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Caritas Baby Hospital is the sole healthcare pro-
vider dedicated exclusively to children in the West 
Bank. It offers quality medical treatment to children, 
irrespective of their origin and religion. 

The Hospital was founded in 1953 by the Swiss 
Father Ernst Schnydrig in response to the suffering 
experienced in the region following the Nakba. It is 
operated by Children’s Relief Bethlehem (CRB), a 
Christian relief agency based in Lucerne, Switzer-
land. 
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Forward
Br. Peter Bray, Hospital Advisory Council Chairperson

As Caritas Baby Hospital 
stretches to achieve the new 
strategic objectives, people 
working there are always 
looking for better ways to serve. 
One of the roles the Hospital 
Advisory Council (HAC) plays 
is to provide the administration 
with the reflection of the local 

community about what the Hospital is doing and 
how it is valued by the people here.

Part of that reflection is honestly acknowledging the 
difficult issues the Hospital faces and naming the 
harsh reality within which it operates. This means it 
seeks to support the administration in naming and 
owning the contribution it has to the difficulties and 
taking responsible action to deal with them. This 
approach is ensuring the best possible service to 
the children of Palestine.

The context within which the Hospital operates 
highlights the impossibility of knowing what the 
future holds and it is dishonest and demeaning to the 
people with whom and for whom the Hospital works 
to pretend otherwise. However, the administration 
has accepted this and while acknowledging the 

risks involved, has determinedly set out to engage 
the future, to respect these precious children who 
are the future of Palestine and provide the very best 
service for them. 
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CBH Endures for the Future of Palestine

We are happy to provide you 
with our annual report of 2017, 
which was a milestone year in 
the history of Caritas Baby Hos-
pital (CBH) on both the institu-
tional and medical levels.

A very important step was the ap-
proval of the new strategic plan 

of Children’s Relief Bethlehem (CRB) for the coming 
five years. In a participatory process, the CRB Board 
and Managing Director, as well as CBH’s manage-
ment team, discussed potential challenges and how 
we intend to approach them, in order for Caritas Baby 
Hospital to uphold its leading role in pediatric medicine 
in Palestine.

New Strategic Objectives
The new strategic objectives stem purely from the 
health and social needs found among the Palestin-
ian pediatric population. In general, the objectives 
require CBH to offer its services in the highest level 
of quality feasible and adopt a holistic approach. To 
achieve that, we will be focusing on developing the 
medical services of the Hospital, particularly those 
related to the pediatric subspecialties of intensive 
care, neurology and pulmonology; as these ser-

vices are highly needed, according to a mapping 
study conducted by CBH. Consequently, this will 
enable us to add value to the pediatric medical ser-
vices of Palestine and fulfill our mission of offering 
quality medical treatment for children. 

On an organizational level, the new strategic objec-
tives highlight the importance of strengthening own-
ership and empowering the Hospital as a local insti-
tution. This decision, which seeks the sustainability 
of CBH, can be realized, if the ownership is shared 
between both institutions, namely CRB and CBH. 
On the long run, this means that we can continue 
to serve Palestinian children that are in need of our 
services. 

CBH Remains an Integral Part of the Palestinian 
Healthcare System
Last year, we reinforced our partnership with the 
Palestinian Ministry of Health (MoH). This step laid 
down a new referral practice that will make our ser-
vices more accessible, while underlining our role 
as a leading pediatric institution in the West Bank. 
It states that governmental hospitals will refer chil-
dren, especially those with complex diagnoses, for 
treatment at CBH, given our expertise in pediatric 
medicine.  

Issa Bandak, CEO
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Additionally, Caritas Baby Hospital is recognized 
locally for its pioneering role in terms of quality as-
surance and infection control. The relevant team 
has undertaken several activities with the purpose 
of guaranteeing the safety of patients in CBH, in-
cluding developing policies, conducting studies and 
holding lectures. Today, CBH is a benchmark for 
local institutions in this domain and the CBH team 
shares this experience within various local and in-
ternational settings.

We Need Local Support
The Hospital values the continuous support of the 
Chair, Board and Head Office of Children’s Relief 
Bethlehem, as well as CBH’s European partners. 
Nonetheless, this report is an invitation for the local 
community in particular, to believe in CBH’s work 
and support this much-needed institution.

Increasing local funding implies reducing our depen-
dence on donations from Europe. It is imperative 
that we also contribute to the Hospital as Palestin-
ians, thereby improving CBH’s financial sustainabil-
ity and safeguarding its future for the sake of our 
children.
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Medical Achievements

In compliance with the new strategic objectives, two 
of our pediatricians are currently completing a mul-
tiple-year education program, where they are being 
trained as specialists in the fields of pediatric neu-
rology and pulmonology. The skills and knowledge 
they will bring back will play a crucial role in improv-
ing the medical offering at CBH, while making a 
humble, yet impactful contribution to the Palestinian 
healthcare system. 

Outpatient Services’ Progress 
In 2017, the demand for our outpatient services has 
grown by 7% in comparison with that in 2016. This 
increase is most noticeable in the subspecialized 
services of the pulmonology and neurology clinics, 
wherein they make up almost half of the total out-
patient specialized clinic visits. These figures posi-
tively reinforce the new direction of the Hospital in 
focusing on these pediatric subspecialties. 

Highlights from the Inpatient Services
The 2017 figures also prove the value of the Pediat-
ric ICU (PICU) services at CBH for the local popula-
tion. Currently, the ICU includes two pediatric beds 
and five neonatal beds. Throughout the last year, 
however, a higher demand for pediatric beds was 
evident in the ICU. As a response, Caritas Baby 

Dr. Hiyam Marzouqa Awad, Medical Director

Proudly saying, 2017 has been 
a record year for CBH on the 
medical level. In total, we re-
corded the highest number of 
treatments in the history of the 
Hospital to reach 49,226.

Today, we are the first port of 
call for numerous child diseas-

es. In particular, this Hospital has become a referral 
center for pediatric medicine at the secondary and 
tertiary level, due to the services provided in the 
ICU Department.   

As a medical director, I appreciate the way we 
worked together in 2017. The well-coordinated 
teamwork among the doctors and specialist nurses 
of the outpatient clinic contributes to the quality of 
our services and enables us to identify emergencies 
in need of hospitalization in a timely manner. On the 
other hand, many children can be treated compre-
hensively in our outpatient clinic and therefore be 
discharged afterwards. Our exceptional laboratory 
and radiology departments, in addition to the phys-
iotherapy, pharmaceutical and dietary teams, cohe-
sively support our medical team by achieving the 
outcomes necessary for a patient’s treatment.
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Hospital is expanding the Hospital’s ICU by two ad-
ditional pediatric beds in 2018. 

CBH’s statistics also show that merely 26% of the 
total admissions were UNRWA-, government- and 
privately-insured referrals. This is an indicator that 
the majority of our patients is not covered by any 
kind of insurance and emphasizes an earlier call for 
the need of local support.

Total Outpatient Visits 44,584
Total Outpatient Specialized Clinic 
Visits
(included in the total outpatient visits)

6,864

Total Outpatient Day Care Visits 
(included in the total outpatient visits)

2,182

Total Inpatient Admissions 4,642
Total ICU Admissions 
(included in the total inpatient admissions)

255

Average Hospitalization Days 3.8
Physiotherapy Sessions 9,769
Laboratory Tests 103,861
Radiology and Special Tests 14,500

2017 in Figures
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CBH’s Holistic Treatment

At CBH, not only do we provide medical consul-
tation and treatment for sick children, rather we 
strengthen families by handling their psychological 
and social needs, particularly those of children and 
mothers. That is why the work of the Department of 
Social Services (DSS) and the Mothers’ Residency 
Department (MRD) complements the medical ser-
vices offered by CBH.

The DSS has conducted hundreds of home visits 
and consultations for patients’ families in need of 
expert advice throughout 2017. Additionally, our 
team of social workers has been active in setting 
up and overseeing various self-help groups. These 
groups bring families of children with chronic dis-
eases, such as Cystic Fibrosis, Diabetes Mellitus 
and Epidermolysis Bullosa, together for educative 
and social support. By doing so, we encourage both 
CBH’s patients and their families to live a healthier 
life.

Most importantly, CBH firmly believes in allowing 
the mother to be near her child throughout the en-
tire course of treatment, which has been proven to 
affect the child’s well-being positively and speed up 
the recovery process. The MRD has served more 
than 4,200 mothers of inpatients in the last year. 

Not only does CBH provide resident mothers with 
dignified accommodation and food, but it also offers 
them accompaniment, consultation, education, as 
well as support in health and personal problems. 
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At CBH, most treated children come 
from the southern parts of the West 
Bank, namely the governorates of 
Bethlehem and Hebron. According 
to the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS), around one million 
people live in the served governorates, 
whereby the percentage of children 
younger than 18 years is estimated to 
be 43% of the total population. 
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The Organization of CBH

CBH is one of the main employers in the area of 
Bethlehem. By the end of 2017, around 250 em-
ployees worked at CBH, 70% of which are females. 
Most of our staff members are residents of the 
Bethlehem governorate. They are allocated into the 
Medical, Nursing, Operations, Finance and Admin-
istration, Public Relations and Media, Quality Pa-
tients’ Safety and Risk Management Departments. 

An Executive Committee (EC), supported by a local 
Hospital Advisory Council (HAC), oversees the daily 
activities of Caritas Baby Hospital, while the Swiss 
NGO Children’s Relief Bethlehem (CRB) runs and 
operates the Hospital since 1963. 
Additionally, the Franciscan Elizabethan Sisters of 
Padua have been fulfilling their mission of “helping 
wherever their help is needed” at CBH since 1975.
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CBH Organizational Structure

*Executive Committee (EC) Member (See picture on page 10)
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Highlights of 2017

Su’ad Awwad Shahin: Serving for 45 years, Su’ad has become the 
longest-working employee at CBH. Su’ad says: “It is my first home. I 
started working at Caritas Baby Hospital when I was only 16 years old 
after finishing high school; I was a child myself back then.” Su’ad  has 
grown academically and professionally at CBH. Today, we are thank-
ful to Su’ad for the love and care she has selflessly given throughout 
the years.

Neurological Interventions: CBH is making great advancements in 
the field of pediatric neurology. This progress is owed to the prov-
en medical excellence and unique neurological diagnostic services 
at CBH. Our Hospital is among the few that carries out Nerve Con-
duction Study (NCS) and Electromyography (EMG) in the Bethlehem 
area. These are used to evaluate the function of the child’s nerves 
and skeletal muscles, respectively. 

Supporting the Children of Gaza: Caritas Baby Hospital - with the 
financial support of Children Relief’s Bethlehem (CRB) and the lo-
gistical coordination of the World Health Organization (WHO) - was 
able to deliver urgent medications for over 300 children with Cystic 
Fibrosis in Gaza. These medications were critically needed during the 
summer of 2017, due to a great shortage of supply in the MoH central 
stores of Gaza.
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Lab Achievements: CBH’s laboratory is considered as one of the 
leading laboratories in Palestine for the quality and uniqueness of its 
services. Last year, the lab team conducted over 100,000 tests for 
patient children and families. The lab is also pioneering in the area of 
scientific research. The results of CBH’s scientific team are contribut-
ing today to the national antimicrobial stewardship and immunization 
programs in Palestine. 

Saving a Premature Life: CBH was the only hospital in Bethlehem 
to accept a premature baby girl, weighing only 750 grams. Through 
delivering quality medical care, our team at the ICU succeeded in 
rescuing the child and comforting the worried parents. After several 
weeks at CBH, the baby was finally able to return home. She is now 
gaining weight, growing well and shows good predictions of a normal 
and healthy life. 

The Cystic Fibrosis (CF) Team: CBH is considered to be a main 
medical center for CF in the West Bank. The CF team, along with 
local and international partners, has conducted several studies on 
the CF patients of the West Bank throughout the year of 2017. These 
studies include “The Social Challenges of CF”, “The Quality of Life of 
CF Patients”, “The Economic Evaluation of CF Medications” and “The 
Molecular Analysis of CF Patients”.
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A Word of Appreciation 

port the Hospital regularly. Specifically, we would 
like to thank Freundeskreis Sankt Familia Kassel, 
Germany // Deutsche Statthalterei des Ritterordens 
vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Germany // Roth 
Privatstiftung, Austria // MUSA’ADE - Hilfe und Hoff-
nung für Bethlehem, Germany // North Central Lieu-
tenancy, Equestrian Order of the Holy Sepulchre 
of Jerusalem, USA // Bibeldorf der Evangelischen 
Kirchengemeinde Rietberg, Germany // Schweize-
rische Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen 
Grab zu Jerusalem (OESSH), Switzerland, among 
others.

Additionally, we thank the foundations that have 
financed the 2017 projects: The United States 
Agency for International Development (USAID) // 
Fondation Hope, under the aegis of Fondation de 
Luxembourg // Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), Germany // Mario Conti Travel Fellowship, 
Scotland // Birzeit Pharmaceutical Company, Pales-
tine.

Caritas Baby Hospital’s Executive Committee and 
staff are thankful to the numerous supporters and 
international donors of the Hospital. 

In particular, we would like to thank our strategic 
partners, Children’s Relief Bethlehem (CRB), rep-
resented by the Head Office in Switzerland and 
the Country Offices in Italy, Germany, Austria and 
Great Britain, for their continuous support in oper-
ating CBH. 

For donations received locally, we are grateful to all 
the individual donors of 2017 and those who sup-
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CBH had total revenue of around 35 million Israe-
li New Shekels (ILS) for the year of 2017. Our main 
sources of revenue are the contributions from CRB 
and other private donors, which account for around 
80% of CBH’s total revenue.  

The remaining 20% has been realized mainly through 
services offered to patients in CBH. This made 2017 
a positive year for us, as we were able to increase the 
revenue from these services significantly compared 
with prior years. This was a result of the implemen-
tation of a new agreement with the Palestinian Min-
istry of Health and insurance companies, which goes 
in line with our strategic direction of ensuring CBH’s 
sustainability through increasing the locally-generated 
income.  

On the other hand, the total expenses from opera-
tions, including depreciation, were around 35 million 
ILS. The expenses incurred were within the approved 
budget for the year. The majority of our expenses re-
sulted from medical-related services, ranging from di-
rect medical and nursing services to the supporting 
services such as biomedical engineering and hygiene.  

CBH’s financial statements for the year ending De-
cember 31, 2017 were audited by Pricewaterhouse-

Coopers (PwC). They fairly present the financial po-
sition of CBH. The comprehensive audit report and 
financial statements may be requested from CBH’s 
management office.  

*Percentages include allocation from different departments to 
service expenses

Breakdown of CBH Expenses by Type of Service* 

Financial Performance for 2017
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Statement of Activities and Changes in Net Assets (ILS)

2017 2016

Changes in Unrestricted Net Assets 
Revenues

Patient Service Revenue 7,523,896 5,407,599 

Contribution from CRB’s Head Office 20,456,381 21,020,837 

Other Contributions 4,933,848 9,146,018 

Other Revenues 596,303 634,275 

Total Unrestricted Revenues 33,510,428  36,208,729 

Net Assets Releases from Restriction 1,091,098 684,686 

Total Revenues 34,601,526 36,893,415 

Expenses By Type of Service 

Medical and Paramedical Services 18,456,348 17,926,605  

Support Services 7,067,219 7,617,960  

Administrative Services 6,536,058 7,316,002  

Social Services 1,999,021 2,390,133  

Educational Services 1,184,100 1,210,155  

Total Expenses 35,242,746 36,460,855

(641,220) 432,560 

2017 2016

Currency Exchange Gain/(Loss) 1,429,854 132,888

Gain/(Loss) on Disposable of Property, Plant and Equipment 62,067  (33,464)

Other Gains/(Losses)  (3,270) 0

Increase in Unrestricted Net Assets  847,431  531,984 

Changes in Temporarily Restricted Net Assets 

Contributions for Charity Care  323,381  956,027 

Net Assets from Restrictions  (1,091,098)  (684,686)

Increase in Temporarily Restricted Net Assets  (767,717)  271,341 

Increase in Net Assets for the Year  79,714  803,325 

Net Assets, Beginning of the Year  26,631,135  25,827,810 

Net Assets, End of the Year  26,710,849  26,631,135 



التقرير السنوي ١٦

بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات )بالشيكل(

20١٦ 20١7

 التغيرات في إيرادات صافي الموجودات غير
المقيدة

إيرادات خدمة المرضى 7،523،89٦  5،407،599 

تبرعات من مكتب إغاثة أطفال بيت لحم الرئيس 38١،20،45٦  020،837،2١ 

تبرعات أخرى 4،933،848  0١8،١4٦،9 

إيرادات أخرى 303،59٦  ٦34،275 

إجمالي اإليرادات غير مقيدة االستعمال 33،510،428  36،208،729 

صافي الموجودات المحررة من قيود االستعمال 098،09١،١  ٦8٦،٦84 

مجموع اإليرادات 34،601،526  36،893،415 

المصاريف حسب نوع الخدمة

   ١7،92٦،٦05  الخدمات الطبية والطبية المساندة 348،١8،45٦ 

7،٦١7،9٦0  خدمات الدعم 7،0٦7،2١9 

 الخدمات اإلدارية 058،53٦،٦  002،7،3١٦

2،390،١33 الخدمات االجتماعية 999،02١،١ 

١،2١0،١55  الخدمات التعليمية ١00،١،١84 

 36،460،855 مجموع المصاريف 35،242،746 

 432،560  (641،220)

20١٦ 20١7

١32،888 ١،429،854  ربح ناتج من فروقات عملة

 (33،4٦4) ٦2،0٦7 ربح/(خسارة) من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

0  (3،270) ربح/(خسارة) أخرى

 الزيادة في صافي الموجودات غير مقيدة 847،431  531،984 
االستعمال

التغيرات في صافي الموجودات المقيدة مؤقتاً

المساهمات الخيرية المقدمة للرعاية 323،38١  027،95٦ 

 (٦84،٦8٦)  (١،09١،098) صافي الموجودات المحررة من قيود االستعمال

 271،341  (767،717)  الزيادة في صافي الموجودات مقيدة االستعمال
بشكل مؤقت

 الزيادة في صافي الموجودات للسنة 79،714  803،325 

 صافي الموجودات، بداية السنة 26،631،135  25،827،810 

 صافي الموجودات، نهاية السنة 26،710،849  26،631،135 
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بلــغ إجمالــي إيــرادات مستشــفى كاريتــاس لألطفــال حوالــي 35 
مليــون شــيكل لعــام 20١7.

وتمثــل التبرعــات التــي يتلقاهــا المستشــفى مــن جمعيــة إغاثــة أطفــال 
بيــت لحــم ومــن الجهــات المانحــة األخــرى المصدرالرئيــس للدخــل، 
ــّول  ــرادات. وتم ــي اإلي ــي 80٪ مــن إجمال ــا تشــكل حوال ــث أنه حي
ــال  ــة المقدمــة لألطف ــس الخدمــات الطبي هــذه التبرعــات بشــكل رئي

الفلســطينيين.

كمــا يمثــل الدخــل مــن الخدمــات الطبيــة للمرضــى أكثــر مــن ٪20 
مــن إجمالــي اإليــرادات. هــذا جعــل عــام 20١7 عامــاً إيجابيــاً 
بالنســبة للمستشــفى، حيــث تمّكنــا مــن زيادة اإليــرادات مــن الخدمات 
ــادة  ــذه الزي ــاءت ه ــابق. وج ــام الس ــة بالع ــى مقارن ــة للمرض الطبي
نتيجــة لتطبيــق اتفاقيــة جديــدة مــع وزارة الصحــة  الفلســطينية ومــع 
شــركات التأميــن الخاصــة، وهــذا يتماشــى مــع توجهنــا اإلســتراتيجي 

لزيــادة الدخــل المحلــي وتحقيــق االســتدامة.

مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ إجمالــي المصروفــات التشــغيلية، بمــا فــي 
ذلــك االســتهالك، حوالــي 35 مليــون شــيكل. وتتماشــى المصرفــات 
ــف  ــم المصاري ــط معظ ــام. وترتب ــذا الع ــدة له ــة المعتم ــع الميزاني م
ــة  ــة والتمريضي ــات الطبي ــل الخدم ــرة مث ــة المباش ــات الطبي بالخدم
وخدمــات الدعــم مثــل هندســة األجهــزة الطبيــة والنظافــة والتعقيــم. 
تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر 20١7 
ــكان  ــرز (PwC). باإلم ــس ووترهــاوس كوب ــل شــركة براي مــن قب

طلــب تقريــر التدقيــق مــن إدارة مستشــفى كاريتــاس لألطفــال. 

األداء المالي لعام 2017

توزيع مصاريف المستشفى بناًء على نوع الخدمة*

* النسب أعاله تشمل مصاريف الخدمة المقدمة من خالل األقسام المختلفة
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لبيــت لحــم، ألمانيــا // فرســان القبــر المقــدس فــي الواليــات المتحــدة 
ــة  ــة التابعــة للرعي ــة اإلنجيلي ــا وسويســرا // القري ــة وألماني األمريكي

ــا وغيرهــم.  ــة فــي ريتبيــرج، ألماني اإلنجيلي

باإلضافــة إلــى ذلــك، نشــكر جميــع المؤسســات التــي مّولــت مشــاريع 
 (USAID) عــام 20١7: وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة
// مؤسســة األمــل، تحــت رعايــة مؤسســة لوكســمبورغ // مؤسســة 
البحــوث األلمانيــة (DFG) // زمالــة ماريــو كونتــي للســفريات، 

إســكتلندا // شــركة بيرزيــت لألدويــة، فلســطين.

كلمة شكر

تشــكر اللجنــة التنفيذيــة وكافــة موظفــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال 
جميــع الداعميــن والمموليــن الدولييــن للمستشــفى.

علــى وجــه الخصــوص، نشــكر شــريكنا اإلســتراتيجي منظمــة إغاثــة 
أطفــال بيــت لحــم ممثلــة بمكتبهــا الرئيــس فــي سويســرا والمكاتــب 
الدوليــة فــي ألمانيــا وإيطاليــا والنمســا والمملكــة المتحــدة علــى 

ــم المســتمر. ــم ودعمه التزامه

بالنســبة للتبرعــات التــي تــم اســتالمها محليــاً، فإننــا نشــعر باالمتنــان 
لجميــع الجهــات المانحــة الفرديــة لعــام 20١7 وأولئــك الذيــن دعمــوا 
المستشــفى بانتظــام خــالل الســنوات األخيــرة. تحديــداً، نتوجــه 
ــة  ــا // منظم ــل، ألماني ــي كاسِّ ــا ف ــس فاميلي ــاء القدي ــكرنا ألصدق بش
روت الخاصــة، النمســا // مؤسسســة مســاعدة - مســاعدة وأمــل 
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ســعاد عــواد شــاهين: بعملهــا لمــدة 45 ســنة فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال، أصبحــت 
ســعاد الموظفــة األطــول خدمــًة فــي المستشــفى. تقــول ســعاد: »هــذا هــو بيتــي األول. بــدأت 
العمــل فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال بعــد إنهائــي المدرســة الثانويــة. كان عمــري ١٦ 
عامــاً فقــط، لقــد كنــت طفلــة بــدوري فــي ذلــك الوقــت«. كبــرت ســعاد أكاديميــاً ومهنيــاً مــع 
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال. فــي يومنــا هــذا، نقــول لســعاد شــكراً علــى حبهــا ورعايتهــا 

النبيلــة علــى مــر الســنين.

المســاهمات فــي مجــال طــب األعصــاب: حقــق مستشــفى كاريتــاس لألطفــال تقدمــاً كبيــراً 
ــات  ــي والخدم ــز الطب ــدم للتمي ــذا التق ــزى ه ــال. ويع ــاب لألطف ــب األعص ــال ط ــي مج ف
ــل  ــال مــن القالئ ــاس لألطف ــر مستشــفى كاريت ــا المستشــفى. ويعتب ــي ينفذه التشــخيصية الت
بالمنطقــة الــذي يجــري فحــص تخطيــط األعصــاب (NCS) وفحــص تخطيــط العضــالت 
(EMG). وتســاعد هــذه الفحوصــات علــى تقييــم أداء األعصــاب والعضــالت لــدى األطفال. 

دعــم أطفــال غــزة: بدعــم مالــي مــن منظمــة إغاثــة أطفــال بيــت لحــم وتنســيق لوجســتي مــن 
منظمــة الصحــة العالميــة، قــام مستشــفى كاريتــاس لألطفــال بتوفيــر األدويــة الالزمــة بشــكل 
عاجــل ألكثــر مــن 300 طفــل يعانــون مــن مــرض التليــف الكيســي فــي قطــاع غــزة. وقــد 
عانــى ســكان القطــاع مــن احتيــاج شــديد لألدويــة نتيجــة أزمــة ســببها نقــص فــي مخــازن 

وزارة الصحــة المركزيــة قــي صيــف عــام 20١7.
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أهم إنجازات عام 2017 

ــرات  ــد المختب ــال أح ــاس لألطف ــفى كاريت ــر مستش ــر مختب ــر: يعتب ــم المختب ــازات قس إنج
ــام الماضــي، أجــرى  ــي الع ــه. ف ــي خدمات ــرده ف ــه وتف ــي فلســطين لجــودة أعمال ــدة ف الرائ
ــز  ــا يتمي ــم. كم ــال وعائالته ــري لألطف ــف فحــص مخب ــة أل ــن مئ ــر م ــر أكث ــق المختب فري
مختبــر المستشــفى فــي البحــث العلمــي، حيــث تســاهم نتائــج فريــق البحــوث العلميــة اليــوم 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــن عل ــات والتحصي ــج إدارة مضــادات الميكروب ــي برام ف

إنقــاذ حيــاة طفلــة خــداج: كان مستشــفى كاريتــاس لألطفــال الوحيــد فــي بيــت لحــم الــذي 
ــة  ــة طبي ــم أفضــل رعاي ــن خــالل تقدي ــرام. م ــداج ذات ال750 غ ــة الخ ــول الطفل ــام بقب ق
ــي والتمريضــي  ــا الطب ــام فريقن ــة المركــزة التابعــة للمستشــفى، ق ــي وحــدة العناي ــة ف ممكن
ــة أخيــراً  ــة الوالديــن القلقيــن. بعــد مــرور عــدة أســابيع، عــادت الطفل ــة وتهدئ ــاذ الطفل بإنق
ــة. ــة طبيعي ــاة صحي ــد، ممــا يبشــر بحي ــاً وتنمــو بشــكل جي لبيتهــا وهــي اآلن تكتســب وزن

ــرض  ــس لم ــز الرئي ــال المرك ــاس لألطف ــفى كاريت ــر مستش ــف الكيســي: يعتب ــق التلي فري
التليــف الكيســي الوراثــي فــي الضفــة الغربيــة. وأُجريــت عــدة دراســات فــي العــام الماضــي 
ــة  ــع ذات عالق مــن قبــل فريــق التليــف الكيســي وباحثيــن محلييــن ودولييــن حــول مواضي
ــي“  ــف الكيس ــة لمرضــى التلي ــات االجتماعي ــات: ”التحدي ــذه الدراس ــمل ه ــرض. وتش بالم
و”نوعيــة الحيــاة لمرضــى التليــف الكيســي“ و”التقييــم االقتصــادي ألدويــة التليــف الكيســي“ 

و”التحليــل الجزيئــي لمرضــى التليــف الكيســي“. 
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الهيكل التنظيمي لمستشفى كاريتاس لألطفال 

*عضو لجنة تنفيذية (انظر الصورة صفحة ١0)
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مؤسسة مستشفى كاريتاس لألطفال

يعتبــر مستشــفى كاريتــاس لألطفــال مــن أكبــر المؤسســات التشــغيلية 
ــي 250  ــاك حوال ــول 20١7، كان هن ــم. بحل ــت لح ــة بي ــي منطق ف
موظًفــا وموظفــة يعملــون فــي المستشــفى، 70٪ منهــم مــن اإلنــاث. 
يأتــي معظــم موظفينــا مــن منطقــة بيــت لحــم. ويتــوزع الموظفــون 
ضمــن أقســام الطــب، والتمريــض، والعمليــات التشــغيلية، واإلدارة 
والماليــة، والعالقــات العامــة واإلعــالم، وســالمة المرضــى وإدارة 

المخاطــر. وتقــوم اللجنــة التنفيذيــة بدعــم مــن المجلــس االستشــاري 
للمستشــفى بتنفيــذ العمــل اليومــي للمستشــفى؛ فــي حيــن تديــر منظمة 
إغاثــة أطفــال بيــت لحــم غيــر الربحيــة السويســرية المستشــفى منــذ 
عــام ١9٦3. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحقــق راهبــات القديســة إليزابيث 
الفرانسيســكانية مــن مدينــة بادوفــا رســالتهن فــي »تقديــم المســاعدة 
حيثمــا كانــت هنــاك حاجــة« بتواجدهــن فــي المستشــفى منــذ ١975. 
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يحضــر معظــم األطفــال المرضــى للعــالج فــي 
ــة  ــوب الضف ــن جن ــال م ــاس لألطف مستشــفى كاريت
لحــم  بيــت  محافظتــي  مــن  وبالتحديــد  الغربيــة 
لإلحصــاء  المركــزي  للجهــاز  ووفقــاً  والخليــل. 
الفلســطيني، يعيــش حوالــي مليــون شــخص فــي 
المحافظــات المســتهدفة، حيــث تقــدر نســبة األطفــال 
بثالثــة  عامــاً   ١8 عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن 

وأربعــون بالمئــة مــن التعــداد الســكاني.
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شمولية العالج

فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال، نحــن ال نقــدم االستشــارات 
ــل نعمــل أيضــاً  ــال المرضــى فحســب، ب ــة لألطف والعالجــات الطبي
علــى تمكيــن األســرة مــن خــالل التعامــل مــع االحتياجــات النفســية 
واالجتماعيــة لألطفــال واألمهــات علــى وجــه الخصــوص. وبذلــك 
يكــون دور قســم الخدمــات االجتماعيــة وقســم ســكن األمهــات 

ــفى. ــات المستش ــين خدم ــي تحس ــياً ف أساس

فقــد أجــرى قســم الخدمــات االجتماعيــة خــالل العــام المنصــرم 
المئــات مــن الزيــارات المنزليــة واالستشــارات المكتبيــة ألســر 

المرضــى التــي تحتــاج إلــى نصيحــة ودعــم الخبــراء.

ــة مجموعــات  واألهــم مــن ذلــك، شــّكل فريــق الخدمــات االجتماعي
الدعــم المختلفــة لآلبــاء واألمهــات فــي عــام 20١7. وجمعــت هــذه 
المجموعــات عائــالت األطفــال المصابيــن باألمــراض المزمنــة 
مثــل التليــف الكيســي ومــرض الســكري وانحــالل البشــرة الفقاعــي، 
للحصــول علــى الدعــم التثقيفــي واالجتماعــي حــول هــذه األمــراض. 
مــن خــالل القيــام بذلــك، نحــن نشــجع كل مــن مرضانــا وعائالتهــم 

علــى عيــش حيــاة صحيــة أكثــر.  

ــدة  ــال بّش ــاس لألطف ــفى كاريت ــن مستش ــك، يؤم ــى ذل ــة إل باإلضاف
بأهميــة مرافقــة األم لطفلهــا المريــض خــالل فتــرة العــالج لمــا لــه 
مــن تأثيــر إيجابــي علــى عمليــة شــفاء وإنعــاش الطفــل. وقــد خــدم 
ــر مــن  ــال أكث ــاس لألطف ــي مستشــفى كاريت قســم ســكن األمهــات ف
4,200 أم لطفــل مريــض مقيــم فــي األقســام الداخليــة خــالل العــام 
ــكن  ــة والس ــات اإلقام ــر لألمه ــن ال نوف ــك، نح ــع ذل ــي. وم الماض
الالئقيــن فقــط، بــل نقــدم لهــّن أيضــاً المرافقــة واالستشــارة والتعليــم، 

ــة والشــخصية.  ــي المشــكالت الصحي ــك الدعــم ف وكذل
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وشــركات التأميــن الخاصــة. ويــدل ذلــك علــى أن غالبيــة مرضانــا 
ــداء  ــا يؤكــد الن ــن، مم ــواع التأمي ــوع مــن أن ــأي ن ــر مشــمولين ب غي

ــفى. ــي للمستش ــم المحل ــرورة الدع ــول ض ــابق ح الس

44,584 مجموع الزيارات للعيادات الخارجية

6,864  مجموع الزيارات للعيادات الخارجية التخصصية
 (مشمول ضمن مجموع الزيارات للعيادات الخارجية)

2,182 مجموع الزيارات لوحدة العناية النهارية
(مشمول ضمن مجموع الزيارات للعيادات الخارجية)

4,642 مجموع اإلدخال لألقسام الداخلية

255 مجموع اإلدخال لوحدة العناية المركزة
(مشمول ضمن مجموع اإلدخال لألقسام الداخلية)

3.8 معدل اإلقامة في األقسام الداخلية
 (باأليام) 

9,769  مجموع جلسات العالج الطبيعي

103,861 مجموع الفحوصات المخبرية

14,500 مجموع الصور التشخيصية والفحوصات المميزة

عام 2017 باألرقام
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اإلنجازات الطبية

ــات  ــين الخدم ــي تحس ــماً ف ــن دوراً حاس ــن المتخصصي ــا الطبيبي به
الطبيــة فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال. كمــا أّنــه مــن خــالل 
ــدم مســاهمة متواضعــة ولكــن  ــر هــذه التخصصــات، نحــن نق تطوي

ــطيني. ــة الفلس ــة الصحي ــام الرعاي ــز نظ ــي تعزي ــة ف فّعال

التطور ضمن خدمات العيادات الخارجية 
فــي عــام 20١7، ارتفــع الطلــب علــى خدمــات المرضــى فــي 
العيــادات الخارجيــة بنســبة 7٪ مقارنــة بعــام 20١٦. هــذه الزيــادة 
ــة الخاصــة  ــي أمــراض األعصــاب والرئ ــي عيادت ملحوظــة جــداً ف
باألطفــال، والتــي تمثــل مــا يقــارب نصــف مجمــوع زيــارات 

العيــادات الخارجيــة التخصصيــة. 
وتعــزز هــذه األرقــام أهميــة التوجــه الجديــد للمستشــفى المتمثــل فــي 

التركيــز علــى هــذه الخدمــات الفرعيــة فــي مجــال طــب األطفــال.   

أبرز إحصائيات األقسام الداخلية 
تثبــت األرقــام خــالل عــام 20١7 أهميــة خدمــات العنايــة المركــزة 
ــدة  ــوي وح ــة. تحت ــتوى المنطق ــى مس ــفى عل ــي المستش ــال ف لألطف
العنايــة المركــزة فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال حاليــاً علــى 
ســريرين لألطفــال (األكبــر مــن 29 يــوم) وخمســة أســّرة لحديثــي 
ــه خــالل العــام الماضــي، كان الطلــب األعلــى علــى  الــوالدة. إال أّن
أســّرة العنايــة المركــزة لألطفــال. ويدعــم ذلــك قــرار توســيع وحــدة 
العنايــة المركــزة بالمستشــفى مــن خــالل إضافــة ســريرين لألطفــال 

خــالل عــام 20١8.

ــى أن ٪2٦  ــفى إل ــات المستش ــير إحصائي ــرى، تش ــة أخ ــن ناحي وم
ــت  ــة كان ــام الداخلي ــى األقس ــال إل ــاالت اإلدخ ــي ح ــن إجمال ــط م فق
واألونــروا  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  طــرف  مــن  مؤمنــة 

هيام مرزوقة عوض، المدير الطبي

كان  عــام 20١7  أن  أعلــن  فخــر  بــكل 
عامــاً قياســياً بالنســبة لمستشــفى كاريتــاس 
لألطفــال علــى المســتوى الطبــي. بتســجيلنا 
49,22٦ مريــض خــالل العــام المنصــرم، 
ــدد  ــى ع ــجل أعل ــد س ــفى ق ــون المستش يك

ــي تاريخــه.  مــن العالجــات ف

األول  المينــاء  المستشــفى  يعــد  اليــوم، 
بشــكل  األطفــال.  أمــراض  مــن  للعديــد 
ــاالت  ــالج ح ــس لع ــل رئي ــز تحوي ــفى مرك ــر المستش ــاص، يعتب خ
األطفــال الصعبــة والتــي تحتــاج إلــى عنايــة مــا بعــد الجراحــة وذلــك 
بســبب توفيــر وحــدة عنايــة مركــزة خاصــة باألطفــال. بصفتــي 
ــي  ــاً ف ــا مع ــا به ــي عملن ــة الت ــداً الطريق ــن ج ــا أثم ــاً، أن ــراً طبي مدي
عــام 20١7، حيــث ســاهم العمــل الجماعــي والتنســيق بيــن األطبــاء 
العيــادات الخارجيــة فــي تحديــد حــاالت  والممرضيــن/ات فــي 
ــي  ــى دخــول المستشــفى بســرعة؛ وبالتال ــاج إل ــي تحت الطــوارئ الت
تحســين جــودة خدماتنــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يتمكــن معظــم أطفالنــا 
المرضــى مــن الحصــول علــى عــالج شــامل فــي عياداتنــا الخارجيــة 
ــم  ــن خــالل التقيي ــك م ــوراً، وذل ــم ف ــى منازله ــم إل ــي عودته وبالتال
الســليم. ولضمــان تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن العــالج، يتــم دعــم 
فريقنــا الطبــي مــن قبــل قســمي المختبــر واألشــعة المتطوريــن، 

ــة. ــة والتغذي ــي والصيدلي ــالج الطبيع ــم الع ــى طواق ــة إل باإلضاف

اســتناداً ألهدافنــا اإلســتراتيجية الجديــدة، يقــوم حاليــاً اثنــان مــن 
فــي  الطبيــة  دراســتهما  بإســتكمال  لدينــا  األطفــال  أخصائيــي 
التخصصــات الفرعيــة فــي مجــال أمــراض األعصــاب والرئــة 
الخاصــة باألطفــال. ســوف تلعــب المهــارات والمعرفــة التــي ســيعود 
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نحن بحاجة للدعم المحلي
مــن خــالل هــذا التقريــر، يوجــه مستشــفى كاريتــاس لألطفــال 
ــس  ــم والمجل ــت لح ــال بي ــة أطف ــس إدارة إغاث ــس مجل ــر لرئي التقدي
بشــكل عــام وطاقــم المكتــب الرئيــس للمنظمــة وكافــة شــركائنا 
األوروبييــن علــى دعمهــم المســتمر. كمــا يحمــل هــذا التقريــر دعــوة 
للجميــع وللمجتمــع المحلــي علــى وجــه الخصــوص، لإليمــان بعمــل 
ــة تشــتد الحاجــة  ــه كمؤسســة محلي ــي دعم المستشــفى والمباشــرة ف

ــال المرضــى.  ــة لألطف ــة رئيس ــا وجه ــا كونه إليه
 

تنطــوي زيــادة التمويــل المحلــي علــى تقليــل اعتمادنا علــى التبرعات 
مــن أوروبــا. مــن الضــروري أن نســاهم أيضــاً فــي االســتدامة المالية 
ــن  ــتقبلها م ــى مس ــة عل ــي المحافظ ــطينيين، وبالتال ــفى كفلس للمستش

أجــل أطفالنــا. 
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المستشفى يدوم من أجل مستقبل فلسطين

يســعدنا أن نقــدم لكــم تقريرنــا الســنوي 
لعــام 20١7، والــذي كان عامــاً مميــزاً 
ــال  ــاس لألطف ــفى كاريت ــخ مستش ــي تاري ف
 علــى المســتويين المؤسســاتي والطبــي. 

ومــن أهــم الخطــوات التــي تحققــت خــالل 
العــام الماضــي هــي الموافقــة علــى الخطــة 
ــة  ــة بمنظم ــدة الخاص ــتراتيجية الجدي اإلس
إغاثــة أطفــال  بيــت لحــم لألعــوام الخمــس 
ــس إدارة  ــش مجل ــة، ناق ــة تشــاركية وثيق ــن خــالل عملي ــة. م القادم
إغاثــة أطفــال بيــت لحــم ومديرهــا العــام، باإلضافــة إلــى فريــق إدارة 
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال التحديــات المســتقبلية المحتملــة وطــرق 
ــي  ــد ف ــي دوره الرائ ــفى ف ــم المستش ــل دع ــن أج ــا، م ــل معه التعام

طــب األطفــال فــي فلســطين.

األهداف اإلستراتيجية الجديدة للمستشفى
ــة  ــات الصحي ــن االحتياج ــدة م ــتراتيجية الجدي ــداف اإلس ــع األه تنب
ــكل  ــطيني. بش ــال الفلس ــع األطف ــي مجتم ــودة ف ــة الموج واالجتماعي
عــام، تتطلــب األهــداف أن يقــدم مستشــفى كاريتاس لألطفــال خدماته 
علــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة وأن يعتمــد نهجــاً شــمولياً. ولتحقيق 
ذلــك، ســنركز علــى تطويــر الخدمــات الطبيــة فــي المستشــفى، 
ــي  ــة ف ــال التخصصي ــة بخدمــات طــب األطف ــك المتعلق وال ســيما تل
مجــال العنايــة المركــزة وأمــراض األعصــاب والرئــة، حيــث تعتبــر 
ــا  ــاً لدراســة مســحية أجراه ــة وفق ــة للغاي ــذه التخصصــات مطلوب ه
المستشــفى. هــذا بــدوره ســيمكننا مــن إضافــة قيمــة إلــى الخدمــات 
الطبيــة لألطفــال فــي فلســطين والوفــاء لمهمتنــا المتمثلــة فــي تقديــم 

عــالج طبــي عالــي الجــودة لألطفــال.

عــالوًة علــى ذلــك، تســلط األهــداف اإلســتراتيجية الجديــدة الضــوء 
ــن  ــة وتمكي ــز الملكي ــة تعزي ــى أهمي ــي عل ــن المســتوى التنظيم ضم
ــي  ــذه األهــداف الت ــق ه ــن تحقي ــة. ويمك المستشــفى كمؤسســة محلي
تســاهم فــي ديمومــة مستشــفى كاريتــاس لألطفــال عــن طريــق 
المشــاركة فــي صنــع القــرار مــع منظمــة إغاثــة أطفــال بيــت لحــم. 
علــى المــدى الطويــل، يعنــي هــذا أنــه بإمكاننــا االســتمرار فــي تقديــم 

ــال الفلســطينين. ــا لألطف خدماتن

ــال هــو جــزء أساســي مــن النظــام الصحــي  ــاس لألطف مستشــفى كاريت
لفلسطيني ا

خــالل عــام 20١7، عــزز المستشــفى شــراكته مــع وزارة الصحــة 
الفلســطينية ضمــن اتفــاق جديــد. وينــص هــذا االتفــاق علــى أن 
المشــخصين  األطفــال  بإحالــة  ســتقوم  الحكوميــة،  المستشــفيات 
ــاس  ــفى كاريت ــي مستش ــالج ف ــاص للع ــكل خ ــة بش ــراض مزمن بأم
لألطفــال، كونــه يمتلــك الخبــرة الالزمــة فــي هــذا المجــال. وبذلــك، 
يفّعــل االتفــاق الجديــد عمليــة التحويــل إلــى مستشــفى كاريتــاس 
لألطفــال كمؤسســة مميــزة فــي طــب األطفــال فــي الضفــة الغربيــة، 

ــر ســهولة.  ــا أكث ــى خدماتن ــا ســيجعل الوصــول إل مم

ــان  ــال ضم ــي مج ــد ف ــدوره الرائ ــاً ب ــفى محلي ــز المستش ــا يتمي كم
الجــودة ومكافحــة العــدوى. وقــام الفريــق المتخصــص بوضــع 
سياســات وإجــراء دراســات وعقــد محاضــرات لضمــان ســالمة 
المرضــى فــي المستشــفى. اليــوم، يعتبر مستشــفى كاريتــاس لألطفال 
ــارك  ــال. ويش ــذا المج ــي ه ــة ف ــات المحلي ــة للمؤسس ــة مرجعي نقط
 فريقنــا فــي نشــر تجربتنــا فــي مختلــف المحافــل المحليــة والدوليــة.

عيسى البندك، المدير التنفيذي



 3التقرير السنوي

مقدمة
األخ بيتر براي، رئيس المجلس االستشاري للمستشفى

فــي الوقــت الــذي يبــذل مستشــفى كاريتاس 
األهــداف  لتحقيــق  جهــده  لألطفــال 
اإلســتراتيجية الجديــدة، يســعى الموظفــون 
هنــاك لتحســين الخدمــات المقدمــة. ويلعــب 
المجلــس االستشــاري للمستشــفى هنــا دوراً 
مهمــاً بتزويــد اإلدارة بانطباعــات المجتمــع 
المحلــي حــول مــا يقــوم بــه المستشــفى 
ــا. ــاس هن ــل الن ــم تقييمــه مــن قب وكيــف يت

ــا  ــة بالقضاي ــراف بصراح ــو االعت ــات ه ــذه االنطباع ــن ه ــزء م ج
الصعبــة التــي يواجههــا المستشــفى ضمــن الواقــع المؤلــم الــذي يعمل 
ــه. وهــذا يعنــي أن المجلــس يســعى دائمــاً إلــى دعــم اإلدارة فــي  في
تســمية  التحديــات واالعتــراف بمســاهمة المستشــفى فــي تجاوزهــا 
مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات للتعامــل معهــا بمســؤولية. هــذا النهــج 

يضمــن أفضــل خدمــة ممكنــة ألطفــال فلســطين.

ــى اســتحالة  ــه المستشــفى الضــوء عل ــذي يعمــل ب يســلط الســياق ال
معرفــة مــا يخبئــه المســتقبل، وهــو أمــر يحمــل ضبابيــة لألشــخاص 
ــم.  ــن أجله ــل م ــن نعم ــك الذي ــفى وأولئ ــي المستش ــون ف ــن يعمل الذي
ــر  ــع المخاط ــدت جمي ــع وتح ــذا الواق ــت اإلدارة ه ــك، قبل ــع ذل وم
بشــروعها بــكل عــزم أن تكــون جــزءاً مــن المســتقبل. ويشــكل هــذا 
ــن هــم مســتقبل فلســطين،  ــن، الذي ــا الغاليي التحــدي احترامــاً ألطفالن

ــة لهــم. ــة طبي ــم أفضــل رعاي مــن خــالل تقدي



التقرير السنوي 2

قائمة المحتويات

معلومات الناشر

حول مستشفى كاريتاس لألطفال

مستشفى كاريتاس لألطفال 
ص.ب. 84 – بيت لحم

تلفون: 00 85 275 2 972 + 
فاكس: 0١ 85 275 2 972 +

pr@crb-mail.org

عيسى البندك تدقيق: 
شيرين خميس  

نجيب إلياس تصميم: 
شادن الشاعر  

New Experience طباعة: 

تصويــر: ماينــراد شــادة؛ الغــالف، صفحــة ١4،9،8،7،5،3 // ميشــيل مايــر؛ صفحــة ١2 
(إنجــازات قســم المختبــر) // فريــق مستشــفى كاريتــاس لألطفــال؛ صفحــة ١0،١2،١3. 

الصــور الشــخصية: أرشــيف جامعــة بيــت لحــم؛ صفحــة 3 // أرشــيف إغاثــة أطفــال بيــت 
لحــم؛ صفحــة 4،٦. 
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يعتبــر مستشــفى كاريتــاس لألطفــال المستشــفى الوحيــد المتخصــص 
لألطفــال فــي الضفــة الغربيــة. ويمنــح المستشــفى عــالج طبــي 

ــم. ــم أو دينه ــال، بغــض النظــر عــن أصله نوعــي لألطف

تــم تأســيس المستشــفى فــي عــام ١953 مــن قبــل األب السويســري 
إرنســت شــنيدرغ بعــد المعانــاة التــي مــرت بهــا المنطقــة فــي أعقــاب 
ــت لحــم  ــال بي ــة أطف ــل إغاث ــن قب ــه م ــم تشــغيله وتمويل ــة. ويت النكب
(CRB)؛ وهــي منظمــة إغاثــة مســيحية مقرهــا مدينــة لوســيرن فــي 

سويســرا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك:
/https://www.facebook.com/cbhbethlehem
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