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يسر شركٌ انجما للرعايٌ الصخيٌ والجودة المسجلٌ فٍ بريطانيا بالتعاون 

استاذ الجودة فٍ جامعٌ برمنجوام مع اِستاذ الدكتور فاروق مساهل 

 منجود استاذ طب اِسرة والطب الوااٍُ جامعٌ واِستا الدكتور عبد هللا

من ابل  لتخصل علٍ اِعترافلتجوزيوا وتأهليوا مشفاكم ان تساعد يورك 

 .ميٌ المشتركٌ ِعتماد المستشفياتمن ابل اللجنٌ العال

( بالوِيات المتخدة ) لمستشفياتَاوليٌ لمعايير اللجنٌ المشتركٌ الدو

تخسين السّمٌ وجودة رعايٌ المرضٍ فً كل المتخصصٌ فٍ  

. أنخاء العالم   

فريق خاص من الخبراء يشرف عليوا إن معايير اللجنٌ المشتركٌ 

كما يقيم هذه . الدوليينَ ينتمً أعصاؤه إلٍ كل اارات العالم المأهولٌ

فضًّ عن  ل أنخاء العالم عبر مراجعٌ ميدانيٌ المعايير أفراد من ك

النظر فيوا من ابل المجالس اِستشاريٌ اإلاليميٌ للجنٌ المشتركٌ 

الدوليٌ فً آسيا المطلٌ علٍ المخيط الوادئ وأوروبا والشرق 

 . َ وخبراء آخرين من مختلف ميادين الرعايٌ الصخيٌ األوسط

اس اعتماد منشآت وبرامح وتشكل معايير اللجنٌ المشتركٌ الدوليٌ أس

كما تستخدم . الرعايٌ الصخيٌ فً كل أنخاء العالم والتصديق عليوا

معايير اللجنٌ لتطوير برامح اِعتماد وإنشاُوا فً العديد من البلدانَ 

وتستخدموا الويُات العامٌ ووزارات الصخٌ وغيرها من الويٌُ 

ينواالساعيٌ إلٍ تقييم سّمٌ رعايٌ المرضٍ وجودتوا وتخس .  
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جميع أنشطٌ  المستشفٍ  توجيىالٍ ومن ثم اِعتراف ويودف هذا التاهل 

 تخسين جودة الخدمات الصخيٌ المقدمٌ من أجل تعزيز سّمٌ المرضٍ  ل

 :وذلك

 :التزام وامتثال المستشفٍ للمعايير الدوليٌ فً المجاِت التاليٌبضمان  (1

 سوولٌ الوصول إلٍ الخدمٌ واستمراريٌ الرعايٌ الصخيٌ •

 الشاملٌ

 خقوق المريض وأسرتى •

 تقييم خالٌ المريض •

 رعايٌ المريض •

 خدمات التخدير والجراخٌ •

 العّج باألدويٌ واستخداموا• 

 تثقيف المريض وأسرتى• 

 التخسين المستمر للجودة وتخقيق األمان للمرضٍ• 

 ومكافختواالواايٌ من العدوى • 

 القيادة والتوجيى واإلدارة• 

 إدارة المنشآت الصخيٌ وضمان السّمٌ فيوا• 

 مؤهّت وتعليم مزّودي الخدمات • 

 إدارة المعلوماتيٌ واِتصال• 

زيارة سيطلب اِمر تاهيل المشفٍ من بشركٌ انجما فريق الجودة تمكن لي

ومقابلٌ عينٌ من الفريق  والملفات جميع المناشطعلٍ لّطّع ميدانيٌ 

ومن ثم وضع خطٌ مشتركٌ الصخٍ وادارة المشفٍ وعينٌ من المراجعين 

   . اِعتراف المشفٍ لنيللمساعدة مع اِدارة والفريق الصخٍ 


