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 دولة فمسطيف
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لمواـز العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 9146/ 41قـ  عطاء ر 
لصالح وزارة ح عطاء حكومي شراء خدمة التوليد تعمف وزارة المالية / لجنة العطػػاءات المركػػزية عف طر 

العطاء ،  الموضحة في كراسة ووثائؽ حافظة غزة والشماؿ(  تبعًا لمشروط والمواصفاتمالصحة) خاصة ب
ة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا فعمى المستشفيات الخاصة او المؤسسات  ذات االختصاص والمسجم

 بجوار محطة فارس لمبتروؿ –تؿ الهوا ػ  العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة لمواـز العامةالعطاء 
مف أجؿ الحصوؿ عمى كراسة المواصفات ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ خالؿ أوقات الدواـ الرسمي 

 خزينة وزارة المالية.( شيكؿ غير مستردة تورد إلى 011)
آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختـو في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة المواـز وزارة 

وتفتح المظاريؼ    44/12/9146الموافؽ  الثالثاءعشر مف ظهر يوـ  الثانيةالمالية في غػزة هو الساعة 
 بحضور ممثمي المتناقصيف في نفس الزماف والمكاف .

 حظة:ػمال
 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميه العطاء.4
أو  الفمسػطيني اإلنتػاجاو بنػؾ  يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صػادر مػف البنػؾ الػوطني اإلسػالمي .2

سػاري المفعػوؿ  ( دوالر4111)سند دفع مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيػا المعمومػات بمبمػغ 
 مف آخر موعد لتقديـ العروض. األقؿشهور عمى  الثةثلمدة 

 وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.. تقدـ األسعار بالشيكؿ 0
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.1
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء.2
السػاعة العاشػرة صػباحا  11/49/9146الموافؽ   الثالثاءء يـو . حضور الجمسة التمهيدية الخاصة بالعطا3

 في دائرة المشتريات وزارة الصحة 
 www.mof.gov.ps. لالطالع عمى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية 4
األخ/ عبػػد العزيػػز عرفػػات العجمػػة  او مراجعػػة 9591035 -9593661لممراجعػػة واالستفسػػار هػػاتؼ رقػػـ :  . 5

 .5597550970جواؿ رقـ :

 
 العامة اإلدارة العامة لمواـز                                                          

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 
 

 إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

المرفقػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد أف يقػػرأ هػػذج يعػػد المتعهػػد عرضػػه وأسػػعارج عمػػى الجػػداوؿ والنمػػاذج والوثػػائؽ .  4
الوثائؽ ويتفهـ جميع ما ورد فيها ويختـ ويوقػع كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدمها ضػمف العػرض كاممػة عمػى 

 أف يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامه بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

ـو الجمارؾ والضريبة المضافة وجميع الرسـو تكتب أسعار العطاء بالشيكؿ عمى أف يشمؿ السعر رس
 والمصاريؼ األخرى.

يعػػد المتعهػػد عرضػػه مطبوعػػًا أو مكتوبػػًا بػػالحبر األزرؽ أو األسػػود فقػػط ويحظػػر المحػػو أو التعػػديؿ أو . 9 
الشػطب أو اإلضػافة فػي العػػرض وكػؿ تصػحيح مػف هػػذا القبيػؿ يوضػع عميػه خطػػيف متػوازييف بػالحبر األحمػػر 

 واب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبه مف قبؿ مف أجرى التصويب.ويعاد كتابة الص

يقدـ المتعهد عرضه مرفقًا به الوثائؽ المطموبة مع تأميف دخػوؿ العطػاء فػي م مػؼ م مػؽ ب حكػاـ ويكتػب . 0
وكػػذلؾ اسػػمه وعنوانػػه   41/9146عميػػه عطػػاء شػػراء خدمػػة التوليػػد  لصػػالح وزارة الصػػحة لممناقصػػة رقػػـ 

ورقػػـ الهػػاتؼ والفػػاكس الخاصػػيف بػػه لترسػػؿ إليػػه المكاتبػػات المتعمقػػة بالعطػػػاء وعميػػه تبميػػػػغ اإلدارة بالكامػػؿ 
العامػة لمػواـز / وزارة الماليػػة خطيػًا بػػأي ت ييػر أو تعػديؿ فػػي عنوانػه وعميػػه أف يكتػب أيضػًا اسػػـ الػدائرة التػػي 

 رض المقدـ منه.طرحت العطاء وعنوانها وبخالؼ ذلؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تهمؿ الع

فػي صػندوؽ العطػاءات المخصػص لهػذا ال ػرض لػدى اإلدارة العامػة لمػواـز  المتعهػديودع العرض مف قبؿ . 1
بمجمػػػع الػػػوزارات الحكوميػػػة الجديػػػد قبػػػؿ انتهػػػاء المػػػدة المحػػػددة لػػػذلؾ وكػػػؿ عػػػرض ال يػػػودع  فػػػي صػػػندوؽ 

 م مقًا . العطاءات قبؿ آخر موعد لتقديـ العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدرج

سػػيتـ عقػػد جمسػػة تمهيديػػة لتوضػػيح الشػػروط واالجابػػة عػػف تسػػاؤالت المستشػػفيات المختمفػػة فػػي دائػػرة . 2
 9146/ 49/  11الثالثاء  وزارة الصحة الساعة العاشرة صباحا مف يـو –المشتريات 

يومػا مػف  61 يمتـز المتعهد بػأف يبقػى العػرض المقػدـ منػه نافػذ المفعػوؿ وال يجػوز لػه الرجػوع عنػه لمػدة. 3
 تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

 الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ػ
يرفػؽ المتعهػد مػع عرضػه ) خاصػة إذا كػاف يشػارؾ ألوؿ مػرة ( الشػهادات والوثػائؽ المطموبػة منػه وهػػي . 4 

 عمى النحو التالي:
 ترخيص وزارة الصحة لممستشفى او المؤسسة.. 9
 ئرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة.شهادة خمو طرؼ مف دا . 0

 عمى المتعهد أف يرفؽ بعرضه كشؼ تفصيمي بالهيكؿ اإلداري والطبي لمعامميف في المستشفى . 1

 يحؽ لممتعهد أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب ب ضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه.. 2
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 تأمينات وضمانات العطاء : 

 في العطاء :تأميف الدخوؿ  .4
أو سػند  او بنػؾ االنتػاج الفمسػطيني يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف البنؾ الوطني اإلسػالمي
سػاري المفعػوؿ لمػدة  ( دوالر4111)دفع مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمػغ 

ال ينظػر فػي أي عػرض غيػر معػزز بتػأميف دخػوؿ و  مػف آخػر موعػد لتقػديـ العػروض شهور عمػى االقػؿ ثالثة
العطاء ، عمى أف تعاد تأمينات الدخوؿ في العطاء إلى مقدميها مف المتعهديف الػذي لػـ يحػاؿ عمػيهـ العطػاء 
بعػد مػػدة أسػػبوعيف مػف تػػاريخ آخػػر موعػد لتقػػديـ العػػروض، وكػذلؾ لمػػف أحيػػؿ عمػيهـ العطػػاء بعػػد أف يقومػػوا 

 بتقديـ تأميف حسف التنفيذ.
 يف حسف التنفيذ : تأم .9

 يمتػػػـز المتعهػػػد الفػػػائز بالعطػػػاء أو بػػػأي جػػػزء مػػػف بنػػػودج بتقػػػديـ تػػػأميف حسػػػف التنفيػػػذ لمعطػػػاء المحػػػاؿ عميػػػه
كفالػػة بنكيػػة أو شػػيؾ بنكػػي  ال غيػػر وذلػػؾ عمػػى شػػكؿ $( دوالر امريكػػي فقػػط خمسػػة أالؼ دوالر2111بقيمػػة)

أو سػػند دفػػع مػػف بنػػؾ البريػػد التػػابع لػػوزارة  الفمسػػطيني اإلنتػػاجاو بنػػؾ  صػػادر مػػف البنػػؾ الػػوطني اإلسػػالمي
يػػـو مػػف تػػاريخ تبمي ػػه بقػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف قبػػؿ اإلدارة  42خػػالؿ  االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات

، ويعػاد تػأميف حسػف  العامة لمػواـز عمػى أف يكػوف سػاري المفعػوؿ طػواؿ فتػرة العقػد وهػي سػنة ميالديػة كاممػة 
تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميه بموجب طمب خطي تقدمػه الػدائرة المسػتفيدة لػةدارة  التنفيذ إلى المتعهد بعد

 العامة لمواـز باإلفراج عف التأميف )حيث يتـ إصدار شيؾ بقيمة الكفالة مف وزارة المالية(.
 األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة مف الضريبة(.

 

% وفػػؽ تقػدير لجنػة العطػاءات المركزيػة يحػؽ لػوزارة الماليػػة 42مػف فػي حػاؿ انخفػاض االسػعار أكثػر 
 انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 

 فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريؼ -4
يشػػكؿ مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة لجنػػة فػػتح مظػػاريؼ العطػػاء وتقػػـو هػػذج المجنػػة بفػػتح العطػػاءات بحضػػور  

 -في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: المتعهديف أو ممثميهـ
إثبػات عػػدد المظػػاريؼ فػػي محضػػر فػػتح المظػػاريؼ وكػػؿ عطػػاء يفػػتح مظروفػػه يضػػع رئػػيس المجنػػة عميػػه وعمػػى 

 مظروفه رقمًا مسمساًل عمى هيئة كسر اعتيادي بسطه رقـ العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
ثبات عددها.ترقيـ األ    وراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسـ مقدـ العطاء واألسعار وقيمة التأميف االبتدائي المقدـ مف كػؿ منػاقص وذلػؾ بحضػور المتعهػديف أو  
 ممثميهـ.

التوقيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفه وكؿ ورقػة مػف أوراقػه وكػذلؾ عمػى 
 تدويف كافة الخطوات السابقة.محضر المجنة بعد 

 -:لجنة دراسة وتقييـ العروض -9
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يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة األشػػخاص أو الجهػػات الػػذيف تتكػػوف مػػنهـ المجنػػة الفنيػػة التػػي تقػػـو بدراسػػة 
أخذ   العروض مف النواحي الفنيػة والماليػة والقانونيػة وتقػدـ توصػياتها المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد

 -معايير التالية في االعتبار:ال
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء. .1
تػػدرس العػػروض مػػف الناحيػػة الفنيػػة بحيػػث تحػػدد المعػػايير الفنيػػة وفقػػًا لمواصػػفات المػػواـز المطموبػػة عمػػى    .2

صػفات جدوؿ يعد لهذج ال اية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير مف حيػث التػزاـ المنػاقص بعرضػه بموا
 وشروط دعوة العطاء.

يؤخػذ بعػػيف االعتبػار كفػػاءة المتعهػػد مػف النػػاحيتيف الماليػػة والفنيػة ومقدرتػػه عمػػى الوفػاء بالتزامػػات العطػػاء   .3
وسمعته الطبية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها ر، ولمجنة اسػتبعاد عػرض المتعهػد الػذي ال 

 تتوفر فيه كؿ أو بعض هذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميه حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  .4

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصػي المجنػة الفنيػة باإلحالػة عمػى مقػدـ أرخػص  .5
الرغـ مػػف الخدمػػة  بػػ ساألسػػعار و مػػف حػػؽ المجنػػة الفنيػػة أف توصػػي بالترسػػية عمػػى أكثػػر مػػف مػػورد لػػنف

 اختالؼ األسعار.

في حالة عدـ توافر المتطمبات في العػرض الػذي يتضػمف أرخػص األسػعار تنتقػؿ الدراسػة إلػى العػرض الػذي  .6
يميػه بالسػعر إلػى أف تصػػؿ إلػى العػرض الػذي تتػػوافر فيػه المتطمبػات لةحالػة عمػػى أف تبػيف أسػباب اسػػتبعاد 

 العروض األرخص بشكؿ واضح.

سػػعار والشػػروط والجػػودة المطموبػػة يفضػػؿ المتعهػػد الػػذي يتضػػمف عرضػػه ميػػزات إذا تسػػاوت المواصػػفات واأل .7
 إضافية وعدد سنوات الخبرة في المجاؿ .

 التزامات المتعهد:ػ
عمى المتعهد الذي أحيؿ عميه العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الخػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع االتفاقيػة ومػا  .8

 امر الشراء(.يمحقها مف أوراؽ ومستندات بما فيها )أو 
يمتـز المتعهد مف تاريخ استالمه ألمر التوريد باف يقـو بتنفيػذ التزاماتػه حسػب االصػوؿ المتبعػة فػي تحويػؿ  .9

 الحاالت مف وزارة الصحة .
ال يجوز لممتعهد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو أي جزء مف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى  إذف خطػي   .11

 طاءات التي أحالت العطاءمف وزارة الصحة وموافقة  لجنة الع

ال يحؽ لممتعهد أو المورد الرجوع عمى لجنػة العطػاءات بػأي خسػارة أو ضػرر ناشػق عػف تقػديـ عرضػه فػي  .11
حالػػة إذا مػػا رفضػػت لجنػػة العطػػاءات كػػؿ العػػروض المقدمػػة إليهػػا أو إذا لػػـ تحػػؿ العطػػاء عمػػى مقػػدـ أقػػؿ 

 ت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وق

يمتػػـز المتعهػػد بتقػػديـ الخدمػػة وفقػػًا لممواصػػفات والشػػروط المتفػػؽ عميهػػا والػػواردة فػػي قػػرار اإلحالػػة وكػػذلؾ  .12
والمرفقػة المعتمد مف وزارة الصحة في حاالت الػوالدة الطبيعيػة االمنػة والػوالدة القيصػرية ة الطبي تالبرتوكوال

 مريضة وعمى مدار الساعة.ر وصوؿ الفو في كراسة العطاء 
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 المقررة لها حسب الجدوؿ التالي: باألعدادمستشفى كؿ  تمتـز .4

 

 اسـ المستشفى الرقـ
عدد حاالت الوالدة 
 الطبيعية شهريا

عدد حاالت الوالدة 
 القيصرية شهريا

 150 مستشفى الخدمة العامة 4
42 

 200 مستشفى أصدقاء المريض 9
91 

 150 مستشفى الكرامة 0
42 

 250 مستشفى الصحابة 1
92 

 200 مستشفى العودة 2
91 

 91 200 مستشفى األهمي العربي 3
 42 150 مستشفى الحمو الدولي  4

متػػـز المتعهػػد بتقػػديـ الخدمػػة لجميػػع حػػاالت الػػوالدة التػػى تحمػػؿ تػػاميف صػػحي سػػاري المفعػػوؿ فقط)مػػدني ي .9
واإلجػػراءات المتبعػػة فػػي وزارة  تبروتوكػػوالوعسػػكري لمنطقػػة غػػزة ومػػدني فقػػط لمنطقػػة شػػماؿ غػػزة(  حسػػب ال

 كالتالي:  أدناجوالمرفقة  الصحة

 المبيت الخدمة ـ
نسبة مساهمة المريض بالشيكؿ 
 محسومة مف السعر المتفؽ عميه

4 
الوالدة الطبيعية لحاالت الحمؿ غير 

 الخطر

ساعات بحد  3
 ادنى

--- 

 ساعة بحد 91 )المرة الثانية فقط(الوالدة القيصرية  9
 ادنى

 (شيكؿ فقط )مئتاف 911

 عمميات التوسيع والكحت 0
ساعات بحد  0

 ادنى
--- 

 تستثنى الحاالت التى ولدت بعمميتيف قيصريتيف سابقتيف مف عمميات الكحت والتوسيع.  -4مالحظة// 
 تستثنى الحاالت التى ولدت بعمميتيف قيصريتيف سابقتيف مف عمميات الوالدة القيصرية -9        

 

 متـز المتعهد بتقديـ الخدمة لجميع حاالت الوالدة عمى اف ال تكوف مف حاالت الحمؿ الخطر.ي .0

يمتـز المتعهد باستقباؿ الحاالت المحالػة لػه عمػى اف تكػوف تابعػة لمنطقػة سػكناها وفقػا لمبطاقػة الشخصػية  .1
 كالتالي: لممنطقة السكنية لممركز الصحي الخاص بالمتعهد
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 المراد شراء الخدمة منهابالنسبة لمواقع المستشفيات  مناطؽلتوزيع الج رافي لما
 مالحظات المناطؽ المستفيدة اسـ المستشفى الرقـ

 مستشفى الكرامة 4

الجزء االخير مف  –منطقة الشيخ رضواف 
 –منطقة الكرامة  –منطقة النصر الشمالي 

 –العطاطرة  –السالطيف  –منطقة التواـ 
حي –لصفطاوي منطقة ا –جباليا الفالوجا 
منطقة الشاطق والشاطق  –عباد الرحمف 

 الشمالي

 شماؿ المنطقة 

 مستشفى العودة 9

بيت الهيا  –عزبة بيت حانوف  –بيت حانوف 
 –معسكر جباليا  –مشروع بيت الهيا  –

 –جباليا البمد  –منطقة صالح الديف الشمالية 
  جباليا النزلة

 شماؿ ال منطقة

 منطقة غزة وسط وغرب غزة مستشفى الخدمة العامة  0

مستشفى اصدقاء  1
 المريض

 منطقة غزة وسط وغرب غزة

 منطقة غزة وسط وغرب غزة مستشفى الصحابة 2

 منطقة غزة وسط وغرب غزة مستشفى األهمي 3

 منطقة غزة وسط وغرب غزة مستشفى الحمو الدولي  4

% وذلؾ بهدؼ 2التابعة لممستشفى بنسبة ال تزيد عف مالحظة // يتـ التجاوز عف الحاالت التي تسكف خارج المنطقة 
 التسهيؿ عمى المواطنيف

 
أو عدـ  عدـ االلتزاـ بالشروط الواردة في كراسة العطاء اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة 

 :ػاقيامه به

ة العطػاءات التػي الذي يخؿ بالتزاماته أو إل اء العقد المبـر معه: وهنا يحؽ لمجن المستشفىاستبعاد عرض  .2
 مػفوحسب التقارير الخاصة يتقييـ تقديـ الخدمة وتقارير المراضػة والوفيػات لػالـ والطفػؿ الػواردة  أحالت العطاء
بمػا فػي ذلػؾ مصػادرة قيمػة وبالتنسيؽ مػع وزارة الصػحة  المستشفىاتخاذ اإلجراءات الالزمة بحؽ وزارة الصحة 

بشكؿ يتناسب مع قيمة الخدمة المقدمة  ويعتبر المبمغ فػي هػذج أو أي جزء منه المستشفى التأميف المقدـ مف 
 الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
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وفي جميع األحواؿ يحؽ لدائرة المواـز العامة تحصيؿ األمواؿ المستحقة لهػا فػي ذمػة المنػاقص أو المتعهػد   .3
ؤسسػػػات الحكوميػػػة أو مػػػف مػػػف األمػػػواؿ المسػػػتحقة لػػػذلؾ المنػػػاقص أو المتعهػػػد  لػػػدى الػػػوزارات والهيئػػػات والم

 كفاالتهـ.

 
 
 

 -حؿ الخالفات:

في حاؿ حدوث أي خالؼ ينشأ عف تفسػير أي بنػد مػف البنػود السػابقة أو مػف بنػود العقػد فيػتـ حمػه وديػًا   .4
 بالتفاوض.

يومًا مف بدء مفاوضػتهما لموصػوؿ إلػى حػؿ حػوؿ أي خػالؼ يتعمػؽ بالعقػد  01إذا لـ يتمكف الطرفاف خالؿ  .9
فيف حؿ الخالؼ بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيؽ القوانيف واألنظمة المعمػوؿ بهػا فػي يحؽ ألي مف الطر 

 مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشأف.
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  الشػػػروط الخاصػػػة

 أوال: شروط خاصة بالمنشأة: 
أف يكػػوف المستشػػفى مجػػاز ومػػرخص مػػف قبػػؿ وزارة الصػػحة الفمسػػطينية كمستشػػفى وأف يكػػوف تخصػػص  .4

 .  سارية المفعوؿ لنساء والتوليد ضمف رخصة المستشفىا
أف يكوف المستشفى في متناوؿ طالبي الخدمة ويمكف الوصوؿ إليه عبر شبكة طرؽ واضػحة وفػي متنػاوؿ  .9

 المواطنيف في الظروؼ العادية. 

ديـ مجهػز لتقػبشروط نقػؿ دـ آمػف(  المركزي )أو إتفاقية مع جمعية بنؾ الدـدـ ضرورة وجود مختبر وبنؾ  .0
لتقػػديـ الخدمػػة عمػػى مػػدار  وفو مؤهمػ مجتػػزوف فنيػػوف يعمػػؿ بػػه الخدمػة فػػي الحػػاالت العاديػػة وحػػاالت الطػوارئ

   .الساعة

خػػدمات الصػػيدلية ألقسػػاـ المستشػػفى والمرضػػى بوجػػود صػػيدلي قػػانوني فػػي الأف تقػػـو المستشػػفى بتقػػديـ  .1
ية بما فيها األدوية المخػدرة وأدويػة الطػوارئ الفترة الصباحية وصيدلي مناوب في الفترة المسائية مع توفير األدو 

وفػػؽ تعميمػات وزارة الصػحة ذات العالقػة وال يسػػمح باسػتخداـ الصػيدلية كمنفػذ لخدمػػة  وتػدوالها فػي المستشػفى
 .  وزارة الصحةالجمهور مع التقيد ببروتوكوؿ معالجة االلـ المعتمد في 

حطػػة مركزيػػة مراقبػػة وتعمػػؿ بشػػكؿ آمػػف مػػع تػػوفير احتياجػػات المستشػػفى مػػف ال ػػازات الطبيػػة مػػف خػػالؿ م .2
توفير الصيانة الطارئة والدورية مع وجود ترتيبات واضػحة لتوريػد ال ػازات الطبيػة مػف داخػؿ المستشػفى او مػف 

 خالؿ ترتيبات واضحة مع طرؼ ثالث يوافؽ عمى ذلؾ.

الضػرورية لتقػديـ بالمعػدات ج بيف المستشفيات مع تجهيػز سيارة اسعاؼ لنقؿ المرضى أف تمتمؾ المستشفى  .3
 .الصحةوزارة تعميمات خدمات اإلسعاؼ واإلنعاش أثناء عممية النقؿ مع التقيد ب

توفير مولد كهرباء لحاالت الطوارئ بقدرة مناسبة لتش يؿ مرافؽ المستشفى مع تركيػب أنظمػة كهربػاء غيػر  .4
 منقطعة عمى منظومة غرفة العمميات ووجود فني كهرباء لمصيانة.

)       فى آلية واضحة لمتخمص مف النفايػات الطبيػة الخطػرة وغيػر الخطػرة بمػا فػي ذلػؾأف يكوف بالمستش .5
   .بقايا الوالدات( بشكؿ آمف

   .مى مدار الساعةتقديـ خدمات النظافة والفندقة ع .6

وجػػود م سػػمة أو ترتيبػػات غسػػيؿ خػػارج المستشػػفى تأخػػذ بالحسػػباف معػػايير التعامػػؿ مػػع ال سػػيؿ الممػػوث   .41
 ال سيؿ العادي. المدمـ عالوة عمىو 
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 :  ثانيًا: شروط تقديـ خدمة النساء والتوليد
 قسـ النساء والتوليدتجهيز 

سرير مخصص لموالدة مع توفير أجهزة متابعة األـ  0-9أف يجهز المستشفى غرفة توليد مجهزة بعدد  .44
مع توفير وسائؿ الوالدة الحاجة  دوالجنيف أثناء الوالدة ووسائؿ اسعاؼ في حاالت الطوارئ لألـ والمولود عن

 المساعدة مثؿ جهاز الشفط. 

وأال تزيد نسبة إش اؿ  اسرة 5تجهيز قسـ مبيت داخمي لممرضى الذيف يحتاجوف الخدمة بما ال يقؿ عف  .49
% وتكوف األسرة مجهزة تجهيز مناسب وتمنح المريض قدرا عاليا مف الخصوصية ويتـ 51أسرة المبيت عف 

مع وسيمة  والشراشؼخالؿ محطة تمريض مجهزة باألدوية والمواـز الطبية  تقديـ الخدمة التمريضية مف
 .الستدعاء التمريض عند الضرورة

 غرفة مجهزة وتكوف قريبة ل رفة الوالدة. 9أف يضـ المستشفى جناح عمميات عدد  .40

أف توجد كافة وحدات الخدمة المطموبة مف استقباؿ وتسجيؿ وفحص مبدئي وأقساـ سريرية لمرحمة ما  .41
فاقة في  قبؿ الوالدة ومرحمة ما بعد الوالدة وغرؼ التوليد وغرفة العمميات بمشتمالتها مف تعقيـ وعمميات وا 

 لمنع ومكافحة عدوى المستشفيات. العامةتسمسؿ يسهؿ مرور العامميف والمرضى مع المحافظة عمى األسس 

إنعاش حديثي الوالدة مجهزة  لوحدة ضرورة وجود خدمة لألطفاؿ حديثي الوالدة ) مكاف وتجهيزات طبية .51
 تكوف كافية لمتعامؿ مع حديثي الوالدة( بالكامؿ مع وجود حضانة نقالة يمكف استخدامها داخؿ سيارة اإلسعاؼ

 يةبه هذج الخدمة مع وجود ترتيبات سابقة لعممتتوفر إلى أقرب مستشفى  ؿ كامؿ وآمف لحيف احالتهـبشك
وفؽ شروط الوزارة المحددة بما في ذلؾ التنسيؽ مع الجهة )المستشفى (  النقؿ والتحويؿ الذي يجب أف يتـ

 .المستقبمة

أف يكوف جميع العامميف مف الفئات الطبية والتمريضية والصيدلة والخدمات الطبية المساعدة مجازيف  .43
زارة وحاصميف عمى إذف عمؿ خاص لمف هـ مف منسوبي الوزارات مع مراعاة أف مف حؽ الو   ،ومؤهميف لمعمؿ

 في أكثر مف مؤسسة.رفض أي موظؼ إف ثبت لديه أكثر مف تصريح عمؿ 

مع بيانات الوظيفة في المستشفى واالسـ ومحؿ  لمعمؿ السيرة الذاتية لمموظفيف المرشحيفارفاؽ اف يتـ  .44
عمى في ممؼ المناقصة تمهيدا لدراستها وتحميمها مف قبؿ المجنة الفنية والتعرؼ  والمؤهالت المطموبة  ،السكف

 مدى مطابقتها لمشروط المطموبة 

يحؽ لوزارة الصحة اإلعتراض عمى أي مف العامميف لدى مقدـ الخدمة وصرفه مف العمؿ دوف بياف  .45
 أياـ.  41األسباب مع إشعار المستشفى قبؿ تاريخ الصرؼ بمدة ال تقؿ عف 

ى والتي تـ اعتمادها مف االلتزاـ بتوفير العامميف المدونة أسماؤهـ في الكشوؼ التي قدمتها المستشف .46
 الوزارة.

ال يسمح ب لحاؽ أي موظؼ بالخدمة أثناء سرياف العقد إال بعد مخاطبة الوزارة بشأنه وتقديـ مؤهالته  .91
 لموزارة وموافقتها عمى ذلؾ. 

 المستشفى خالؿ مدة تنفيذ العقد أي حقوؽ أدبية أومالية عمى الوزارة.في ال يترتب ألي مف العامميف  .94
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) حسب آلية تصنيؼ األطباء في وزارة طبيب استشاري في اختصاص النساء والتوليد  ضرورة وجود .99
ويقود المرور الصباحي بالقسـ يكوف متفرغ لموظيفة عمى أف مؤهؿ ويعمؿ رئيسا لقسـ التوليد الصحة ( و 

 ويعمؿ استدعاء ثاف بالمستشفى. 
)لديه مؤهؿ طبيب أو مناوب صائي أو نائب أخ أخصائي تقديـ الخدمات الطبية لموالدة مف خالؿ طبيب .90

 .  ) حسب آلية تصنيؼ األطباء في وزارة الصحة( سنوات في المجاؿ( 2خبرة 

سنوات في  2أو نائب أخصائي أو طبيب مؤهؿ )لديه خبرة حديثي الوالدة أخصائي ضرورة وجود طبيب  .91
لتقديـ خدمة في الفترة الميمية( دقائؽ  41)مف البيت  قريب إستدعاءفي الفترة الصباحية والمسائية و المجاؿ( 

طب حديثي الوالدة لحاالت الوالدة القيصرية وحاالت حديثي الوالدة التي تحتاج لمرعاية بعد الوالدة العادية 
  واثبات ذلؾ عمى نموذج تقييـ حالة مولود جديد

حاالت الطارئة فقط ويستشنى مف ذلؾ ال في الفترة الصباحيةبعد جدولتها يتـ إجراء العمميات القيصرية  .92
 الواردة ادناج  والتي ال تنطبيؽ عميها دواعي عمؿ الوالدة القيصرية

 9)كوف أحدهـ قابمة مؤهمة ذات خبرة تمف طاقـ التمريض عمى مدار الساعة شرط أف  1وجود عدد  .93
الكادر ويشترط في ، لحاالت الوالدةلتقديـ الخدمات التمريضية عمميات وممرضة مسجمة سنة( وممرضة 

رئوي لممرضى و حديثي الوالدة وشروط وقواعد مكافحة العدوي وال يقمبالمعرفة بأصوؿ اإلنعاش  يمريضالت
 بالمستشفيات. 

لتقديـ خدمات التخدير في حاالت الوالدة القيصرية المجدولة تخدير مجاز ومؤهؿ أخصائي طبيب توفير  .94
الخدمة ويشترط  محيطيكوف مقيما في ويفضؿ أف في حاالت الطوارئ  دقائؽ 41خالؿ ج ؤ استدعامع امكانية 

قبؿ تخدير أي مريض أخذ موافقته عمى التخدير وفحصه ومراجعة ممفه الطبي ومراجعة جهاز التخدير قبؿ كؿ 
 استعماؿ وفقا لقواعد السالمة لكؿ جهاز كذلؾ التقيد بنموذج االقرار المسبؽ لمعمميات الجراحية والتخدير.  

عمى مدار هميف لتقديـ خدمات المختبر وبنؾ الدـ في مختبر مجهز ومجاز مجازيف ومؤ مختبر  فنييتوفير  .95
 الساعة بنظاـ المناوبة في المستشفى 

يتـ مراعاة السياسات العامة بخصوص حفظ الدـ ومشتقاته وقواعد إعطاء الدـ وكيفية تشخيص  .96
 المضاعفات والتعامؿ معها.

مستشفى والمرضى عمى مدار الساعة بوجود ة ألقساـ التقديـ خدمات الصيدلتوفير صيدلي قانوني ل .01
 بنظاـ يضمف توفير األدوية عمى مدار الساعة حسب األصوؿ.صيدلي قانوني في الفترة الصباحية 

 . لتقديـ خدمات النظافة والفندقة مدار الساعةاألقؿ عمى وجود عاممة نظافة عمى  .04

 ة وصورة شخصية.تعريؼ مع االسـ بالم ة العربيبطاقة بوضع  فالعاممويمتـز كافة  .09
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 والصحية ةالطبي تدخالتبروتوكوالت ال
أف جميع العامميف والتأكد مف ، المعتمدة وطنياً  ضرورة أف تتقيد المستشفى ببروتوكوالت العمؿ الطبي والصحي

 .تزاـ بها ومتابعة ذلؾ بشكؿ دوريللديها عمى دراية وخبرة بهذج البروتوكوالت مع الزاـ جميع العامميف باال 
 .ـرتوجراامنة المعتمدة في وزارة الصحة بما في ذلؾ نموذج البة التقيد ببروتوكوالت الوالدة اآلضرور  .0

 ضرورة التقيد ببروتوكوالت انعاش حديثي الوالدة المعتمدة في وزارة الصحة. .2

 ضرورة التقيد ببروتوكوالت التخمص اآلمف مف النفايات الطبية المعتمدة في وزارة الصحة .3

منػػة لجميػػع حػػاالت الػػوالدة )القيصػػرية( و المعتمػػدة فػػي وزارة د بعمػػؿ قػػوائـ التحقػػؽ لمجراحػػة اآليػػضػػرورة التق .4
   الصحة ومنظمة الصحة العالمية

 ضرورة التقيد بسياسات  نقؿ الدـ المعتمدة في وزارة الصحة. .5

   لصحةالمعتمدة في وزارة ا مكافحة العدوى في أقساـ العمميات والوالدة ضرورة التقيد ببروتوكوالت .6

 مع استخداـ نموذج اإلحالة المعتمد مف الوزارة  لألـ اإلحالة اآلمنة بآليةضرورة التقيد  .7

 مع استخداـ نموذج اإلحالة المعتمد مف الوزارة  ضرورة التقيد بآلية اإلحالة اآلمنة لألطفاؿ حديثي الوالدة  .8

 السجالت والممفات الطبية

دة يتضػمف بيانػات المريضػة الشخصػية وتشػخيص حالتهػػا االحتفػاظ بسػجؿ خػاص بالمواليػد فػي غرفػة الػػوال .4
 عند الوصوؿ و الطبيب الذي عايف الحالة وقرار الطبيب والتمريض الذي استقبؿ الحالة ونوع الوالدة.

الدخوؿ والسػف ونػوع العمميػة ونػوع  ممؼالعمميات يشمؿ اسـ المريض ورقـ  ل رفةاالحتفاظ بسجؿ عمميات  .9
اح المسػػاعد وطبيػػب التخػػدير والممرضػػة المسػػاعدة وسػػاعة بػػدء العمميػػة وانتهائهػػا التخػػدير واسػػـ الجػػراح والجػػر 

 .ودواعي إجراء العممية والعينة التي سحبت واسـ مف استممها

والمعتمػدة مػف وزارة الصػحة المتعارؼ عميها االحتفاظ بممؼ طبي متكامؿ وموحد لكؿ مريض عمى النماذج  .0
خيص عنػػد الػػدخوؿ والفحػػص الطبػػي وخطػػة العػػالج ومتابعػػات عمػػى اف يضػػـ كػػؿ ممػػؼ تعريػػؼ بػػالمريض والتشػػ

 الطبيب وأوامرج ومتابعات التمريض ومالحظاته وأوامر الفحوصات الطبية وممخص الخروج.

عمػػى المستشػػفى تطبيػػؽ سياسػػة واضػػحة لمحفػػاظ عمػػى سػػرية بيانػػات المرضػػى ومراعػػاة الضػػوابط المنظمػػة  .1
الفترة الالزمة لحفظ المسػتندات وآليػة الػتخمص منهػا وفػؽ سياسػة لالطالع عمى البيانات في الحاالت القانونية و 

 الوزارة ولوائحها المنظمة.

 التدخالت الطبية:
   Normal Vaginal Deliveryالطبيعية : إجراءات الوالدة

 )الطمؽ الصناعي( الوالدة المهبمية تعتبر والدة طبيعية واف تـ استخداـ محفزات الوالدة .4

 غرفة والدة بالتجهيزات القياسية لخدمة األـ والمولود.تتـ في المكاف المخصص  .9

وبمسػاعدة قابمػة سػنوات  2ذو خبػرة  أو نائب أخصائي أو طبيب تتـ مباشرة الوالدة مف قبؿ طبيب أخصائي .0
 أو ممرضة.

 يتـ إجراء الفحوصات الطبية )موجات صوتية/ تخطيط الجنيف ( وفحوصات مخبرية ضرورية لممريضة. .1

 partogramتمريض واألطباء طواؿ مدة الوالدة مع التدويف عمى النماذج المتعددة.متابعة مف قبؿ ال .2

 عمؿ أي إجراء عالجي مناسب لحالة المريضة إف تطمب األمر ذلؾ. .3
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 استخداـ األدوية يكوف وفؽ معايير وبروتوكوالت عمؿ الوزارة. .4

 بممؼ األـ حسب بروتوكوؿ حفظ وتداوؿ المستندات بالوزارة. ظاالحتفا .5

بقى األـ والمولود في المستشفى بعد الػوالدة لمػدة ال تقػؿ عػف سػت سػاعات مػع تخصػيص سػرير لػألـ أف ت .6
 .مدة أطوؿ بقاءها ومهد لممولود إال إذا رأى الطبيب 

 ممخص خروج معتمد مف قبؿ الطبيب األخصائي حسب األصوؿ المهنية المتعارؼ عميها.عمؿ  .41

    Caesarean Deliveryالوالدة القيصرية:
 بقرار وحضور طبيب أخصائي فما فوؽ.تتـ  .4

 تػػيفأكثػػر مػػف عمميأجػػري لهػػا مشػػيمة واطئػػة أو التػػي لػػديها  ال يجػػوز إجػػراء عمميػػات قيصػػرية لمحػػاالت .9
 .تيفسابق تيفقيصري

 تجرى الفحوصات الطبية واإلشعاعية الالزمة قبؿ إجراء العممية. .0

 صصة قبؿ العممية.عمى النماذج المخ كتابيا هاولي أمر المريضة أو يتـ أخذ موافقة  .1

 ومجاز يكوف التخدير بواسطة طبيب تخدير مؤهؿ .2

 ال يسمح في أي حاؿ لفني تخدير أف يباشر عممية التخدير في غياب طبيب التخدير. .3

وضػمه لممػؼ   (Operative Notes)( وتقريػر الجراحػة Anesthesia reportإعػداد تقريػر التخػدير ) .4
 المريضة.

ة )القيصػرية( و المعتمػدة فػي وزارة دلمجراحػة االمنػة لجميػع حػاالت الػوال ضرورة التقيد بعمػؿ قػوائـ التحقػؽ .5
 .(9الصحة )ممحؽ رقـ

بعػػد انتهػػاء  أربػػع وعشػػريف سػػاعة كحػػد أدنػػىتبقػػى األـ والمولػػود فػػي القسػػـ الػػداخمي فػػي المستشػػفى لمػػدة  .6
 .العممية واإلفاقة مع تخصيص سرير لالـ ومهد لممولود

يمكػف أف تبقػى  وتعامػؿ معهػا مػف قبػؿ الفريػؽ العامػؿ بالمستشػفى في حاؿ حػدوث أي مضػاعفات يمكػف ال .41
 المريضة مدة أطوؿ مف ذلؾ وحسبما يقررج الطبيب المعالج.

 عمؿ ممخص خروج معتمد مف قبؿ الطبيب األخصائي حسب األصوؿ المهنية المتعارؼ عميها. .44
 وتحتاج قيصرية( ) لمحالة التي تكوف والدة طبيعيةالطارئة دواعي اجراء العمميات القيصرية

 منتظمة. انقباضات رحـساعات مع وجود  1تأخر توسع الرحـ )تقدـ الوالدة( لمدة  .4

   .حدوث ضائقة )تعب( جنينية أثناء الوالدة .9

 حدوث نزيؼ أثناء الوالدة يهدد حياة األـ أو الجنيف) إنفصاؿ مشيمي أو إنفجار رحمي(. .0

 عدـ تقدـ الوالدة لكبر حجـ الجنيف. .1

 ير طبيعي أثناء الوالدة )مجيء وجهي أو إستمقاء عرضي(إكتشاؼ مجيء غ .2

 حدوث سقوط لمحبؿ السري في قناة الوالدة. .3
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  Dilatation And Curettage: بعد اإلجهاض التوسيع والكحت
 تتـ بقرار وحضور طبيب أخصائي فما فوؽ. .4

 .قتيفاببعمميتيف قيصريتيف سقد ولدت كانت الحاالت التي تستثنى  .9

 ات الطبية واإلشعاعية الالزمة قبؿ إجراء العممية.تجرى الفحوص .0

 عمى النماذج المخصصة قبؿ العممية. كتابياً  هاولي أمر المريضة أو يتـ أخذ موافقة  .1

فػػي غرفػػة و  يكػػوف التخػػدير بواسػػطة طبيػػب تخػػديرتػػتـ عمميػػة التوسػػيع والكحػػت تحػػت التخػػدير الكمػػي و  أف .2
 .العمميات

وضػمه لممػؼ  (Operative Notes( وتقريػر الجراحػة )Anesthesia reportإعػداد تقريػر التخػدير ) .3
 المريضة.

مػا  بعػد العمميػة بحػد ادنػى سػاعات ةثالثػتبقى المريضة في القسـ الداخمي في المستشفى لمدة ال تقؿ عف  .4
 .لـ يحدث مضاعفات

 عمؿ ممخص خروج معتمد مف قبؿ الطبيب األخصائي حسب األصوؿ المهنية المتعارؼ عميها. .5

 ؿ الخطرحاالت الحم
اليجوز التعامؿ مع حاالت الحمؿ الخطر الواردة في الئحة تعريؼ حاالت الحمػؿ الخطػر المعتمػدة فػي وزارة  .6

 .(، ويتـ إحالتها لمستشفى الشفاء الطبي --رقـ ممحؽ الصحة )
 نقؿ الدـ اآلمف

زي(  وفػي عمى المستشفى عمؿ ترتيبات واضحة لتوفير الدـ مف خالؿ طػرؼ ثالػث )جمعيػة بنػؾ الػدـ المركػ .4
 حدود ما يسمح به طبيعة العمؿ والخدمة المراد شراؤها.

عمى إدارة المستشفى تطبيػؽ سياسػة واضػحة ومعمومػة لمعػامميف فيهػا مػف حيػث شػروط نقػؿ و حفػظ وتخػزيف  .2
وحػػدات الػػدـ ومشػػتقاته وشػػروط اعطائهػػا وكيفيػػة تشػػخيص المضػػاعفات التػػي تقػػع وكيفيػػة التعامػػؿ معهػػا 

 الدـ ومشتقاته المعموؿ به في وزارة الصحةحسب بروتوكوؿ حفظ ونقؿ 

 نظاـ اإلحالة

 االلتزاـ بسياسة الوزارة في التحويؿ بيف المستشفيات عمى النحو التالي:

 إحالة المواليد الجدد:
المحولػة والجهػة المرسػؿ نموذج تحويؿ مستوفي الشػروط ويتنػاوؿ تعريػؼ المػريض المحػوؿ والجهػة تعبئة  .4

اتخاذهػػا مػػع بيػػاف كافػػة اإلجػػراءات العالجيػػة  ة واإلجػػراء/ اإلجػػراءات المطمػػوببيػػوحالتػػه الط لهػػا المولػػود
   .والدوائية التي أجريت له قبؿ التحويؿ وأثناء النقؿ

 .مف وزارة الصحة نموذج تحويؿ حديثي الوالدة المعتمديستخدـ  .9

دقػات القمػب راقبػة مبعػد اسػتقرار الحالػة مػزودة بجهػاز  حاضنة متنقمةبسيارة إسعاؼ( و ب) نقؿ آمف لممولود .0
واسػػطوانة أكسػػجيف وحقيبػػة طػػوارئ إنعػػاش لحػػديثي الػػوالدة  (Pulse Oxymeterونسػػبة األكسػػجيف )

 .وضرورة عمؿ فحص سكر قبؿ نقؿ الحالة

 مرافقة طبية أو تمريضية أو كميهما حسب الحالة. .1
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 الحاالت توجه إلى مستشفى النصر لألطفاؿ مف خالؿ التنسيؽ المسبؽ مع القسـ هناؾ. .2

 

 إحالة المرضى مف النساء الحوامؿ أو بعد الوالدة:
نموذج تحويؿ مستوفي الشػروط ويتنػاوؿ تعريػؼ المػريض المحػوؿ والجهػة المحولػة والجهػة المرسػؿ تعبئة  .4

اتخاذهػػا مػػع بيػػاف كافػػة اإلجػػراءات العالجيػػة  بيػػة واإلجػػراء/ اإلجػػراءات المطمػػوبلهػػا المػػريض وحالتػػه الط
 التحويؿ وأثناء النقؿ إف وجدت. والدوائية التي أجريت له قبؿ

 .يستخدـ نموذج تحويؿ األمهات المعتمد مف وزارة الصحة  .9

 )سيارة إسعاؼ( مع لواـز اإلسعاؼ والعالج أثناء النقؿ. لألـنقؿ آمف  .0

 مرافقة طبية أو تمريضية أو كميهما حسب الحالة. .1

 هناؾ.الحاالت توجه إلى مستشفى الشفاء مف خالؿ التنسيؽ المسبؽ مع القسـ  .2

 الرقابة آليات
وفػي  أو أي لجػاف تشػكمها الػوزارة لهػذا ال ػرضو فرؽ التفتيش التعاوف مع الوزارة خاصة الجهات الرقابية  .4

 أي وقت.

رفػػع تقريػػر إحصػػائي بعػػدد الحػػاالت التػػي تػػـ التعامػػؿ معهػػا فػػي المستشػػفى بالبيانػػات وعمػػى النمػػاذج التػػي  .9
لطبػي بالمستشػفى ويتضػمف كشػفا بحػاالت الػوالدة القيصػرية تحددها الوزارة يكوف معتمػدا مػف قبػؿ المػدير ا

بمػػا فيهػػا رقػػـ السػػجؿ الطبػػي والعمػػر وترتيػػب الحمػػؿ والػػوالدة والػػدواعي الطبيػػة ونػػوع القيصػػرية طارئػػة اـ 
مجدولػػة والطبيػػب الػػذي احػػاؿ المريضػػة وفريػػؽ الجراحػػة والتخػػدير والتمػػريض العػػامميف بالعمميػػة وتػػاريخ 

 وساعة العممية.

عػدد  الػوالدة الػذيف حصػمت لهػـ مضػاعفات أثنػاء الػوالدة، ويتضػمف ياألطفػاؿ حػديثشػهري عػف ير رفع تقر  .0
االطفاؿ حديثي الوالدة وعدد االطفاؿ المحوليف وجهة التحويؿ والمضاعفات التي حصمت لهـ وعػدد االطفػاؿ 

 المستشفىوعمى النماذج التي تحددها الوزارة يكوف معتمدا مف قبؿ المدير الطبي ب الذيف توفوا،

رفػػع تقريػػر شػػهري عػػف األمهػػات الالتػػي حصػػمت معهػػف مضػػاعفات أثنػػاء الػػوالدة، ويشػػمؿ عػػدد األمهػػات   .1
المحوالت وجهة التحويؿ والمضاعفات التي حصمت لهـ وعدد األمهات الالتي  تػوفيف، وعمػى النمػاذج التػي 

 تحددها الوزارة يكوف معتمدا مف قبؿ المدير الطبي بالمستشفى

 .أي مف العامميف في تقديـ الخدمة مقابمة وسؤاؿ .2

 .وبالطرؽ المختمفة رضى المرضى عف الخدمة المقدمة لهـ استقصاءجراءتقـو فرؽ الوزارة با .3

 .قدـ لموزارةفي المستشفى أو التى ت مراقبة آلية الشكاوي وكيفية التعامؿ معها .4

 شروط عامة:
د بشػروط ديػواف المػوظفيف فيمػا يخػص شػروط التقيد بتعميمات الوزارة بخصوص التعاقد مع العػامميف والتقيػ .4

 التصريح بالعمؿ الخاص لمنسوبي وزارة الصحة.

التقيد بسياسة وتعميمػات الػوزارة فػي اإلبػالغ عػف المواليػد والوفيػات واألمػراض المعديػة وغيػر المعديػة عمػى  .9
 النماذج المحددة لذلؾ وبالطرؽ المعموؿ بها.
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تضػمف سػالمة المرضػى وعػدـ تعرضػهـ أليػة مخػاطر مػف أي نػوع اتخاذ كافة اإلجػراءات واالحتياطػات التػي  .0
 أثناء وجودهـ بالمستشفى.

االلتزاـ بسياسة الوزارة في تقرير الرضاعة الطبيعية بما في ذلؾ تشجيع الرضاعة الطبيعيػة وتقييػد التػرويج  .1
ريح وخػاص وفؽ الضوابط التي تحددها الػوزارة مػع ضػرورة تػوفير مكػاف مػلبدائؿ حميب األـ في المستشفى 

 لمرضاعة الطبيعية.

االلتزاـ بسياسة الوزارة في استخداـ األدوية وفؽ بروتوكػوالت الػوزارة المعتمػدة ومراعػاة أي تعػديؿ يبمػغ فػي  .2
 هذا الصدد.

عػدد الحػاالت المشػتراة منهػا بنػاءا عمػى مؤشػرات المراضػة والوفيػات ض يخفػتيحؽ لوزارة الصحة زيػادة أو  .3
 الواردة بخصوص تقديـ الخدمة  مف لجنة المتابعة والمراقبة لمطفؿ واالـ معا والتقارير 

عػػات فػػي حػػاؿ عػػدـ التػػزاـ المستشػػفى بكافػػة الشػػروط الػػواردة فػػي المناقصػػة تتحمػػؿ المستشػػفى كافػػة التب  .4
القانونية والمالية واالدبية ) والتي سيتـ تقديرها حسبما ترتئي لجنة متابعة خدمات التوليػد الخاصػة بػالوزارة 

 وحسب االصوؿ( في حينه 

تتحمػؿ المستشػفى المستشػفى كافػة التبعػات القانونيػة والماليػة  ثبوت حدوث خطا طبػي او اهمػاؿ في حاؿ  .5
واالدبية) والتي سيتـ تقديرها حسبما ترتئي لجنة متابعة خدمات التوليد الخاصة بػالوزارة فػي حينػه  وحسػب 

 االصوؿ(
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 قائمة الخدمات واألسعار
 سعر الوحدة بالشيكؿ المبيت الخدمة ـ

 الوالدة الطبيعية لحاالت الحمؿ غير الخطر 4
ساعات بحد  3

 ادنى
 

 )المرة الثانية فقط(الوالدة القيصرية  9
ساعة بحد  91

 ادنى
 

 عمميات التوسيع والكحت 0
ساعات بحد  0

 ادنى
 

 قتيف مف عمميات الكحت والتوسيع.تستثنى الحاالت التى ولدت بعمميتيف قيصريتيف ساب  -4مالحظة// 
 تستثنى الحاالت التى ولدت بعمميتيف قيصريتيف سابقتيف مف عمميات الوالدة القيصرية -9        
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
تي ممثاًل عف ................... بصف هوية رقـ .........................أقر أنا الموقع أدناج 

 بالتػػالي:ػ ..................................... مستشفى
مف شروط عامة  9146/ 41.   بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائؽ العطاء المطروح رقـ 4

 وخاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .
ي ساري المفعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستيف يوما .   كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ من9

 مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.
.  وكذلؾ ألتـز بتوريد األصناؼ المحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعالج والتي يتـ طمبها    مف 0

ريد عمى أف تكوف قبؿ وزارة الصحة خالؿ ثالثيف يوما وذلًؾ مف تاريخ توقيع العقد واستالـ أوامر التو 
 تمؾ األصناؼ الموردة مف قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.

 وهذا إقرار وتعهد مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أي ض ط أو إكراج .     
 

 
 ..............................اسػـ المنػػاقػػص :                                 

 ..............................رقـ المشت ؿ المرخص :                                 
 .....................................العػنػػػواف :                                 

 .....................................رقػـ الهاتػؼ :                                 
  ......................................رقػـ الفاكس :                                     

 .......................................التاريػػػخ :                                 
 التوقيع والختـ .......................................

 


