
 

  
  
  
  
  
  :تُحدد فئات المستشفيات ضمن نظام االعتماد وفقاً لألقسام التي تحتويهـا على الشكل التالي 
  
I- مستشفى جامعي Hôpital Universitaire / University Hospital فئة - U -  

تصنّف مستشفى جامعياً المؤسسة االستشفائية التي تتمتع بصفات مستشفى ذات  خـدمات متطـورة   
)(Tertiary Care Center باألضافة الى:  

  
علـى االراضـي    بصورة واضحة وحصرية بجامعة " ومرتبطا" ان يكون المستشفى تابعا -١

) طـب عـام  ( فـي العلـوم الطبيـة    تمنح شـهادة دكــتور  " اللبنانية مرخص لها محليا
  .واإلختصاصات الطبية من خالل الكلية الطبية

  
ثالث دفعات من طالب الطب العام ودفعة واحدة  ان تكون كلية الطب قد خرجت على األقل -٢

  .من اإلختصاصات الطبية
   
ان يكون لكلية الطب واالختصاصات الطبية برامج تدريبية ونظام تعليمي شـامل  يغطـي     -٣

جميع السنوات العلمية تطبق في المستشفى من خالل تعاون وثيق بين الكليـة والمستشـفى    
  :بواسطة
ب أكاديمية تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية مبنيـة  طاقم طبي حائز على ألقا  - أ 

  .على نظام  وأسس واضحة موثقة
عقود بين كلية الطب والطاقم التعليمي في المستشفى  تحدد الواجبات والحقوق   - ب 

  .في التعليم والتدريب واإلدارة واألبحاث
أقسام طبية ذات اختصاصات متعددة يرأسها األطباء العاملون في المستشـفى    - ج 

  ".لكلية معاوا
 .المتمرنين والمقيمين ءموازنة مخصصة لتدريب األطبا  -د 

 
للمشاركة في األبحاث والتجارب العلمية والسريرية مع " ومجهزا" أن يكون المستشفى قادرا -٤

 .وإثباتات حسية علمية وموثقة لمثل هذه النشاطات,اإلشارة الى وجود دالئل
  

" الطب واإلختصاصات الطبيـة مركـزا   ان يكون المستشفى إضافة إلى تدريب طالب كلية -٥
ـ ـي العلـمن قبل الجامعة لتدريب  ثالث اختصاصات ف" معتمدا ـ ـوم الطبي ة ـة التطبيقي

)Para Medical (وتقنيي األشعة وتقنيي المختبر ضكالتمري .  
 
 
 
 
 
 
  

  



 

II-  مستشفى ذو خدمات طبية متطورة  
Hôpital Tertiaire /Tertiary Care Center فئة - T -  

  
  صنف المؤسسة اإلستشفائية مستشفى ذو خدمات طبية متطورةت
)(Tertiary Care Center  تلك التي تتوفر فيها شروط المستشفى العام إضافة الى األقسام اآلتية:  

 Intensive Care Unitوحدة العناية الطبية المركزة  
 Cardiac Surgery Unitوحدة العناية المركزة لجراحة القلب  
  Coronary Care Unitة المركّزة للقلب وحدة العناي 
 Neonatal Intensive Care Unitوحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة  
 Pediatric Intensive Care Unitوحدة العناية المركزة لألطفال  
   Kidney Dialysisمركز لغسل الكلي  
 Psychiatryقسم الطب النفسي  
 Chemotherapyقسم العالج الكيميائي  
 Cardiac Catheterization, Cardiac Surgeryالقلب وحدة قسطرة القلب وجراحة  
  Level I Trauma Centerقسم طوارئ من الفئة األولى  
 )Ultrasound( قسم أشعة متطور يضم أجهزة ذات تقنية عالية وحديثة يشمل تصوير صوتي 

 التشـخيص MRI ) -(تصوير بـالرنين المغناطيسـي    – )CT Scanner (تصوير طبقي  –
                  تصـوير الثـدي   -  Interventional Radiology –إجراء العالجات التداخليـة   –النووي 

) Mammography( – تصوير الشرايين )Angiography( - الخ... 
مختبر متطور يجري الفحوصات العامة باإلضافة الى الفحوصات المخبرية المتطورة على  

   ..Molecular Biology , Immunology, etc سبيل المثال ال الحصر
 طبيب أخصائي هيرأس  Pathology Laboratoryقسم زراعة األنسجة والخاليا  
 .صيدلية خاصة 

  
أن يكون المستشفى معتمداً كمركز تدريب للطالب من قبل كلية طب او اختصاصات طبية تابعة  - 

 .لجامعة على األقل موجودة على األراضي اللبنانية
  
فنيــة للعيـادات والفحوصـات الخارجيـة         -قدم اإلثباتات على حيازته منصـة طبيـة  أن ي - 

Outpatient investigation Medico-Technical Platform ، 
وحدة متطورة للمنظار، وحدة تشخيص ألمراض القلـب الغيـر   : على سبيل المثال ال الحصر

، مختبر تخطيط النفس وتفتيـت  تداخلية ، وحدة تخطيط الرأس، تخطيط العضل، مختبر شرايين
 ...الحصى الخ

 
شـرايين،  : إلجراء العمليات الجراحية المعقدة على سبيل المثال ال الحصـر " أن يكون مجهزا - 

أطفال، عمليات زرع وجراحة الكلي، أمراض وجراحة الغدد، جراحة الرأس والعمود الفقـري،  
 ...السرطانية  ضجراحة العظام والمفاصل، جراحة األمرا

 
 .ن يقدم المستشفى اإلثباتات على تلبيته متطلبات برنامج وهب األعضاء أ - 
 
 
 
 
   



 

III-  مستشفى عامGeneral Hospital / Hôpital Général   فئة-G-  
  :يلبي المستشفى المنتمي إلى هذه المجموعة الخدمات األساسية، ويحوي األقسام التالية

  طب عام - 
 جراحة عامة - 
 طب وجراحة العظم - 
 الطب األطف - 
 جراحة نسائية وتوليد - 
 .قسم طوارئ - 

  
IV- المستشفى المتخصص Intermediate Hospital/Hôpital Intermédiaire فئة – I–  

تضم هذه المجموعة المستشفيات المتخصصة في خدمة معينة كطب العيون، األذن، مراكـز  
  .ا وجدتأذ Gوالفئة   Tالفئة نّف ما بينصكما تضم المستشفيات التي ت... ، لالتجمي

  
  

  


