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 4102آذار  13 –القدس 

 للنشر الفوري 

 

بفضل الدعم من االتحاد االوروبً لصالح شبكة مستشفٌات القدس الشرقٌة، مشفٌان آخران ٌحصالن على 

 (JCI) اللجنة الدولٌة المشتركة  االعتماد الدولً من

 (JCI)تم منح مستشفى جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً / القدس ومستشفى المقاصد شهادة االعتماد الدولٌة من منظمة 

هً مؤسسة مقرها فً الوالٌات المتحدة والتً  (JCI)أعوام. منظمة  3المرٌض وهً شهادة تمنح لمدة سالمة للجودة و

أحد االنجازات المتمٌزة المرضى وجودة الخدمة وأهداف لمرافق الخدمات الصحٌة. وٌعتبر هذا  سالمةقامت برسم معاٌٌر 

 لنظام الرعاٌة الصحٌة الفلسطٌنً األمر الذي ٌوفر دلٌل آخر على سالمة وجودة الخدمات.

. تقوم  (JCI)ماد األعوام األربعة األخٌرة، عملت مستشفٌات القدس الشرقٌة على اعداد مرافقها للحصول على اعتخالل 

بزٌارات مٌدانٌة للمرافق من أجل تقٌٌم عملٌة تنفٌذ معاٌٌرها. وتمنح المرافق الناجحة شهادة االعتماد لمدة ثالثة  (JCI)منظمة 

هً األولى فً فلسطٌن التً تحاول أن تحقق هذا الهدف. فً شهر أعوام. المرافق داخل شبكة مستشفٌات القدس الشرقٌة 

 هذا االنجاز ومنح المستشفٌٌن هذه الشهادة اٌضا.  المطلعق مستشفى سانت جون للعٌون ومستشفى ، حق4102حزٌران 

راتر، ممثل االتحاد االوروبً، معلقا على االنجاز: "انه انجاز ممٌز وهذا ٌظهر مقدار الجهد الهائل -وقال السٌد جون غات

رعاٌة وسالمة المرضى عبر العمل المشترك للمستشفٌات فً الشبكة. وهذه رسالة واضحة أن الذي بذل فً سبٌل تحسٌن 

المهنٌٌن العاملٌن فً المجال الصحً الفلسطٌنً، وبالرغم من العدٌد من التحدٌات التً ٌواجهون، ٌمكنهم أن ٌحققوا معاٌٌر 

الشرقٌة حٌوي وهام. الشبكة هً من ضمن عدد قلٌل  ان عملنا مع مستشفٌات القدسدولٌة للتمٌز فً مجال الرعاٌة الصحٌة. 

من المؤسسات الفلسطٌنٌة فً القدس الشرقٌة التً ما زالت تعمل وتستطٌع أن توفر خدمات الى السكان الفلسطٌنٌٌن. وبهذا، 

فة فان المستشفٌات تشكل العمود الفقري للنظام الصحً الفلسطٌنً حٌث نصف المرضى فً هذه المستشفٌات هم من الض

الغربٌة وقطاع غزة الذي ٌأتون الى هذه المستشفٌات للحصول على مجال متنوع من الخدمات التً ال تتوفر فً مكان آخر فً 

 فلسطٌن". 

وعقب الدكتور عبد هللا صبري رئٌس الهٌئة االدارٌة لجمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً بالقدس ونائب رئٌس جمعٌة مستشفٌات 

" ان ما قام به الموظفون فً مستشفى الهالل األحمر ومستشفى المقاصد ومستشفى العٌون ومستشفى القدس الشرقٌة بالقول 

المطلع دلٌل واضح على مستوى عال من الكفاءة العلمٌة والعملٌة وااللتزام بالمسؤولٌة لخدمة المرضى وسالمتهم والمحافظة 

حة العالمٌة التً وفرت خالل الثالث سنوات الماضٌة على األمان فً مؤسساتهم. وإننا نشكر المسؤولٌن فً منظمة الص

الظروف واإلمكانٌات من خالل الدورات المكثفة واإلرشاد المتواصل من قبل خبراء فً هذا المجال. كما نشكر االتحاد 

ا تم االوروبً الذي رصد المنح المادٌة لتغطٌة مصارٌف والرسوم للحصول على الشهادة ونؤكد اخٌرا اننا سنحافظ على م

 ”انجازه وسنطبق جمٌع التعلٌمات المستحدثة التً تهدف الى سالمة المرضى وتطوٌر المؤسسات الصحٌة.
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المرضى الذٌن تخدم كمراكز رئٌسٌة للرعاٌة المتخصصة فً اطار النظام الصحً الفلسطٌنً. مستشفٌات القدس الشرقٌة 

ٌحتاجون الى خدمات واجراءات لٌست متوفرة فً الضفة الغربٌة وغزة ٌتم تحوٌلهم للعالج فً مرافق شبكة مستشفٌات القدس 

ما ٌزٌد عن نصف المرضى فً شبكة مستشفٌات القدس الشرقٌة هم من الضفة الغربٌة الشرقٌة من قبل وزارة الصحة. 

 وقطاع غزة. 

وبً ومنظمة الصحة العالمٌة على دعم شبكة مستشفٌات القدس الشرقٌة ومرافقها الستة خالل األعوان وقد عمل االتحاد االور

ملٌون ٌورو من اجل تحسٌن الخدمات  4,2االربعة االخٌرة. وخالل المرحلة األخٌرة من هذا البرنامج، وفر االتحاد االوروبً 

واالنجاز االخٌر االعتماد من  ISOى المعاٌٌر الدولٌة )شهادة الصحٌة فً المستشفٌات وتحدٌث اوضاعهم بما ٌتماشى مع أعل

، قامت منظمة الصحة العالمٌة بتسهٌل (JCI)ومن اجل اعداد هذه المستشفٌات للحصول على االعتماد من .  (JCI)قبل 

تراضٌٌن من واستشارات فً الموقع من قبل مراقبٌن اف (JCI)مجموعة من فرص التدرٌب، بما فٌها التدرٌب المباشر من 

(JCI)  ومهنٌٌن خارجٌٌن فً مجال الجودة. باالضافة الى ذلك، قامت منظمة الصحة العالمٌة بتسٌٌر اجتماعات وورش عمل

منتظمة فً صفوف منسقً الجودة فً الشبكة وطواقمهم من اجل تعزٌز بٌئة التعلم المشترك، وتبادل المعلومات ما بٌن 

 أعضاء الشبكة. 

 

 لالتصال: 

 0202-627-02 –مستشفى المقاصد 

 8000-584-02  –مستشفى الهالل االحمر الفلسطٌنً 

  0595-540-02 –السٌدة عائشة منصور  –منظمة الصحة العالمٌة 

 

 هذا المشروع ممول من قبل االتحاد االوروبي .

 

        

 

 


