
  

  
  الجمهورية اللبنانية 

  وزارة الصحة العامة
  الوزير       

 - - - 
   
  ٢٠٠٣/١ – ٤/٢ :رقم المحفوظات

  ٢٠٠٩حزيران  ١: في ،بيروت
  

  ٤٨٢/١قرار رقم 
  

  الخاصة والحكومية المستشفيات نظام اعتماد
  

    
  وزير الصحة العامة، إّن

  ) تشكيل الحكومة( ١١/٧/٢٠٠٨تاريخ  ١٨لمرسوم رقم بناء على ا
وتعديالته  )المستشفيات الخاصة( ٢٢/٦/١٩٦٢تاريخ  ٩٨٢٦رقم  المنفّذ بالمرسوم  القانونبناء على 
                ة السابعة منهداال سيما الم

  ) أسس وأصول اعتماد المستشفيات( وتعديالته  ٤/٣/٢٠٠٥تاريخ  ١٤٢٦٣بناء على المرسوم رقم 
بناء على بروتوكول اتفاق التعاون بين وزارة الصحة العامة والهيئة العليا للصحة في فرنسا تاريخ 

٠٣/٠٧/٢٠٠٦.  
المعقود مع المعهد العالي  ٦/٧/٢٠٠٧تاريخ  ٨٠٩١/٤/٢٠٠٧بناء على اإلتفاق الرضائي رقم 

  .لألعمال لتدريب المستشفيات الحكومية وتقييمها وتطوير نظام اعتماد المستشفيات
 ١٢٠٩/١بناء على محضر اجتماع لجنة تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات المشكلة بالقرار رقم 

  ،١٢/١١/٢٠٠٨في جلستها المنعقدة بتاريخ  ٢١/١١/٢٠٠١تاريخ 
  ، )٧/٤/٢٠٠٩تاريخ  ٢٠٠٩-١٩٧/٢٠٠٨الرأي رقم ( ة مجلس شورى الدولة بعد استشار

  الصحة العامة،وزارة وبناء على اقتراح مدير عام 
  

  :قرر ما يأتيُي
  

   :لما يليالعتماد المستشفيات وفقا  يطّبق النظام الحاضر:  المادة األولى
  : المؤسسات المعنية -الًأو

 .)منهـا  الخاصة والحكوميـة (على جميع المستشفيات في لبنان الحاضر عتماد يسري نظام اال
  :كما يليإلى أربع فئات  ،فقا لألقسام التي تحتويهاالمستشفيات المذكورة و متقّس

بإحدى ويرتبط بصورة كلية أقسام متطورة وبرامج تعليمية  ذو جامعيمستشفى      -
  ) .( Hôpital universitaire  المعترف بها معاتالجا

بإحـدى  غير مرتبط بصورة كليـة أو جزئيـة   أقسام متطــورة مستشفى ذو     -
  .)  Hôpital tertiaire  (المعترف بها  الجامعات

  ) . Hôpital Intermédiaire(مستوى متوسط مستشفى ذو     -
توليد، أطفال، طـوارىء  ، جراحة، طب( مستشفى عام يشمل األقسام األساسية     -

Hôpital général(      
  
  :جهات اإلعتماد -ثانياً
لجنة  ،اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة بناء علىوبقرار من وزير الصحة العامة  ،تنشأ

فنية مؤلفة من خبراء مستقلين تقدم الدعم التقني اإلستشاري للجنة التقييم والتصنيف واإلعتماد 



  

 ٢٢/٦/١٩٦٢تاريخ  ٩٨٢٦ المنفذ بالمرسوم رقم القانون مادة السابعة منالمشكلة بموجب ال
  :، مهمتها تقديم المشورة الفنية في المواضيع اآلتيةوتعديالته
  Organismes agréés d'auditاختيار مؤسسات التدقيق للقيام بالمسح الميداني  -

وتصنيف واعتماد لشروط الموضوع لهذه الغاية من قبل لجنة تقييم وفقـا لدفتـر ا
  .واقتراحها ومراقبة أدائها وتقديم تقرير بذلكالمستشفيات 

  .عـة تقاريـر الزيارات للمستشفيات المقدمة من مؤسسات التدقيق والمقارنةمراج   -
  

  : دة اإلعتمادم -ثالثاً
تاريخ  ٩٨٢٦بالمرسوم رقم  ذللقانون المنفّ يمنح اإلعتماد للمستشفى لمدة سنتين وفقاً

  .للمستشفى إلنهاء إجراءات تجديد اإلعتمادوتعديالته وتعطـى مهلـة سنة  ٢٢/٦/١٩٦٢
  

  :الحاضرمراحل نظام اإلعتماد  -رابعاً
  : راحل أساسية م أربع الحاضريتضّمن نظام اإلعتماد 

  .تحضير وتنفيذ عملية التقييم الذاتي من قبل المستشفى -
 نتائج التقييم الذاتيزيارة التدقيق من قبل مؤسسة معتمدة وذلك لمطابقة  -
رفع تقرير زيارة التدقيق للجنة الفنية التي ترفع بدورها التوصية للجنة تقييم  -

 .وتصنيف واعتماد المستشفيات حول فئة ومستوى اإلعتماد
يصدر قرار اإلعتماد عن وزير الصحة العامة بناء على رأى لجنة تقييم وتصنيف  -

  .رة الصحة العامةواقتراح مدير عام وزا واعتماد المستشفيات
  
عملية اإلعتماد بمبادرة من إدارة المستشفى عبر تقديـم ملف كامل إلى وزارة الصحة  تبدأ

  :يتضّمن المستندات اآلتية 
يطلب المستشفى أن انوني للمستشفى يحدد الفئة التي كتاب مقـدم من الممثل الق -

 .ينتسب إليها وفقا لألقسام التي يحتويها
  ).Volet Identification et de Plannification- VIP( ة اقة تعريف بالمؤسسبط -
  .الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة  -
أي تعديالت تكون قد طرأت منذ آخر زيارة اعتماد على وضع المستشفى القانوني  -

 .أو على سياسته في استقبال المرضى والعناية بهم
 .وصف لمدى التقدم في نظام الجودة -
 .حة خالل آخر زيارة اعتمادمدى تنفيذ التوصيات المقتر -
 .تحديد مؤسسة التدقيق التي تّم اختيارها لتنفيذ زيارة المسح الميداني -
  .البرنامج الزمني المتوقع إلنهاء عملية التقييم الذاتي -

  
لتحضير الجدول  ٢٠٠٦تعتمد فترة اإلعتماد المحددة في نتائج عملية المسح الثالث المنجز عام 

  :وتقدم الطلبات ضمن المهل التالية الحاضرلنظام الزمني لإلعتماد وفقـا ل
  .شهرا أو أقل ١٨لمدة  للمستشفيات التي تّم اعتمادها ٢٠٠٩قبل نهاية عام  -
  .لباقي المستشفيات ٢٠١٠قبل نهاية عام  -
 .يحق للمستشفى اختصار المهل وتقديم طلب اإلعتماد فور جهوزيته -

  : برنامج التنفيذ •
   نوع العمل         الشهــــر

  .)قبل وبعد زيادة التدقيق(       
 التسجيل في نظام اإلعتماد وتدريب فريق العمل على التقييم               ١٢ -

    .الذاتي
  .اختيار مؤسسة التدقيق      ٦-إلى  ١٢ -من         



  

  .تنفيذ التقييم الذاتي      ٣-إلى  ٩  -من         
  .تمادتوقيع عقد اإلع               ٦  -             
  .إرسال نتائج التقييم الذاتي إلى مؤسسة التدقيق               ٣  -             
التدقيق وتعيين  تحضير برنامج الزيارة من قبل مؤسسة                ٢  -             

  .المدققين
  :       زيارة التدقيق  صفر 

  .إرسال تقرير مؤسسة التدقيق          ١+            
  .إبداء مالحظات المستشفى          ٢+            

  .إرسال تقرير اإلعتماد للمستشفى ونشر النتيجة          ٥+            
  

   :عملية التقييم الذاتي -خامساً
ترتكز عملية التقييم الذاتي بشكل أساسي على مطابقة المعايير المعتمدة من وزارة الصحة 

، وهي تتيح ٤/٣/٢٠٠٥تاريخ  ١٤٢٦٣رسوم رقم العامة في دليل اإلعتماد الصادر بالم
  :للمستشفى
  .تقييم الممارسات المهنية بالمقارنة مع معايير اإلعتماد   -
 .مدى التقدم في ضمان الجودة    -
 .تحديد مدى التطابق مع المعايير ونقاط التحسين   -

متعددي اإلختصاصات ل فريق عمل مؤلف من أشخاص مؤهلين يقوم المستشفى بتشكي
  .يبهم إلنجاز عملية التقييم الذاتي وتدر

  
   :تقييم مدى المطابقة مع المراجع: أوالً

يتكّون دليل اإلعتماد من فصول يحتوي كل منها على عدد من المراجع مقسمة بدورها إلى 
  يقّدم المستشفى في جداول التقييم الذاتي لوائح . للتقييم الذاتيمجموعـة معايير، تشكل األساس 

  .موضوعية نتائج عملية التقييم تثبتبعناصر 
  

  :بالطريقة التالية Evaluation de la conformitéيعتمد تقييم المطابقة  
  مطابقة المعيار -أ-

  : يتم تقييم مدى مطابقة المعيار من قبل فريق التقييم الذاتي وفقا لثالثة أجوبة محتملة      
  )  Conforme  (مطابق -
 ) Nonconformeِ (ر مطابق غي -
 ) Conformité partielle  (مطابق جزئيا -

ال " المستشفى إليها بعبارةيوّصف المعيار الـذي يخـرج عن نطاق الفئة التي تّم تنسيب 
  Non applicable ).  ( "ينطبق

المعيار بصورة موضوعية إتاحة في المجال أمام المدقق لفهم تقييم  اإلضافة إلى ذلك، يتّمب
  . للمرجع وضعية المستشفى بالنسبة

  
  
  :مطابقة المرجع وفقا للتالي يجري -ب-

 (A)    بصورة كلية ودائمةالمعايير التي تشكل المرجع  تنطبق عليهالمستشفى 
Totalement conforme TC  

 (B)  عامة أو بصورة  المعايير التي تشكل المرجعغالباً ما تنطبق عليه المستشفى
Partiellement conforme positif PC+  

 (C)  بصورة جزئية المعايير التي تشكل المرجعنادراً ما تنطبق عليه المستشفى 
Partiellement conforme négatif PC-  

 (D)  المعايير التي تشكل المرجع  عليه قال تنطبالمستشفىNon conforme NC.  

  



  

  
  
  

   :تحديد مستوى اإلعتماد: ثانياً
  :ةيتم تحديد مستوى اإلعتماد وفقاً للمعطيات التالي

  .تقييم مدى المطابقة مع المراجع   -
 ) نتائـج الزيارات السابقة(بقة لعدة زيارات تدقيق متتالية تكـرار عدم المطا   -
 .تكرار وأهمية المشاكل التي تظهر   -
 .مدى قدرة المستشفى على التحكم بالمشاكل الظاهرة   -

  
ة التدقيق وفقاً للعقد المبرم يتحمل المستشفى تكاليف الخدمة التي تقدمها مؤسس: المادة الثانية

  .بينهما
  

وزير الصحة العامة  تصدر قرارات تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات عن: المادة الثالثة
اد وعلى اقتراح مدير عام بناء على رأي لجنة التقييم والتصنيف واإلعتم

بريد المضمون مع إشعار وتبلغ من رئيس أدارة المستشفى بواسطة ال. الوزارة
  .إلستالمبا

  
أمام وزير  الخاصة به على نتيجة اإلعتماد االعتراض لمستشفى المعنيل يجوز: المادة الرابعة

  .ةالصحة العام
                    انون العامللق قاًيقدم االعتراض بصورة خطية معلّلة ووف

) (Droit commun   
لصحة العامة يبتّ وزير ا. خالل مهلة شهر من تاريخ تبلّغه قرار االعتماد

خالل مهلة شهر من تاريخ تقديم ل الرفض المعلّباإلستجابة أو االعتراض ب
  . االعتراض إليه وفقاً لألصول

 
  . جريدة الرسمية ويعمل به فور نشرهنشر هذا القرار في الي: المادة الخامسة

  
  :  ـغيبلـ

  المديرية العامة  -
 مديرية العناية الطبية  -
 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي   -
 المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة  -
 الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني  -
 اخلي مصلحة الصحة في قوى األمن الد -
 نقابة المستشفيات  -
 نقابتا األطباء في بيروت وطرابلس  -
 دائرة المشاريع والبرامج  -
 الجريدة الرسمية  -
  .المحفوظات -


