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إهادء
الصــرح  هــذا  بنــاء  فــي  أســهمت  بيضــاء  يــد  كّل  إلــى   •

وتجهيــزه. الشــامخ  الطبــي 
• إلــى كل َمــن أســهم بجهــده أو مالــه فــي تخفيــف آالم 

المرضــى والجرحــى.
• إلــى كل َمــن داوى مريضــًا بــزكاة أو صدقــة عبــر صندوق 

المريــض الفقير.

بفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى ومــن ثــم بفضلكــم ُتنجــز 
ســيحذو  مــن  وإلــى  إليكــم  رســالتنا  وتتحقــق  مهمتنــا 

وإكبــار... إجــال  تحّيــة  حذوكــم، 
والله عنده خير الجزاء.

• To good people everywhere.
• To all those who have contributed to 

building and equipping this Hospital.
• To everyone who has contributed his effort 

or money to ease the pain of the sick and 
wounded.

• To each one who has treated a patient 
through thier zakat, or Charity, donation  to 
The Hospital Poor Patient,s Fund.

Many Thanks To You And To Any One who 
Follows Your Steps .

Dedication

جمعية أصدقاء المريض   المستشــــفى األهلــــــي

نحن بعون الله نرعاكم 
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 Board of Trustees of P.F.S             )2023 - 2019(  أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء المريض - دورة

أن  فخرنــا  عظيــم  دواعــي  ومــن  وتوفيقــه  اللــه  بحمــد 
هّيأنــا اللــه ســبحانه وتعالــى فــي الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة 
اإلداريــة  الهيئــات  لعمــل  واســتكمااًل  المريــض  أصدقــاء 
ــر  العمــل الطبــي وتحديثــه عبــر  المتعاقبــة للقيــام بتطوي
مــع  بالتعــاون  األربعــة عقــود، وذلــك  تجــاوزت  مســيرة 
طاقــم العامليــن الرائــع وهدفنــا األســمى هــو تحســين 
صحــة ورفاهيــة ســكان محافظــة الخليــل بشــكل خــاص 

ومحافظــات فلســطين بشــكل عــام.
للوصــول  جاهديــن  نعمــل  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  إننــا 
المســتويات مــن خــال  أعلــى  إلــى  بالخدمــات الصحيــة 
الضفــة  جنــوب  منطقــة  فــي  حديثــة  تقنيــات  إدخــال 
كمــا  الخدمــات  لهــذه  نوعيــة  نقلــة  وتأميــن  الغربيــة، 
وكيفــا وعلــى كافــة المســتويات الوقائيــة والتشــخيصية 
متميــزة  انجــازات  يحقــق  ممــا  والتاهيليــة  والعاجيــة 
فــي معظــم التخصصــات الطبيــة واصبــح المستشــفى 
االهلــي يضاهــي امثالــه مــن المستشــفيات المتقدمــة، 
حيــث  واالكاديمــي،  العلمــي  التطويــر  جانــب  الــى  هــذا 
يعتبــر المستشــفى األهلــي مــن المراكــز الطبيــة التعليميــة 

فلســطين. مســتوى  علــى  االفضــل 

الشــراكة  تعزيــز  بضــرورة  الراســخ  ايماننــا  مــن  وانطاقــًا 
وتوطيدهــا بيــن جميــع القطاعــات العاملــة  فــي مجــال 
علــى  الــدؤوب  وحرصنــا  والخاصــة،  الحكوميــة  الصحــة 
رعايــة  توفيــر  بهــدف  الخبــرات  وتعزيــز  القــدرات  تفعيــل 
احتــرام  علــى  قائمــة  الجــودة،  عاليــة  انســانية  صحيــة 
االستشــفاء  حــق  علــى  وحصولهــم  وعائلتــه  المريــض 
تحقيقــا  ومهنيــة  وشــفافية  مصداقيــة  بــكل  والعمــل 

المجــال. هــذا  فــي  والريــادة  للتميــز 
واننــا  إذ نفخــر بهــذا الصــرح الطبــي المتميــز لنتوجــه الــى 
بجهدهــم  أســهموا  ممــن  مــكان  كل  فــي  الخيــر  اهــل 
ومالهــم فــي هــذا التطــور والتميــز، ونخــص بهــذا الشــكر 
عائــات وأهالــي خليــل الرحمــن وداعمــي المستشــفى 
االهلــي فــي الــدول العربيــة واالســامية والعالــم أجمــع.

ــن  ــع العاملي ــا ولجمي ــر لن ــه العلــي القدي وختامــا نســأل الل
والداعميــن التوفيــق والســداد، ونســأله أن يبــارك هــذه 
الجهــود واالعمــال  الجليلــة العطــرة وأن ييســر المســاعي 
الخيــرة لمــا فيــه تعزيــٌز لثبــات المواطنيــن وصمودهــم فــي 

وطنهــم وعلــى أرضهــم.
الهيئة اإلدارية

كلمة الهيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء المريض / المستشفى األهلي
أ. هدى عبد الغني عبد النبي

رئيس الجمعية
Mrs. Houda AbdelNabi / President

م. أيمن يوسف صادق سلطان
أمين الصندوق

Eng. Ayman  Sultan  / Treasurer

أ. كفاح صبحي الشريف
مسؤول المشتريات والعطاءات

Mr. Kifah Sharif/Procurement & bidding Res.

أ. موسى محمد عوني البكري
مسؤول العاقات العامة

Mr. Mohamed  Bakri/   P.R. Res-le. 

أ. سعدي السراحنة
مسؤول المشاريع

Mr. Sadi Sarahneh / Projects Res-le.

أ. عز الدين عيسى فراح
مسؤول شؤون الموظفين

Mr. Izz ElDin Farrah / H.R. Res-le.

أ. محمد زياد عثمان الجعبري
مسؤول التطوير والجودة والتخطيط

Mr. Mohamed Al-Jabari / Dev. Qty Res-le.

د. نافذ كمال ناصر الدين
نائب الرئيس

Dr. Nafez  Naser Eldeen  / Vice President

أ. مروان عمر شاهين
أمين السر

Mr. Marwan  Shaheen  / Secretary
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المستشفى األهليجمعيه اصدقاء المريض

جمعيــه  وهــي  مياديــة   1976 عــام  تأسســت 
ــر مسّيســة،  ــة وغي ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــه  غي خيري
الخدمــات  مســتوى  رفــع  اإلســتراتيجي  هدفهــا 
الصحيــة فــي محافظــة الخليــل بشــكل خــاص وفــي 

عــام. بشــكل  فلســطين 
والجمعية مســجلة رســميًا تحت رقم تســجيل 497 
بتاريــخ 1977/4/11 فــي األردن، وفــي فلســطين 
 2001/2/18 بتاريــخ  هـــ/404/م  الرقــم  تحــت 

مياديــة.
المركــز  بافتتــاح  نشــاطها  الجمعيــه  باشــرت   •
 1977 عــام  الخليــل  مدينــة  وســط  فــي  الطبــي 
ومختبــرًا  تخصصيــة  طبيــة  عيــادات  شــمل  الــذي 

لألشــعة. وقســمًا  طبيــًا 
• ومــن ثــم افتتحــت مركــزًا للطــوارئ فــي شــارع 
إلحاقــه  تــم  والــذي   1984 عــام  ســارة  عيــن 

.1993 عــام  افتتاحــه  لــدى  بالمستشــفى 
• فــي تلــك األثنــاء كانــت الجمعيــة تعمــل علــى 
يلبــي  كبيــر  مستشــفى  لبنــاء  مخططــات  إعــداد 
احتياجــات المحافظــة التــي هــي أكبــر محافظــات 

للســكان. وعــددًا  مســاحًة  فلســطين 

أهداف الجمعية:
• رفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة فــي محافظــة 

الخليــل خاصــة وفــي فلســطين عامــة.
• إنشــاء مستشــفى أهلــي كبيــر يخــدم محافظــة 

الخليــل ومحافظــات جنــوب الضفــة الغربيــة.
إليهــا  تفتقــر  التــي  الطبيــة  الخدمــات  تأميــن   •

. فظــة لمحا ا

رسالة المؤسسة ومهمتها:
الخدمــات  جميــع  وتطويــر  واســتحداث  إدخــال 
المســاندة  والطبيــة  والفرعيــة  الرئيســية  الطبيــة 

المنطقــة. فــي 

رؤية المؤسسة:
وجــدوى  عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  تقديــم 
اقتصاديــة ضمــن مقاييــس دوليــة لتلبيــة احتياجــات 

وتوقعاتــه. الفلســطيني  المجتمــع 

األهلــي •  المستشــفى  بنــاء  فــي  المباشــرة  تمــت 
قدرهــا  مســطحات  علــى  مياديــة   1988 عــام 
لــه أقســام  ألــف متــر مربــع(، أضيفــت   27.500(
اخــرى ليصبــح حجــم المستشــفى )30 الــف متــر 
مربــع( وليشــمل مــا مجموعــه )304( ســرير حــال 
انتهــاء المشــروع بالكامــل. محققــًا بذلــك الهــدف 
اإلســتراتيجي الــذي أنشــئت الجمعيــة مــن أجلــه.

بأحــدث •  وتجهيــزه  المشــروع  هــذا  إنجــاز  تــم   
األجهــزة، كمــا وضعــت الخطط لتطويره وتشــغيله 
تقديــم  وبهــدف  المجتمــع  احتياجــات  علــى  بنــاًء 
الفلســطيني. المواطــن  يحتاجهــا  مميــزة  خدمــات 

 يحــوي المستشــفى األهلــي اليــوم )250( أســرة، • 
 )840( ويعمــل فــي المستشــفى األهلــي حاليــًا 
الطبيــة  أقســامه  كافــة  فــي  موظفــًا وموظفــة 

والطبيــة المســاندة واإلداريــة.

 يتعامل المستشفى مع ما يزيد على )160.000( • 
مائــة وســتين ألــف مريــض ســنويًا، منهــا مــا يزيــد 
علــى )28,000( حالــة دخــول لألقســام المختلفــة.

 يتبــع للمستشــفى كليــة التمريــض والتــي يتــم فيهــا • 
تدريــس ثاثــة تخصصــات حيويــة هــي )التمريــض / 

القبالــة / فّنيــو التخديــر(.  

 يتوفــر فــي المستشــفى برنامــج تخصــص لألطبــاء • 
فــي األقســام الرئيســية، هــذا ويقــوم المستشــفى 
كليــات  طــاب  لتدريــب  مختلفــة  برامــج  بتطبيــق 
والدوليــة  الفلســطينية  الجامعــات  فــي  الطــب 
وبرنامــج تدريــب لطــاب التمريض في المستشــفى 
التخصصــات  طــاب  وكذلــك  األخــرى،  والكليــات 

المختلفــة.
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علــى  أعضائهــا  عــدد  يزيــد  التــي  العامــة  الهيئــة  تعقــد 
2000 عضــو اجتماعهــا العــادي كل أربــع ســنوات، يتــم 
ــر اإلداريــة والماليــة، ووضــع  مــن خالهــا مناقشــة التقاري
أعضــاء  انتخــاب  وكذلــك  المســتقبلية،  العمــل  خطــة 
الهيئــة اإلداريــة، المؤلفــة مــن تســعة أشــخاص، والتــي 
تعمــل علــى إدارة الجمعيــة، واالشــراف علــى مرافقهــا.
بتاريــخ  االخيــر  اجتماعهــا  العامــة  الهيئــة  وعقــدت 
2019/4/20،  وذلــك بحضــور ممثلــي وزارتــي الداخليــة 

الجمعيــات. واتحــاد  االجتماعيــة،  والشــؤون 

• An elected board of 9 members. Over 2000 
General Assembly members meet and elect 
the board of Trustees.

• Its responsibilities include logistic support 
and strategic planning, as well as fundraising 
activities.

• Last assembly meeting  was in April 2019.

General Assembly Meetings
Of P.F.S. Patient’s Friends Society (P.F.S.) Al Ahli Hospital - Hebron

The name Patient’s Friends Society (P.F.S.) started in Hebron in 1976 as a non-governmental

non-profit and non-political organization interested in upgrading health services in the Southern Part of the 

West Bank (Hebron District in particular), The organization is officially registered in Palestine and in Jordan 

under registration numbers (HB/404/M – in Palestine, 4971977-/ in Jordan). 

The organization is directed by a board of trustees of nine  members who are elected by the General 

Assembly Members (2000) of the society.

The work of this board is concentrated at completing the remaining departments and covering all medical 

specialties.  

The Project started with the opening of a medical center in downtown Hebron, that included (Laboratory 

– Radiology dept. and specialized clinics).

In 1988, (P.F.S.)  started building Al Ahli Hospital. It was designed to cover (30.000m2). The first four 

departments were opened in 1993 (Emergency, Internal Medicine, Gynecology & Obstetric and General 

Surgery department with about sixty beds).

In addition, P.F.S. in Hebron managed an emergency department and five medical centers covering Hebron 

District. The emergency center was annexed to the hospital in 1995, and the  five medical centers were 

given to local societies in the same year.

Today Al Ahli Hospital which was Built by donations from all over the world is the largest in Palestine.It is 

the main and only project that belongs to P.F.S. in Hebron, The hospital works  with a capacity of (250) 

beds which will be (304) beds upon finishing and expanding the remaining departments. This number of 

beds can easily rise to (500) beds in case of disasters or medical emergencies.

The hospital deals with over (160,000) patients a year, including about (28,000) admissions.

إجتماع الهيئة العامة
 لجمعية أصدقاء المريض
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Director Generalكلمة المدير العام  
,
s Speech

د. يوسف عبد الحميد التكروري
المدير العام للمستشفى

Dr. Yousef Takrouri / Gen. Director

ــا، وهــي أن نكــون مستشــفى  نحــن نعمــل علــى تحقيــق رؤيتن  
دوليــة، وبمعاييــر  عاليــة،  جــودة  ذات  طبيــة  خدمــات  يقــدم  متميــزًا 

المحصلــة  فــي  تتشــكل  جهــد  او  عمــل  الي  الكاملــة  الصــورة  وألن 
النهائيــة مــن التفاصيــل... فنحــن لــن نهمــل أيــًا منهــا مهمــا بــدا صغيــرا، 
وإّن التميــز الــذي نطمــح إليــه هــو جعــل المستشــفى مركــزًا طبيــًا وبحثيًا.

الصحيــة  الرعايــة  ســبل  افضــل  توفيــر  علــى  حرصنــا  مــن  وانطاقــًا 
للمواطنيــن،  فقــد تــم تزويــد اقســام المستشــفى المختلفــة بأحــدث 
األجهــزة الطبيــة والمعــدات لتصبــح واحــدة مــن  أحــدث المراكــز الطبيــة 

وأكبرهــا فــي الوطــن.

الفلســطينية فــي توطيــن  وتماشــيًا مــع رؤيــة وزارة الصحــة   
الخدمــة الطبيــة فــي مستشــفيات الوطــن، ومــن أجــل بنــاء مؤسســة 
واالطبــاء  الكفــاءات  مــن  العديــد  باســتقطاب  قمنــا  مميــزة،  طبيــة 
الفلســطينين  المغتربيــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــدول 
الطبيــة. وكفاءاتهــم  خبرتاهــم  مــن  لإلســتفادة   والعربيــة  األوروبيــة 

 
فنحــن  بالمســتحيل،  نؤمــن  بالمســتقبل، وال  متفائلــون  نحــن  لذلــك   
نراهــن دائمــا علــى اإلنســان الفلســطيني ألنــه بحــّق أغلــى مــا نملــك.

 We work  towards achieving our vision a Hospital that provides high quality medical 
services with international standards, we give a great attention to all details, we strive to make 
the hospital an advanced medical and research center.

 In order to provid the best medical services to our population we provided all medical 
departments with the latest medical equipment and tools making Al Ahli Hospital the largest 
medical facility at the national level.

 In line with the vision of the Palestinian  MOH  to localize medical services in Palestine 
using  local Palestinian qualifications, we have recruited many qualified Palestinian doctors from 
Europe, Arab Countries, and USA.

 Hence we are very optimistic about the future, of our medical services. our core 
investment is in the Palestinian  human capital (hands and minds), we always  depend on the 
palestinian humanbeing  our most precious capital.

المجلس الطبي للمستشفى 
هيئــة •  أعلــى  الطبــي  المستشــفى   مجلــس  يعتبــر 

فنيــة وإداريــة ويرأســها المديــر العــام وهــي مؤلفــة 
مــن المديــر الطبــي ورؤســاء األقســام الطبيــة ومديــر 

التمريــض.
يعمــل المجلــس الطبــي للمستشــفى علــى تحقيــق • 

الطبيــة  األقســام  بيــن  التنســيق  مــن  قــدر  أكبــر 
واإلداريــة لتقديــم أفضــل خدمــة للمريــض ولارتقــاء 

الطبيــة. الخدمــات  بمســتوى 
الطبــي للمستشــفى علــى وضــع •  المجلــس  يعمــل 

الطبيــة  األقســام  فــي  والمهنيــة  الفنيــة  األســس 
مــع  يتفــق  بمــا  المســاندة  الطبيــة  واألقســام 
العالميــة والتعليمــات الصــادرة مــن  البروتوكــوالت 

العاقــة. ذات  والــوزارات  الصحــة  وزارة  

مجلس المستشفى اإلداري
يتكــون مجلــس المستشــفى اإلداري مــن المديــر العــام 
المالــي، ويصــدر قراراتــه فــي  والمديــر اإلداري والمديــر 
التــي  والطبيــة  والماليــة  اإلداريــة  الصفــة  ذات  األمــور 
تتضّمــن توصيــات مجلــس المستشــفى الطبــي، ويتابــع 

تنفيــذ قــرارات الهيئــة اإلداريــة.

Hospital Administrative Council
The Administrative Hospital Board consists of the Director General of the Hospital, the Administrative 
Director and the Financial Director.
The functions of this board are administrative, financial and medical. They include the recommendations 
of the Hospital Medical Board and the implementation of the decisions of the Board Of Trustees of the 
Organization.

Hospitl Medical Council
THE HMC is the highest technical and 
administrative body and is chaired by the 
Director General.
The HMC works to achieve the most practical  
coordination between all medical and 
administrative departments to provide the best 
medical service for the patients, and to improve 
health level in general.
The HMC works on laying the technical and 
professional bases in medical and paramedical 
departments in the accordance with the 
international protocols and instructions issued 
by the MOH and relevant ministries.
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الخليل مــن اقــدم مــدن فلســطين، وهــي القلــب النابــض  
الغربيــة،  الضفــة  مــن  الجنوبــي  الثلــث  ُيشــغل  الــذي 
من القــدس،  الجنــوب  إلــى  كــم   35 بعــد  علــى  وتقــع 
وهــي  البرونزي المبكــر،  أسســها الكنعانيون في العصر 
الســكان  عــدد  حيــث  الغربية مــن  مدن الضفــة  أكبــر 
ألــف   )280( بقرابــة  ســكانها  عــدد  ويقــدر  والمســاحة 
كــم²(   997( الخليــل   نســمة، وتبلغ مســاحة محافظــه 
مســاحتها  وتشــغل  الضفــة،  محافظــات  أكبــر  وهــي 
)%16( مــن أراضــي الضفــة الغربيــة ويقــدر عــدد ســكانها 
كــم²(،   المدينــه  )42  ومســاحة  نســمة،   )900.000(
وتمتــاز المدينــة بأهميتهــا االقتصاديــة،  لــذا تعــد مــن أكبــر 

في فلســطين.  االقتصاديــة  المراكــز 
يتوســط  حيــث  كبيــرة،  دينيــة  أهميــة  وللخليــل 
مقامــات  يحــوي  اإلبراهيمي الــذي  المدينة المســجد 
االنبياء إبراهيم، وإســحق، ويعقوب وزوجاتهــم، وكذلــك 

الســام. عليهــم  يوســف  النبــي  مقــام 
القديمــة  البلــدة  إلــى  حاليــًا  الخليــل  مدينــة  ُتقســم 
بمحاذاة المســجد  القديمــة  البلــدة  وتقــع  والحديثــة، 
وبيــوت ودكاكيــن  أزقــة  عــن  عبــارة  اإلبراهيمــي، وهــي 
قديمــة )ســوق القصبــة( كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن 
المــدن فــي فلســطين والعالــم االســامي،  وتحتــوى 
علــى العديــد مــن األســواق إال أن دولــة االحتــال عمــدت 
أجــزاء كبيــرة منهــا، وتســيطر علــى حوالــي  إغــاق  إلــى 
%20 مــن مســاحة المدينــة وتســمح للمســتوطنين بــأن 

يعيثــوا فســادًا وخرابــًا فيهــا. 

مدينة اخلليل

The Old City Of

HEBRON
Hebron is one of the oldest cities in Palestine and the 
heart of the Hebron governorate, which is located  the 
southern part  of the West Bank. Hebron is 35 km. south 
of Jerusalem. It was established  by the Canaanites in the 
early Bronze Age. It is the largest city in the West Bank 
in terms of population and size . The area of   Hebron 
Governorate is 997 km², so it is the largest governorate 
in the Palestine. it occupies 16 % of the West Bank and 
has a population of over  900,000 inhabitants ,covering 
an  area of   42 km2.The city is characterized b y its 
economic and historic importance ,it is considered one 
of the largest economic centers in Palestine..

Hebron has a  great religious significance as the city is 
centered on t h e Ibrahimi Mosque, which contains the 
shrines of the prophets Abraham, Isaac, Jacob and their 
wives as well as the shrine of the Prophet Joseph peace 
be upon them..
The Hebron Ci t y is currently divided into the Old City 
and the modern new City. The Old City is located along 
and surrounding  the Ibrahimi Mosque. It is Consisting of 
alleys and old houses and shops (Kasbah Market) as in 
many cities in Palestine and the Islamic world, it contains 
many markets. Unfortunately about 20 %  of the city

,
s is 

under occupation control where settlers are Allowed to 
wreak havoc.
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مشروع بناء وتشطيب وتجهيز قسم أمراض وغسيل الكلى

 Project Of Nephrology  and Dialysis Department 

Funded by 
شركة حرباوي لصناعة اإلسفنج والفرشات

Hirbawi Company for Making Foam & Mattresses 
الممول

The goal of the 

project

يهدف المشــروع إلى بناء وإنشــاء قســم متكامل لغســيل وأمراض الكلى بمســطحات 

قدرهــا )2800 م2(،  ومــن ثــم تجهيــزه بأحــدث المعــدات واألجهــزه الطبيــة الازمــة 

لهــذا التخصــص بهــدف تغطيــه النقــص فــي هــذا التخصــص وبخاصــة غســيل الكلــى 

الــذي تفتقــر إليــه المحافظــه نتيجــة عــدم تمكــن المستشــفى الحكومــي مــن تلبيــه 

كافــه احتياجــات المرضــى.
The project aims to build and establish this new  department for 
dialysis and kidney diseases with (2800 m2), and then to furnish it with 
the latest equipment that is necessary for this specialization in order 
to cover the shortage in this service , especially dialysis that is missing 
in Hebron district due to the  inability of the governmental hospital to 
meet all the needs of patients.

الهدف

Project Status
يجري اعداد المخططات ويتوقع ان يبدأ العمل بالتنفيذ نهاية 2019.

Plans are being  prepared and imp. October 2019
وضع المشروع

مشروع بناء وتوسعه االقسام الطبيه

Project of the Construction and expansion of medical departments

Funded by 
السيد عصام التكروري التميمي  وإخوانه

Mr. Essam Al-Takrouri Al-Tamimi & Brothers
الممول

The goal of the 

project

يهــدف هــذا المشــروع الــى بنــاء وإنشــاء أقســام جديــدة بمســاحه )1800م2( بهــدف 
المرضــى  اعــداد  اســتيعاب  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  التــي  الطبيــة  األقســام  توســيع 

المتزايــدة فيهــا كاألقســام الجراحيــه والنســائية والتوليــد. 
The expansion  the medical departments that were not able to meet 
the increased demand at its services  such as surgical departments, 
and gynecology & obstetrics the new building will be with the size of 
(1800 m2).

الهدف

Project Status
يجري اعداد المخططات ويتوقع ان يبدأ العمل بالتنفيذ مطلع العام 2020.

Plans are being  prepared and imp-lementation on beginning of 2020
وضع المشروع

 | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ

مشروع جهاز قسطرة الدماغ و قلب االطفال
Project of the brain catheterization Department & 

children heart catheterization Department.

Funded by 
تمويل جزئي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت.

The Arab Fund for Economic and Social Development in Kuwait.
الممول

The goal of the 

project

ــر الخدمــات الطبيــة النوعيــة المقدمــة للمرضــى فــي مجــال القســطرة الدماغيــة  تطوي
وقســطرة قلــب االطفــال و هــي خدمــات حيويــة تفتقــر إليهــا المستشــفيات الفلســطينية.

To develop the quality medical services provided for patients in the 
field of cerebral catheterization which are vital service and lacking in 
Palestinian hospitals  in addition to cardiac catheterization for children. 

الهدف

Project Status      Under implementation                                            قيد التنفيذ وضع المشروع

 مشروع إعادة إنشاء قسم العيادات الخارجية الجديد

Re-establishment of the new Outpatient Department

Funded by 
الحاج مازن فوزي أبو الضبعات

Mr. Mazen Fawzi Abu Dabat
الممول

The goal of the 

project

التخصصــات  فــي  جــدد  اخصائييــن  واســتقطاب  المراجعيــن  أعــداد  ازديــاد  بســبب 

المختلفــة كانــت الحاجــة إلــى إنشــاء قســم عيــادات خارجيــة جديــد علمــًا بــأن المخطــط 

يســتوعب 33 عيــادة تخصصيــة
Due to the increase in the number of visitors and the recruitment of 
new specialists in different disciplines, the need to establish a new 
outpatient department was planned to accommodate 33 specialized 
clinics.

الهدف

Project Status
يجري إعداد المخططات ويتوقع أن يبدأ العمل بالتنفيذ بداية 2020.

Plans are being  prepared and implementation on jan. 2020
وضع المشروع
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مشروع جهاز تشخيص األورام “التصوير المقطعي البوزيتروني”

Project of Positron Emission Tomography Equipment (PET-CT)

Funded by 
صندوق االوبك للتنمية الدولية

The OPEC Fund for International Development
الممول

The goal of the 

project

إلــى إدخــال خدمــة طبيــة مميــزة و نوعيــة و غيــر متوفــرة فــي  يهــدف المشــروع 
مستشــفيات الضفــة الغربيــة فــي مجــال الكشــف عــن االورام الســرطانية فــي جميــع 

انحــاء الجســم ذات الحجــم الصغيــر
The goal of the project - the introduction of quality medical service 
that is not available in the West Bank hospitals in the field of detection 
of tiny cancerous tumors in the human  body.

الهدف

Project Status
 تم االنتهاء من تنفيذ المشروع و بدأ العمل به في شهر 7 / 2019

The project was completed and started in July-2019
وضع المشروع

 مشروع بناء كلية التمريض “مبنى السعدية”

Project Of Building The Nursing Collage “AlSadia Building”

Funded by Haj Yousri Yasser Dweik / Hebron  الحاج يسري ياسر الدويك / الخليل الممول

The goal of the 

project

ــر مربــع( علــى األرض التابعــة للمستشــفى  ــاء بمســاحة )6000 مت تــم انشــاء هــذا البن
مــن الجانــب الغربــي، ويهــدف هــذا المشــروع الــى تحقيــق ثاثــة اهــداف رئيســية هــي:
١- بنــاء موقــع جديــد لكليــة التمريــض التابعــة للمستشــفى بســعة )2000 متــر مربــع(

بتصميــم حديــث يلبــي المتطلبــات الجامعيــة.
٢- انشــاء دائــرة للتعليــم والتدريــب المســتمر، مجهــزة بقاعــات تدريــب ومــزودة بأحــدث 
وســائل االتصــال و التواصــل،  وقاعــة  اجتماعــات تتســع لـــ )300 شــخص( باإلضافــة 

إلــى غــرف منــام للضيــوف.
٣- انشاء مستودع تابع للمستشفى بحجم الف متر مربع .

A new building (6000 square meters) was erected on the western 
side of the hospital

,
s land, This project aims to achieve three main 

objectives.
1.The construction of a new site for the Faculty of Nursing of the 
hospital, an area of (2000 square meters) and a modern design that 
meets university requirements.         
2. The establishment of the Department of Education and Continuing 
Training, equipped with training rooms and the latest communication 
facilities in addition to a meeting hall  that takes up to 300 people and 
guest accommodation rooms.
3. The  constructino of a warehouse for the hospital, with a size of  
(1000) square meters.

الهدف

Project Status      Under implementation                                            قيد التنفيذ وضع المشروع

 | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ
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   مشروع اعادة تأهيل و توسعة قسم العناية المركزة 

Rehabilitation and expansion of the intensive care unit (ICU)

Funded by 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية

PALTEL GROUP
الممول

The goal of the 

project

نتيجــة الطلــب المتزايــد و الحاجــة الماســة لخدمــات هــذا القســم الحيــوي تــم توســعة 

القســم ليصبــح بســعة ) 18 ســريرًا ( وذلــك بإضافــة )6 أســرة جديــدة(،  وكذلــك تــم 

إعــادة تأهيــل القســم وتزويــده بأحــدث األجهــزة والمعــدات.
As a result of the increasing demand and the urgent need for the 
services of this vital section, the Department has been expanded to 
include (18 beds) by adding (6 new beds), as well as rehabilitating the 
department and providing it with the latest equipment..

الهدف

Project Status
تم االنتهاء من تنفيذ المشروع وبدأ العمل به في عام 2017

Project implementation completed in 2017
وضع المشروع

مشروع تطوير وحدة عالج امراض كهرباء القلب
Project of Developing Electrophysiology Unit

Funded by 

صندوق النقد العربي / ابو ظبي من خالل وحدة صندوق االقصى في البنك 
اإلسالمي للتنمية و اشراف مؤسسة التعاون

the Arab Monetary Fund / Abu Dhabi through Al-Aqsa Fund Unit 
in the Islamic Development Bank in The K.S.A. and supervised 
by the Welfare Association

الممول

The goal of the 

project

يهــدف المشــروع إلــى إدخــال خدمــة طبيــة مميــزة و غيــر متوفــرة فــي مستشــفيات 
الضفــة الغربيــة لنكــون قادريــن علــى عــاج امــراض كهربــاء القلــب بشــكل كامــل وهــي 

تعمــل بالتصويــر ثاثــي االبعــاد و العــاج بالكــي او التبريــد
Introducing a special medical service that is not available in the 
Palestinian Territories Hospitals so that we can treat heart

,
s electrical 

diseases using  three-dimensional  imaging, and we can treat paitients 
by ironing or cooling.

الهدف

Project Status
 The project تم االنتهاء من تنفيذ المشروع  وبدأ العمل به في شهر 3 / 2019 
has been completed and started working in 3/2019

وضع المشروع

 | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ
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 مشروع تطوير وحدة تفتيت الحصى

The project of the development of the Lithotripsy Unit

Funded by 

الهالل األحمر القطري

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و اإلجتماعي .

Qatar Red Crescent And The Arab Fund for Economic and So-

cial Development

الممول

The goal of the 

project

ــر وحــدة تفتيــت الحصــى فــي قســم الكلــى والمســالك  يهــدف المشــروع إلــى تطوي

البوليــة، وذلــك بتزويــد القســم بجهــاز حديــث ومتطــور لتفتيــت حصــى الكليــة والحالــب
The Project aims to develop the lithotripsy unit in Department of 
Nethrology and urology by providing the department with a state-of-
the-art lithotripsy device.

الهدف

Project Status
تم االنتهاء من تنفيذ المشروع و بدأ العمل به في سنة 2016

The project has been completed And began in 2016 وضع المشروع

 مشروع استخالص االكسجين

Oxygen extraction equipment  project

Funded by 
مؤسسة تيكا التركية

Turkish Cooperation and Coordination Agency TIKA
الممول

The goal of the 

project

ــن األكســجين النقــي  ــز اســتقالية المستشــفى فــي تأمي ــى تعزي يهــدف المشــروع إل

الــذي يحتاجــه المرضــى.
 To enhance the independency of the hospital by providing the oxygen 
needed by Hospital patients.

الهدف

Project Status
 تم االنتهاء من تنفيذ المشروع وبدأ العمل به في عام 2017

The project was completed and started work in 2017
وضع المشروع

 | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ
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صندوق التضامن اإلساميالبنك اإلسامي للتنمية صندوق األوبك للتنمية الدولية / النمساالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا

مجموعة االتصاالت الفلسطينيةأنيرا الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعيصندوق النقد العربي

الهال األحمر القطريمجموعة تلفزيون الشرق األوسط االتحاد األوروبيتيكا

مشروع بناء وتجهيز قسم العمليات الجراحية

 The Project of Building and Equipping Surgical Operation Department

Funded by 

صندوق أوبيك للتنميه الدولية ) أوفيد( /تمويل التجهيزات الطبية	 
شركة رويال الصناعية التجارية  )الحاج نبيل الزغير وإخوانه( /  تمويل البناء 	 

والتشطيب
• The OPEC Fund for International Development (OFID)
•  Royal Industry &Trading Company    

الممول

The goal of the 

project

 يهــدف المشــروع الــى بنــاء قســم عمليــات جديــد مكــون مــن )7 غــرف( للعمليــات
لتغطيــه وذلــك  الطبيــة،  واألجهــزه  المعــدات  بأحــدث  تجهيــزه  ثــم  ومــن   الجراحيــه 
النقــص فــي غــرف العمليــات فــي المستشــفى وفــي محافظــه الخليــل بشــكل عــام
To establish a department for integrated operating theaters consisting 

of (7) operating rooms, and to equip it with the latest equipment, in 

order to cover the shortage and the need for operating rooms in the 

Hospital and in Hebron governorate.

الهدف

Project Status
تم االنتهاء من تنفيذ المشروع وبدأ العمل في سنة 2014.

The project was completed and started in 2014.
وضع المشروع

Our Partnersشـــركاؤنـــا | Main projects  أهم المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ

الهال األحمر اإلماراتي شركة جوالحكومة اليابان وكالة الدعم األمريكي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود / ملك المملكة العربية السعودية

World Food Peogram UN الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي / حاكم الشارقة

Netherlands Red Cross مؤسسة فهد المرزوق / الكويت

)NAMAA( الجمعية الطبية العربية األمريكية األخوة الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 1948

International Committee of Red Cross أهالي الخليل في فلسطين واألردن والمهجر

Belgium Technical Cooperation BTC بلدية الخليل
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• يعمــل قســم اإلســعاف والطــوارئ علــى مــدار الســاعة 
بســعة )16( ســرير يمكن رفعها ل )24( ســرير في حاالت 
أربعــة آالف مريــض  الطــوارئ ويســتقبل مــا يزيــد علــى 

شــهريًا.

• يتميــز قســم اإلســعاف والطــوارئ فــي المستشــفى 
االهلــي عــن غيــره بوجــود نخبــة مــن أطبــاء االختصــاص 
االختصــاص  برنامــج  أطبــاء  يســاندهم  مؤهليــن  وأطبــاء 

فــي التخصصــات المختلفــة .

غرفة إنعاش القلب والرئتين • 
غرفة الحوادث والصدمات • 
غرفة تركيب الجبص و معالجة الكسور  • 
سيارتي إسعاف مجهزتين كوحدة عناية مركزة• 

الخطة التطويرية للقسم:
جــاري العمــل علــى نقــل قســم الطــوارئ الــى مــكان  يوفــر 
الخصوصيــه التامــة للقســم ويرفــع القــدرة االســتيعابية 

الــى 24 ســرير تكــون مجهــزة بأحــدث المواصفــات.

Development plan includes:
Work is underway to move the emergency 
department to a place that provides full privacy 
for the department and raise the capacity to 24 
beds be equipped with the latest specifications

Emergency Department

• Has a (16) bed capacity unit, expandable to 
(24) beds.

• Receives an average of 4000 patients 
monthly.

• Staffed with Specialized medical teams, and 
medical doctors on different specialization 
rotations.

• Fully trained nursing teams with AHA 
accredited BLS, ACLS and PALS training.

• Includes specialized units:
• CPR Room.
• Trauma Room
• POP Room
• 2 fully equipped ambulances working 

24/24.

Hospital Departmentsأقسام المستشفى

قسم اإلسعاف والطوارئ

• يعمل في قســم اإلســعاف والطوارئ طاقم تمريضي 
مؤهــل بمســتوى عــاٍل وحاصــل علــى شــهادة فــي انعــاش 

القلــب و الرئتيــن مــن الجمعيــة األمريكيــة للقلب.
• يضم  قســم اإلســعاف والطوارئ فريق انعاش للقلب 
و الرئتيــن يتكــون مــن طبيــب باطنــي، طبيــب تخديــر، فنــي 

تخديــر، وممرضيــن مؤهلين.

• يعمــل فــي قســم اإلســعاف والطــوارئ ضبــاط إســعاف 
مؤهلــون للتعامــل مــع جميــع الحــاالت.

يضم قسم الطوارئ:

Emergency Department
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قسم العيادات الخارجية

 يقــدم قســم العيــادات الخارجيــة خدمــات طبيــة وقائيــة 
فالقســم مجهــز  عــاٍل  بمســتوى  و  و عاجيــة  شــاملة 
بأحــدث األجهــزة و المعــدات الطبيــة الازمــة للتشــخيص 

الطبــي.

علــى    يزيــد  مــا  الخارجيــة  العيــادات  قســم  يســتقبل   *
)500( مريــض يوميــًا مــن جميــع الفئــات العمريــة و ذلــك 
علــى الفترتيــن الصباحيــة و المســائية  ) مــن الســاعة 8 

صباحــًا حتــى 7 مســاًء(.

* يعمــل  فــي قســم العيــادات الخارجيــة طاقــم مؤهــل 
يعمــل علــى نظــام محوســب قــادر علــى الــرد 

وحجــز  طلباتهــم  وتلبيــة  المرضــى  استفســارات  علــى 
مواعيدهــم. 

العيادات التخصصية 
عيادة الباطني• 
عيادة الجراحة العامة • 
عيادة النسائية و التوليد • 
عيادة جراحة العظام و المفاصل والكسور• 

عيادة األطفال و حديثي الوالدة • 
عيادة جراحة األعصاب و العمود الفقري • 
عيادة جراحة الكلى والمسالك البولية• 
عيادة العيون• 
عيادة األنف و األذن والحنجرة • 
عيادة األسنان• 
عيادة جراحة القلب• 

العيادات التخصصية الفرعية
عيادة الجهاز الهضمي• 
 عيادة السكري و الغدد الصماء• 
 عيادة قلب األطفال الجراحية • 
 عيادة قلب األطفال غير الجراحية • 
عيادة أمراض القلب وتصلب الشرايين • 
عيادة جراحة األطفال و حديثي الوالدة• 
عيادة جراحة الوجه و الفكين• 
عيادة الجراحة التجميلية و الترميم• 
 عيادة األمراض الصدرية                                                                                                         • 
عيادة أمراض الكلية • 
عيادة عاج األلم                                             • 
عيادة  جراحة  األوردة والشرايين• 

Out-Patient Clinics (OPCs)
• The OPCs provide high quality medical 

services, both on the primary and 
secondary levels. 

• Fully equipped with the most updated 
medical equipment for effective diagnosis

• Receive an average of 500 patients daily 
(from 8 am to 7 pm).

• Highly trained nursing and clerk teams 
who respond to patient,s needs though 
a comprehensive computer system 
connected to patient,s files.

Specialized clinics are:
• Internal Medicine Clinic
• General Surgery Clinic
• Obstetrics and Gynacology Clinic
• Orthopedic Surgery Clinic
• Pediatrics and Neonates clinic

الخطة التطويرية للقسم:
 )B1( األرضــي  الطابــق  فــي  جديــد  قســم  إنشــاء 
مســتوى  علــى  واألحــدث  األكبــر  ليكــون  للمستشــفى 
الوطــن حيــث يتوفــر فيــه 35 عيــادة تخصصيــة ومختبــر 
تلفزيونيــة  أشــعة  تصويــر  وغرفــة  الطبيــة  للفحوصــات 

رقميــة. أشــعة  تصويــر  وغرفــة 

• Neurosurgery Clinic
• Urology Clinic
• Opthalmology Clinic
• Dentistry Clinic
• ENT Clinic
• Cardiac Surgery Clinic
• Sub-Specialty Clinics are :
• Gastroenterology Clinic
• Diabetes and Endocrinology Clinic
• Pediatric Cardiology Clinic
• Pediatric Cardiac Surgery Clinic
• Cardiovascular Clinic
• Pediatrics Surgery Clinic
• Maxillofacial Clinic
• Plastic and reconstructive Surgery Clinic
• Pulmonology Clinic
• Renal Disease Clinic
• Palliative Care and pain management 

Clinic
• Vascular Surgery Clinic

Development plan: The new OPC department 
will  be the biggest OPC department in the West 
Bank,  located in (B1) floor.
More than 35 general and specialized clinics, 
backed up with a special laboratory, digital x-ray 
unit, and US services.

Out-Patient Clinics (OPC)
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قسم األمراض الباطنية
Department of Internal Medicine

أطباء استشاريون واخصائيون ذوو كفاءة عالية وخبرات عالمية.• 
يعمــل قســم األمــراض الباطنيــة بســعة )34( ســرير ويتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن االمــراض، ويضــم وحــدة تنظيــر • 

الجهــاز الهضمــي ووحــدة تنظيــر الرئــة ووحــدة امــراض الكليــة ووحــدة الســكري والغــدد الصمــاء.
ويضم القسم أيضًا طاثمًا تمريضيًا مميزًا وذا خبرة كبيرة للتعامل مع جميع الحاالت المرضية.• 

ال  اماكــن  الــى  الوصــول  بمقدورهــا  الكبســولة 
اليهــا. الوصــول  العــادي  التنظيــر  جهــاز  يســتطيع 

 المنظــار التلفزيونــي الداخلــي: اجــراء طبــي متقــدم • 
يتــم عــن طريقــه  دراســة االعضــاء الداخليــة بواســطة 

المنظــار والتصويــر التلفزيونــي فــي آن واحــد.
تنظير القنوات المرارية التشخيصي والعاجي.• 
دراسة امراض المريء وعاجها.• 
التعامــل مــع جميــع الحــاالت الطارئــة وأهمهــا نزيــف • 

المعــدة و نزيــف المــريء.

وحدة امراض الجهاز التنفسي

وحدة الجهاز الهضمي والتنظير

 وهــي األحــدث واألكثــر تطــورًا فــي المنطقــة، مجهــزة 
محســوب  ارشــفة  ونظــام  الحديثــة   األجهــزة  بأفضــل 

اآلتيــة: الخدمــات  يقــدم 
 تنظير المعدة و القولون التشخيصي والعاجي • 
الكبســولة: •  باســتخدام  الهضمــي  الجهــاز  تنظيــر   

الكبســولة،  بلــع  خالــه  يتــم  متقــدم  طبــي  اجــراء 
التــي تحتــوي علــى كاميــرا الســلكية تقــوم بالتقــاط 
االف الصــور لألمعــاء وتســجيلها وإرســالها الــى جهــاز 
تســتخدم  والكبســولة  المريــض،  يحملــه  مســتقبل 
أن  فــي  االجــراء  هــذا  يتميــز  و  فقــط  واحــدة  لمــرة 
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  الخطة التطويرية للقسم:
 انشــاء وحــدة متطــورة لغســيل الكلــى المزمــن 

الكبــار. لألطفــال و 

Development plan  adding a subdivision 
for adult and pediatric dialysis.

Department of Internal Medicine 

General internal medicine specialists, in 
addition to  group of sub specialist in a variety 
of medical fields.
• A  34 - bed unit that includes gastroenterology, 

pulmonology, endocrinology, and nephrology 
subdivisions.

• A high acuity gastroenterology subdivision 
with modern endoscopy and interventional 
endoscopy facilities, with focus on colon 
disease diagnosis and interventions. 
Capsule endoscopy added recently. 

• ERCP unit.
• Recently added bronchoscopy unit.
• Pulmonary function test subdivision.
• Nephrology subdivision with capacity to 

do urgent renal dialysis, as well as CRRT 
services.

• Diabetes Subdivision for early diagnosis, 
and management.

• Endocrine disorders subdivision, targeting 
growth delay in the pediatric population 
mainly.

وتقــدم  وأحدثهــا  االجهــزة  بأفضــل  مجهــزة  وهــي 
اآلتيــة:  الخدمــات 

التشــخيصي •  والرئــة  الهوائيــة  القصبــات  تنظيــر   
ــعب الهوائيــة أو  والعاجــي، وأخــذ عينــات مــن الشُّ

الرئتيــن.
وميكانيكيــة •  حجــم  لتحديــد  الرئــة  وظائــف  قيــاس 

لتنفــس. ا
وحده الغدد الصماء والسكري 

وهــي وحــده متخصصــة فــي تشــخيص امــراض الغدد • 
الصمــاء وعاجهــا، مثــل: الغــده النخاميــه، الدرقيــه، 

الكظريــه و البنكريــاس ...
متابعــه حــاالت الســكري وعاجهــا، وتقديــم رعايــة • 

عــن  المبكــر  والكشــف   ، الســكري  لمريــض  شــاملة 
وعاجهــا. ومتابعتهــا  االختاطــات 

متابعه حاالت السكري الحملي.• 
عــاج امــراض الغــده الدرقيه وتشــخيص اورام الغدة، • 

واخــذ عينــات مــن الغــده تحــت التصويــر التلفزيونــي، 
والعــاج باليــود المشــع. 

معالجة حاالت البدانه المفرطة وامراضها• 
عــاج اضطرابــات الدهــون والكوليســترول واالمــراض • 

الوراثيــة المصاحبة.
تشــخيص حــاالت قصــر القامــة وتأخــر النمو ومشــاكل • 

البلــوغ وعاجها .
عاج حاالت العقم الناتجة عن الخلل الهرموني.• 
وفحوصــات •  الهرمونيــة  الفحوصــات  جميــع  اجــراء 

. للهرمونــات  والتثبيــط  التحريــض 
 التثقيف الصحي والتغذية.• 
استشــارات ومتابعــه جميــع حــاالت الســكري داخــل • 

أقســام المستشــفى.

وحدة أمراض الكلى 

تقــدم الخدمــات الطبيــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن • 
امــراض مرتبطــة بالكلــى وأهمهــا الفشــل الكلــوي أو 

القصــور الكلــوي المؤقــت.
خزعة الكلى.• 

Department of Internal Medicine | قسم األمراض الباطنية

وحدة الغدد الصماءوحدة أمراض الجهاز التنفسي

وحدة أمراض الكلى
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قسم النسائية والتوليد
Obstetrics and Gynacology 

Department

ُيعــد قســم النســائية والتوليــد مــن األقســام الرائــدة • 
فــي  المستشــفى بســعة )34( ســرير و )6( غــرف 
مركزيــة  ووحــدة  االجهــزة  بأحــدث  مجهــزة  توليــد 
لمراقبــة نبــض الجنيــن والتصويــر التلفزيونــي وأجهــزة 

تخطيــط الحمــل.
 يتبــع لقســم النســائية والتوليــد غرفتــان مخصصتــان • 

النســائية مجهــزة  والعمليــات  القيصريــة  للعمليــات 
بأحــدث األجهــزة.

يقــدم قســم النســائية والتوليــد خدمــة التخديــر حــول • 
الجافيــة )الــوالدة بــدون ألــم( مــن خــال اخصائيــي 

ــر ذوي كفــاءة عاليــة.  تخدي
يتبنــى قســم النســائية والتوليــد سياســة )مستشــفى • 

صديق الطفل(  التي تحرص على الرضاعة الطبيعية 
بيــن  المباشــر  االتصــال  تحفيــز  و  للمولــود  المبكــرة 

االم ومولودهــا بعــد الــوالدة.
يضــم قســم النســائية والتوليــد تحــت مظلته أقســامًا • 

مختلفــة تهتــم برعايــة المــرأة بمختلــف مراحــل الحمــل 
)رعايــة الحوامــل / الــوالدة / النفــاس(.

يشــرف علــى القســم طاقــم طبــي مميــز وقابــات • 
الحــاالت  جميــع  مــع  للتعامــل  مدربــات  مؤهــات 

الطارئــة

الخطة التطويرية للقسم:
 زيادة عدد االسرة وتزويد غرفة العمليات بجهاز 

)4k( منظار متطور
Development plan: Increase number of delivery 
beds and providing (4K) laparoscopic  machine. 

Obstetrics and Gynacology Department
• A baby friendly (34) bed capacity unit for 

post-delivery and gynecology, and a and 9 
bed capacity delivery unit.

• A nursery for regular deliveries, as well as 
a special room for monitoring with over 9 
CTG monitors.

• Fully equipped and independent two rooms 
for urgent surgeries.

• Highly trained anesthesiologists to follow 
up and perform epidural anesthesia when 
requested.

• Highly trained pediatricians and 
neonatologists for follow up.

• Highly trained and certified midwives.



Al Ahli Hospital | المستشفى األهلي

2021/2020
3435

بســعة •  الــوالدة  وحديثــي  االطفــال  قســم  يعمــل   
)26( ســرير لألطفــال و )10( اســرة ألطفــال الخــداج 
باإلضافــة الــى غرفتــي عــزل خــاص، والقســم مجهــز 

بأحــدث األجهــزة.
الــوالدة  •  وحديثــي  األطفــال  قســم  تجهيــز  تــم   

)الخداج(  و تزويده بأحدث اجهزة  التنفس الصناعي  
الحيويــة. العامــات  القلبيــة و  المراقبــة  اجهــزة  و 

الخطة التطويرية للقسم:
توســعة قســم حديثــي الــوالدة )الخــداج( ليتســع 
فــي  الماســة  الحاجــة  ليلبــي  ســرير   )25( إلــى 

الطبيــة. الخدمــة  لهــذه  المحافظــة 
Development plan: Upgrade the NICU 
unit and expand it to handle (25) babies.

Pediatric & Neonatal Department
• A baby friendly (26) bed capacity pediatric 

ward and (10) bed capacity Neonatal 
Intensive Care Unit.

• Fully equipped NICU unit with modern 
mechanical ventilators, open systems and 
incubators.

• A highly trained group of pediatricians, 
neonatologists and pediatric cardiac-
surgeons, in addition to a unique neonatal 
nursing team.

يضــّم قســم األطفــال وحديثــي الــوالدة رعايــة طبيــة • 
عاليــة  الجــودة لألطفــال منــذ الــوالدة، وحتــى عمــر 
)14( ســنة  تحــت اشــراف استشــاريين واخصائييــن 
علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة، وممرضيــن 
الحــاالت  جميــع  مــع  للتعامــل  ومدربيــن  مؤهليــن 

الطارئــة.

Pediatric & Neonatal Department

قسم األطفال 
وحديثي الوالدة 
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قسم العمليات الجراحية
Surgical Operations Department

Operation Theatres Dept. ��� א
����א	 א
��א���

Intensive Care Unit ICU כ����
��� א
�א � א

12

������
���א� א

7 well equipped theatres

One advanced operating 
room for Open heart

Recovery Unit

All Traditional & Laparoscopic 
surgeries

18 beds after the expansion

( 7 ) Isolation Beds

Central Station for patients monitoring

األجهزة  بأحدث  مجهزة  عمليات  غرف   ٧
وتغطي كافه التخصصات اجلراحيه

غرفة متطورة جلراحات القلب املفتوح

قسم اإلفاقة ملا بعد العمليات اجلراحية
عمليات جراحية دقيقة ومعقدة تشمل كافة 

التخصصات

طاقة استيعاب ١٨ سرير بعد التوسعه
(٧) أسره مخصصه حلاالت العزل

محطة مركزيه ملراقبة املرضى

�����א� א���� �� א���� א����
- ��	 א�
��א �� א�������� ����� א� ����א� ��� � �� א������ �א�
א�	 א���א�	 א����� א�כ� -

عناية فائقة باحلاالت اخلطرة واحلرجة.
عناية بإصابات األعصاب والدماغ والعمود الفقري.

حاالت السقوط والنزف الدماغي وحوادث السير.
عناية فائقة بعد العمليات اجلراحية.

بعــد قســم العمليــات الجراحيــة االحــدث و األكبــر فــي 
بأحــدث  غــرف عمليــات مجهــزة   )7( يضــم  و  المنطقــة 
االجهــزة و المعــدات ووحــدة لافاقــة  لمــا بعد العمليات 

الجراحيــة، وهــذه الغــرف هــي:
بجهــاز •  مــزّودة  االعصــاب  جراحــة  عمليــات  غرفــة 

الدقيقــة. للعمليــات  ميكروســكوب 
االطفــال •  وجراحــة  العامــة  الجراحــة  عمليــات  غرفــة 

.)4K( الدقــة  مــزودة بجهــاز منظــار فائــق 
غرفــة عمليــات جراحــة المســالك البوليــة  ومــزّودة • 

بأجهــزة المنظــار الداخلــي للحالــب وســالكلية وأجهــزة 
تفتيــت الحصــى الداخلــي.

غرفــة عمليــات القلــب المفتــوح واالوردة والشــرايين • 
مــزودة بأحــدث اجهــزة القلــب الصناعــي.

غرفة عمليات الترميم والتجميل.• 
ــات العظــام والمفاصــل مــزودة بأحــدث •  غرفــة عملي

الحــوض  وزراعــة مفصــل  الكســور  لتثبيــت  األدوات 
والركبــة.

وجراحــة •  والحنجــرة  واالذن  االنــف  عمليــات  غرفــة 
والفكييــن. الوجــه 

طبــي •  طاقــم  العمليــات  قســم  علــى  يشــرف 
مميــزة. وخبــرات  عاليــة  كفــاءة  ذو  وتمريضــّي 

• One of the biggest in the West Bank with (7) 
fully equipped and independent operating 
rooms.

• A modern structure that includes pre and 
post-operative monitoring of patients by 
medical, nursing and anesthesia staff.

• Includes a rooms for microscopic neurosurgery, 
a (4K) laparoscopic machine.  for general 
and pediatric surgery room, high quality 
scopes and monitors for urosurgical room, 
fully equipped open heart surgery unit with 
a heart lung machine.

• Another 2 rooms for gynecology attached 
to labour ward.



Al Ahli Hospital | المستشفى األهلي

2021/2020
3839

GENERAL SURGERIES                            الجراحات العامة 

NEUROSURGERY                         جراحة األعصاب والدماغ

ORTHOPEDIC SURGERY                           جراحة العظام

UROLOGY SURGERY           جراحة الكلى والمسالك البولية

OPEN HEART SURGERY                             جراحة القلب  

PEDIATRIC SURGERY                   جراحة األطفال والخداج  

E.N.T. SURGERY                      جراحة األنف، أذن ، حنجرة 

PLASTIC SURGERY             الجراحة التجميلية والترميمية

Maxillofacial SURGERY      جراحة الوجه والفك واألسنان

OPHTHALMOLOGY                                جراحة العيون

VASCULAR  SURGERIES           جراحه األوردة والشرايين

DAY CASE SURGERIES               جراحة الحاالت اليومية

)62( سرير مخصصه لكافه الجراحات العامه والتخصصية الطاقم األقوى تأهيال واألعلى كفاءة
(62) beds for all general and specialized surgeries Highly qualified and most effective staff

 

Surgical departments

األقسام 
الجراحية

قسم تفتيت الحصى

Break up kidney stones without surgery or pain تفتيت حصى الكلى بدون جراحة أو ألم

Break up urethra stones without surgery or pain تفتيت حصى الحالب بدون جراحة أو ألم

 High success rate نسبة نجاح عالية

الخطة التطويرية للقسم:
تطويــر قســم جراحــة العظــام والمفاصل وتزويده 

بأحــدث األجهــزة واألدوات وأجهزة المنظار 

Development plan:
Developing the Department of Orthopedic 
Surgery and providing it with the latest 
equipment, instruments and orthoscopes.

Lithotripsy Department
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Intensive Care Unit ICU

قسم العناية 
ICU المركزة

ُيعــّد قســم العنايــة المركــزة األحــدث و األكبــر فــي • 
المنطقــة بســعة )20( ســرير مجهــزة بأحــدث األجهــزة 
والمعــدات و يتميــز بوجــود )6( غــرف عــزل للمرضــى 
ويقــدم القســم اقصــى انــواع الرعايــة الطبيــة الممكنــة 

يشــرف علــى قســم العنايــة المركــزة طاقــم طبــي • 
علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والخبــرة و ممرضــون 
المتقــدم  الدعــم  لتقديــم  ومؤهلــون  مميــزون 

القلبــي. لإلنعــاش 
قســم العنايــة المركــزة مجهــز بأحــدث اجهــزة التنفــس • 

القلبيــة  للمراقبــة  مركزيــة  ومحطــة  االصطناعــي، 
واجهــزة  الوريــدي  التقطيــر  وانظمــة  الدماغيــة،  و 
التصويــر  وأجهــزة  المتنقــل،  الشــعاعي  التصويــر 

الــدم.  غــازات  فحــص  وأجهــزة  التلفزيونــي، 

• The biggest in the West Bank with (20) 
fully equipped beds, (6) isolation units.

• Most up to date mechanical ventilators.
• Portable ultrasound units, MV units, and 

portable x-ray machine.
• A group of highly trained intensivists, 

anesthesiologists, pulmonologists, 
hematologists, cardiologists, 
endocrinologists and nephrologists.

الخطة التطويرية للقسم:
الكليــة  غســيل  وخدمــة  الكلــى  غســيل  خدمــة  إدخــال 

الصناعيــة. الرئــة  وجهــاز  المســتمر 

Development plan:
Includes a renal dialysis, CRRT and ECMO 
system.
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Radiology Department  & 
Interventional Radiology 

قسم
األشعة

واألشعة التداخلية

تــّم تجهيــز قســم األشــعة ليكــون أحــدث و أكبــر مركــز • 
للتصويــر الطبــي والعاجــي فــي المنطقــة .

يعمــل فــي قســم االشــعة التشــخيصية واالشــعة • 
علــى  والفنييــن  االطبــاء  مــن  مميــز  كادر  التداخليــة 
احتياجــات  يغطــي  بحيــث  يوميــًا  )24( ســاعة  مــدار 

الخارجيــة. العيــادات  و  المستشــفى  أقســام 
االرشــفة •  أجهــزة  بأحــدث  مجهــز  األشــعة  قســم 

صــور  لتخزيــن   )PACS( المتقدمــة  االلكترونيــة 
. االشــعة 

جهــاز رنيــن مغناطيســي بتقنيــة )1.5( تيســا ويمتــاز • 
بجــودة تصويــر عاليــة و مــزود بجهــاز تخديــر حديــث 

وبمواصفــات خاصــة وآمــن علــى الجنيــن.

الطبقــي •  للتصويــر  جهازيــن  علــى  القســم  يحتــوي 
المحــوري بتقنيــة )64( و )256( مقطــع فــي الثانيــة 
بحيــث يمكــن تصويــر الجســم كامــا خــال دقيقــة 
واحــدة فقــط و كذلــك خاصيــة تصويــر شــرايين القلــب.

التصويــر الملــون الــذي ُيمّكــن الطبيــب مــن الحصــول • 
علــى صــور حيــة متحركــة باســتخدام االشــعة.

أحــدث اجهــزة التصويــر فــوق الصوتــي بخاصيــة ثاثــي • 
األبعاد.

جهاز تصوير األشعة الرقمي العادي.• 

• The biggest medical imaging and 
interventional radiology department with 
specialized radiologists and technicians 
working (24/24).

• Full anesthesia services.
• Accredited by the PMC as a training 

department for residents in the specialty 
process.

• Modern Archiving computerized units (PACS 
system).

• High quality (1.5) tesla MRI unit, with 
high safety features for embryos, with full 
anesthesia unit.

• High Quality CT scan unit with (64) and (256) 
sections/second, able to perform full body 
scan in one minute with high quality Angio-
CT scan services also available.

• Modern 3D Ultrasound unit.
• Full Digital x-ray services.

  الخطة التطويرية للقسم: 
حديــث  قســطرة  بجهــاز  القســم  تزويــد  ســيتم 
مــن نــوع Philips FD20 و الــذي ســيمكننا مــن 
إدخــال إجــراءات جديــدة ومعقــدة لعــاج إمــراض 

الكلــى  والشــرايين

Development plan includes adding a 
new Philips FD20 catheterization unit for 
more sophisticated renal and vascular 
interventions.

 
األشعة التداخلية 

الطــب •  فــروع  أهــم  مــن  التداخليــة  األشــعة  تعــد 
الحديــث الــذي يســتبدل العــاج بالعمليــات الجراحيــة 

بتداخــات طبيــة أقــل ضــررًا و أكثــر أمنــًا.  
   

عــن •  يتــم  عــاج طبــي  أّي  هــي  التداخليــة  األشــعة 
األشــعة  او  الســينية  باألشــعة  التوجيــه  طريــق 

المغناطيســي.                الرنيــن  أو  المقطعيــة 
اغلــب إجــراءات األشــعة التداخليــة تتــم تحــت تأثيــر • 

فــي  المريــض  يســاعد  ممــا  الموضعــي  المخــدر 
اليوميــة. الحيــاة  إلــى  أســرع  بصــورة  العــودة 
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Nuclear Medicine Department

وحدة الطب 
النووي

الوحيــدة •  النــووري  الطــب  وحــدة 
لتقديــم  فلســطين  فــي  المرخصــة 
بالمــواد  وعاجيــة  تشــخيصية  خدمــات 
األورام  لمرضــى  وبخاّصــٍة  المشــعة،  
وتتعامــل  الدوليــة  المعاييــر  ضمــن 
الوحــدة مــع مــا يزيــد علــى )154( مريــض 
غــزة. قطــاع  مــن  معظمهــم  شــهريا 

الكبيــر، •  بالتعقيــد  الوحــدة  عمــل  يمتــاز 
حيــث يتــم الحصــول علــى اليــود المشــع 
ــا  ــر األخــرى  والمنتجــة فــي أوروب والنظائ
بإحضــار  تقــوم  متخصصــة  شــركة  عبــر 
محــدودة  زمنيــة  فتــرة  فــي  المــواد 
لهــذه  القصيــر  الزمنــي  العمــر  بســبب 

المشــعة.  للمــواد 
المشــعة •  بالمــواد  العــاج  أو  الفحــص 

آمــن وغيــر مؤلــم، حيــث تدخــل المــواد 
طريــق  عــن  الجســم  إلــى  المشــعة 
ــات  ــد بكمي ــع أو الوري االستنشــاق او البل

الطبيــب. يحددهــا 
جــدًا •  صارمــة  اجــراءات  تطبيــق  يتــم 

المشــعة،  المــواد  علــى  للســيطرة 
المــواد  جرعــات  وســحب  تحضيــر  ويتــم 
الشــعاعية آليــا لتوفيــر أعلــى نســبة حماية 

الطبــي. والطاقــم  للمريــض  وأمــان 

عاج أورام الغّدة الدرقية باليود المشع.• 
التصوير النووي للغدة الدرقية و جارات الدرقية.• 
التصوير النووي للكلية والقلب والرئتين.• 
لتصوير النووي للعظام.• 
فحص الجسم باستخدام خايا الدم البيضاء.• 

الخطة التطويرية للقسم:
جهــاز  علــى  التصويــر  خدمــة  حديثــًا  أدخلــت 
تشــخيص األورام )Pet scan( فــي المستشــفى 
للتنميــة  االوبــك  صنــدوق  مــن  بــه  والمتبــرع 
الدوليــة )اوفيــد( حيــث ســيكون لــه دور مركــزي 

منهــا. الضئيلــة  حتــى  األورام  تشــخيص  فــي 

Development plan:
Recently added a PET scan unit funded 
through OFID.

• The only unit in Palestine accredited and 
licensed to deal with nuclear radiation 
according to international standards.

• Receives more than (154)  patients monthly, 
the majority of them are from Gaza Strip.

• Highly sophisticated procedures and high 
level of safety in working with nuclear 
radiation and medical nuclear isotopes 
prepared in Europe and dealt with efficiently 
and in a timely manner.

• Very strict protocols and procedures to 
deal with nuclear wastes to provide highest 
safety standards to the patient and the 
health staff working with the patient.

• Full nuclear scans to the kidneys, thyroid 
and parathyroid glands, heart, lung and 
bones.

• Nuclear management for thyroid cancer 
with Iodine isotopes.
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)مركز األهلي للقلب والشرايين(
(Ahli Cardiovascular Center)

ُيعــّد مركــز األهلــي للقلــب والشــرايين مــن أكثــر أقســام 
المستشــفى تميــزًا، فهــو يضــم نخبــًة مــن االستشــاريين 
مميــز،  تمريضــي  وطاقــم  عاليــة،  بكفــاءة  واألخصائييــن 

كمــا أن القســم مجهــز بأحــدث االجهــزة المتطــورة.
ويضم األقسام اآلتية:

قسم القسطرة القلبية

يحتــوي القســم علــى ثاثــة أجهــزة قســطرة متطــورة، 
ويقــدم اعلــى وأفضــل مســتويات العــاج الطبــي ألمراض 

القلــب والشــرايين.
تــم تطويــر مختبــر القســطرة،  واضافــة جهــاز حديــث ُيعــّد 

.3D االحــدث عالميــًا، ثنائــّي القطــب، ثاثــي األبعــاد
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Electrophysiology Unit �אכ א� �� א�כ���א���� ��� ����
الوحيدة يف فلسطني والتي تعمل على عالج 
عمليات  ضمن  الكهربائية  القلب  مشاكل 
املسببه  االعصاب  كي  مبوجبها  يتم  معقده 
بواسطة  القلب  دقات  انتظام  عدم  ملشاكل 
املرضى  يستغني  حيث  التدخليه  القسطرة 
مدى  تلزمهم  التي  األدويه  عن  دائم  وبشكل 

احلياة.
الوحدة  تطوير  على  حاليا  العمل  ويجري 
للتمكن من تغطيه مشاكل القلب الكهربائية 

بنسبه ١٠٠٪ .
انحاء  كافه  من  املرضى  الوحدة  وتستقبل 

فلسطني وخاصة من قطاع غزه

The only Unit in Palestine that 
work on the treatment of the 
heart's electrical problems 
within a complicated  
processes whereby the 
ablation to the nerve causing 
problems tachycardia by 
catheter interventional where 
patients and dispense 
permanently medicines they 
need to use for life.
Work is currently underway on 
the development of this unit to 
be able to cover the heart's 
electrical problems %100, The 
unit receives patients from all 
over Palestine especially from 
the Gaza Strip.

قسم العناية القلبية الحثيثة

بأحــدث  مجهــز  المنطقــة  فــي  واألكبــر  األحــدث  ُيعــّد 
بمحطتــي  متصلــة  الفرديــة  القلبيــة  المراقبــة  اجهــزة 

ســريرًا.  )34( بســعة  مركزيــة  مراقبــة 

وحدة عالج مشاكل القلب الكهربائية

هــي  الوحيــدة فــي فلســطين إذ تعمــل بتقنيــة ثاثــّي 
االبعــاد، حيــث يتــم الكــي عبــر القســطرة القلبيــة وهــذا 
الطبيــة  الخدمــات  فــي  نوعيــة،  نقلــه  ُيعــّد  ذاتــه  بحــد 
ــاء القلــب، حيــث يســتغني المرضــى عــن  المتعلقــة بكهرب

األدويــة التــي تلزمهــم مــدى الحيــاة.

قسم جراحة القلب والشرايين

يتمتــع المستشــفى بخبــرة واســعة فــي معالجــة امــراض 
الطــرق  أحــدث  بإســتخدام  وذلــك  الشــرايين  و  القلــب 
والمعــدات الجراحيــة وعمليــات القلــب المفتــوح لتطعيــم 
وجراحــة  القلــب  صمامــات  وزراعــة  التاجيــة  الشــرايين 

والبالغيــن. لألطفــال  للقلــب  الخلقيــة  األمــراض 

Non Invasive Cardiology Unit وحدة فحوصات القلب

ECHO التصوير التلفزيوني للقلب

TRADMIL فحص القلب تحت الجهد

T.E.E تنظير القلب من خال البلعوم

HOLTERMONITOR مراقبة دقات القلب )24( ساعة

     ICDs, CRTDs and pacemaker تركيب منظم ضربا ت القلب المنظم والدائم

قسم جراحة االوعية الدموية  والقسطرة الطرفية

الدمويــة  األوعيــة  امــراض  أنــواع   جميــع  بعــاج  يعنــى 
القســطرة  أو  الجراحــة  طريــق  عــن  ســواء  الطرفيــة، 

الداخليــة.

الخطة التطويرية للقسم:
 ادخــال خدمــة جراحــة قلــب األطفال و القســطرة 

القلبيــة لألطفال وقســطرة الدماغ 
Development plan:
adding an interventional pediatric 
cardiology unit and  Cerebral 
ca the te r i za t i on 

Ahli Cardiovascular Center ACVC

Top interventional cardiology consultants 
providing diagnostic and interventional 
cardiology 24/7 service.

Cardiac interventional subdivision 
• 24/7 hour services for primary and urgent 

Percutaneous Coronary Interventions PCI 
including Holter 24 hour ECG monitoring, 
treadmill, ECHO services ( including TEE ).

Modern Electrophysiology Unit 
• diagnosis and management (ablation).
• Recently added 3D electrophysiology unit 

for complex cases. It is the only unit in 
Palestine.

Cardiac Surgery subdivision
• highly trained adult and pediatric cardiac 

surgeons performing all cardiac deformity 
surgeries, as well as valvular and coronary 
artery bypass surgeries.

Interventional and vascular surgery 
subdivision for all vascular interventions

Cardiac Devices subdivision that provides 
services to patient (and installing) ICDs, CRTDs 
and pacemakers of all types.



نعمل من أجلكم... ونسهر على راحتكم
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Department of Quality  
Improvement and Infection Control

دائرة تحسين 
الجودة 

ومكافحةالعدوى

ُتعــّد دائــرة الجــودة ومكافحــة العــدوى فــي مستشــفى 
األهلــي حديثــة العهــد، حيــث أنشــئت فــي بدايــة عــام 
2017 بمصادقــة أعضــاء لجنــة التطويــر والجــودة، الهدف 
العــام مــن إنشــاء هــذه الدائــرة ينــدرج فــي إطــار إرســاء 
الممارســة المهنيــة اآلمنــة، ورفــع مســتوى جــودة الرعايــة 
الصحيــة المقدمــة بمــا يتماشــى مــع سياســات الجــودة 

ــًا. ــًا وعالمي ومكافحــة العــدوى المعمــول بهــا محلي
وتســعى دائــرة تحســين الجــودة ومكافحــة العــدوى إلــى 
مهــارات  تطويــر  علــى  والعمــل  الجــودة  مفاهيــم  نشــر 
العامليــن مــن خــال تفعيــل برامــج تطويــر الكــوادر الطبيــة 
وتدريبهــا علــى مؤشــرات الجــودة ومكافحــة العــدوى، 
البيانــات  جمــع  فــي  متخصــص  كادر  تدريــب  ســيما  وال 

المتعلقة بتعقيم األيدي في كل قسم، وكذلك تطبيق 
التدابيــر الوقائيــة المتعلقــة بالعــدوى، األمــر الــذي يحــّد 
بشــكل كبيــر مــن انتقــال العــدوى بيــن المرضــى، وبالتالــي 
تقليــل مــدة اإلقامــة فــي المستشــفى، باإلضافــة الــى 
التعامــل الصحيــح مــع النفايــات الطبيــة واألدوات الحــادة 
حســب التوجيهــات المعمــول بهــا مــن قبــل وزارة الصحــة 

الفلســطينية.
ومكافحــة  الجــودة  تحســين  دائــرة  رســالة  وتتلخــص 
العــدوى فــي تطويــر الرعايــة الصحيــة مــع إيمانهــا بحــق 
المواطــن الفلســطيني فــي تلقــي أعلــى مســتوى مــن 
الرعايــة الصحيــة الممكنــة بفعاليــة، وكفــاءة، ومســاواة، 
األمثــل  االســتخدام  مــع  آمنــة،  وبطريقــة  واســتمرارية، 

للمــوارد المتاحــة.  كمــا تؤمــن بحــق العامليــن فــي القطاع 
الصحــي الفلســطيني بأفضــل بيئــة عمــل آمنــة، ُتمكنهــم 

مــن التميــز واإلبــداع.
برنامــج  تطبيــق  الــى  والجــودة  التطويــر  دائــرة  وتتطلــع 
الصحيــة  الخدمــات  لجــودة  المشــتركة  الدوليــة  اللجنــة 
)JCI( فــي المســتقبل القريــب، لمــا لــه مــن أهميــة فــي 
الرعايــة الصحيــة اآلمنــة، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــًا علــى 

ثقــة المتلقــي للرعايــة الصحيــة.

Department of Quality Improvement and 

Infection Control

The Quality Improvement and Infection 
Control Department at AL-AHLI Hospital was 
established at the beginning of 2017. The 
aim of this Department is to establish a safe 
professional practice and to raise the quality 
of the provided healthcare, in line with the 
local and international policies for quality and 
infection control.

The Department of Quality Improvement 
and Infection Control seeks to spread the 
concepts of quality, and improves the abilities 
of healthcare providers by activating programs 
and training medical personnel on quality - 
improvment techniques and infection control, 
especially training specialized team in collecting 
data on hand hygiene from each department. 
In addition, the department seeks to apply 
preventive measures related to infection, 
which would greatly reduce the transmission 
of infection among patients and thus reduce 
the length of hospital stay. it also seeks to 
enhance the proper handling of medical waste 
and sharps according to the directives of the 
Palestinian Ministry of Health.

The mission of the quality improvement and 
infection control department is to develop 
healthcare with its belief in the right of the 
Palestinian citizen to receive the highest 
possible level of health care effectively, 
efficiently, equitably, and in a safe manner, 
While utilizing the available resources. It also 
believes in the right of healthcare providers in 
the Palestinian health sector to a safe working 
environment, which would enable them to excel 
and be creative.
The Department of Quality Improvement and 
Infection Control looks forward to implementing 
the JCI program in the near future for of its 
importance in the safe practice, which would 
promote the citizen,s trust in the provided 
healthcare.
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Physiotherapy departments

قسم 
العالج

 الطبيعي

Physical rehabilitation العاج بالتدليك

 Wax bath العاج بالشمع

Electrotherapy العاج باألشعة الحرارية

EMG EMG تخطيط األعصاب بأحدث األجهزة

Patients Rehabilitation إعادة التأهيل

Prosthesis & Device  Rehabilitation التأهيل باألجهزة واألطراف الصناعية

Hydrotherapy العاج المائي

Physiotherapy Dept. ������� א��	
 א�
Wax bath

EMG
Physical rehabilitation

Electrotherapy

Traction
Hydrotherapy

Laser Therapy

العالج بالتدليك
العالج بالتبريد

العالج املائي
العالج بالشمع

العالج باألشعة احلرارية
EMG تخطيط األعصاب بأحدث األجهزة

إعادة التأهيل
التأهيل باألجهزة واألطراف الصناعية

العالج بالليزر
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LABORATORIES 
BLOOD BANK
HISTOPATHOLOGY DEPT.

قسم المختبر 
وبنك الدم

وقسم التشريح 
المرضي

يعتبر مرجعًا للمختبرات الخاصة وبعض المستشفيات

طواقم متخصصة ومتميزة أحدث األجهزة المخبرية على مستوى المنطقة.

الكشف المبكر للخايا السرطانية خال زمن قياسي الــدم  مــن  بحاجتهــا  المؤسســات  مــن  العديــد  يرفــد 
ته مشــتقا و

االختصاص الفريد بفحوصات األنسجة المرضية.

All type of laboratory tests including:

Hormones الهرمونات

Serology األمصال

Hematology  أمراض الدم

Routine فحوصات روتينية

Culture الزراعة

Histopathology التشريح المرضي
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Al-Ahli Hospital Renewable 
Energy Project

مشروع الطاقة 
المتجدده في 

المستشفى 
االهلي 

المستشــفى  فــي  المتجــدده  الطاقــة  مشــروع  أنشــئ 
األهلــي، باالضافــة الــى التطويــر المســتمر فــي المجــال 
يرفــع مــن مســتوى  ان  مــا يمكــن  الطبــي وادخــال كل 
اقســام،  انشــاء  مــن  الوطــن  فــي  الطبيــة  الخدمــات  
واجــراءات طبيــة جديــدة تميــز المستشــفى األهلــي بهــا 

الماضييــن. العقديــن  مــدار  علــى 
شــاور  محمــد  المهنــدس  مــن  المشــروع  فكــرة  كانــت 
التميمــي، الــذي جعــل المستشــفى األهلــي ســباقًا فــي 
إدخــال مشــروع الطاقــة البديلــة، فــكان المشــروع االول 

مــن حيــث الحجــم فــي الوطــن.
وفــي العــام 2008 والرتفــاع فواتيــر الطاقة المســتخدمة 
فــي المستشــفى، ســواء الكهربائيــة التــي ُتســتخدم فــي 
المحروقــات  اســتخدام  أو  المستشــفى  مرافــق  جميــع 
فــي تســخين المــاء لتوليــد البخــار الضــروري لعــدة اقســام، 
فنيــة  وبدراســٍة  المركــزي،  التعقيــم  قســم  وبخاصــة 

مســتفيضٍة ودقيقــة  تمكــّن المستشــفى مــن الحصــول 
علــى منحــة مــن االتحــاد األوربــي إلنشــاء مشــورع يرفــد 
المستشــفى بطاقــة كهربائيــة يتــم توليدهــا مــن اشــعة 
ومشــروع  واط/ســاعة.  كيلــو   )225( بقــدرة  الشــمس 
تســخين المــاء ايضــا مــن اشــعة الشــمس بقــدرة مكافئــة 

تبلــغ )1.2( ميجــا واط\ســنويًا.
إن هــذا المشــروع يوفــر علــى المستشــفى فواتيــر طاقــة 
ســنوية بمبالــغ طائلــة، واألمــر المهــم فــي هــذا التوجــه 
هــو ادخــال الطاقــة النظيفــة إلــى فلســطين واإلســهام 
فــي التخفيــف مــن انبعاثــات ثانــي اكســيد الكربــون عالميًا.

الوطــن  مســتوى  علــى  االول  كان  المشــروع  وهــذا 
وأســهم فــي التوعيــة المجتمعيــة تجــاه الطاقــة البديلــة 
والمســتدامة والنظيفــة مــن خــال العديــد مــن ورشــات 
العمــل التــي أقيمــت ضمــن المشــروع والمشــاركة فــي 

المؤتمــرات ذات االختصــاص. مــن  العديــد 

the renewable energy project was established 
in al-Ahli Hospital in line with its policy of 
continuous development in the medical field 
and adopting all possible up-to-date service, 
and procedures that distigwish the hospital 
from its conterparts in palestine.
The idea of   the project was from Engineer 
Mohammed Shawar Al-Tamimi, who made Al-
Ahli Hospital the first to introduce a renewable 
energy project in terms of size in the country.
In 2008, due t o the high energy bills in the 
hospital, whe ther electric used in all hospital 
facilities or  the fuel bill to heat water to 
generate the  necessary steam for several 
departments,  especially for the Central 
Sterilization  Department. having conducted a 
thorough technical study  the hospital was able 
to obtain a grant From the European Union to 

establish a p r oject for the renewable energy 
to produce an electric power from the sunlight 
with a capacity of (225) kilowatts/ hour, and 
the project of heating water also from sunlight 
with an equivalent capacity of (1.2) megawatts/ 
year.
This project can save the hospital large sums 
of the money annually. What is important in this 
respect is the introduction of clean energy to 
Palestine and the contribution to the reduction 
of carbon dioxide emissions globally.
This project is the first at the national level 
and has contributed to community awareness 
towards renewable, sustainable and clean 
energy through several workshops held by the 
project organizers and participation in many 
conferences about in this topic.
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Hebron Nursing Collegeكلية الخليل للتمريض

تأسســت كليــة الخليــل للتمريــض عــام 1994 كجــزء • 
مــن جمعيــة أصدقــاء المريــض. و تطــرح الكليــة عــدة 
برامــج مرخصــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
الهيئــة  قبــل  مــن  مصدقــه  وشــهاداتها  العلمــي 
وهــذه  والنوعيــة،  والجــودة  لاعتمــاد  الوطنيــة 

هــي:  البرامــج 
برنامج دبلوم التمريض•   .1
برنامج دبلوم القبالة.•   .2
برنامج دبلوم التخدير واإلنعاش•   .3

• Hebron College of Nursing  was established 

in 1994 as part of Patient,s Friends society. 

The college offers several programs that are 

licensed by the Ministry of Higher Education 

and Scientific Research. Its Programs are 

accredited by Accreditation and Palestine 

Quality Assurance Commission, These 

programs are:

•  Nursing Diploma Program.

•  Midwifery Diploma Program.

• Diploma of Anesthesia and Resuscitation 

Program.

• The College provides the Palestinian 

medical community with distinguished 

graduates capable of providing integrated 

healthcare and working at upgrading 

health services. It also works to meet the 

needs of the community and achieve self-

sufficiency in health workers. The College 

works to provide a high quality and carefully 

selected learning environment in line with 

the values, traditions and requirements of 

the community. The College continuously 

strives to develop the nursing staff..

• As for the administrative and financial 

aspects, the college is affiliated to the 

Patient,s Friends Society in Hebron. The 

College seeks to obtain the necessary 

licenses to open a bachelor program in 

nursing.

الخطة التطويرية للقسم:
بكالوريــوس  ليصبــح  الدبلــوم  برنامــج  تطويــر 

يــض. لتمر با
Development plan:
 Upgrading the college to grant BA 
degrees.

الفلســطيني •  الطبــي  المجتمــع  الكليــة  وترفــد   
الرعايــة  تقديــم  علــى  قادريــن  متميزيــن  بخريجيــن 
تعمــل  كمــا  مســتواها،  ورفــع  المتكاملــة  الصحيــة 
المحلــي  المجتمــع  احتياجــات  تلبيــة  علــى  الكليــة 
الصحيــة.  العمالــة  فــي  الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق 
وتعمــل الكليــة  أيضــا علــى توفيــر بيئــة تعليــم عاليــة 
الجــودة ومنتقــاة بعنايــة لتنســجم مــع قيــم المجتمــع 
وتقاليــده ومتطلباتــه، وتســعى الكليــة باســتمرار إلــى  

التمريضــي.  الــكادر  تطويــر 

الكليــة •  فتتبــع  والماليــة  اإلداريــة  الناحيــة  مــن  أمــا 
الخليــل ، وتســعى  المريــض فــي  لجمعيــة أصدقــاء 
برنامــج  لفتــح  الازمــة  التراخيــص  نيــل  إلــى  الكليــة  

التمريــض.  فــي  البكالوريــوس 
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• The responsibility for the specialization program «Residency Program» under the 
supervision of the Palestinian Medical Council that gives (7) specialties  recognized by 
the Palestinian Medical Council (General Surgery - Obstetrics and Gynecology -  Internal 
Medicine - anesthesia - Radiology - Orthopedic - Pediatric)

• Provides training requirements for doctors as per the requirements of the Council.  
• Arranges training periods for  trainees in coordination with the rest of other  medical 

centers. 
• Ensures that the specialization requirements are completed and to coordinate that with 

the Palestinian Medical Council.
• Provides medical education through telemedicine communication.   
• Uses the latest training methods available globally.
• A training program for medical students of all Palestinian Universities. 
• Works on the development of Medical human resources

المســؤولية علــى برنامــج التخصــص “برنامــج اإلقامــة” بإشــراف المجلــس الطبــي الفلســطيني الــذي يعطــي • 
)7(  تخصصــات معتــرف بهــا مــن قبــل المجلــس وهــي )النســائية والتوليــد / األمــراض الباطنيــة / الجراحــة 

العامــة / جراحــة العظــام والمفاصــل / طــب األطفــال / التخديــر واإلنعــاش / األشــعة التشــخيصية(.
توفير المتطلبات التدريبيه لألطباء حسب متطلبات المجلس.• 
ترتيب فترات التدريب للمتدربين بالتنسيق مع بقيه المراكز الطبية والمجلس الطبي.• 
التأكد من اكمال متطلبات التخصص وتنسيقها مع المجلس الطبي الفلسطيني.• 
التعليم  الطبي من خال التواصل عن بعد.• 
استخدام احدث االساليب التدريبيه المتوفرة عالميًا.• 
برنامج تدريبي لطاب الطب في كافة الجامعة الفلسطينية.• 
العمل على تنمية الموارد البشرية الطبية.• 

يقــدم المركــز دورات تعليميــة و تدريبيــة متخصصــة • 
لاطبــاء والممرضيــن والعامليــن الصحييــن.

يمتــاز المركــز بتقديــم دورات انعــاش القلــب والرئتيــن، • 
جمعيــة  مــن  المعتمديــن  المدربيــن  مــن  ثلــة  مــع 

االوروبيــة. االنعــاش  االمريكيــة وجمعيــة  القلــب 
يتواصــل المركــز مــع المؤسســات الصحيــة والمراكــز • 

التعليميــة فــي معظــم دول العالــم.
يتواصــل المركــز مــع المؤسســات الدوليــة والمانحــة • 

القلــب  جمعيــة  االرنبيــة،  الشــفة  مؤسســة  مثــل، 
ــة  ــة التواجــد الدولــي المؤقــت بمدين ــة، بعث االمريكي
الخليــل، الوكالــة االمريكيــة لانمــاء الدولــي، جمعيــة 
االنعــاش االوروبيــة، المجلــس الطبــي الفلســطيني 

ومنظمــة الصحــة العالميــة.
تدريــب مــا يزيــد علــى 2500 طبيــب وممــرض وعامــل • 

صحــي خــال الســنوات العشــر االخيــرة.

• Provides high quality post graduate 
training for doctors, nurses, and other 
technicians.

• Specializes in providing high quality 
CPR training, with a group of instructors 
accredited from the American Heart 
Association AHA and the European 
Resuscitation Council ERC.

• Connects the medical and nursing teams 
with other hospitals and training centers 
worldwide.

• Is responsible for connecting with 
international organizations and funders 
to plan and implement specialized 
training activities.

• Has long standing partnerships with 
international organizations like the 
Operation Smile, TIPH, USAID, AHA, ERC, 
PMC, and WHO.

• Has Trained over 2500 doctors, nurses 
and other technicians over the past 10 
years.

مركز الدكتور حافظ دائرة التعليم  والتدريب الطبي
عبد النبي للتعليم والتدريب

Medical Education and 
Training Department

Dr. Hafiz Abdil-Nabi traning 
Center
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 اســتقبل املستشــفى أكثــر مــن ١٧٥شــهيد خــالل انتفاضــة األقصــى ومــا تالهــا مــن االحــداث حيــث
 تعــرض املستشــفى للعديــد مــن االعتــداءات والتــي كان اخرهــا اقتحــام املستشــفى مــن قبــل قــوه
 كبيــره مــن املســتعربني متخــض عنهــا اختطــاف احــد املصابــني واستشــهاد مرافقــه يف عمليــه

 استهجنت من قبل العالم اجمع

عالج املستشفى أكثر من ٤٨٠٠ جريح يف انتفاضة األقصى
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 اســتقبل المستشــفى أكثــر مــن 175 شــهيد خــالل انتفاضــة األقصــى ومــا تالهــا مــن االحــداث حيــث تعــرض
 المستشــفى للعديــد مــن االعتــداءات التــي كان اخرهــا اقتحــام المستشــفى مــن قبــل قــوه كبيــره مــن
 المســتعربين تمخــض عنهــا اختطــاف احــد المصابيــن واستشــهاد مرافقــه فــي عمليــه اســتهجنت مــن قبــل

 العالــم اجمــع

عالج المستشفى أكثر من 4800 جريح في انتفاضة األقصى

ما زال االحتال اإلسرائيلي جاثمًا على األرض الفلسطينية، ويتحكم في حياة الفلسطينيين، ويسيطـر علــى المعابـر ومصـــادر
الميــاه واالقتصــاد، األمــر الــذي انعكــس بشــكل مباشــر علــى الخدمــات التــي يقدمهــا المستشــفى للمواطنيــن الصامديــن علــى 
أرض فلســطين، وبالرغــم مــن ذلــك ال زال المستشــفى األهلــي يقــوم بواجبــه خيــر قيــام تجــاه الجرحــى وأســر المعتقلين والشــهداء 
والفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع الفلســطيني، فسياســة المستشــفى تتمثــل فــي عــاج جميــع ضحايــا االحتــال دون مقابــل، 

وهــذا أقــل مــا نقدمــه تجــاه مــن يبــذل الغالــي والنفيــس فــي ســبيل قضيتنــا العادلــة.

تجاوزت إعفاءات صندوق المريض الفقير لعام 2019 مبلغ )222.300( مائتين واثنين وعشرين ألفًا، وثاثمائة دينار أردني. 
يســتفيد مــن خدمــات هــذا الصنــدوق )األيتــام وأســر الشــهداء واألســرى والعديــد مــن طــاب الجامعــات وطــاب الجمعيــات 

الخيريــة وكذلــك الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع الفلســطيني.

الفتوى المرفقة تشير إلى جواز إنفاق أموال الزكاة على المستشفى األهلي.• 

صندوق
المريض
الفقيــــر
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 بلغــت إعفــاءات صنــدوق املريــض الفقيــر يف الفتــرة املمتــدة مــا بــني
 ٢٠١٨/١/١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ (٢٢٢٫٣٠٠) مائتان واثنان وعشــرون

 الفا وثالثمائة دينار أردني
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مناشدة
APPEAL

قــال تعالــى: ))مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم فــي ســبيل اللــه كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل فــي كل ســنبلة مائــة حبــة 
واللــه يضاعــف لمــن يشــاء واللــه واســع عليــم((

أيها الخيرون … أيها المحسنون الكرام …
بمواقفكم الشجاعة يستمر عطاؤنا

وبوقوفكم إلى جانبنا نتجاوز الصعاب في فلسطين
نناديكم أفرادًا ومؤسسات وحكومات

بنداء
الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين والمرضى والمحرومين في هذا البلد المرابط

بنداء
أهالي الجرحى ـ أهالي الشهداء ـ وأهالي األسرى

وندعوكم للمساعدة العاجلة بالمال واألجهزة والمعدات
وبالدواء للمرضى المحرومين من الخدمات الطبية واإلنسانية

واإلسهام عبر صندوق المريض الفقير
والله ال يضيع أجر المحسنين

The Board Of Trustees of P.F.S – in Hebron sends this appeal to donors all over the world 
to extend help and support to this humanitarian project.

للتربع

 Please we accept donations to the following accounts                        يمكنكم التبرع عبر الحسابات التالية 

Jordan Bank Hebron – Palestine 2229466 US بنك األردن / الخليل

Jordan Bank Amman – Jordan 13642 US بنك األردن / عمان - األردن

Islamic Palestinian Bank Hebron – Palestine 31000 البنك االسالمي الفلسطيني

Arab Islamic Bank Hebron – Palestine 19256 البنك اإلسالمي العربي

 For more information you can contact us by                                                                       للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عبر 

HEBRON, WEST BANK, P.O. BOX 140 PALESTINE
Tel: +972 2 2220212/215  |  FAX: +972 2 2229247   |  MOB.: +972 599 200 989
E-MAIL: info@ahli.org    |     WEBSITE: WWW.ahli.org

Public Relations Department | دائرة العالقات العامة

والتــي  والمستشــفى  الجمهــور  بيــن  المتينــة  الوصــل  حلقــه 
تعمــل علــى كســب ثقــة وتعاطــف المجتمــع بكافــة فئاتــه.
كافــه  وبيــن  المستشــفى  بيــن  خــاق  تعــاون  علــى  تحــرص 
الجهــات التــي تتعامــل معــه مــن افــراد، مؤسســات وجهــات 

عاليــة. وشــفافية  بمصداقيــة  دوليــة 
المشــاريع  مــن  الكثيــر  علــى  واضحــة  بصمــات  للدائــرة 

. للمستشــفى مة لمقد ا
بكافــة  المستشــفى  وأهــداف  رســائل  ايصــال  علــى  تعمــل 
والمرئيــة وكذلــك  المســموعة  المقــروءة،  التواصــل  وســائل 

االجتماعــي. التواصــل  وســائل  عبــر 
المســاهمه برفــع األداء فــي اقســام المستشــفى المختلفــة 
عبــر تشــجيع الحلــول الخاقــة وتنشــيط المناقشــات الهادفــة 
فــي  الكفــاءة  ورفــع  التدريبيــة  البرامــج  وتشــجيع  لتطويــر 

المستشــفى.
تعزيــز االهتمــام بجمهــور المؤسســة الداخلــي كمــا هــو الحــال 

باالهتمــام بجمهورهــا والمؤسســات الخارجيــة.

• A reliable link between the public and the 
hospital, which works to win the trust and 
sympathy of the community at all levels.

• Taking care of creative cooperation between the 
hospital and all parties dealing with it including  
individuals, institutions and international bodies 
with high credibility and transparency.

• Public Relations has clear fingerprints on many 
projects submitted to the hospital.

• Delivering the messages and objectives 
of the hospital with All available means of 
communication as well as through social media.

•  Contribute in raising performance in the various 
departments of the hospital by encouraging 
creative solutions and stimulate discussions 
aiming  at developing and encouraging training 
programs to raise the efficiency of the hospital.

• Enhancing attention to the Hospital internal 
public (employees), as is the case with its 
external Public and institutions  (the society).

For more information, please contact: Mr. Basem Al Natsheh – P.R. Director.
E.mail: info@ahli.org | Tel: +970 2 2224555 | Fax: +970 2 2229247 | Mobile: +970 599200989

Thank you...
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