشاى الجامعي
توويه تافة د ائر تساا المستشاى نحو عما مؤسسي
يضمن تحقيق داف الجودة.
زيادة الوعي القدرة لدى وميع العاملين في مختلف د ائر
تساا المستشاى لتحقيق على مستويات الجودة.
المعايير
إشراك مقدمي الرعاية بوةع األس
التعليمات األ داف متابعة تطبيقها من تبا وميع
العاملين.
إيجاد مراتبة مؤشرات لتحسين األداء الجودة في
المستشاى ذلك عن طريق التدتيق الداخلي المستمر على
وميع األتساا.
تاعيا السياسات اإلوراءات الداخلية بالتنسيق مع األتساا
المعنية عما المراوعات التحدي ات الد رية بما يتماشى
مع تطور األتساا .
العما على تنايذ متابعة التقوي ادعتماد طبقا للمعايير
المصرية إلعتماد المنشآت الطبية.
تش يا لجا لتحسين الجودة في مختلف تساا المستشاى
تقدي التسهيالت الالزمة لجميع فرق العما القائمة على
تطبيق الجودة.
توثيق وهود نتائج التطبيق الرفع بها إلدارة المستشاى
تلية الطب.
إعداد تقارير د رية عن مستويات األداء رةا
المستايدين في تا نشاط.
القياا بالمهاا األخرى التي ت لف بها الوادة فيما يتعلق
بالجودة تطبيقها
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ما تم إنجازه:
- 1تمت مخاطبة زارة الصحة (تطاع م تب الوزير  -اللجنة التنايذيوة لالعتمواد)
ادتااق على إوراء ع تقيي خواروي منهجوي لمن وموة العموا داخوا المستشواى
الجامعي أل ع مرة منذ إنشائه

تطلب ذلك:

 ماء إستمارة طلب فحص المستشاى ايث تطلب ذلوك اصور توثيوقتد ين ت ر من  141معلوموة بيوا مون خوالع ادتصواع بونت ر مون 31
تس

إدارة داخا المستشاى ال لية.

ب  -عوورا البيانووات النهائيووة علووى إدارة المستشوواى للحصوووع علووى الموافقووة
لتقدي الطلب النهائي ما يتطلبه من إلتماا مادي

دبي تجاه التقيي .

- 1البدء في ةع التوايف الوظياي لألتساا المختلاة (بدءا بقسو الطووار ) أل ع
مرة منذ إنشاء المستشاى.
- 3البوودء فووي ةووع السياسووات ادوووراءات ل ووا تسو إتليني ووي خوودمي إداري
أل ع مرة منذ إنشاء المستشاى.
- 4العمووا تبيووت خبوورة داخلووي لألتسوواا موون خووالع تقوودي المشووورة الانيووة المتعلقووة
بووالتن ي الووداخلي البنيووة التحتيووة تحديوود ال وووادر الانيووة المطلوبووة ل ووا تس و .
م لة :تس ورااة المخ األعصاب تس الطوار
- 5التعووا

الحضانات"..

مووع إدارة الجووودة بمديريووة الش و و الصووحية بادسووماعيلية موون خووالع

تبادع الخبرات المعلومات.
- 6إياوواد عضوواء اددارة لحضووور رل العمووا ذات الصوولة داخووا ال ليووة " ةووع
السياسات ادوراءات الخااة بادتساا المختلاة"
 د رة عن سالمة ادد يه مديرية الصحة.ب  -د رة ادارة الجودة الشاملة بالجامعة.
ج  -د رة سالمه الغذاء وودة المطع بالجنا التعليمى.
د  -د رة عن سالمه المريض مديرية الصحة.
ه  -ادعداد للاحص المبدئي للمنشنة الطبية.
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- 7اصر تجميع البيانات المعلومات المرشدة م ا:
 الواف الوظياى لجميع اتساا المستشاى.ب  -معاييرتاتيش المستشايات الح وميه.
ج  -متطلبات البنيه ادساسيه.
د  -متطلبات البنيه التحتيه لالتساا.
خطوات متوقع إنهاؤها بنهاية العام:
- 1تحديد الرؤية الرسالة لمستشايات وامعة تناة السوي
- 1إوووراء التقيووي الخوواروي

تحديدا نهائيا.

عوورا نتائجووه تحليلهووا لبيووا

وووه القصووور

التميم.
- 3تدريب توادر إلوراء تقيي داخلي د ري منهجي محايد.
- 4ادنتهاء من ةع التوايف الوظياي لجميع تساا المستشاى.
- 5ادنتهاء من ةع السياسات ادوراءات باألتساا التالية:
 الطوار .ب  -الحضانات.
ج  -م افحة العد ى.
د  -العناية المرتمة.
د /وليد عبد الفتاح غباشي
مدير إدارة الجودة
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