
ي خدمة المجتمع مستشفى لوزميال و فيالدلفيا جامعة 
ى

 بيد ف
ً
 يدا

 

ي الطلب عىل الرعاية الصحية، مما يتطلب 
 
 ف
ً
ا  كبير

ً
تواجه معظم دول العالم تضخما

ورة البحث عن سبل جديدة  ي ضوء ذلك، تزداد  .الصحيةمؤسساتها  تشغيل لض 
 
وف

اكة بير  القطاعير   والصحي العام والخاص  "االكاديمي العلمي "أهمية مفهوم الشر

وتتخذ هذه  .بجودة عاليةو خدمات الرعاية الصحيةقديم تتطوير إلدامة وذلك 

اكات اشكال عديدة ي أهمها توسيع  ومن ،الشر
 
اكة ف نشاطات التنمية الشر

ابط األهداف وخدمة المجتمع، بحيث تالمستدامة  بير  االطراف المختلفة ير

وضمن هذا اإلطار  بير  القطاعات المختلفة.  والتعاون بطريقة ترسي أوجه التآزر و

ي جامعة فيالدلفيا "إدارة المستشفيات"وقسم  "قسم هندسة العمارة"ينوي 
 
 ف

 وتعاونها إىل بلوغ االهداف اومستشف  لوزميال 
َ
كة لكافة هذه القطاعات معا لمشير

وعوتنفيذ لوضع  ضمن نطاق  توسعة واعادة هيكلة مستشف  لوزميال  مشر

كة بأوبطريقة تعود بمنافع  الجهات المشاركةات اختصاص يعود ثل مستوى ممشير

ي هذا اإلطار قامت مجموعة من طلبة المستشف  والمجتمععىل بالنفع 
 
قسم . وف

ي جامعة فيالدلفيا )طلبة مادة تصميم معماري 
 
وبرفقة (  7هندسة العمارة ف

يف صالح ب فة عىل المادة الدكتورة افنان شر ألقسام ووحدات ميدانية  زيارةالمشر

ي استقبال الطالب  ,المستشف  
 
حيث كان المدير العام السيد حازم بقاعير  ف



ي جولة استطالعية بير  
 
فة المادة ورافقهم ف أروقة المستشف   والدكتورة مشر

الطلبة شارحا المشاريع المستقبلية والتوسعية  واإلجابة عىل استفسارات

ايدة والحاجة لبيئة معمارية تتسم للمستشف  لتلبية االحتياجات الصحية  المير 

ي المستشفيات الحديثة 
 
بالتصميم والحداثة, تنقل مستشف  لوزميال إىل مصاف

ة بكلفة  ي تقديم "رعاية صحية شاملة و ممير 
 
ام بتطبيق رسالتها ف ضمن االلير 

ي الجمهور
رض 
ُ
ورة   ".معقولة و بطريقة مهنية عالية ت وأكد السيد البقاعير  اىل ض 

وع توسعة تظافر ا حاتهم لتصميم مشر لجهود مع جامعة فيالدلفيا لتقديم مقير

 يعتير  المعماري مستشف  كون التصميمال
القاعدة األساسية الجيد للمستشف 

وعلنجاح  ي الخدمات المقدمة  توسعة المستشف   مشر
 
واحداث انطالقة جديدة ف

ي األردن و الذي تأسس عام  فيه
 
حيث  1948فهو من أقدم المستشفيات الخاصة ف

ي جبل اللويبدة اىل 
 
ي تملكها ف

قامت جمعية راهبات الناضة بتحويل المدرسة التر

 للكونتيسه لوزميال
ً
 وتقديرا

ً
ي   «Luzmila» مستشف  حمل اسمه تكريما

والتر

ي المستشف  
 
عت بتجهير  أول قسم لألشعة ف وبما أن التصميم التقليدي  . تير

، للمستشفيات يدور حول التخّصصات واألقسام  وليس حول حاجات المرض 

ي المستشفيات غير قادرين عىل 
 
األمر الذي يؤدي اىل قضاء المرض  معظم وقتهم ف

سوء عملية تقديم تفاقم مما يؤدي اىل  الحصول عىل الخدمات المطلوبة

لإلجراءات والعمليات االدارية. سوف باإلدارة غير الكفؤة  الخدمات الصحية

وع ضميساهم قسم إدارة المستشفيات  ي ن هذا المشر
 
بدراسة مفاهيم اساسية ف

والذي  و التفكير المقتصدالمستشفيات اساسها مفهوم التدفق عير النظام الكامل 

" ما للمريض، 
ً
يركز عىل أن كّل خطوة من خطوات العمل يجب أن تنتج "قيمة

ووجوب التخلص من مصادر التبديد. ومفهوم التبديد بعيد المدى، ويتضّمن 

ي يمكن تجنبها عير اإلجراءات أو الجرد غير 
ورّي واالنتظار واألخطاء التر الض 

 العمليات المالئمة. 


