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In its outpatient clinic and inpatient wards, general
pediatrics is offered to the most frequent disease
patterns, such as gastroenteritis and respiratory infections. CBH is also a referral center for neonatal
and preterm medical care. Children with chronic
and genetic diseases are treated in CBH to a large
extent, as well.
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 Switzerland.
For more information, please visit:
www.facebook.com/cbhbethlehem

Foreword

Sybille Oetliker, Managing Director of Children’s Relief Bethlehem

The numbers in this Annual Report prove what is felt daily at
CBH: More and more patients
seek medical treatment at our
institution. As Managing Director of Children’s Relief Bethlehem —the Swiss organization
which operates CBH— I am
very pleased about this fact.

spect for each and every human being’s dignity.
This is the basis for our dedication to those who are
in need.
I would like to take this opportunity to extend my
sincerest appreciation to all those who work hard
at Caritas Baby Hospital, to the local consultants
and donors, national and international partners and
friends.

I am proud of the professional team in Bethlehem
that delivers excellent treatment for sick children on
a daily basis. Thanks to the qualifications and the
commitment of the staff, CBH is acknowledged as
an indispensable pillar in the Palestinian healthcare
system.
I am happy to see that the goal defined by the
Board of Children’s Relief Bethlehem, which aims
to strengthen the local ownership of our hospital,
is showing results. The impressive performance of
CBH is only possible thanks to a strong feeling of
ownership acquired by the hospital’s management,
as well as all its employees.
The cooperation between Children’s Relief Bethlehem and CBH is driven by mutual regard and reANNUAL REPORT
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Fast Facts of 2018
52,798

pediatric treatments were offered
in Caritas Baby
Hospital

4,162

mothers were
accommodated at
the Mothers’ Residency Department

60% of patients came
from the Bethlehem
governorate
35% of patients came
from the Hebron governorate
5% of patients came
from other parts of the
West Bank and Gaza
Strip

West Bank

Bethlehem

Hebron
Gaza Strip

375

home visits were
conducted by the
Department for
Social Services
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60%

of our treated
patients were below
2 years of age

A Year of Success
Issa Bandak, CEO

More than 65 years have
passed since the opening of the
humble, two-room Caritas Baby
Hospital. Today, by offering
53,000 treatments in our inpatient and outpatient facilities, we
are a symbol of hope and medical expertise not only in Bethlehem, but also in Palestine.
Throughout the years, our team has been committed to the promise of CBH’s founder, Father Ernst
Schnydrig, of serving sick children in the best possible way. A living proof for this is the hospital’s performance in the Patient Safety Friendly Hospital Initiative (PSFHI) inspection. CBH is now classified as
the only hospital in Palestine to receive the third out
of four levels within this initiative.
Strategic Updates
Despite the changes in pediatric medical needs
since its inception, CBH has remained relevant in
terms of the healthcare services it provides to the
Palestinian pediatric population. A valid example
on this is the provision of various pediatric subspecialties that are much needed throughout the West
Bank. The specialized consultations at the outpa-

tient clinic of CBH offer initial assessment, as well
as long-term treatment for chronic illnesses to children up to 18 years old.
In addition, while an increasing number of hospitals
around the globe are treating their patients more on
an outpatient basis, no healthcare provider has yet
provided observation beds for children in the West
Bank. CBH is assuming a pioneering role in the
Palestinian healthcare system by initiating the first
pediatric observation unit (POU). Such units have
evolved as a safe alternative to hospitalization; as
they allow for time to determine the need for admission. Meanwhile, introducing such services contributes to the efficient management of resources in the
pediatric wards.
On a different aspect, the past year has been employed to develop a socially just pricing system as
part of the hospital’s strategic plan. The new system would guarantee that the money donated is
received by the poorest and the most vulnerable
groups. At the same time, families who earn above
a certain income level are expected to participate
in covering the treatment costs within a reasonable
limit. This ensures the continuous free delivery of
services to those in need.
ANNUAL REPORT
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This is true to the vision and mission of the founder,
as well as Children’s Relief Bethlehem.
Promoting CBH Locally
For the first time, the CBH team represented the
hospital in the 2018 Palestine Marathon which took
place in Bethlehem. More than fifty employees and
their families ran under the motto “Run for the Right
to Healthcare”, while others lined themselves along
the route to cheer the participants. This experience
reflected our local presence to the community and
the solidarity that guides our staff in their day-to-day
life at work.
Also, as part of remaining close to the public, we
welcomed last year four new members to the Hospital Advisory Council (HAC). The new names emphasize the important role of the council in representing
the local community through providing advice and
guidance to the Executive Committee.
In the near future, CBH will be developing and
launching the new website and branding strategy. This also aims at upholding the hospital locally
through improving the communication and knowledge-sharing channels with our stakeholders.
6
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We will Continue to Serve with Your Support
We are very thrilled with all the support received in
2018 from our regular donors and new ones. We
are also very proud of the Palestinian contributions
in response to the earlier call for local support. As a
gesture of appreciation, a Donor’s Recognition Wall
was installed last year in the hospital premises.
However, we look forward to more local contributions. One way of achieving this is to believe that
our quality service is worth the fees paid for. Secondly, it is important to recognize and strengthen
the local ownership of CBH, in order to persist for
the sake of the current pediatric generation and the
upcoming ones.
In conclusion, I would like to express my gratitude
to the Caritas Baby Hospital team for their commitment in fulfilling last year’s objectives. I also appreciate all the support of Children’s Relief Bethlehem,
represented by the Head Office team in Switzerland
and the Country Offices in Europe. Driven by our
team spirit, we have accomplished many tasks and
have taken great strides forward. Thank you to everyone who had helped us and continues to help us
along this journey.

CBH Executive Committee and HAC Members at the Annual CBH Day Celebration
Left to Right: Mr. Sami El Yousef (HAC), Ms. Hilwa Qassis (HAC), Mr. Issa Bandak (CEO), Sr. Lucia Corradin (Nursing Director),
Mrs. Christine Saca (Director of Finance), Mrs. Vera Baboun (HAC)
ANNUAL REPORT
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Medical Highlights

Dr. Hiyam Marzouqa Awad, Medical Director

We are proud to hit a new record at Caritas Baby Hospital in
2018 by delivering 53,000 treatments for sick children. This is
an increase of 7% compared to
the number of 2017.
This growth is noted more
vividly in the outpatient clinic.
Specifically, the subspecialized clinics of gastroenterology, pulmonology and neurology reflected an
important growth in visits. This can be associated
with a rising call for such services provided by our
qualified multidisciplinary team.
As for the inpatients, while the total numbers are
very close to last year’s, an increased number of
children received intensive care services at the hospital. This rise is aligned with the expansion of this
unit, which reacts to the scarcity of pediatric ICU
services evident in the West Bank.
Furthermore, it is worth to note the increase in the
screening tests for newborns as proven by our statistics. Our team was able to carry out 191% more
hearing tests, thereby making CBH one of the few,
yet major healthcare centers to conduct this test to
8
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this day. Simultaneously, we have witnessed a 14%
increase in hip ultrasound tests in 2018. This is due
to the fact that parents are advised to undertake
both tests for their newborns at the same time. Such
examinations are crucial for the early diagnosis of
relevant disorders. Thus, a timely intervention for
affected children is guaranteed, thereby minimizing
any permanent harm to them.

nessed a higher demand for its outpatient services.
This growth is driven by the recommendations,
alongside the referrals of external pediatricians
and neurologists. Accordingly, we were able to see
children coming from cities, such as Ramallah and
Nablus, to our physiotherapy department. As a response, the CBH administration hired an additional
physiotherapist.

2018 in Figures

Finally, our lab remains a leading center for conducting various analyses. It is the only one in the
West Bank to carry out the sweat test, which is used
to diagnose cystic fibrosis. The CBH lab also performs a range of molecular and biochemistry tests
for our partner hospitals in Jerusalem and Bethlehem.

Service

2018

2017

Total Outpatient Visits

48,146

44,584

Total Outpatient Specialized Clinic
Visits

8,086

6,864

2,392

2,182

4,652

4,642

276

255

3.5

3.8

3,068

2,604

104,658

103,861

(included in the total outpatient visits)

Total Outpatient Day Care Visits

(included in the total outpatient visits)

Total Inpatient Admissions
Total ICU Admissions

(included in the total inpatient admissions)

Average Hospitalization Days
Physiotherapy Sessions
(only outpatients)

Laboratory Tests
Radiology andthe
Special
Tests
Additionally,
physiotherapy

19,309 has
14,500
department
wit-

Expanding the Hospital's Medical Services
2018 earmarked the commitment to expanding the
medical services of Caritas Baby Hospital in line
with the new strategy.
The development of pediatric neurology in Palestine was one of the strategy’s focal points. Our goal
is to give every child prospects worth living for, even
for those with developmental delays or disabilities.
To achieve that, we have invested in our pediatriANNUAL REPORT
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cian, Dr. Nader Handal, to embark on a three-year
residency program in pediatric neurology in Jerusalem. Upon finishing his studies and joining our current pediatric neurologist, Dr. Moti’ Al Ashhab, Dr.
Handal will contribute to the improvement of this important subspecialty in CBH. Additionally, we have
hosted a dedicated subspecialist from Germany
over short periods of time in the past few years, with
the aim of exchanging knowledge with both medical
and paramedical teams.
Another strategic cornerstone of development is
pulmonology. The great demand for the outpatient
pulmonary services in 2018, led by Dr. Nisreen
Rumman, reinforced the strategic decision of expanding this subspecialty. Consequently, the hospital is financing the training of Dr. Ra’fat Allawi, in
order to become a pediatric pulmonologist. Moreover, we are introducing essential equipment to the
pulmonary clinic on a regular basis. Today, we are
a main referral center for patients that require pulmonary function tests, due to the uniqueness of this
service at CBH. The interdisciplinary care provided
to chronic pulmonary patients in particular has also
proven to have a positive effect on the course of the
disease.
10
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The third pillar of the current strategy is the Intensive
Care Unit (ICU). After installing two pediatric beds
in 2018, we now have nine intensive care beds at
our disposal, namely five neonatal and four pediatric beds. This increase is positively correlated with
the implementation of new technological methods
and extensive staff training in the ICU. Accordingly,
we are able to care for premature babies weighing
as little as 700 grams and other complicated cases with more confidence and capacity. The experience and quality work of our medial team, led by
Dr. George Juha, along with our extensive network
of colleagues from other hospitals, are also great
assets to us here.
Again, it is the collective effort that made our services so prominent and sustainable. Without the
diagnostic, paramedical and social services teams,
our children would not have received the holistic
treatment needed to improve their life.
A Learning Hospital
CBH is accredited by the Palestinian Medical Council as a teaching hospital since 2010. Due to the
quality education provided at the hospital, the council has increased the training period for medical
doctors by 6 months.

Today, 8 doctors are specializing in pediatrics at
CBH for two and a half years out of the four-year
residency program.
On another level, CBH collaborates with the local
universities in terms of offering internship opportunities for nursing and paramedical students. During
2018, CBH hosted 15 medical students, 84 nursing students, as well as several physiotherapy and

pharmacy students for completing their internship
requirements.
All learning activities are supervised by the Center
for Continuous Education (CCE) and relevant departments. The CCE also offers educational courses for both staff and community members to promote the role of CBH in raising awareness in the
Palestinian context.

13,109
Respiratory
Diseases

1,569
Neonatal
Jaundice

670
Urinary Tract
Infections

Most Common
Diagnoses

3,766
Gastroenteritis

703
Premature
Births

2,336
Metabolic
Diseases
1,550
Neurological
Disorders
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CBH: The Organization
Employee Distribution by Department
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Employee Distribution by Gender

Organizational Chart

*Executive Committee (EC) Member
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CBH: An Excellence-striving Medical Center
Regeen Handal, Quality and Patient Safety Director

As part of the Palestinian healthcare system, CBH
aspires to become a center of excellence for pediatric care. This is in parallel with our vision by putting
our patients at the center. To achieve that, it is crucial for our team to deliver great clinical outcomes,
positive patient experience and timely access to
healthcare services.
A pillar of our patient safety work is the Patient
Safety Friendly Hospital Initiative (PSFHI). Since its
enrollment in this initiative in 2012, the CBH team
was devoted to creating a safe environment for little patients. The hard work gradually contributed to
transforming the hospital into a flagship in patient
safety and quality assurance. After undergoing its
second official inspection in November 2018 by the
WHO and the Palestinian Ministry of Health (MoH),
CBH proudly became the first hospital in Palestine
to reach the third level of the PSFHI.
In addition to this milestone, the Quality & Patient
Safety Department (QPS) implemented a number
of relevant policies and procedures in 2018. All aim
at promoting a culture of patient safety, improving
the quality of healthcare provided to all patients,
and reducing any possible harm to them.
14
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CBH Team and Internal Evaluators of the WHO and Palestinian MoH
Left to Right: Mr. Nimer Daghamin (PSFHI), Eng. Alaa’ Abu Rub (PSFHI
Ra’ouf Saleem (PSFHI), Mr. Ayman Abu Mohsen (PSFHI), Sr. Lucia Cor

H on the Results Day of the PSFHI Inspection
I), Mr. Issa Bandak (CBH), Ms. Regeen Handal (CBH), Mr. Abed Alrradin (CBH).

Risk Management: The QPS carried out a series
of risk management lectures for all staff. This activity aimed at providing an ongoing, comprehensive
and systematic approach to reduce risk exposures.
As a result, we would protect our patients, staff and
visitors from unintended injury, as well as provide
structure for the hospital’s clinical services that drive
quality patient care.
Pain Management: The QPS Department distributed custom-made pain management tools to its
nursing and medical teams. This will help our staff
to better manage the pain for our patients, especially those in acute and chronic settings.
Activating Code Blue: Code blue is a hospital
emergency code used when there is a need for immediate medical attention due to cardiac or respiratory arrest. The code blue team consists of trained
nurses and doctors in pediatric advanced life support ready to assist in medical emergencies.
Activating Code Red: The Occupational Health
and Safety Committee has conducted a fire safety hazard training to all staff. CBH has also established a qualified ‘fire response team’ and ‘rescue
and evacuation team’ ready upon code activation.
ANNUAL REPORT
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Achievements in Medical Research

Dr. Mousa Hindiyeh, Laboratory Manager and Head of Medical Research Committee

Caritas Baby Hospital (CBH) is
strategically committed to be
involved in medical research in
alignment with the national objectives of the Palestinian Ministry of Health. During 2018, the
CBH medical research committee initiated several projects that
were medically relavant to the
local community. The results will also have national
and international impact.
Rotavirus Vaccination
CBH’s research on the number one etiological agent
of gastroenteritis in children, Rotavirus, paved the
way for CBH to partner with Bill and Melinda Gates
Foundation through Postropovich-Vishnevskaya
Foundation to research the recently WHO- approved Rotavirus vaccine, Rotavac®. The latter
was introduced in Palestine’s national childhood immunization basket to compact rotavirus infections.
The result of the CBH research on the epidemiology
of rotavirus after the introduction of Rotavac® will
have a global health impact on the utilization of this
newly introduced vaccine.

16
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Genetic Diseases
CBH collaborated with various international institutions to identify potential genetic disease patterns in
the Palestinian pediatric population, which may lead
to an array of intellectual and developmental disabilities. This partnership resulted in discovering the
defective STYXL1 and GPT2 mutations among the
studied Palestinian families. Such findings significantly enhance the level of diagnosis, as well as the
understanding for neurodevelopmental syndromes
on a national level. Based on these results, CBH is
also planning on investing resources to establish a
genetic counseling clinic.
Cystic Fibrosis
CBH formed a liaison with national and international universities to study cystic fibrosis (CF) patients.
This involved assessing the feasibility of new therapeutic options, the cost burden of purchasing the
medication, as well as measuring the awareness of
parents in providing healthy nutrition for children.
These research projects clearly showed that there
was a need for treatment alternatives and nutritional
availability for CF patients. This will, in turn, improve
their quality of life, health status and longevity.

Antimicrobial Stewardship
The clinical laboratory of CBH is leading a national initiative to train 21 local hospitals in diagnostic
microbiology. To achieve that, CBH worked jointly
with national hospitals to evaluate the spread of
extremely antibiotic resistant bacteria in Palestine.
Accordingly, the CBH lab characterized the detected
resistant bacteria for other hospitals. This research
proved that the spread of resistant bacteria is a
prominent phenomenon in Palestine, as the CBH
team managed to identify carbapenem and colistin
resistant Klebsiella pneumoniae. This implicates a
negative impact on global health and mandates the
urgency of introducing antibiotic stewardship in the
country.
Similarly, evaluating the Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) interpretation guidelines was another major research conducted at
CBH. This involved studying the antibiotic Azithromycin, which is utilized for the treatment of the
gastroenteritis pathogen Shigella. The findings of
the study were published in a peer-reviewed journal
and will help the CLSI scientific committees in updating these guidelines. They would also aid laboratories in providing accurate results for the treating
physicians.
ANNUAL REPORT
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Financial Performance for 2018
Christine Saca, Director of Finance

Total revenue for the year was
34.5 million ILS with the contributions of Children’s Relief Bethlehem (CRB) as a main source of
revenue.

Patient Service Revenue by Source

In total, donations accounted for
78.7% of our revenue, whereas
the remaining 21.3% was realized from patient services. This is equivalent to a revenue of 7.3 million ILS. This includes 2.3 million ILS
from outpatients, an increase of 8.5% from the year
before. Revenue from self-paid patients accounted for
62%, while CBH continues to increase its presence as
a referral center for insured patients.
On the other hand, total expenses for the year were
36 million ILS. This sum includes 0.5 million ILS for the
implementation of the hospital development project as
part of the strategic plan for 2018-2023.
In December 2018, CBH signed a new annual agreement with the UNRWA. We are delighted that CBH
continues to commit 12 beds per day to refugee patients along with highly subsidized prices.
Similar to the prior year, medical and paramedical de18
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partments still consume the biggest part of our budget
with 53%. Support services, including biomedical engineering and maintenance, as well as administrative
services come in the second and third places, respectively.
The auditors have examined the annual financial
statements, namely the statements of financial position, activity and changes in the net assets and cash
flow for the year ending December 31, 2018.

According to the auditor’s opinion, the financial statements present the financial position of CBH in a fair
manner and in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS).
The comprehensive audit report was issued by PwC.
Financial statements may be requested from CBH’s
management office.
Breakdown of CBH Expenses by Type of Service

A Step Forward Towards Sustainability
A workgroup was established last year to assess the
prices of all services offered at CBH, while taking into
consideration the market range for similar pediatric
treatments. Following this evaluation, the board had
approved the new pricing system, which is closer to
the average local fees.
The main goal for introducing this system is to maintain
the sustainability of our services by increasing patients’
share in covering the cost of treatment. In parallel, the
new system will assure the full respect to our mission
in offering medical services to all Palestinian children,
and enhance their wellbeing, regardless of their social,
religious and economical background.
For us to achieve this, we need to increase our dependence on service revenue, by charging socially
fair prices to all patients. For those who can afford it,
their contribution will be a symbol of solidarity and togetherness with both CBH and the Palestinian children
who cannot cover the treatment cost. For the latter, the
price adjustment was coupled with an increase in the
budget for social discounts to cope with the new prices, so that disadvantaged patients would continue to
receive assistance.
ANNUAL REPORT

19

Statement of Financial Position
2018

*2017

2018

*2017

Assets

Current Liabilities

Non-current Assets

Trade and Other Payables

1,386,778

918,863

Property, Plant and Equipment

34,896,256

36,628,183

Total Current Liabilities

1,386,778

918,863

Total Non-current Assets

34,896,256

36,628,183

Total Liabilities

20,352,138

17,929,217

Total Net Assets and Liabilities

46,351,913

46,585,738

Current Assets
Inventory

2,137,465

1,945,672

Patient and Other Receivables

3,334,054

3,147,483

Cash and Cash Equivalents

5,984,138

4,864,400

Total Current Assets

11,455,657

9,957,555

Total Assets

46,351,913

46,585,738

25,999,775

28,656,521

Reserve for Severance Pay

18,965,360

17,010,354

Total Non-current Liabilities

18,965,360

17,010,354

Net Assets and Liabilities
Net Assets

Liabilities
Non-current Liabilities

20
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Statement of Activities and Changes in Net Assets (ILS)
2018

*2017

Revenues
7,345,809

7,523,896

Contribution from CRB’s Head Office

21,742,686

20,456,381

Other Contributions

4,868,171

4,933,848

353,105

596,303

34,309,771

33,510,428

174,971

323,381

34,484,742

33,833,809

Total Unrestricted Revenues
Restricted Revenues
Total Revenues

*2017

(1,116,633)

1,429,854

2,463

62,067

(32,574)

(3,270)

(2,656,746)

(18,649)

28,656,521

26,631,135

-

2,044,035

Restated Net Assets, Beginning of the Year

28,656,521

28,675,170

Change in Net Assets for the Year

(2,656,746)

(18,649)

Net Assets, End of the Year

25,999,775

28,656,521

Currency Exchange Gain/(Loss)

Patient Service Revenue

Other Revenues

2018

Expenses By Department
Medical Departments

15,694,324

14,970,698

Housekeeping Departments

3,556,241

3,384,624

Administrative Departments

13,140,392

13,121,573

Social Departments

2,505,163

2,680,114

Educational Departments

1,098,624

1,184,100

Total Expenses

35,994,744

35,341,109

(1,510,002)

(1,507,300)

Gain/(Loss) on Disposable of Property, Plant and
Equipment
Other Gains/(Losses)
Decrease in Net Assets for the Year

Change in Net Assets
Net Assets, Beginning of the Year as Originally
Stated
Change in Accounting Policy

*Restated
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A Word of Appreciation
As a nonprofit organization, Caritas Baby Hospital
is able to provide 53,000 comprehensive treatments
for sick children each year thanks to the support,
involvement and enthusiasm of donors. This way all
children receive a fair start to their life, irrespective
of who they are.
We would like to particularly thank our strategic
partner, Children’s Relief Bethlehem (CRB), represented by the Head Office in Switzerland, as well as
the Country Offices located in Italy, Germany and
Austria. Their continued support in operating CBH
is essential to its longevity.
For donations received locally throughout 2018, we
are specifically grateful to Lions Club Bethlehem
City of Peace/ District 351, Palestine // Katholische
Kirchengemeinde St. Marien Köln-Weiden, Germany // Deutsche Statthalterei des Ritterordens vom
Heiligen Grab zu Jerusalem, Germany // Musa’ade
- Hilfe und Hoffnung für Bethlehem e.V., Germany //
Freundeskreis St. Familia Kassel, Germany // Fördergemeinschaft Rotary Club Heidelberg-Schloss
e.V., Germany // Evangelische Kirchengemeinde

22
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Rietberg, Germany // Schweizerische Statthalterei
des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem,
Switzerland // North Central USA Lieutenancy of the
Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, USA.
Lastly, we thank the organizations that have contributed to the CBH projects in 2018: Fondation Hope,
under the aegis of Fondation de Luxembourg, Luxembourg // Mario Conti Travel Fellowship, Scotland
// Regine Sixt Kinderhilfe, Germany // Augusta Victoria Hospital, Palestine.

كلمة شكر
كونهــا مؤسســة غيــر ربحيــة ،اســتطاع مستشــفى كاريتــاس لألطفــال
توفيــر حوالــي  53،000عــاج شــامل لألطفــال المرضــى بفضــل
دعــم ،ومشــاركة واهتمــام ممولــي المستشــفى .ومــن خــال هــذا
الدعــم ،اســتطاع العديــد مــن األطفــال الحصــول علــى بدايــة ســليمة
لحياتهــم ،بغــض النظــر عــن خلفيتهــم أو انتمائهــم.
نــود أن نشــكر بشــكل خــاص شــريكنا االســتراتيجي ،منظمــة
إغاثــة أطفــال بيــت لحــم ،ممثلــة بمكتبهــا الرئيــس فــي سويســرا،
وكذلــك المكاتــب القطريــة الموجــودة فــي إيطاليــا وألمانيــا والنمســا.
دعمهــم المســتمر فــي تشــغيل مستشــفى كاريتــاس لألطفــال أساســي
الســتمرايتنا.
بالنســبة للتبرعــات المباشــرة خــال  ،2018نــود أن نتقــدم بجزيــل
الشــكر لــكل مــن :نــادي الليونــز بيــت لحــم مدينــة الســام /مقاطعــة
 ،351فلســطين  //أبرشــية القديــس ماريــن الكاثوليكيــة فــي كولونيــا-
وايــدن ،ألمانيــا  //فرســان القبــر المقــدس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة وألمانيــا وسويســرا  //مؤسســة مســاعدة – مســاعدة وأمــل
لبيــت لحــم ،ألمانيــا  //أصدقــاء القديــس فاميليــا فــي كا ِّســل ،ألمانيــا //
جمعيــة نــادي الروتــاري فــي هايدلبــرغ -شــلوس ،ألمانيــا  //القريــة
اإلنجيليــة التابعــة للرعيــة اإلنجيليــة فــي ريتبــرغ ،ألمانيــا.
أخيــرً ا ،نتوجــه بالشــكر لشــركائنا فــي المشــاريع خــال العــام
الماضــي وهــم :2018 :مؤسســة األمــل ،تحــت رعايــة مؤسســة
لوكســمبورغ ،لوكســمبورغ  //زمالــة ماريــو كونتــي للســفريات،

22

التقرير السنوي

إســكتلندا  //مؤسســة ريجيــن سيكســت إلغاثــة األطفــال ،ألمانيــا //
مستشــفى األوغســتا فكتوريا/الم ّ
ُطلــع ،فلســطين.

بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات (بالشيكل)
2018

*2017

التغيرات في إيرادات صافي الموجودات غير المقيدة

ربح(/خسارة) ناتج من فروقات عملة

إيرادات خدمة المرضى

7,345,809

7,523,896

ربح(/خسارة) من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

تبرعات من مكتب إغاثة أطفال بيت لحم الرئيس

21,742,686

20,456,381

ربح(/خسارة) أخرى

تبرعات أخرى

4,868,171

4,933,848

إيرادات أخرى

353,105

596,303

34,309,771

33,510,428

174,971

323,381

34,484,742

33,833,809

إجمالي اإليرادات غير مقيدة االستعمال
صافي الموجودات المحررة من قيود االستعمال
مجموع اإليرادات

المصاريف حسب الدوائر
الدائرة الطبية

15,694,324

14,970,698

الدائرة اإلدارية

13,140,392

13,121,573

دائرة التدبير المنزلي

3,556,241

3,384,624

الدائرة االجتماعية

2,505,163

2,680,114

الدائرة التعليمية

1,098,624

1,184,100

35,994,744

35,341,109

)(1,510,002

)(1,507,300

مجموع المصاريف

النقصان في صافي الموجودات غير مقيدة االستعمال

2018

*2017

)(1,116,633

1,429,854

2,463

62,067

)(32,574

)(3,270

)(2,656,746

)(18,649

التغيرات في صافي األصول
28,656,521

26,631,135

صافي األصول قبل التعديل ،بداية السنة

-

2,044,035

صافي األصول المعدلة ،بداية السنة

28,656,521

28,675,170

التغير في صافي األصول للسنة

)(2,656,746

)(18,649

صافي األصول ،نهاية السنة

25,999,775

28,656,521

تعديل أخطاء سنوات سابقة

مُعدّلة*
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بيان المركز المالي (بالشيكل)
2018

*2017

2018

الموجودات

مطلوبات متداولة

موجودات غير متداولة

*2017

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

1,386,778

918,863

عقارات وآالت ومعدات

34,896,256

36,628,183

مجموع المطلوبات المتداولة

1,386,778

918,863

مجموع الموجودات غير المتداولة

34,896,256

36,628,183

مجموع المطلوبات

20,352,138

17,929,217

مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

46,351,913

46,585,738

موجودات متداولة
المخزون

2,137,465

1,945,672

ذمم مستحقة من المرضى وذمم مدينة أخرى

3,334,054

3,147,483

النقد وأشباه النقد

5,984,138

4,864,400

مجموع الموجودات المتداولة

11,455,657

9,957,555

مجموع الموجودات

46,351,913

46,585,738

صافي الموجودات والمطلوبات
25,999,775

صافي الموجودات

28,656,521

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة

18,965,360

17,010,354

مجموع المطلوبات غير المتداولة

18,965,360

17,010,354
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تــم إصــدار تقريــر التدقيــق الشــامل مــن قبــل شــركة "برايــس ووتــر
هــاوس كوبــرز" ( )PwCوللمهتميــن يمكــن طلــب البيانــات الماليــة
مــن مكتــب إدارة مستشــفى كاريتــاس لألطفــال.
توزيع مصاريف المستشفى بنا ًء على نوع الخدمة

خطوة لألمام نحو االستدامة
خــال العــام الماضــي ،تأسســت مجموعــة عمــل لتقييــم أســعار جميع
الخدمــات المقدمــة فــي المستشــفى ،مــع األخــذ بعيــن االعتبار أســعار
المستشــفيات األهليــة وغيــر الربحيــة لخدمــات عــاج األطفــال
المماثلــة .بنــا ًء علــى هــذا التقييــم ،وافــق مجلــس اإلدارة علــى نظــام
تســعير جديــد ،يتماشــى أكثــر مــع أســعار الســوق المحلــي.
ويهــدف تطويــر هــذا النظــام بشــكل رئيــس إلــى الحفــاظ علــى
اســتدامة خدماتنــا مــن خــال زيــادة مشــاركة المرضــى فــي تغطيــة
ـواز ،ســيضمن النظــام الجديــد االحتــرام
تكلفــة العــاج .وبشــكل مـ ٍ
الكامــل لرســالتنا فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة لجميــع األطفــال
الفلســطينيين ،وتعزيــز رفاهيتهــم ،بغــض النظــر عــن خلفيتهــم
االجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة.
ولتحقيــق ذلــك ،ســيعمل نظــام التســعير الجديــد علــى زيــادة اعتمادنــا
علــى إيــرادات الخدمــات المقدمــة مــن خــال توفيــر أســعار عادلــة
اجتماعيًــا لجميــع المرضــى .بالنســبة ألولئــك الذيــن يســتطيعون
تحمــل رســوم العــاج ،ســتكون مســاهمتهم رمــزاً للتضامــن مــع كل
مــن مستشــفى كاريتــاس لألطفــال واألطفــال الفلســطينيين الذيــن ال
يســتطيعون تغطيــة تكاليــف العــاج .أمــا األطفــال الغيــر قادريــن
علــى المســاهمة فــي ثمــن العــاج ،اقتــرن تعديــل األســعار بزيــادة
فــي ميزانيــة قســم الخدمــات االجتماعيــة ،بحيــث يســتمر المرضــى
األقــل حظ ـا ً فــي تلقــي المســاعدة.
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األداء المالي لعام 2018

كريستين السقا ،المدير المالي

بلــغ إجمالــي اإليــرادات العــام الماضــي
 34.5مليــون شــيكل ،حيــث تعتبــر
مســاهمة منظمــة إغاثــة أطفــال بيــت لحــم
مصــدر رئيــس لإليــرادات.

إيرادات خدمة المرضى حسب المصدر

وبشــكل عــام ،شــكلت التبرعــات ٪78.7
مــن إجمالــي الدخــل ،فــي حيــن ســاهمت
رســوم خدمــات المرضــى  ٪21.3منــه.
بالتحديــد ،كان إجمالــي اإليــرادات مــن
خدمــات المرضــى  7.3مليــون شــيكل .ويشــمل ذلــك  2.3مليــون
شــيكل مــن رســوم العيــادات الخارجيــة ،بزيــادة قدرهــا  ٪8.5عــن
العــام الســابق .وشــكلت اإليــرادات مــن المرضــى غيــر المؤمنيــن
 ٪62بينمــا يواصــل المستشــفى تعزيــز وجــوده كمركــز إحالــة
للمرضــى المؤمنيــن.
ومــن جانــب آخــر ،بلــغ إجمالــي المصاريــف لهــذا العــام  36مليــون
شــيكل .يشــمل هــذا المبلــغ  0.5مليــون شــيكل لتنفيذ مشــروع تطوير
المستشــفى بنــاء علــى الخطة االســتراتيجية للفتــرة .2023-2018
فــي كانــون األول  ،2018وقــع مستشــفى كاريتــاس لألطفــال اتفاقيــة
ســنوية جديــدة مــع األونــروا .وبذلــك يواصــل المستشــفى تقديــم
خدماتــه لألطفــال الالجئيــن بتخصيــص  12ســريراً يومي ـا ً برســوم
عــاج مخفضــة للغايــة.
وعلــى غــرار العــام الســابق ،ال تــزال األقســام الطبيــة والطبيــة
المســاندة تســتهلك الجــزء األكبــر مــن نفقاتنــا بنســبة  .٪53بينمــا
تأتــي خدمــات الدعــم ،بمــا فــي ذلــك الهندســة الطبيــة والصيانــة،
18
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والخدمــات اإلداريــة فــي المركزيــن الثانــي والثالــث ،علــى التوالــي.
قــام مدققــو الحســابات بفحــص البيانــات الماليــة الســنوية ،وهــي
بيانــات المركــز المالــي ،والنشــاطات والتغيــر فــي صافــي
الموجــودات ،والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2018وفقـا ً لــرأي المدقــق ،فــإن البيانــات الماليــة تعــرض الوضــع
المالــي للمستشــفى بطريقــة عادلــة ووفق ـا ً لمعاييــر التقاريــر الماليــة
الدوليــة (.)IFRS

علــى تأثيــر ســلبي علــى الصحــة العالميــة ويفــرض الحاجــة الملحــة
لترشــيد اســتهالك المضــادات الحيويــة علــى مســتوى وطنــي.
وبالمثــل ،أجــرى فريــق المختبــر بحثــا ً آخــر كان لــه األثــر علــى
المســتوى العالمــي .وقامــت الدراســة الثانية بتقييم توصيــات المعايير
األمريكيــة الختبــار مقاومــة بكتيريــا "الشــيجيال" المعويــة المســببة
لإلســهال للمضــادات الحيويــة وبالتحديــد "األزيثرومايســين" .ترتكــز
أهميــة هــذه الدراســة علــى اتفــاق المراجعيــن الدولييــن مــع اقتــراح
المؤلفيــن الفلســطينيين بتعديــل المعاييــر الدوليــة لقيــاس مقاومــة
"الشــيجيال" للمضــاد الحيــوي "األزيثرومايســين" .تعديــل هــذه
المعاييــر يــؤدي إلــى توفيــر نتائــج أكثــر دقــة لألطبــاء المعالجيــن،
وبالتالــي نســبة تجــاوب أعلــى للمرضــى مــع المضــاد الحيــوي.
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اإلنجازات في مجال البحث الطبي

د .موسى هندية ،مدير المختبر ورئيس لجنة البحوث الطبية

يلتــزم مستشــفى كاريتــاس لألطفــال بشــكل
اســتراتيجي بالمشــاركة فــي األبحــاث
الطبيــة بالمــوازاة مــع أهــداف وزارة
الصحــة الفلســطينية .وخــال عــام ،2018
شــاركت لجنــة البحــث الطبــي فــي العديــد
مــن المشــاريع المنبثقــة مــن االحتياجــات
الوطنيــة ذات التأثيــر المحلــي والعالمــي.
لقاح فيروس الروتا
م ّهــدت أبحــاث مستشــفى كاريتــاس لألطفــال حــول فيــروس الروتــا
الطريــق أمــام المستشــفى للدخــول فــي شــراكة مــع مؤسســة بيــل
وميلينــدا غيتــس مــن خــال مؤسســة راســترابوفج فيشنوفســكيا.
وتهــدف الشــراكة إلــى دراســة لقــاح هــذا الفيــروس ®Rotavac
الــذي أقرتــه منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــراً .وتــم تقديــم هــذا اللقاح
ضمــن برنامــج التحصيــن الوطنــي للطفولــة فــي فلســطين لمقاومــة
عــدوى فيــروس الروتــا .ويعــد األخيــر العامــل الرئيــس المســبب
اللتهــاب المعــدة واألمعــاء فــي األطفــال .ومــن المنتظــر أن يكــون
لنتائــج هــذا البحــث تأثيــراً علــى برامــج التحصيــن فــي دول أخــرى.
األمراض الوراثية
تعــاون المستشــفى مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة لتحديــد أنمــاط
األمــراض الوراثيــة المحتملــة ضمــن مجتمــع األطفــال الفلســطينيين،
والتــي تــؤدي إلــى مجموعــة مــن اإلعاقــات الذهنيــة والتنمويــة.
ونتــج عــن هــذا التعــاون اكتشــاف لنوعيــن مــن الطفــرات الجينيــة
" "STYXL1و" "GPT2فــي األســر الفلســطينية المدروســة .وتســاهم
هــذه النتائــج بشــكل كبيــر فــي تحســين مســتوى التشــخيص ،وكذلــك
16
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فهــم متالزمــات التطــور العصبــي علــى المســتوى الوطنــي .بنــا ًء
علــى هــذه النتائــج ،يخطــط المستشــفى الســتثمار المــوارد فــي إنشــاء
عيــادة لالستشــارات الوراثيــة.
التليف الكيسي
شــكل مستشــفى كاريتــاس لألطفــال تحالــف مــع العديــد مــن
الجامعــات الوطنيــة والدوليــة لدراســة مــرض التليــف الكيســي.
وتضمنــت األبحــاث دراســة جــدوى الخيــارات العالجيــة الجديــدة،
والعبــئ االقتصــادي علــى األهــل لشــراء الــدواء ،باإلضافــة إلــى
وعــي األســر ألهميــة توفيــر التغذيــة الصحيــة لألطفــال المرضــى.
وأظهــرت هــذه الدراســات البحثيــة بــكل وضــوح الحاجــة إلــى
خيــارات عالجيــة جديــدة ،وضــرورة توفــر نظــام غذائــي معيــن
لمرضــى التليــف الكيســي .مــن شــأن هــذه التوصيــات تحســين
الوضــع الصحــي للمرضــى وبالتالــي نوعيــة حياتهــم ،باإلضافــة إلــى
رفــع متوســط العمــر لديهــم.
ترشيد استهالك المضادات الحيوية
يقــود مختبــر مستشــفى كاريتــاس لألطفــال مبــادرة وطنيــة رائــدة
لتدريــب  21مستشــفا ًُ محليـا ً فــي علــم األحيــاء الدقيقــة التشــخيصي.
لتحقيــق ذلــك ،عمــل المختبــر باالشــتراك مــع المستشــفيات الوطنيــة
لتقييــم انتشــار البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة فــي فلســطين.
وبذلــك ،كان المستشــفى مركــز اإلحالــة للعديــد مــن الحــاالت التــي
تحتــاج إلــى تشــخيص .وأثبــت هــذا البحــث أن انتشــار البكتيريــا
المقاومــة للمضــادات الحيويــة هــو ظاهــرة بــارزة فــي فلســطين،
حيــث تمكــن فريــق العمــل مــن التحقــق مــن وجــود جرثومــة
"الكلبســييال" المســببة لاللتهــاب الرئــوي والمقاومــة للمضــادات
الحيويــة  ،تحديــداً "الكاربابنمــز" و"الكولســتين" .هــذا ينطــوي

إدارة المخاطــر :أجــرى فريــق قســم إدارة الجــودة وســامة المرضى
سلســلة مــن محاضــرات إدارة المخاطــر لجميــع الموظفيــن .ويهــدف
هــذا النشــاط إلــى توفيــر نهــج مســتمر وشــامل للحــد مــن التعــرض
للمخاطــر .نتيجـ ً
ـة لذلــك ،نســتطيع توفيــر حمايــة لمرضانــا وموظفينــا
وزوارنــا مــن الحــوادث ،باإلضافــة إلــى اعتمــاد هيكليــة للخدمــات
الســريرية فــي المستشــفى مــن شــأنها أن ترفــع مســتوى رعايــة
المرضــى.
إدارة األلــم :قــام قســم إدارة الجــودة وســامة المرضــى بتوزيــع
أدوات إدارة األلــم المصممــة خصيصـا ً للطواقم الطبيــة والتمريضية.
سيســاعد هــذا اإلجــراء موظفينــا علــى إدارة األلــم بشــكل أفضــل،
خاصـ ً
ـة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض حــادة ومزمنــة.
تفعيــل الرمــز األزرق :يســتخدم الرمــز األزرق فــي المستشــفى عنــد
الحاجــة إلــى عنايــة طبيــة فوريــة بســبب نوبــة قلبيــة أو تنفســية.
يتكــون فريــق الرمــز األزرق مــن طاقــم تمريضــي وطبــي مــدرب
فــي مجــال دعــم الحيــاة (اإلســعاف االولــي) المســتعدين لمواجهــة
حــاالت الطــوارئ الطبيــة.
تفعيــل الرمــز األحمــر :أجــرت لجنــة الصحــة والســامة المهنيــة
تدريبــا ً علــى مخاطــر الســامة مــن الحرائــق لجميــع الموظفيــن.
كمــا أنشــأ المستشــفى "فريــق االســتجابة للحرائــق" ،و"فريــق اإلنقــاذ
َ
الجاهز ْيــن عنــد تفعيــل هــذا الرمــز.
واإلخــاء"

سطينية يوم إعالن نتائج تفتيش مبادرة المستشفيات المراعية لسالمة المرضى
عبد الرّ ؤوف سليم (مقيّم) ،اآلنسة ريجين حنضل (فريق المستشفى) ،السيد عيسى البندك (فريق
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ريجين حنضل ،مدير الجودة وسالمة المرضى

كجــزء مــن نظــام الرعايــة الصحيــة الفلســطيني ،يطمــح مستشــفى
كاريتــاس لألطفــال بــأن يصبــح مركــزاً متميــزاً لرعايــة األطفــال
بالتــوازي مــع رؤيتنــا فــي وضــع المرضــى فــي مركــز خدمتنــا.
ولتحقيــق ذلــك ،مــن الضــروري لفريقنــا تقديــم عــاج طبــي ممتــاز
وتجربــة إيجابيــة للمريــض ،باإلضافــة إلــى تســهيل الوصــول إلــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت المناســب.
تمثــل مبــادرة المستشــفيات المراعيــة لســامة المرضــى إحــدى
المحــاور الرئيســة لضمــان ســامة المرضــى فــي المستشــفى.
منــذ انضمامنــا إلــى هــذه المبــادرة فــي عــام  ،2012تكــرس طاقــم
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال لخلــق بيئــة آمنــة للمرضــى الصغــار.
كمــا ســاهم العمــل الجــاد تدريجيـا ً فــي تحويــل المستشــفى إلــى مركــز
رائــد فــي ســامة المرضــى وضمــان الجــودة .وبالتالــي ،وبعــد
خضوعــه للتفتيــش الرســمي الثانــي فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن
عــام  2018مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة
الفلســطينية ،أصبــح مستشــفى كاريتــاس لألطفــال بفخــر أول
مستشــفى فــي فلســطين يصــل إلــى المســتوى الثالــث مــن مبــادرة
المستشــفيات المراعيــة لســامة المرضــى.
باإلضافــة إلــى هــذا اإلنجــاز الهــام ،قــام قســم إدارة الجــودة وســامة
المرضــى بتطبيــق عــدد مــن السياســات واإلجــراءات ذات العالقــة
فــي عــام  .2018وتهــدف جميــع الممارســات إلــى تعزيــز ثقافــة
ســامة المرضــى ،وتحســين ســامة وجــودة الرعايــة الصحيــة
المقدمــة ،وتقليــل أي ضــرر محتمــل أثنــاء تلقــي العــاج .ومــن أهــم
هــذه السياســات:
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فريق مستشفى كاريتاس لألطفال والمق ّيمين الداخليين لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلس
من اليمين إلى اليسار :األخت لوسيا كورادين (فريق المستشفى) ،السيد أيمن أبو محسن (مقيّم) ،السيد
المستشفى) ،المهندس عالء أبو الرُّ ب (مقيّم) ،السيد نمر الضّغامين (مقيّم(

الهيكل التنظيمي لمستشفى كاريتاس لألطفال

عضو لجنة تنفيذية *
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مؤسسة مستشفى كاريتاس لألطفال
تقسيم الموظفين حسب القسم
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تقسيم الموظفين حسب الجنس

وخالل عــــام  ،2018اســــتضاف مستشــــفى كاريتــــاس لألطفــــال
 15طالــــب/ة طــــب ،و 84طالــــب/ة تمريــــض ،باإلضافــــة إلــــى
العديــــد مــــن طـالب العـالج الطبيعــــي والصيدلــة ،وذلــك إلنهــاء
مســــتلزمات التدريــــب .ويتــــم اإلشــــراف علــــى جميــــع فــــرص

التدريــــب مــــن خــال مركــــز التعليــــم المســــتمر واألقســــام ذات
العالقــــة فــــي المستشــــفى .كمــــا يقــــدم المركــــز أيضــ ـا ً دورات
تعليميــــة لــــكل مــــن الموظفيــــن وأفــــراد المجتمــــع لتعزيــــز دور
المستشـفى فــي رفــع الوعــي الصحـي ضمــن الســياق الفلســطيني.

13,109
األمراض الرئوية

1,569
اليرقان

670
االلتهابات البولية

األمراض األكثر شيوعا ً

3,766
االلتهابات المعوية

703
الخداج

2,336
األمراض األيضية
1,550
االضطرابات العصبية
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ســــنوات فــــي طــب أعصــــاب األطفــال فــي إحــــدى مستشــفيات
القــــدس .بإنهائــــه التدريــــب وانضمامــه إلــــى األخصائــي مطيــع
األشــهب ،سيســاهم الدكتــور نــادر فــي تطويــر هــذا التخصــص
الفرعــــي الهــــام فــــي مستشــــفى كاريتــــاس لألطفــــال .باإلضافــة
إلــــى ذلــــك ،اســــتضاف المستشــفى أخصائــي مــــن ألمانيــا علــى
مــــدار الســــنوات الماضيــة ،بهــــدف تبــادل المعرفــــة والخبــرات
مــــع الطواقــــم الطبيــة والطبيــــة المســاندة.
مــــن ناحيــــة أخــــرى ،كان تطويــــر خدمــــات أمــــراض الرئــــة
المحــــور الطبــــي الثانــــي ضمــــن الخطــــة االســــتراتيجية .عــزز
الطلــــب الكبيــــر علــى خدمــات الرئــــة للمرضــى فــي العيــادات
الخارجيــــة فــــي عــــام  ،2018بقيــــادة الدكتــــورة نســــرين أبــــو
رمــان ،القــرار االســتراتيجي لتوســيع هــذا التخصــص الفرعــي.
وبالتالــــي ،فــــإن المستشــــفى يمــــول تدريــــب الدكتــــور رأفــــت
عـــاوي للتخصــــص فــــي أمــــراض الرئــــة لألطفــال.
عالو ًة علــــى ذلــــك ،نحــــن نوفــــر أحــــدث المعــــدات فــــي عيــادة
أمــــراض الرئــــة التخصصيــة بشــكل منتظــــم .ويعتبــر مستشــفى
كاريتــــاس لألطفــــال اليــــوم مركــــز إحالــــة رئيــــس للمرضــــى
المحتاجيــــن لفحــــص وظائــــف الرئــــة بســــبب تفــــرده فــــي هــذه
الخدمــــة .كذلــــك ،أثبتــــت الرعايــــة الشــاملة فــي العيــــادة والتــي
تتضمــــن العـــاج الطبيعــــي ،والتغذيــة ،تأثيرهــــا اإليجابــي علــى
ً
خاصــة لألطفــــال المصابيــن بأمــــراض الرئــة
مســــيرة العـــاج،
المزمنــة.
أمــا الركــن الثالــث لتطويــر الخدمــات الطبيــة هــو وحــدة العنايــة
المركــــزة .وفــــي عــــام  ،2018تمكنــــت إدارة المستشــــفى مــــن
10
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توســــيع هــــذه الوحــدة وذلــك بإضافــــة ســريرين .وبذلــك أصبــح
لدينــــا اآلن تســــعة أســرّ ة للعنايــــة المركــزة تشــمل خمســة أســرّ ة
لحديثــــي الــــوالدة وأربعــــة أســرّ ة لألطفــال فــــوق عمــر الشــهر.
وتضمــــن التوســــعة إدخــال أســاليب تكنولوجيــة جديــدة وتدريــب
الموظفيــــن بشــــكل واســــع علــى اســتخدامها .وفقـــا ً لذلــك ،نحــن
قــادرون ضمــن خدمــات وحــدة العنايــة المركــزة علــى اســتقبال
أطفــــال خــــداج يصــــل وزنهــــم إلــــى  700جــــرام وغيــــر ذلــــك
مــــن الحــــاالت المعقــدة بمزيــد مــن الثقــــة والمهنيــة .إن الخبــرة
والخدمة النوعية الــــتي يقدمها فريقنــــا الطبــــي برئاســــة الدكتــــور
جــــورج جحــــا ،باإلضافــــة إلــــى شــــبكتنا الواســعة مــــن الزمـالء
مــــن مستشــــفيات أخــرى ،تعــد مــن أهــــم عناصــر نجاحنــا.
مـــرة أخــــرى ،إن الجهــــد الجماعــــي هــــو مــا يجعــــل خدماتنــــا
بــــارزة ومســــتدامة .لــــوال وجــــود فــــرق الخدمــــات التشــخيصية
والطبيــــة المســــاندة ،واالجتماعيــــة ،لمــــا تلقــــى أطفالنــــا العـــاج
الشــــامل الـــازم لتحســــين حياتهــــم.
مستشفى تعليمي
تــــم اعتمــــاد مستشــــفى كاريتــــاس لألطفــــال مــــن قبــــل المجلــس
الطبــي الفلســطيني كمستشــفى تعليمــي منــذ عــام  .2010ونظــراً
لجــودة التعليــم المقــدم ،قــام المجلــس بإضافــة ســتة شــهور علــى
فتــــرة تدريــــب األطبــاء فــي المستشــــفى .اليــوم ،يمكــن لألطبــاء
التخصــــص فــــي مجــال طــب األطفــال فــي مستشــفى كاريتــاس
لألطفــــال لمــــدة عاميــن ونصــف ضمــــن برنامــج اإلقامــة الــذي
مدتــــه أربــع ســنوات .علــــى مســتوى آخــر ،يتعــاون المستشــفى
مــــع الجامعــــات المحليــــة فــي توفيــــر فــــرص التدريــب لطـالب
التمريــــض والخدمــات الطبيــة المســاندة.

فحــص الحــوض بنســبة  %14عــن العــام الماضــي .وينصــح األطبــاء
بإجــراء هــذا الفحــص تزامنــا ً مــع فحــص الســمع .وتعتبــر هــذه
المســوحات ضروريــة للتشــخيص المبكــر لبعــض االضطرابــات
المتعلقــة بالســمع أو مفصــل الحــوض .وبالتالــي ،تســاهم النتائــج فــي
تقديــم العــاج فــي الوقــت المناســب لألطفــال المصابيــن وتقليــل أي
ضــرر دائــم محتمــل.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــهد قســم العــاج الطبيعــي زيــادة فــي الطلــب
علــى خدماتــه الخارجيــة لألطفــال غيــر المقيميــن .هــذا النمــو مرتبــط
بتوصيــات أطبــاء األطفــال واألعصــاب الذيــن قامــوا بتحويــل
حــاالت جديــدة للقســم ليــس فقــط مــن جنــوب الضفــة الغربيــة ولكــن
ً
ـتجابة للطلــب
مــن وســطها وشــمالها مثــل مــدن رام هللا ونابلــس .واسـ
العالــي علــى خدمــات العــاج الطبيعــي ،أضافــت إدارة المستشــفى
أخصائــي عــاج طبيعــي جديــد للقســم.

عام  2018باألرقام

أخيــراً ،يظــل مختبــر مستشــفى كاريتــاس لألطفــال مركــزاً رائــداً
إلجــراء االختبــارات المختلفــة .ويُعــزى ذلــك لتوفيــره مجموعــة
واســعة مــن االختبــارات الجزيئيــة والكيميائيــة الحيويــة يعــد بعضهــا
نــادراً فــي الضفــة الغربيــة ،مثــل اختبــار العــرق الــذي يســتخدم
لتشــخيص مــرض التليــف الكيســي .وعــاو ًة علــى خدمتــه مرضــى
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال ،يقــدم المختبــر خدماتــه للمجتمــع
المحلــي والمستشــفيات الشــريكة فــي منطقــة القــدس وبيــت لحــم.

2018

2017

مجموع الزيارات للعيادات الخارجية

48,146

44,584

مجموع الزيارات للعيادات الخارجية التخصصية

8,086

6,864

)مشمول ضمن مجموع الزيارات للعيادات الخارجية(

2,392

2,182

مجموع اإلدخال لألقسام الداخلية

4,652

4,642

)مشمول ضمن مجموع الزيارات لألقسام الداخلية(

276

255

معدل اإلقامة في األقسام الداخلية

3,5

3,8

مجموع جلسات العالج الطبيعي

3,068

2,604

مجموع الفحوصات المخبرية

104,658

103,861

مجموع الصور التشخيصية والفحوصات المميزة

19,309

14,500

الخدمة

)مشمول ضمن مجموع الزيارات للعيادات الخارجية(

مجموع الزيارات لوحدة العناية النهارية

مجموع اإلدخال لوحدة العناية المركزة

)جلسات للمرضى الخارجيين فقط(

توسيع خدمات مستشفى كاريتاس األطفال الطبية
شــهد عــام  2018انطــاق عمليــة توســيع الخدمــات الطبيــة فــي
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال بما يتماشــى مــع االســتراتيجية الجديدة.
كان تطــور خدمــات أمــراض أعصــاب األطفــال في فلســــطين أحــــد
النقــــاط المحوريــــة لالســــتراتيجية .هدفنــا هــــو إعطــاء كل طفــل
الفرصــــة لعيــــش حيــــاة أفضــــل .ذلــــك ينطبــق علــــى المرضــى
الذيــــن يعانــــون مــــن تأخــــر فــــي النمــــو أو اإلعاقــــة .وبالتالــي،
نحــــن نســــعى لتحســــين نوعيــة الحيــــاة وتعزيــــز اإلرادة للعيــش
حتــى ألولئــك األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عصبيــة
مزمنــــة أو حــــادة .لتحقيــــق ذلــــك ،يشــــارك أخصائــــي األطفــــال
الدكتــــور نــــادر حنضــــل فــي برنامــــج تدريــــب لمــــدة ثـــاث
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اإلنجازات الطبية

د .هيام مرزوقة عوض ،المدير الطبي

مــن خــال تقديــم  53,000عــاج لألطفال
المرضــى ،نحــن فخــورون بتســجيل رقــم
قياســي جديــد فــي مستشــفى كاريتــاس
لألطفــال عــام  .2018هــذا يمثــل زيــادة
بنســبة  ٪7مقارنــة مــع عــام .2017
و ُتالحــظ هــذه الزيــادة بشــكل واضــح
فــي أرقــام العيــادات الخارجيــة .علــى
وجــه التحديــد ،عكســت عيــادات األطفــال
المتخصصــة فــي أمــراض الجهــاز الهضمــي وأمــراض الرئــة
واألعصــاب لــدى األطفــال نمــواً كبيــراً فــي الزيــارات .وترتبــط هــذه
الزيــادة كذلــك بحاجــة المجتمــع المحلــي لهــذه الخدمــات ،باإلضافــة
إلــى الرعايــة النوعيــة التــي يقدمهــا طاقمنــا الطبــي.
أمــا بالنســبة للمرضــى المقيميــن فــي األقســام الداخليــة ،بقــي العــدد
اإلجمالــي قريبـا ً جــداً مــن رقــم العــام الماضــي ،إال أنّ وحــدة العنايــة
المركــزة شــهدت ازديــاداً فــي عــدد المرضــى .ويتماشــى هــذا
االرتفــاع مــع خطــة التوســع لهــذه الوحــدة والتــي تســتجيب لنــدرة
خدمــات العنايــة المركــزة لألطفــال فــي المنطقــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة إلــى الزيــادة المميــزة فــي
مســوحات األطفــال حديثــي الــوالدة كمــا أثبتــت إحصائياتنــا .فقــد
تمكــن فريقنــا مــن إجــراء فحــص الســمع بزيــادة وصلــت إلــى
 ،٪191ممــا جعــل مستشــفى كاريتــاس لألطفــال أحــد مراكــز
الرعايــة الصحيــة القليلــة والرئيســة إلجــراء هــذا االختبــار.
فــي نفــس الوقــت ،ازداد عــدد حديثــي الــوالدة المســجلين إلجــراء
8
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كمــا رحبنــا العــام الماضــي بأربعــة أعضــاء جــدد فــي المجلــس
االستشــاري للمستشــفى .ســتضيف األســماء الجديــدة إلــى الــدور
الهــام للمجلــس فــي تمثيــل المجتمــع وتقديــم المشــورة والتوجيــه إلــى
اللجنــة التنفيذيــة.
وفــي المســتقبل القريــب ،ســوف يقــوم مستشــفى كاريتــاس لألطفــال
بتطويــر وإطــاق موقــع إلكترونــي واســتراتيجية تســويق بعالمــة
المستشــفى الجديــدة .يهــدف هــذا إلــى رفــع اســم المستشــفى محلي ـا ً
مــن خــال تحســين وســائل التواصــل وتبــادل المعلومــات مــع
مرضانــا وشــركائنا.

فــي الختــام ،أود أن أتقــدم بجزيــل االمتنــان لفريــق مستشــفى
كاريتــاس لألطفــال اللتزامهــم بتحقيــق أهــداف العــام الماضــي .كمــا
أننــي أقــدر كل الدعــم الــذي تقدمــه جمعيــة إغاثــة األطفــال بيــت
لحــم ،ممثلــة بالمكتــب الرئيــس فــي مدينــة لوســيرن فــي سويســرا
والمكاتــب القطريــة فــي أوروبــا .مدفوعيــن بــروح الفريــق ،لقــد
أنجزنــا العديــد مــن المهــام وتقدمنــا بخطــوات كبيــرة إلــى األمــام.
شــكراً لــكل مــن ســاعدنا ويســتمر فــي مســاعدتنا فــي هــذه الرحلــة.

سوف نستمر في العمل بدعمكم
نحــن ســعداء للغايــة بــكل الدعــم الــذي تلقينــاه العــام الماضــي مــن
المانحيــن الدائميــن والجــدد منهــم .باألخــص ،نحــن فخــورون جــداً
بالمســاهمات الفلســطينية التــي اســتجابت للدعــوة الســابقة بضــرورة
الدعــم المحلــي .كتقديــر لــكل المســاعدات التــي قُ ِّدمــت فــي األعــوام
األخيــرة ،قــام المستشــفى بإنشــاء جداريــة شــكر المموليــن فــي عــام
.2018
بالرغــم مــن ذلــك ،نحــن نتطلــع إلــى المزيــد مــن المســاهمات
المحليــة .إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك هــي القناعــة بــأن خدماتنــا
عاليــة الجــودة تســتحق الرســوم المدفوعــة مقابلهــا .ثانيـاً ،مــن المهــم
جــداً االعتــراف بالملكيــة المحليــة لمستشــفى كاريتــاس لألطفــال
والحــرص علــى صمــوده لضمــان اســتمراريته مــن أجــل أجيــال
األطفــال الحاليــة والقادمــة.
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بعض من أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس االستشاري للمستشفى خالل احتفالية يوم مستشفى كاريتاس لألطفال السنوي
من اليمين إلى اليسار :السيدة فيرا بابون (عضو مجلس استشاري) ،السيدة كريستين السقا (المدير المالي) ،األخت لوسيا كورادين (مدير التمريض) ،السيد سامي اليوسف (عضو
مجلس استشاري) ،السيد عيسى البندك (المدير التنفيذي) ،السيدة حلوة قسيس (عضو مجلس استشاري (
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سنة نجاح جديدة

عيسى البندك ،المدير التنفيذي

لقــد مــر أكثــر مــن خمســة وســتين عامــا ً
منــذ افتتــاح مستشــفى كاريتــاس لألطفــال
المتواضــع ذو الغرفتيــن .اليــوم ،مــن
خــال توفيــر  53,000عــاج فــي
العيــادات الخارجيــة واألقســام الداخليــة،
أصبــح المستشــفى رمــزاً لألمــل والخبــرة
الطبيــة ليــس فقــط فــي بيــت لحــم ،ولكــن
فــي فلســطين بشــكل عــام.
علــى مــدار الســنين ،التــزم طاقمنــا برســالة مؤســس المستشــفى،
األب إرنســت شــنيدرغ ،الداعيــة لتقديــم الخدمــات لألطفــال المرضى
بأفضــل الطــرق الممكنــة .والدليــل الحــي علــى هــذا االلتــزام هــو
نتائــج تقييــم مبــادرة المستشــفيات المراعيــة لســامة المرضــى
( .)PSFHIحاليـا ً ُيصّنــف مستشــفى كاريتــاس لألطفــال علــى أنــه
الوحيــد فــي فلســطين الحاصــل علــى المســتوى الثالــث مــن أصــل
أربعــة مســتويات مــن هــذه المبــادرة.
التطورات االستراتيجية
علــى الرغــم مــن التطــور فــي االحتياجــات الطبيــة ألطفــال فلســطين
منــذ بدايــة تأسيســه ،ظــل مستشــفى كاريتــاس لألطفــال متجاوبـا ً فــي
تقديــم خدماتــه لهــذه االحتياجــات .ومثــاالً علــى ذلــك كان توفيــر
المستشــفى لمجموعــة مــن التخصصــات الفرعيــة النــادرة فــي الضفة
الغربيــة .فمــن خــال العيــادات الخارجيــة ،يقــدم أطبــاء األطفــال
االختصاصيــون التشــخيص والعــاج ألمــراض األطفــال لغايــة
 18عــام .كمــا يوفــر الطاقــم الطبــي الخطــة العالجيــة المتكاملــة
للمرضــى المزمنيــن.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،وتوافق ـا ً مــع التطــور الطبــي عالمي ـاً ،يســعى
مستشــفى كاريتــاس لألطفــال لتأســيس أول وحــدة مراقبــة لألطفــال
فــي فلســطين .تطــورت هــذه الوحــدات كبديــل آمــن لإلقامــة فــي
األقســام الداخليــة للمستشــفى؛ حيــث أنهــا تســمح بالوقــت الــازم
لتحديــد خطــة العــاج المناســبة للمريــض .فــي الوقــت نفســه،
يســاهم تقديــم هــذه الخدمــات فــي اإلدارة الفعالــة واالســتخدام األنجــع
للمــوارد والمســاحة فــي األقســام الداخليــة لألطفــال.
فــي ســياق آخــر ،تــم خــال العــام الماضــي تطويــر نظــام تســعير
جديــد عــادل اجتماعيـا ً فــي مستشــفى كاريتــاس لألطفــال كجــزء مــن
الخطــة االســتراتيجية .وســيضمن النظــام الجديــد وصــول األمــوال
المتبــرَّ ع بهــا إلــى أفقــر المرضــى وأكثرهــم حاجــة .بالمــوازاة مــع
ذلــك ،يُطلــب مــن األســر التــي تتمتع بمســتوى دخــل معين المســاهمة
فــي تكاليــف العــاج إلــى حــد مــا ،حيــث أن رســوم العــاج مــع
النظــام الجديــد تبقــى مدعومــة .وبالتالــي ،يؤكــد النظــام الجديــد علــى
اســتمرارية تقديــم الخدمــات مجانــا ً للمحتاجيــن تماشــيا ً مــع رؤيــة
ورســالة مؤســس المستشــفى ،وكذلــك رؤيــة منظمــة إغاثــة أطفــال
بيــت لحــم.
تعزيز دور مستشفى كاريتاس لألطفال المحلي
ألول مــرةّ ،
مثــل فريــق مستشــفى كاريتــاس لألطفــال المستشــفى
فــي ماراثــون فلســطين  2018فــي بيــت لحــم .وفــي هــذا النشــاط
ركــض أكثــر مــن  50موظفــا ً وعائالتهــم تحــت شــعار «الحــق
فــي الرعايــة الصحيــة» ،بينمــا وقــف المزيــد مــن الموظفيــن علــى
طــول الطريــق لتشــجيع المشــاركين .عكســت هــذه التجربــة للمجتمــع
وجودنــا المحلــي والتضامــن االجتماعــي الــذي يعيشــه موظفينــا مــن
خــال عملهــم اليومــي فــي المستشــفى.
التقرير السنوي
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حقائق سريعة عن عام 2018
52,798
عالج طبي قُدّم
في مستشفى كاريتاس
لألطفال

4,162
أم حصلت على المبيت
في قسم سكن األمهات
التابع للمستشفى

375
زيارة منزلية قام بها
قسم الخدمات االجتماعية
لألطفال المرضى

%60
من مرضانا تحت عمر
السنتين

 %60من المرضى يقيمون
في محافظة بيت لحم
 %35من المرضى يقيمون
في محافظة الخليل
 %5من المرضى يقيمون
في مناطق أخرى من
الضفة الغربية وقطاع غزة

الضفة الغربية

بيت لحم
الخليل
قطاع غزة
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مقدمة

سيبيل أوتليكر ،المدير العام لمنظمة إغاثة أطفال بيت لحم

تثبــت األرقــام الــواردة فــي هــذا
التقريرالســنوي بــأن المزيــد مــن المرضــى
يبحثــون عــن العــاج الطبــي فــي مستشــفى
كاريتــاس لألطفــال ،وهــو مــا نلمســه يوميـا ً
خــال عملنــا فــي المستشــفى .وبصفتــي
المديــر العــام إلغاثــة أطفــال بيــت لحــم
—المنظمــة السويســرية التــي تديــر
المستشـ�فى— أنــا ســعيدة للغايــة بهــذه
الحقيقــة.
أنــا فخــورة بالفريــق المهنــي فــي بيــت لحــم الــذي يقــدم عالجــا ً
ممتــازاً لألطفــال المرضــى بشــكل يومــي .بفضــل مؤهــات والتــزام
الموظفيــن ،تــم االعتــراف بمستشــفى كاريتــاس لألطفــال كركيــزة
أساســية فــي نظــام الرعايــة الصحيــة الفلســطيني .كمــا يســعدني أن
أرى أن الهــدف الــذي حــدده مجلــس إدارة منظمــة إغاثــة أطفــال
بيــت لحــم ،والــذي يدعــو إلــى تعزيــز الملكيــة المحليــة للمستشــفى،
بــدأ بتحقيــق نتائــج ملموســة علــى أرض الواقــع .اليــوم ،نحــن نشــهد
أدا ًء مذهـاً لمستشــفى كاريتــاس لألطفــال بفضــل اإلحســاس القــوي
بالملكيــة لــدى إدارة المستشــفى وجميــع موظفيهــا.
يشــكل التعــاون بيــن إغاثــة أطفــال بيــت لحــم ومستشــفى كاريتــاس
لألطفــال المبنــي علــى االهتمــام واالحتــرام المتبادليــن لكرامــة كل
إنســان ،أساسـا ً اللتزامنــا اتجــاه المحتاجيــن .عليــه ،يســرني أن أغتنــم
هــذه الفرصــة ألقــدم خالــص تقديــري لــكل مــن ســاعدنا فــي تحقيــق
رســالتنا وخصوص ـا ً جميــع العامليــن بجــد فــي مستشــفى كاريتــاس
لألطفــال ،والمستشــارين ،والمانحيــن ،والشــركاء ،واألصدقــاء
المحلييــن والدولييــن.
التقرير السنوي
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يعتبــر مستشــفى كاريتــاس لألطفــال المستشــفى الوحيــد المتخصــص
لألطفــال فــي الضفــة الغربيــة .ويمنــح المستشــفى عــاج طبــي
نوعــي لألطفــال ،بغــض النظــر عــن أصلهــم أو دينهــم.

معلومات الناشر
مستشفى كاريتاس لألطفال
ص.ب – 84 .بيت لحم
تلفون+ 972 2 275 85 00 :
فاكس+ 972 2 275 85 01 :
pr@crb-mail.org

شيرين خميس
شادن الشاعر

تدقيق:
تصميم:
طباعة:

New Experience

تصويــر :ماينــراد شــادة؛ الغــاف ،صفحــة  // 20،17،8،4،3فريــق العالقــات العامــة
واإلعــام؛ صفحــة  // 15،14،6ميــرال األعمــى؛ صفحــة .22
٢
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يوفــر طاقــم المستشــفى الخدمــات الطبيــة فــي األقســام الداخليــة
والعيــادات الخارجيــة لمعظــم أمــراض األطفــال الشــائعة مثــل
اإللتهابــات المعويــة والتنفســية .وعلــى نطــاق واســع ،يقــدم
المستشــفى الرعايــة الطبيــة لحديثــي الــوالدة واألطفــال الخــداج .كمــا
يســتقبل المستشــفى دوريــا ً األطفــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض
وراثيــة مزمنــة.
تــم تأســيس المستشــفى فــي عــام  1953مــن قبــل األب السويســري
إرنســت شــنيدرغ بعــد المعانــاة التــي مــرت بهــا المنطقــة فــي أعقــاب
النكبــة .ويتــم تشــغيله وتمويلــه مــن قبــل إغاثــة أطفــال بيــت لحــم
()CRB؛ وهــي منظمــة إغاثــة مســيحية مقرهــا مدينــة لوســيرن فــي
سويســرا.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك:
www.facebook.com/cbhbethlehem
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