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         QUALITÄTSKODEXمدونة ضوابط الجودة
   مركز تشخیص وعالج أمراض الجنین في جامعة زیورخ

 

 

أعلى معاییر الجودة في جمیع المجاالت سواًء  ن في جامعة زیورخ یسعى لتحقیقجنیإن مركز تشخیص وعالج أمراض ال
  رھم، التقییم أو نشر البیانات العلمیة.                  العالج، السلوكیات، التواصل مع المرضى وأس خیص،كان ذلك في مجال التش

باتباعھا وھي كما یلي :                           نلتزمنحن دة للنقاط المذكورة أعاله وحدد ضوابط ومعاییر الجوفي ھذا السیاق قمنا بإنشاء مدونة تُ 

 

                                                             Teamarbeit . العمل الجماعي  1
، جراحي التولید ألساسیین من أطباءه افریق متعدد التخصصات یتألف أعضاؤ تعقیده یتطلب طب ما قبل الوالدة بسبب

إستدعاء لتشخیص باألشعة، ویتم ثة، أطباء التخدیر، أطباء ااألجنة، جراحي األطفال، أطباء حدیثي الوالدة، أطباء الورا
إن العمل قابالت ومنسقان. دین وتقنیین ومساعضم الفریق الطبي طاقم للتمریض ولیھم كما یخبراء آخرین عند الحاجة إ

ویكون محور  عالیةٍ  على أساس من االحترام والثقة المتبادلة وبكفاءةٍ  لفریق الطبي المتعدد التخصصات یقومالمشترك ل
                  یض نفسھ.                         العمل ھو المر

     Ausbildung und Erfahrung der Teammitglieder.  تدریب وخبرة أعضاء الفریق  2
 ال تنفصل وھي األم متكاملةٍ  یتولى العنایة بشخصین منصھرین بوحدةٍ  قبل الوالدة طب حدیث وممیز فھو یعتبر طب ما

االعتبار خالل التدریبات التي تُعطى ألفراد الفریق وتكون القرارات  ؤخذ بعینوضعیة الخاصة تُ .  ھذه الالحامل والجنین
ةً في ھذا المجال وبذلك نضمن تحقیق معاییر واإلجراءات الُمتخذة مسؤولیة أعضاء الفریق األفضل تدریبًا واألكثر خبر

  .   الجودة

 

3. Standardisiertes Vorgehen (SOP = Standard Operative Procedure)  
  ستعمال معاییر قیاسیة)                                     إقیاسیة ( إجراءات  .3

الجودة في إجراء عملیات التشخیص والعالج والرعایة لضمان الوصول لثوابت  قدر المستطاع تستعمل المعاییر القیاسیة
 .التي تم وضعھا والعمل على تحسینھا

                        
                         Evidenzbasiertes Vorgehen.  نھج قائم على األدلة     4 

تأكد من صحة متوفرة والتي نفي تفكیرنا وتعاملنا مع الحاالت المرضیة على أحدث األدلة العلمیة ال ما استطعنا نعتمد
على تحسینھا.                                            حقیق الجودة والعملعد ھذا اإلجراء ھاًما لضمان تزمنیة منتظمة ویُ  في اختبارات نتائجھا

                 Partnerschaften und Kollaborationen.  الشراكات والتعاون   5
ذ قرار وھو في داخل رحم األم، نقوم قبل إتخا ات جراحة الجنینعملیبیة لحاالت ا للتعقیدات الكثیرة والندرة النسنظرً 

إجراء أي تدخل جراحي بتبادل الخبرات واآلراء مع شركائنا في المراكز العالمیة المھمة لتشخیص وعالج أمراض 
 .                  بصفة عالیة في زیادة الخبرة والمعرفة العلمیةتبادل النشط للمعلومات یثمر ھذا الوالجنین. 

6. Transparenz, Wahrhaftigkeit und Befolgung höchster wissenschaftlicher und ethischer 
Qualitätskriterien  

 لتزام بأعلى معاییر الجودة العلمیة واألخالقیة           یة والصدق واإلالشفاف  .6
مركزنا لتشخیص وعالج أمراض الجنین یجب أن مھا في المجال الطبي المتطور والتي نستخدإن األسالیب الحدیثة في 

 مستمرةٍ  تشمل إعطاء المریض وبصورةٍ  واألخالقیة وھذه األسالیب تكون خاضعة ألعلى المقاییس العلمیة والطبیة
معلومات دقیقة وحقیقیة وكاملة مع الحرص على سریة ھذه المعلومات من قبل الطبیب واألسرة وأعضاء الفریق 

سرة المریض وتتضمن عطى معلومات دقیقة وموثقة ألوفي حالة التداخالت الجراحیة تُ  العالج فيمباشرةً المشارك 
لى ذلك ال بد من التنویھ بضرورة جمع البیانات ذات الصلة بشكل علمي ع بالقبول. عالوةً  خطیةٍ  توقیعھم على موافقةٍ 
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قتصادیة ھذه األسالیب ومالءمتھا وبأنھا إ ةستخدامھا في الدراسات العلمیة للتحقق من فعالیا موحد ومنظم بحیث یمكن
في مؤتمرات عالمیة ونشرھا في  عرض ھذه البیاناتیجب ، وولمقارنتھا مع بیانات مراكز اخرى ودائمة الفعالیة

یة المقدمة والتي تعد بالنجاح ال بد ا فإن العروض العلمیة واألخالقصحف علمیة لتقییمھا والتأكد من مصداقیتھا. وأخیرً 
  مستمر.                                             ھا بشكل تحسین اقبتھا والعمل على من مر

                                       Finanzielle Ressourcen.  الموارد المالیة  7
 معاقین تكالیفدفع التكالیف الخاصة بعملیات جراحة الجنین عن طریق التأمین الصحي ویتحمل تأمین الفي سویسرا تُ 

تكالیف ا یكون ھناك ضمان مالي یغطي الطفل بعد والدتھ.  أما بالنسبة للمرضى من دول اإلتحاد األوربي فغالبً  عالج
. أما المرضى من خارج دول اإلتحاد األوربي فیجب دراسة الوضع المالي لكل حالة اأو على األقل جزءاً منھالعالج 

جراحة  جھدنا كي نمنع إتخاذ أي قرار یمنع إجراءكفریق عمل نبذل أقصى على حدى ومحاولة إیجاد حلول ونحن 
مول مثل ھذه الحاالت.                            یُ صندوق جراحة الجنین الذي الجنین بسبب مشاكل مادیة ولدینا في حالة العجز المالي الشدید 
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