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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 7107/ 59رقم  عطاء 
لصالح وزارة  شراء خدمة التوليد تعمف وزارة المالية / لجنة العطػػاءات المركػػزية عف طرح عطاء حكومي 

 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء. ) خاصة بحافظة غزة والشماؿ( الصحة
ة رسػػميًا وترغػػب فػي المشػػاركة فػػي ذات االختصػػاص والمسػجم المستشػػفيات الخاصػة او المؤسسػػات فعمػ  

هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة لمواـز العامة ػ الرماؿ برج الوليد الطػابؽ اررضػي بػال رب 
مف إشارة مرور الطيراف في غزة خالؿ أوقػات الػدواـ الرسػمي مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػ  كراسػة المواصػفات 

 شيكؿ غير مستردة تورد إل  خزينة وزارة المالية. (033ووثائؽ العطاء م ابؿ دفع مبمغ )
وزارة المػػواـز  آخػر موعػد ل بػوؿ عػروض ارسػػعار بػالظرؼ المختػـو فػي صػػندوؽ العطػاءات بػاإلدارة العامػة

وتفػػػػتح    61/30/2362الموافػػػػؽ  الثالثػػػػاءعشػػػػر مػػػػف ظ ػػػػر يػػػػـو  الحاديػػػػةالسػػػػاعة الماليػػػػة فػػػػي غػػػػػزة هػػػػو 
 ي نفس الزماف والمكاف .المظاريؼ بحضور ممثمي المتناقصيف ف

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عم  مف يرسو عميه العطاء.6
البنػػؾ الػػوطني  او سػػند دفػػع صػػادر مػػف بنػػؾ  يجػػب إرفػػاؽ كفالػػة بنكيػػة أو شػػيؾ بنكػػي صػػادريف مػػف  .2

مػػػػف آخػػػػر موعػػػػد لت ػػػػديـ  يومػػػػاً  تسػػػػعيف" كتػػػػ ميف دخػػػػوؿ سػػػػاري المفعػػػػوؿ لمػػػػدة دوالر  6333البريػػػػد ب يمػػػػة 
 العروض.

 . ت دـ ارسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.0
 . لجنة العطاءات غير ممزمة ب بوؿ أقؿ ارسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عم  الكراسة يرج  مراجعة موقع الوزارة 0
 .2324013-2321443ار هاتؼ رقـ : . لممراجعة واالستفس1
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

عرضػػه وأسػػعارى عمػػ  الجػػداوؿ والنمػػاذج والوثػػائؽ المرف ػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد أف ي ػػرأ هػػذى  المتع ػػديعػػد  .6
وي ػدم ا ضػمف العػرض كاممػة الوثائؽ ويتف ـ جميػع مػا ورد في ػا ويخػتـ ويوقػع كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء 

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

عمػ  أف يشػمؿ السػػعر رسػـو الجمػارؾ والضػػريبة المضػافة وجميػع الرسػػـو  بالشػػيكؿتكتػب أسػعار العطػاء  .2
 والمصاريؼ ارخرى.

زرؽ أو ارسػػػود ف ػػػط ويحظػػػر المحػػػو أو التعػػػديؿ أو عرضػػػه مطبوعػػػًا أو مكتوبػػػًا بػػػالحبر ار المتع ػػػديعػػػد  .0
الشػػطب أو اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػػف هػػذا ال بيػػؿ يوضػػع عميػػه خطػػيف متػػوازييف بػػػالحبر 

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر ارزرؽ أو ارسود ويوقع بجانبه مف قبؿ مف أجرى التصويب. رارحم

ة مع ت ميف دخوؿ العطاء في مغمػؼ مغمػؽ بكحكػاـ ويكتػب عرضه مرف ًا به الوثائؽ المطموب المتع دي دـ  .4
وكػذلؾ اسػمه وعنوانػه   59/7107 لممناقصة رقم لصالح وزارة الصحة شراء خدمة التوليد عطاء عميه 

بالكامؿ ورقـ ال اتؼ والفاكس ورقـ صندوؽ البريػد الخاصػيف بػه لترسػؿ إليػه المكاتبػات المتعم ػة بالعطػػاء 
لعامػة لمػػواـز / وزارة الماليػة خطيػػًا بػ ي تغييػػر أو تعػديؿ فػػي عنوانػه وعميػػه أف يكتػػب وعميػه تبميػػػػغ اإلدارة ا

أيضػًا اسػػـ الػدائرة التػػي طرحػت العطػػاء وعنوان ػػا وبخػالؼ ذلػػؾ يحػؽ لمجنػػة العطػاءات أف ت مػػؿ العػػرض 
 الم دـ منه.

مػػة يػػودع العػػرض مػػف قبػػؿ المنػػاقص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المخصػػص ل ػػذا الغػػرض لػػدى اإلدارة العا .0
لمػػػواـز بمجمػػػع الػػػوزارات الحكوميػػػة الجديػػػد قبػػػؿ انت ػػػاء المػػػدة المحػػػددة لػػػذلؾ وكػػػؿ عػػػرض ال يػػػودع  فػػػي 

 صندوؽ العطاءات قبؿ آخر موعد لت ديـ العروض ال ينظر فيه ويعاد إل  مصدرى مغم ًا .

مػػا مػػف يو  43بػػ ف يب ػػ  العػػرض الم ػػدـ منػػه نافػػذ المفعػػوؿ وال يجػػوز لػػه الرجػػوع عنػػه لمػػدة  المتع ػػديمتػػـز  .1
 تاريخ آخر موعد لت ديـ العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
مػع عرضػه ) خاصػة إذا كػاف يشػارؾ روؿ مػرة ( الشػ ادات والوثػائؽ المطموبػة منػه وهػي  المتع ػديرفؽ   .6

 عم  النحو التالي:
  المؤسسػػػػػة ذات  او  لممستشػػػػفصػػػػورة مصػػػػدقة عػػػػف شػػػػػ ادة مزاولػػػػة الم نػػػػة وكػػػػذلؾ السػػػػػيرة الذاتيػػػػة

 .االختصاص  
  لممستشف  او المؤسسةترخيص وزارة الصحة. 

 .ش ادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة ال يمة المضافة 

 كشؼ تفصيمي بال يكؿ اإلداري والطبي لمعامميف في المستشف  أف يرفؽ بعرضه  المتع دعم   .2

  ا ويرى أن ا ضرورية  لتوضيح عرضه.أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بكضافت لممتع ديحؽ  .0
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  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

أف يرفػؽ بعرضػػه سػند دفػع معتمػد صػػادر مػف بنػؾ البريػد التػػابع لػوزارة االتصػاالت وتكنولوجيػػا  المتع ػديمتػـز 
طة الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة المعمومػػػات أو عمػػػ  شػػػكؿ كفالػػػة أو شػػػيؾ بنكػػػي صػػػادر مػػػف بنػػػؾ يتعامػػػؿ مػػػع السػػػم

مػػف  شــهور 3" كتــأمين دخــول " ســاري الممعــول لمــدة  دوالر0111ومواف ػػة وزارة الماليػػة عمػػ  ذلػػؾ بمبمػػغ 
، عمػػ  أف تعػػاد ت مينػػات تػػاريخ فػػتح المظػػاريؼ وال ينظػػر فػػي أي عػػرض غيػػر معػػزز بتػػ ميف دخػػوؿ العطػػاء 

ي ـ العطػاء بعػد مػدة أسػبوعيف مػف تػػاريخ الػذي لػػـ يحػاؿ عمػ المتع ػديفالػدخوؿ فػي العطػاء إلػ  م ػدمي ا مػف 
 آخر موعد لت ديـ العروض، وكذلؾ لمف أحيؿ عمي ـ العطاء بعد أف ي وموا بت ديـ ت ميف حسف التنفيذ.

 تأمين حسن التنميذ :  .7

طػػػاء المحػػػاؿ عميػػػه الفػػػائز بالعطػػػاء أو بػػػ ي جػػػزء مػػػف بنػػػودى بت ػػػديـ تػػػ ميف حسػػػف التنفيػػػذ لمع المتع ػػػديمتػػػـز 
وذلػؾ عمػ  شػكؿ سػند دفػع معتمػد صػادر مػف  ال غيـردوالر أالف  خمسةفقط  والر امريكيد ($5111)ب يمػة

يـو مف تػاريخ تبميغػه ب ػرار إحالػة العطػاء عميػه مػف قبػؿ اإلدارة العامػة  60بنؾ البريد حسب ارصوؿ خالؿ 
ف التنفيػذ ، ويعاد تػ ميف حسػ سنة ميالدية كاممة طوال فترة العقد وهي لمواـز عم  أف يكوف ساري المفعوؿ 

إلػػ  المتع ػػد بعػػد تنفيػػذ كافػػة االلتزامػػات المترتبػػة عميػػه بموجػػب طمػػب خطػػي ت دمػػه الػػدائرة المسػػتفيدة لػػإلدارة 
 العامة لمواـز باإلفراج عف الت ميف )حيث يتـ إصدار شيؾ ب يمة الكفالة مف وزارة المالية(.

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
ير عػػاـ المػػواـز العامػػة لجنػػة فػػتح مظػػاريؼ العطػػاء وت ػػـو هػػذى المجنػػة بفػػتح العطػػاءات بحضػػور يشػػكؿ مػػد 

 -أو ممثمي ـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: المتع ديف
 إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػه يضػع رئػيس المجنػة عميػه - أ

وعمػػػ  مظروفػػػه رقمػػػًا مسمسػػػاًل عمػػػ  هيئػػػة كسػػػر اعتيػػػادي بسػػػطه رقػػػـ العطػػػاء وم امػػػه عػػػدد العطػػػاءات 
 الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترقيـ اروراؽ المرف ة مع العطاء وا 

قػػراءة اسػػـ م ػػدـ العطػػاء وارسػػعار وقيمػػة التػػ ميف االبتػػدائي الم ػػدـ مػػف كػػؿ منػػاقص وذلػػؾ بحضػػور   - ت
 أو ممثمي ـ. المتع ديف

مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػع ارعضػػاء الحاضػػريف عمػػ  العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورقػػة مػػف أوراقػػه التوقيػػع  - ث
 وكذلؾ عم  محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة ارشػػخاص أو الج ػػات الػػذيف تتكػػوف مػػن ـ المجنػػة الفنيػػة التػػي ت ػػـو بدراسػػة 

أخػذ لعروض مف النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دـ توصػيات ا المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد ا
 -المعايير التالية في االعتبار:
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 ال ينظر في أي عرض غير معزز بت ميف دخوؿ العطاء.  - أ

اـز المطموبػة عمػ  تدرس العػروض مػف الناحيػة الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وف ػًا لمواصػفات المػو    - ب
جػػػدوؿ يعػػػد ل ػػػذى الغايػػػة، وتخضػػػع كافػػػة العػػػروض لػػػنفس المعػػػايير مػػػف حيػػػث التػػػزاـ المنػػػاقص بعرضػػػه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

مػف النػاحيتيف الماليػة والفنيػة وم درتػه عمػ  الوفػاء بالتزامػات العطػاء  المتع ػديؤخذ بعيف االعتبار كفاءة   - ت
الػذي  المتع ػدي دم ا أو الخدمة التي يوفرها ر، ولمجنة اسػتبعاد عػرض والتس يالت التي الطبية وسمعته 

 ال تتوفر فيه كؿ أو بعض هذى المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص ارسعار ثـ الذي يميه حت  تتـ دراسة العروض الم دمة.  - ث

ة باإلحالػػػة عمػػػ  م ػػػدـ إذا تػػوافرت فػػػي العػػػرض كافػػػة الشػػروط والمواصػػػفات والجػػػودة توصػػػي المجنػػة الفنيػػػ - ج
بػالرغـ  لنفص الخدمة أرخص ارسعار و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عم  أكثر مف مورد 

 مف اختالؼ ارسعار.

فػػي حالػػة عػػدـ تػػوافر المتطمبػػات فػػي العػػرض الػػذي يتضػػمف أرخػػص ارسػػعار تنت ػػؿ الدراسػػة إلػػ  العػػرض  - ح
تتػوافر فيػه المتطمبػات لإلحالػة عمػ  أف تبػيف أسػباب الذي يميػه بالسػعر إلػ  أف تصػؿ إلػ  العػرض الػذي 

 استبعاد العروض اررخص بشكؿ واضح.

الذي يتضمف عرضه ميزات  المتع دإذا تساوت المواصفات وارسعار والشروط والجودة المطموبة يفضؿ  - خ
 .وعدد سنوات الخبرة في المجاؿ  إضافية

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
الػذي أحيػؿ عميػه العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات الع ػد الخػاص ب ػرار اإلحالػة وتوقيػع االتفاقيػة  عم  المتع ػد .6

 وما يمح  ا مف أوراؽ ومستندات بما في ا )أوامر الشراء(.
حسػػب االصػػوؿ المتبعػػة فػػي  التزاماتػػهبػػاف ي ػػـو بتنفيػػذ  يمتػػـز المتع ػػد مػػف تػػاريخ اسػػتالمه رمػػر التوريػػد .2

 . تحويؿ الحاالت مف وزارة الصحة

ال يجوز لممتع د أف يتنازؿ ري شػخص آخػر عػف كػؿ أو أي جػزء مػف الع ػد دوف الحصػوؿ عمػ   إذف  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء مف وزارة الصحة ومواف ة  خطي 

أو المورد الرجوع عمػ  لجنػة العطػاءات بػ ي خسػارة أو ضػرر ناشػد عػف ت ػديـ عرضػه  لممتع دال يحؽ  .4
ة العطػاءات كػؿ العػروض الم دمػة إلي ػا أو إذا لػـ تحػؿ العطػاء عمػ  م ػدـ أقػؿ في حالػة إذا مػا رفضػت لجنػ

 ارسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر ارسباب.

وف ػػًا لممواصػػفات والشػػروط المتفػػؽ عمي ػػا والػػواردة فػػي قػػرار اإلحالػػة وكػػذلؾ المتع ػػد بت ػػديـ الخدمػػة يمتػػـز  .5
بيعيػػػة االمنػػػة والػػػوالدة ال يصػػػرية فػػػور مػػػف وزارة الصػػػحة فػػػي حػػػاالت الػػػوالدة الط المعتمػػػد كػػػوؿ الطبػػػي البرتو 

 حالة شهريا كحد اقصى.( 751وصوؿ المريضة وعم  مدار الساعة ولعدد )
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% من اجمالي حاالت التوليد المذكورة فـي 01عدد حاالت الوالدة القيصرية يكون بنسبة  .6
 البند السابق شهريا 

)مـدني تـامين صـحي سـاري الممعـول فقطالتى تحمل المتعهد بتقديم الخدمة لجميع حاالت الوالدة يمتزم  .7
المتبعـة فـي  واإلجراءاتحسب البروتوكول   وعسكري لمنطقة غزة ومدني فقط لمنطقة شمال غزة(

 لتالي:كا عمى ان يساهم المريض بنسبة من الرسوم المقررة يتم حسمها من السعر المتمق عميه الصحةوزارة 

نسبة مساهمة المريض بالشيكل محسومة من  المبيت الخدمة ـ
 السعر المتمق عميه

 )خمسون(شيكل فقط  51 ليمة مبيت واحدة الوالدة الطبيعية لحاالت الحمل غير الخطر 0

7 
قيصريات  3القيصرية لحاالت لحد الوالدة 

 (شيكل فقط )مئتان 711 ليالي مبيت 4 سابقة فما دون

 --- ليمة مبيت واحدة التوسيع والكحتعمميات  3
 

 يمتزم المتعهد بتقديم الخدمة لجميع حاالت الوالدة عمى ان ال تكون من حاالت الحمل الخطر. .8

يمتزم المتعهـد باسـتقبال الحـاالت المرضـية المحالـة لـه عمـى ان تكـون تابعـة لمنطقـة سـكناها وفقـا لمبطاقـة الشخصـية  .9
 خاص بالمتعهد.لممنطقة السكنية لممركز الصحي ال

 سادسا:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنميذ أو عدم قيامه به:ـ
: إذا نكؿ المتع د عف تنفيػذ التزاماتػه يحػؽ لمػدير عػاـ دائػرة المػواـز العامػة  الشراء عمى حساب المتعهد .6

لمواصػػفات مػػف أي مصػػدر آخػػر عمػػ  إصػػدار ال ػػرار بشػػراء المػػواـز الممتػػـز ب ػػا المتع ػػد بػػنفس الخصػػائص وا
حساب هذا المتع د ونف ته مع تحميمه فروؽ ارسعار والنف ات اإلضافية وأية خسائر أو مصاريؼ أو عطػؿ 
أو ضػػػرر يمحػػػػؽ بالػػػػدائرة المسػػػتفيدة أو دائػػػػرة المػػػػواـز العامػػػة دوف الحاجػػػػة إلػػػػ  أي إنػػػذار وال يحػػػػؽ لممتع ػػػػد 

 االعتراض عم  ذلؾ.
: وهنػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات ذي يخـل بالتزاماتـه أو غلءـاء العقـد المبـرم معـهال المتعهد استبعاد عرض .2

التػػي أحالػػت العطػػاء اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة بحػػؽ المتع ػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ مصػػادرة قيمػػة التػػ ميف الم ػػدـ مػػف 
 ويعتبػػػر المبمػػػغ فػػػي هػػػذى الحالػػػة إيػػػراداً  الخدمػػػة الم دمػػػة المتع ػػػد أو أي جػػػزء منػػػه بشػػػكؿ يتناسػػػب مػػػع قيمػػػة 

 لمخزينة العامة.
وفػػي جميػػػع ارحػػػواؿ يحػػػؽ لػػػدائرة المػػػواـز العامػػػة تحصػػيؿ ارمػػػواؿ المسػػػتح ة ل ػػػا فػػػي ذمػػػة المنػػػاقص أو  .0

لدى الوزارات وال يئػات والمؤسسػات الحكوميػة أو  المتع د مف ارمواؿ المستح ة لذلؾ المناقص أو  المتع د 
 مف كفاالت ـ.

 -سابعًا: حل الخالفات:
الؼ ينش  عف تفسير أي بند مف البنود الساب ة أو مف بنود الع ػد فيػتـ حمػه وديػًا في حاؿ حدوث أي خ  - أ

 بالتفاوض.
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يومػػًا مػػف بػػدء مفاوضػػت ما لموصػػوؿ إلػػ  حػػؿ حػػوؿ أي خػػالؼ يتعمػػؽ  03إذا لػػـ يػػتمكف الطرفػػاف خػػالؿ  - ب
ة بالع ػػػد يحػػػؽ ري مػػػف الطػػػرفيف حػػػؿ الخػػػالؼ بػػػالمجوء إلػػػ  المحكمػػػة المختصػػػة وتطبيػػػؽ ال ػػػوانيف وارنظمػػػ

 المعموؿ ب ا في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية ب ذا الش ف.
 شروط متمرقة:ـ ثامنا:

إذا اسػػتعمؿ المنػػاقص الغػػش أو التالعػػب فػػي معاممتػػه أو ثبػػت عميػػه أنػػه شػػرع أو قػػاـ بنفسػػه أو بواسػػطة  .6
 غيرى بطريؽ مباشر أو غير مباشر عم  رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمػ  التواطػؤ معػه
إضػػػرارًا بالمصػػػمحة يمغػػػي ع ػػػدى فػػػي الحػػػاؿ ويصػػػادر التػػػ ميف مػػػع عػػػدـ اإلخػػػالؿ بحػػػؽ الػػػوزارة المطالبػػػة 
بالتعويضات المترتبة عم  ذلؾ فضاًل عف شػطب اسػمه مػف بػيف المناقصػيف وال يسػمح لػه بالػدخوؿ فػي 

 قتضاء.مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات ال ضائية ضدى عند اال
إذا أفمػػػس المنػػػاقص أو المػػػورد يحػػػؽ لمجنػػػة العطػػػاءات إلغػػػاء التعاقػػػد معػػػه دوف المجػػػوء لم ضػػػاء وكػػػذلؾ  .2

 مصادرة مبمغ الت ميف ككيراد عاـ لمخزينة العامة.
إذا تػوف  المنػػاقص أو المػػورد جػػاز إلغػػاء الع ػد  المبػػـر معػػه أو مػػا تب ػػ  منػه  بتوجيػػه كتػػاب لمورثػػة يفيػػد  .0

   استصدار حكـ قضائي ي ضي بذلؾ مع رد مبمغ الت ميف في هذى الحالة.بذلؾ دوف الحاجة إل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

 

 الشـــروط الخاصـــة
 أوال: شروط خاصة بالمنشأة: 

أف يكػػوف المستشػػف  مجػػاز ومػػرخص مػػف قبػػؿ وزارة الصػػحة الفمسػػطينية كمستشػػف  وأف يكػػوف تخصػػص  -
 النساء والتوليد ضمف رخصة المستشف . 

ستشػػف  فػػي متنػػاوؿ طػػالبي الخدمػػة ويمكػػف الوصػػوؿ إليػػه عبػػر شػػبكة طػػرؽ واضػػحة وفػػي أف يكػػوف الم -
 متناوؿ المواطنيف في الظروؼ العادية. 

أف توجد كافة وحدات الخدمة المطموبة مف اسػت باؿ وتسػجيؿ وفحػص مبػدئي وأقسػاـ سػريرية لمرحمػة مػا  -
فاقػة  قبؿ الوالدة ومرحمة ما بعد الوالدة وغرؼ التوليػد وغرفػة العمميػات بمشػتمالت ا مػف تع ػيـ وعمميػات وا 

فػػي تسمسػػؿ يسػػ ؿ مػػرور العػػامميف والمرضػػ  مػػع المحافظػػة عمػػ  ارسػػس العاممػػة لمنػػع ومكافحػػة عػػدوى 
 المستشفيات.

أف يكوف جميػع العػامميف مػف الفئػات الطبيػة والتمريضػية والصػيدلة والخػدمات الطبيػة المسػاعدة مجػازيف  -
خاص لمف هـ مف منسػوبي الػوزارات مػع مراعػاة أف مػف حػؽ  ومؤهميف لمعمؿ وحاصميف عم  إذف عمؿ

الوزارة رفػض أي موظػؼ إف ثبػت لديػه أكثػر مػف تصػريح عمػؿ فػي أكثػر مػف مؤسسػة سػواء كػاف العمػؿ 
 أكاديمي إو إكمينيكي. 

قبػؿ بػػدء تنفيػذ الع ػػد بمػدة كافيػػة ال ت ػػؿ اف يػتـ تزويػػد وزارة الصػحة بالسػػيرة الذاتيػة لممػػوظفيف المرشػػحيف  -
 ( أسبوع وال يسمح ل ـ بالعمؿ قبؿ مواف ة وزارة الصحة الخطية عم  ذلؾ.  2عف ) 

يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة اإلعتػػراض عمػػ  أي مػػف العػػامميف لػػدى م ػػدـ الخدمػػة وصػػرفه مػػف العمػػؿ دوف بيػػاف  -
 أياـ.  01ارسباب مع إشعار المستشف  قبؿ تاريخ الصرؼ بمدة ال ت ؿ عف 

اء سػرياف الع ػد إال بعػد مخاطبػة الػوزارة بشػ نه وت ػديـ مؤهالتػه ال يسمح بكلحػاؽ أي موظػؼ بالخدمػة أثنػ -
 لموزارة ومواف ت ا عم  ذلؾ. 

ال يترتب ري مف العػامميف مػع المستشػف  خػالؿ مػدة تنفيػذ الع ػد أي ح ػوؽ أدبيػة أوماليػة عمػ  الػوزارة.  -
 شروط تقديم الخدمة لممرضى: 

ويكػػوف  رئيسػا ل سػػـ التوليػػدمؤهػػؿ ويعمػػؿ  ضػرورة وجػػود طبيػػب استشػاري فػػي اختصػػاص النسػػاء والتوليػد -
 . بال سـمتفرغ لموظيفة ويعمؿ استدعاء ثاف بالمستشف  وي ود المرور الصباحي 

طبيػػػب منػػػاوب واخػػػر اخصػػػائي )اسػػػتدعاء(قادر عمػػػ  اجػػػراء  ت ػػػديـ الخػػػدمات الطبيػػػة لمػػػوالدة مػػػف خػػػالؿ -
  العمميات الجراحية اذا لـز االمر. 

مف طاقـ التمريض عم  مدار الساعة شرط  4  مف خالؿ وجود عدد ت دـ الخدمات التمريضية لممرض -
أف يكػػوف أحػػدهـ قابمػػة مؤهمػػة ذات خبػػرة وفنػػي عمميػػات وممرضػػة مسػػجمة ويشػػترط فػػي كافػػة التمػػريض 
معرفػػػػػة ب صػػػػػوؿ اإلنعػػػػػاش قمػػػػػب رئػػػػػوي لممرضػػػػػ  و حػػػػػديثي الػػػػػوالدة وشػػػػػروط وقواعػػػػػد مكافحػػػػػة العػػػػػدوي 

 طاقة تعريؼ تحمؿ االسـ و الوظيفة وصورة شخصية. بالمستشفيات مع التزاـ كافة العامميف ب
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 .ضرورة الت يد ببروتوكوالت الوالدة االمنة المعتمدة في وزارة الصحة بما في ذلؾ نموذج البرتوجراؼ -

ة )القيصــرية( و دضــرورة التقيــد بعمــل قــوائم التحقــق لمجراحــة االمنــة لجميــع حــاالت الــوال -
 (2لعالمية)ممحق رقمالمعتمدة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة ا

عاممػة نظافػة أنثػ  عمػ  مػدار السػاعة مػع وجػود  0ت ديـ خدمات النظافة والفندقة مػف خػالؿ وجػود عػدد -
مغسمة أو ترتيبات غسيؿ خارج المستشػف  ت خػذ بالحسػباف معػايير التعامػؿ مػع الغسػيؿ الممػوث والمػدمـ 

 عالوة عم  الغسيؿ العادي. 

واحضػػارى فػػي فتػػرة زمنيػػة تخػػدير مجػػاز ومؤهػػؿ يػػتـ اسػػتدعاءى ت ػػديـ خػػدمات التخػػدير مػػف خػػالؿ طبيػػب  -
ويفضػػؿ أف يكػػوف م يمػػا فػػي منط ػػة الخدمػػة ويشػػترط قبػػؿ تخػػدير أي مػػريض أخػػذ مواف تػػه عمػػ  وجيػػزة 

اؿ وف ػا ل واعػد السػالمة ومراجعػة ج ػاز التخػدير قبػؿ كػؿ اسػتعم التخدير وفحصػه ومراجعػة ممفػه الطبػي
 رار المسبؽ لمعمميات الجراحية والتخدير.  لكؿ ج از كذلؾ الت يد بنموذج االق

ت ديـ خدمات طب ارطفاؿ لحاالت الوالدة ال يصػرية وحػاالت حػديثي الػوالدة التػي تحتػاج لرعايػة طبيػب  -
واثبات ذلػؾ عمػ  عمػ  مػدار السػاعة. ومنػاوب أطفاؿ بعد الوالدة مف خػالؿ طبيػب اطفػاؿ مجػاز ومؤهػؿ

 نموذج ت ييـ حالة مولود جديد 

ات المختبر وبنؾ الدـ مػف مختبػر مج ػز ومجػاز ويعمػؿ فيػه فنيػو مختبػر عمػ  مػدار السػاعة ت ديـ خدم -
بنظػػاـ المناوبػػة فػػػي المستشػػف  عمػػػ  أف يػػتـ مراعػػػاة السياسػػات العامػػػة بخصػػوص حفػػػظ الػػدـ ومشػػػت اته 

 وقواعد إعطاء الدـ وكيفية تشخيص المضاعفات والتعامؿ مع ا. 

 (. 1)ممحق رقم ) تمدة في وزارة الصحةالمعو  نقل الدم سياسات بضرورة التقيد  -

سرير مخصص لموالدة مػع تػوفير أج ػزة متابعػة ارـ  3-2أف يج ز المستشف  غرفة توليد مج زة بعدد  -
والجنيف أثناء الػوالدة ووسػائؿ اسػعاؼ فػي حػاالت الطػوارئ لػوـ والمولػود عػف الحاجػة مػع تػوفير وسػائؿ 

 الوالدة المساعدة مثؿ ج از الشفط. 

وأال تزيد نسبة إشغاؿ  اسرة 8سـ مبيت داخمي لممرض  الذيف يحتاجوف الخدمة بما ال ي ؿ عف تج يز ق -
% وتكػػػػػوف ارسػػػػػرة مج ػػػػػزة تج يػػػػػز مناسػػػػػب وتمػػػػػنح المػػػػػريض قػػػػػدرا عاليػػػػػا مػػػػػف 81أسػػػػػرة المبيػػػػػت عػػػػػف 

الخصوصػػية ويػػتـ ت ػػديـ الخدمػػة التمريضػػية مػػف خػػالؿ محطػػة تمػػريض مج ػػزة باردويػػة والمػػواـز الطبيػػة 
ت مػػػع وسػػػيمة السػػػتدعاء التمػػػريض عنػػػد الضػػػرورة وتػػػوفر غػػػرؼ المبيػػػت خصوصػػػية لممرضػػػ  والبياضػػػا

 وتسمح بزيارة المرض  بشكؿ الئؽ.

غرفػػػة عمميػػػات مج ػػػزة وتكػػػوف قريبػػػة لغرفػػػة الػػػوالدة  2أف يضػػػـ المستشػػػف  جنػػػاح عمميػػػات يضػػػـ عػػػدد  -
يبػػات مػػع طػػرؼ وتخصػػص أحػػدهما لعمميػػات الطػػوارئ ويمكػػف اإلستعاضػػة عػػف الغرفػػة الثانيػػة بوجػػود ترت

ثالث يمتمؾ مثؿ هذى الغرفة وي ع في مكاف قريب مف المستشف  ويمكف الوصوؿ إليه فػي وقػت ال ي ػدد 
 حياة المرض  المنوي خدمت ـ.
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ضرورة وجود مختبر وبنؾ مج ز لت ديـ الخدمة في الحػاالت العاديػة وحػاالت الطػوارئ مػع وجػود فنيػيف  -
الساعة وال يسمح بوجود ترتيبات لت ػديـ الخدمػة مػف خػالؿ  مجازييف و مؤهميف لت ديـ الخدمة عم  مدار

طػػرؼ ثالػػث إال فػػي حػػدود مػػا يسػػمح بػػه طبيعػػة العمػػؿ والخدمػػة المػػراد شػػراؤها و عمػػ  إدارة المستشػػف  
تطبيؽ سياسػة واضػحة ومعمومػة لمعػامميف في ػا مػف حيػث شػروط تخػزيف وحػدات الػدـ ومشػت اته وشػروط 

 ية التعامؿ مع ا. اعطاؤها والمضاعفات التي ت ع وكيف

ضرورة وجود خدمة لوطفاؿ حػديثي الػوالدة ) مكػاف وتج يػزات طبيػة( ولػو بشػكؿ مؤقػت لحػيف اخالئ ػـ  -
 الن ػؿ والتحويػؿ الػذي يجػب أف يػتـ يػةإل  أقرب مستشف  بػه هػذى الخدمػة مػع وجػود ترتيبػات سػاب ة لعمم
  لمستشف  ( المست بمة.وفؽ شروط الوزارة المحددة الح ا بما في ذلؾ التنسيؽ مع الج ة )ا

أف ت ػػػـو المستشػػػف  بت ػػػديـ خػػػدمات الصػػػيدلية رقسػػػاـ المستشػػػف  والمرضػػػ  عمػػػ  مػػػدار السػػػاعة بوجػػػود  -
صػػيدلي قػػانوني فػػي الفتػػرة الصػػباحية وصػػيدلي منػػاوب فػػي الفتػػرة المسػػائية مػػع تػػوفير اردويػػة بمػػا في ػػا 

اء والتوليػد وتػدوال ا فػي المستشػفيات اردويػة المخػدرة وأدويػة الطػوارئ واردويػة ارساسػية لتخصػص النسػ
ـ الصيدلية كمنفػذ لخدمػة الجم ػور مػع الت يػد وفؽ تعميمات وزارة الصحة ذات العالقة وال يسمح باستخدا

  ببروتوكوؿ معالجة االلـ المعتمد في االدارة العامة لممستشفيات.

بػة وتعمػؿ بشػكؿ آمػف مػع توفير احتياجات المستشف  مف الغازات الطبية مػف خػالؿ محطػة مركزيػة مراق -
توفير الصيانة الطارئة والدورية مػع وجػود ترتيبػات واضػحة لتوريػد الغػازات الطبيػة مػف داخػؿ المستشػف  

 او مف خالؿ ترتيبات واضحة مع طرؼ ثالث يوافؽ عم  ذلؾ.

أف تمتمؾ المستشف  وسائؿ ن ؿ المرض  بيف المستشفيات مع تج يز هذى الوسائؿ بالمعدات الضرورية  -
  ديـ خدمات اإلسعاؼ واإلنعاش أثناء عممية الن ؿ مع الت يد بالتعميمات الوزارية ذات العالقة.لت

تػوفير مولػد ك ربػػاء لحػاالت الطػوارئ ب ػػدرة مناسػبة لتشػغيؿ مرافػػؽ المستشػف  مػع تركيػػب أنظمػة ك ربػػاء  -
 غير من طعة عم  منظومة غرفة العمميات ووجود فني ك رباء لمصيانة.

ف  آليػػة واضػػحة لمػػتخمص مػػف النفايػػات الطبيػػة الخطػػرة وغيػػر الخطػػرة بمػػا فػػي ذلػػؾ ) أف يكػػوف بالمستشػػ -
ب ايػػا الػػوالدات( بشػػكؿ آمػػف وال يشػػكؿ مكرهػػة صػػحية وي بػػؿ فػػي هػػذا السػػياؽ أيػػة ترتيبػػات توافػػؽ عمي ػػا 

 الوزراة مع طرؼ ثالث مؤهؿ لم ياـ بذلؾ.  

 
 

 ثانيا: شروط خاصة بالقوى البشرية: 
ع تغطية باالستدعاء في غير أوقات دواـ الصيدلي ال انوني عم  أف توفر طبيب صيدلي قانوني م -

 المستشف  أدوية الطوارئ وتكوف آمنة ويمكف استخدام ا وصالحة لالستخداـ.

 تعريؼ مع االسـ بالمغة العربية وصورة شخصية. بطاقة يمتـز كافة ارطباء بوضع  -
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ضمف بيانات المريضة الشخصية وتشخيص االحتفاظ بالسجؿ خاص بالمواليد في غرفة الوالدة يت -
حالت ا عند الوصوؿ و الطبيب الذي عايف الحالة وقرار الطبيب والتمريض الذي است بؿ الحالة ونوع 

 الوالدة.

العمميات يشمؿ اسـ المريض ورقـ تذكرة الدخوؿ والسف ونوع العممية  لغرفةاالحتفاظ بسجؿ عمميات  -
لمساعد وطبيب التخدير والممرضة المساعدة وساعة بدء العممية ونوع التخدير واسـ الجراح والجراح ا

 وانت ائ ا والعينة التي سحبت واسـ مف استمم ا.

االحتفاظ بممؼ طبي متكامؿ وموحد لكؿ مريض عم  النماذج المعتمدة عم  اف يضـ كؿ ممؼ تعريؼ  -
وأوامرى ومتابعات بالمريض والتشخيص عند الدخوؿ والفحص الطبي وخطة العالج ومتابعات الطبيب 

 التمريض ومالحظاته وأوامر الفحوصات الطبية وممخص الخروج.

عم  المستشف  تطبيؽ سياسة واضحة لمحفاظ عم  سرية بيانات المرض  ومراعاة الضوابط المنظمة  -
لالطالع عم  البيانات في الحاالت ال انونية والفترة الالزمة لحفظ المستندات وآلية التخمص من ا وفؽ 

 ة الوزارة ولوائح ا المنظمة.سياس

يحؽ لوزارة الصحة بعد إشعار المستشف  ومواف ته زيادة أو خفض حجـ الخدمات أو أي من ا بنسبة ال  -
 % مف حجـ الخدمة ارصمي في الع د.20تزيد عف 

 رابعًا: المرضى المستهدفين بالخدمة:
 المرضى حاممي التامين الصحى ساري الممعول . -
 وصؼ التالي:الحاالت المرضية ال -

   Normal Vaginal Deliveryالوالدة الطبيعية :

 تتـ في المكاف المخصص غرفة والدة بالتج يزات ال ياسية لخدمة ارـ والمولود. -

 تتـ مباشرة الوالدة مف قبؿ طبيب أخصائي أو م يـ ذو خبرة وبمساعدة قابمة أو ممرضة. -

شراؼ طبيب.ال يسمح بمباشرة الوالدة مف قبؿ ال ابالت والممرضا -  ت إال بحضور طبيب وا 

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

 partogramمتابعة مف قبؿ التمريض وارطباء طواؿ مدة الوالدة مع التدويف عم  النماذج المتعددة. -

 مر ذلؾ.عمؿ أي إجراء عالجي مناسب لحالة المريضة إف تطمب ار -

 استخداـ اردوية يكوف وفؽ معايير وبروتوكوالت عمؿ الوزارة. -

 بممؼ ارـ حسب بروتوكوؿ حفظ وتداوؿ المستندات بالوزارة. ظاالحتفا -

أف تب   ارـ والمولود في المستشف  بعد الوالدة لمدة ال ت ؿ عف ست ساعات مع تخصيص سرير لوـ  -
 .وم د لممولود إال إذا رأى الطبيب غير ذلؾ

أف يتـ معاينة المواليد مف قبؿ طبيب أخصائي أطفاؿ في حاؿ وجود تشوهات خم ية ظاهرة وعند  -
 الحاجة لذلؾ حسبما يرى الطبيب الذي باشر الوالدة.
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ممخص خروج مطبوع بالمغة االنجميزية ومعتمد مف قبؿ الطبيب ارخصائي والمدير الطبي بالمستشف   -
 حسب ارصوؿ الم نية المتعارؼ عمي ا.

  Caesarean Deliveryالوالدة القيصرية: 

 تتـ ب رار وحضور طبيب أخصائي فما فوؽ. -

 ت تصر عم  الحاالت التي تكوف قد ولدت ب يصرية بحد أقص  ثالث مرات ساب ة. -

 تجرى الفحوصات الطبية واإلشعاعية الالزمة قبؿ إجراء العممية. -

 مخصصة قبؿ العممية.يتـ أخذ مواف ة ولي أمر المريضة كتابة عم  النماذج ال -

 يكوف التخدير بواسطة طبيب تخدير مؤهؿ. -

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

وضمه لممؼ   (Operative Notes)( وت رير الجراحة Anesthesia reportإعداد ت رير التخدير ) -
 المريضة.

جراحػة االمنػة لجميػع حػاالت الػوالة )ال يصػرية( و المعتمػدة فػي وزارة ضرورة الت يد بعمؿ قوائـ التح ػؽ لم -
 (2الصحة ومنظمة الصحة العالمية)ممحؽ رقـ

كحد أدن  بعد انت اء  اربعة اياـ متتالية تب   ارـ والمولود في ال سـ الداخمي في المستشف  لمدة  -
أي مضاعفات يمكف التعامؿ العممية واإلفاقة مع تخصيص سرير لالـ وم د لممولود في حاؿ حدوث 

مع ا مف قبؿ الفريؽ العامؿ بالمستشف  فكنه يمكف أف تب   المريضة مدة أطوؿ مف ذلؾ وحسبما ي ررى 
 الطبيب المعالج.

 ممخص خروج مطبوع بالمغة االنجميزية ومعتمد مف قبؿ الطبيب ارخصائي والمدير الطبي بالمستشف . -

 tage Dilatation And Curetالتوسيع والكحت: 
 تتـ ب رار وحضور طبيب أخصائي فما فوؽ. -

 ت تصر عم  الحاالت التي تكوف قد ولدت ب يصرية كحد أقص  ثالث مرات ساب ة. -

 تجرى الفحوصات الطبية واإلشعاعية الالزمة قبؿ إجراء العممية. -

 يتـ أخذ مواف ة ولي أمر المريضة كتابة عم  النماذج المخصصة قبؿ العممية. -

ة يتـ حفظ ا حسب ارصوؿ مع إرفاؽ طمب فحص مستوفي الشروط ويسمـ لذوي في حاؿ أخذ عين -
 المريضة مع بياف المطموب ل ـ وتوج  ـ بشكؿ واضح وصريح.

يكوف التخدير بواسطة طبيب تخدير وال يسمح في تتـ عممية التوسيع والكحت تحت التخدير الكمي و  أف -
 اب طبيب التخدير.أي حاؿ لفني التخدير أف يباشر عممية التخدير في غي

وضمه لممؼ  (Operative Notes( وت رير الجراحة )Anesthesia reportإعداد ت رير التخدير ) -
 المريضة.

 تب   المريضة في ال سـ الداخمي في المستشف  لمدة ال ت ؿ عف ست ساعات بعد العممية. -

 دير الطبي بالمستشف .ممخص خروج مطبوع بالمغة االنجميزية ومعتمد مف قبؿ الطبيب ارخصائي والم -
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 ثامنًا : شروط عامة:
الت يد بتعميمات الوزارة بخصوص التعاقد مع العامميف والت يد بشروط ديواف الموظفيف فيما يخص شروط  .6

 التصريح بالعمؿ الخاص لمنسوبي وزارة الصحة.

وغير المعدية عم  الت يد بسياسة وتعميمات الوزارة في اإلبالغ عف المواليد والوفيات وارمراض المعدية  .2
 النماذج المحددة لذلؾ وبالطرؽ المعموؿ ب ا.

اتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات التي تضمف سالمة المرض  وعدـ تعرض ـ رية مخاطر مف أي  .0
 نوع أثناء وجودهـ بالمستشف .

ج التي رفع ت رير إحصائي بعدد الحاالت التي تـ التعامؿ مع ا في المستشف  بالبيانات وعم  النماذ .4
ا مف قبؿ المدير الطبي بالمستشف  ويتضمف كشفا بحاالت الوالدة ال يصرية تحددها الوزارة يكوف معتمد

بما في ا رقـ المستشف  والعمر وترتيب الحمؿ والوالدة والدواعي الطبية ونوع ال يصرية طارئة اـ مجدولة 
لعامميف يالعممية وتاريخ وساعة والطبيب الذي احاؿ المريضة وفريؽ الجراحة والتخدير والتمريض ا

 العممية

االلتزاـ بسياسة الوزارة في ت رير الرضاعة الطبيعية بما في ذلؾ تشجيع الرضاعة الطبيعية وت ييد  .0
وفؽ الضوابط التي تحددها الوزارة مع ضرورة توفير مكاف الترويج لبدائؿ حميب ارـ في المستشف  

 مريح وخاص لمرضاعة الطبيعية.

سياسة الوزارة في استخداـ اردوية وفؽ بروتوكوالت الوزارة المعتمدة ومراعاة أي تعديؿ يبمغ في االلتزاـ ب .1
 هذا الصدد.

التعاوف مع الوزارة خاصة الج ات الرقابية مثال اإلدارة العامة لممستشفيات واإلدارة العامة لمرقابة   .2
 الوزارة ل ذا الغرض الداخمية واإلدارة العامة لمشئوف ال انونية أو أي لجاف تشكم ا

جداوؿ العامميف الش رية وتحمؿ بيانات بالوظيفة واالسـ ومحؿ السكف تعرض عم  الوزارة لفحص ا  .3
 والت كد مف وفائ ا بحاجات العمؿ.

 االلتزام بسياسة الوزارة في التحويل بين المستشميات عمى النحو التالي: .9

 حاالت المواليد الجدد:
يتناوؿ تعريؼ المريض المحوؿ والج ة المحولة والج ة المرسؿ نموذج تحويؿ مستوفي الشروط و  -

ل ا المريض وحالته الطبية واإلجراء/ اإلجراءات المطموبة اتخاذها مع بياف كافة اإلجراءات 
 العالجية والدوائية التي أجريت له قبؿ التحويؿ وأثناء الن ؿ إف وجدت.

 ن ؿ آمف لممريض )سيارة إسعاؼ( وحاضنة متن مة. -

  ة طبية أو تمريضية أو كمي ما حسب الحالة.مراف -

 الحاالت توجه إل  مستشف  النصر لوطفاؿ مف خالؿ التنسيؽ المسبؽ مع ال سـ هناؾ. -

 المرضى من النساء الحوامل أو بعد الوالدة:
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نموذج تحويؿ مستوفي الشروط ويتناوؿ تعريؼ المريض المحوؿ والج ة المحولة والج ة المرسؿ ل ا  -
ته الطبية واإلجراء/ اإلجراءات المطموبة اتخاذها مع بياف كافة اإلجراءات العالجية المريض وحال

 والدوائية التي أجريت له قبؿ التحويؿ وأثناء الن ؿ إف وجدت.

 ن ؿ آمف لممريض )سيارة إسعاؼ( مع لواـز اإلسعاؼ والعالج أثناء الن ؿ. -

 مراف ة طبية أو تمريضية أو كمي ما حسب الحالة. -

 توجه إل  مستشف  الشفاء مف خالؿ التنسيؽ المسبؽ مع ال سـ هناؾ. الحاالت -
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 قائمة الخدمات واألسعار
 

 سعر الوحدة بالشيكؿ المبيت الخدمة الرقـ

  ليمة مبيت واحدة الوالدة الطبيعية لحاالت الحمؿ غير الخطر 6

  ليالي مبيت 4 يصري الساب ة فما دوفالوالدة ال يصرية لحاالت لحد ثالث ق 2

  ليمة مبيت واحدة عمميات التوسيع والكحت 0



 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػ /مستشف   أقر أنا الموقع أدناى ػػػػػػػػػػػػػػ هوية رقـ ػػػػػػػػػػػػػ بصفتي ممثاًل عف  شركة 
مػػف شػػروط عامػػة  2362/ 04بػػ نني قػػرأت وتف مػػت كافػػة مػػا ورد بوثػػائؽ العطػػاء المطػػروح رقػػـ   . 6

 وخاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .
يومػا  43.   كما ألتـز ب ف يب   العرض الم دـ مني ساري المفعوؿ وال يجػوز لػي الرجػوع عنػه لمػدة 2

 يـ العروض.مف تاريخ آخر موعد لت د
المحالة عم  بموجب العطاء المذكور أعالى والتي يتـ طمب ػا   الخدمة المطموبة بت ديـ.  وكذلؾ ألتـز 0

وذلػػًؾ مػػف تػػاريخ توقيػػع الع ػػد واسػػتالـ أوامػػر شػػ ور  1وهػػي  فتػػرة الع ػػدخػػالؿ  الصػػحةمػػف قبػػؿ وزارة 
والشػروط المنصػوص عمي ػا فػي مػف قبمػي وف ػًا لممواصػفات  الخدمة الم دمػةالتوريد عم  أف تكوف تمؾ 

 هذا العطاء.
 وهذا إقرار وتع د مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أي ضغط أو إكراى .     
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LIST OF ABBREVIATIONS 
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ACUB = Appropriate Clinical Use of Blood 

AIDS =  Acquired Immune- Deficiency Syndrome 

CME =  Continuous Medical Education 

CPD =  Continuous Professional Development 

DBB =  District Blood Bank 

GDBA = General Directorate of Blood Affairs  

GLP =  Good Laboratory Practices 

GOP =  Government of Palestine 

HBB =  Hospital Blood Bank 

HBV =  Hepatitis B Virus 

HCV =  Hepatitis C Virus 

HIV =  Human Immune Deficiency Virus 

HTC =  Hospital Transfusion Committee 

IMS =  Information Management System 

ISBT =  International Society of Blood Transfusion 

LHA =  Local Health Authority 

MOH =  Ministry of Health  

NBRA = National Blood Regulatory Authority 

NBS =  National Blood System 

NBTC  = National Blood Transfusion Centre 

NBTS = National Blood Transfusion Services 

NGO =  Non-Governmental Organisation 

QMS =  Quality Management System 

RBTC = Regional Blood Transfusion Centre 

Rh =  Rhesus 

SOP =  Standard Operating Procedure(s) 
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TTI =  Transfusion Transmitted Infection(s) 

WHO = World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS TO THE NATIONAL  SUPPLEMENTARY

BLOOD POLICY 

 

 

 

- Appropriate Clinical Use Of Blood  

- National Blood Standards 

- National Blood Safety  Manual  

- National Blood Technical Manual    
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INTRODUCTION  

 

The National Blood Policy document demonstrates the commitment and support by the 

Government of Palestine(GOP), represented by Ministry of Health (MOH), to establish and 

maintain a system that will ensure the safety and adequacy of the national blood supply as an 

integral part of the national health care system.  

The objective of this document is to define the organizational, financial and legal measures 

relating to the establishment of an efficient, cost-effective and sustainable national blood system. 

It will also define the measures that will be taken to meet the transfusion requirements of the 

Palestine population through the provision of safe blood and related products and their 

appropriate use. 

It is an important principle of the National Blood Policy that adequate, safe and effective blood 

products and services for Palestine  are ensured in the entire country (including remote areas). 

This policy therefore sets out the intention and commitment of the GOP to develop a modern blood 

transfusion service which has the sole responsibility for the collection, testing, processing and 

distribution of blood and blood products to the entire country.  

This policy also identifies the responsible regulatory body for blood transfusion activities in Palestine 

 

 

The scope of the policy is: 

1. The Project for Restructuring the Blood Transfusion Services of the MOH was initiated. The 

Project’s target is to establish a customised and modern blood transfusion service that 

covers all of Palestine and to strengthen the national regulatory body that governs blood 

practices.  

 

2 The development of the National Blood System (NBS) implemented by MOH. 

 The system includes: 

   -  National Blood Transfusion Service (NBTS) 

   -  National Blood Regulatory Authority (NBRA) 

   -  An expert advisory board for transfusion activities 

3 The establishment of a sustainable financial structure for the National Blood System. 

4 Recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors from low risk 

populations. 

5 The testing of blood and blood products for Transfusion Transmissible Infections (TTIs), 

and the performance of appropriate blood grouping and compatibility testing. 

6 Storage and distribution of blood and blood products. 

7 The promotion of the Appropriate Clinical Use of Blood (ACUB) 

8 The establishment of a national haemovigilance system. 

9 The development of a comprehensive Quality Management System (QMS) to cover the 

entire transfusion process. 

10 The development of a national information management system. 

11 Capacity building of human resources in blood transfusion activities. 

12 Collaborating with national and international partners supporting the NBS. 
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13 The identification of national needs for plasma fractionation products and the meeting of 

those needs. 

14 Capacity building in tissue and stem cell collection and banking activities and their 

regulations. 

15 The development of appropriate national standards for all transfusion related activities. 

16 The development of a national contingency planning mechanism. 

17 The identification of the roles and responsibilities of Hospital Blood Banks (HBBs). 

18 Professional and ethical principles in transfusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACKGROUND 
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The Palestine Blood Transfusion Service started in 1958 with the formation of a governmental 

organization for blood donors. 

 

 

 The General Directorate for Blood and Blood Derivatives Affairs was established within the 

infrastructure of MOH. 

 

 Ministerial decree categorized the blood banks into three categories (main –  satellite – 

storage) according to: 

- Population and area served 

- Qualifications of the staff 

- Premises 

 

 The General Directorate for Blood and Blood Derivatives Affairs, has carried the responsibility 

of upgrading, organizing and administrating blood transfusion activities all over the country in 

order to meet the needs for blood and related products.  

 prohibited the collection of blood from paid donors in all government and private blood banks. 

 12 RBTCS. 

 

 

No. Hospital Name No. Hospital Name 

1 Shifa Medical Complex 7 Al Najar hospital 

2 Naser Medical Complex 8 Kamal Edwan hospital 

3 Al  Dura hospital 9 Beit Hanon hospital 

4 Al Naser paediatric Hospital 10 Al Helal Al Emarati 

5 Shohda'a  Alaqsa hospital 11 Al Harazin hospital  

6 Elrantesii Hospital 12 European Gaza hospital 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

CURRENT & Feature SITUATION  

There are several stakeholders within the MOH that carry the responsibility of collection, testing, 

processing and issuing of blood and blood components. These stakeholders are categorized into 

two main groups:- 

 

1. Direct MOH institutions 
• General Hospitals Blood Banks 
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• Specialized Medical Centers Blood Banks 

• Teaching Hospitals Blood Banks 

 

2- Indirect NON MOH institutions  
 

There are other non MOH organizations that collect , test & issue blood  
These include the following 

 
Central blood bank society – Palestine 

Blood bank society _ GAZA  
Blood bank society - Kh.Younis  

Blood bank society - Rafah  
 

• Shortage or surplus of staff. 

• Staff inadequate or obsolete training. 

• Inadequate or old cold chain equipment. 

• No national standards for all activities. 

 

Feature must be open  of blood banks : 
  1  - Medical services 

  2  -  Military hospital  

 

Universities Hospitals:  
1 – Islamic University hospital – GAZA (Turkish Hospital) 

2 – Al Azhar University – GAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Private hospitals  

  

Palestine Red Crescent Society: 

 

1 – Al Quds Hospital  

2 – El Emal City Hospital  

 

B - Private hospitals  

 

1 – Public Aid Society Hospital GAZA 

2 – Al Sahaba Medical Complex 

3 – Patient Friends Society  
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4 – Dar Essalam Hospital  

5 – Al AWda Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOAL OF THE NATIONAL BLOOD POLICY 

 

The goal of MOH regarding the safety of blood and related products is to provide a 

comprehensive national system that ensures:   

 

1. The provision of an adequate supply of safe and effective blood and related products to all 

patients. 

2. The appropriate use of blood and related products. 

3. Equal access to safe blood transfusions across all of Palestine .  

 

In addition, the policy defines the role of HBBs in the transfusion process, their relationship with 

the 

NBS and the NBTS and their specific responsibility 

 

 

1. ORGANIZATION OF THE NATIONAL BLOOD SYSTEM (NBS) 
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1.1 Establishment of the NBS 

In order to meet the national demand for safe blood, the NBS shall be established, which will 

result 

in efficient and optimal use of available resources. The NBS includes: 

- The NBTS, which has the responsibility and authority for providing for all of the blood 

needs of the country 

- The NBRA, responsible for regulations 

- An expert advisory board for transfusion activities 

 

1.1.1 MOH is the official body responsible for the NBS. 

 

1.1.2 MOH shall adopt the National Blood Policy, which identifies the NBTS as the sole 

provider of blood and blood products within the MOH and defines the organizational, 

financial and legal measures to ensure adequate supplies of safe blood and blood 

products over a specified period of time. 

 

1.1.3 MOH shall constitute and support the NBRA, which will regulate all blood transfusion 

activities within the whole of Palestine through monitoring, evaluation and oversight of the 

delivery, access and quality of the blood transfusion service. 

 

1.1.4 MOH shall establish the appropriate legal framework for the NBS to protect donors 

and recipients and to ensure the quality of blood transfusion services . 

 

 

 

 

1.1.5 MOH shall oversee the formation of the NBTS, which has the sole responsibility and 

authority to collect, process, screen and supply blood and products within the MOH 

. 

1.1.6 MOH shall be responsible for the approval and implementation of national standards 

for all blood transfusion activities within the whole of Palestine . These standards will be 

revised periodically every three years or whenever required. 

 

1.1.7 MOH shall ensure adequate financial resource s and mechanisms for the NBS 

through annual fiscal allocation of sufficient budgetary resources. 

 

1.1.8 MOH shall ensure the use of their central procurement programme for all reagents, 

consumables and equipment needed for the NBS to ensure high quality with cost 

effectiveness. 

 

1.1.9 MOH shall establish a national expert advisory board for transfusion activities whose 

role would be to advise the Minister of Health  regarding the overall 

strategy, policy, direction and organization of the NBT 

 

1.2 Establishment of a National Blood Transfusion Service (NBTS) 
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An effective and well-managed NBTS will provide an adequate and safe supply of high quality 

blood and blood products that meet the needs of the Palestine population. The following shall be 

adopted for the development of the Palestine NTBS: 

 

1.2.1 The MOH shall identify the NBTS as the sole provider of blood and blood products for 

The Palestine population, formally delegating the responsibility and authority needed to fulfil this 

role 

 

 
1.2 Establishment of a National Blood Transfusion Service (NBTS) 

An effective and well-managed NBTS will provide an adequate and safe supply of high quality 

blood and blood products that meet the needs of the Palestine  population. The following shall be 

adopted for the development of the NTBS: 

 

1.2.1 The MOH shall identify the NBTS as the sole provider of blood and blood products for 

the Palestine population, formally delegating the responsibility and authority needed to 

fulfil this role . 

 

 

1.2.2 The MOH will develop the NBTS by creating a suitable network of appropriately 

managed, equipped and staffed transfusion centres which cover the whole country. 

These centres together will form the NBTS. 

 

1.2.3 The MOH shall appoint a board of directors for the NBTS (executive board) responsible 

for the overall organisation and management of the NBTS. 

 

1.2.4 The MOH shall appoint a full-time competent management team with the responsibility 

and authority for day-to-day operations of the NBTS. 

 
1.2.5 The NBTS shall have the duty of developing, implementing and co-ordinating the 

following: 

 The national QMS. 

 National standards for blood transfusion. 

 The voluntary non-remunerated blood donor programme. 

 The testing strategy of donated blood for ITTs and appropriate blood group 

serology, using the most appropriate and effective tests. 

 Good manufacturing practice and good laboratory practice in all areas of its 

activities. 

 The cold chain for the storage and transportation of blood and blood products from 

the NBTS to all users. 

 Good clinical practice in blood usage through close collaboration with clinical 

services and Hospital Transfusion Committees (HTCs) and participation in the 

audit of clinical blood use. 



 

06 

 

 Continuing education and training for all NBTS personnel and those hospital staff 

who may have multidisciplinary responsibilities, and assistance in training doctors 

who prescribe blood in the ACUB. 

 Research and development related to transfusion medicine and blood safety. 

 Reference facilities and services to support the NBTS itself and the re-designated 

HBBs. 

 Regular reporting of activities and performance to MOH, through the expert 

advisory board for transfusion activities. 

 A national haemovigilance system. 

 Technical supervision of all MOH Hospital Blood banks  

 

 

 

 

 

 

 
1.3 National Blood Regulatory Authority (NBRA)  

 

1.3.1 A competent NBRA shall be established on two stages  , first stage as a part of the 

NBTS quality system for a period of two years . In the second stage NBTS will become 

an independent body . 

 

1.3.2 The NBRA shall regulate, license and accredit the NBTS and hospital blood practices 

in Palestine  through a programme of regular inspections performed to high standards 

and in accordance with the appropriate national standards for blood transfusion . 

 

1.3.3 The NBRA shall be responsible for ensuring that the NBTS fulfils its responsibility to 

provide sufficient safe blood and blood products to meet the needs of the Palestine 

population. 

 

1.3.4 NBRA shall work in conjunction with the NBTS and any other appropriate bodies in 

developing and reviewing appropriate standards and regulations for the blood 

transfusion activities Palestine . 

 

1.3.5 NBRA shall ensure that the National Blood Policy is enforced.  

 

 

1.3.6 NBRA shall be overseen by the expert advisory board to ensure that their activities are 

focused on regulatory and licensing issues 

 

 
1.4 Constitution of an Expert Advisory Board for Transfusion Activities 
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An expert advisory board for transfusion activities shall be established by MOH to act as an 

advisory board to the Minister of Health in the setting of policies and strategy for the NBS, and 

ensure that the NBTS and NBRA are able to function effectively in their respective roles. The 

members of this board shall include experts in transfusion medicine not only from the NBTS but 

also including doctors who prescribe blood, and other experts in the field.  

 

The roles and responsibilities of the expert advisory board are: 

 

1.4.1 To advise MOH in relation to decision making and strategy formulation on national 

health policies and relevant technical and medical issues as they relate to blood 

transfusion. 

 

 

1.4.2 To contribute to the development and implementation of legislation and regulations as 

required. 

 

1.4.3 To ensure the effective organization and management of the NBTS and the NBRA. 

 

1.4.4 To monitor and evaluate the implementation of the National Blood Policy and to 

regularly review and, where necessary, revise or update the National Blood Policy in 

accordance with technological developments and emerging threats to blood 

transfusion.  

 

1.4.5 To ensure the adequate and appropriate allocation of funding for the NBTS and the 

NBRA from MOH. 

 

1.4.6 To develop, in conjunction with MOH, annual activity targets for the NBTS and a 

monitoring programme. 

 

1.4.7 To identify the need for and appoint specialist expert advisory groups to assist in the 

strategy and direction of the NBS. 

 

1.4.8 To mobilize and coordinate external support and collaborate with national and 

international partners to strengthen the NBS.  

 

1.4.9 To review all national standards for blood transfusion practice 

 
 
 

2. FINANCING 

 

The following measures shall be taken to ensure the availability of a sustainable financial system 

for the NBS: 

 



 

00 

 

2.1 MOH shall provide single, sufficient, annual and separate fiscal budget allocations for 

both the NBTS and the NBRA. 

 

2.2 Resources from other government agencies provided for blood transfusion activities 

shall be re-allocated to the NBS through MOH. 

 

2.3 Any general funding obtained for the NBS from international donors shall be co-

ordinated by MOH 

 

 

 

 

3. VOLUNTARY NON-REMUNERATED BLOOD DONOR PROGRAMME  
 

3.1 The targets for the numbers of blood donations to be collected every year shall be 

based on patient needs and the level of healthcare provided. 

 

3.2 The basis of the blood donor programme shall be the recruitment and retention of 

voluntary non-remunerated blood donors from low-risk population groups. 

 

3.3 No payment or other gifts or services shall be given to blood donors. 

 

3.4 Replacement donation shall be discouraged and replaced with voluntary donation as 

quickly as possible. 

 

3.5 The community at large will be mobilized and participate actively in recruitment and 

retention of voluntary blood donors, using mass media outlets for promoting voluntary 

and regular donation, and by establishing voluntary donor associations. 

 

3.6 The establishment of blood donor associations shall be encouraged in each region. 

 

3.7 Blood donor association representatives shall be encouraged to participate in 

developing and implementing donor recruitment and retention strategies within the 

NBTS. 

 

3.8 Due recognition and appreciation shall be given to regular voluntary non-remunerated 

blood donors for their humanitarian act. 

 

3.9 Within the Palestine national standards for blood transfusion, national selection criteria 

for donors shall be established and implemented. 

 

3.10 A mechanism of donor deferral, counselling and notification shall be developed and 

implemented. 
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. 

4. LABORATORY TESTING 
 

4.1 All blood donations shall be screened for those transfusion-transmissible diseases as 

defined in the Palestine national blood transfusion standards . 

 

 

 

 

 

4.2 All blood donations shall be ABO1 and Rh typed/tested, together with any additional 

and appropriate serological testing as defined in the Palestine national  blood 

transfusion standards. 

 

4.3 Compatibility testing shall be carried out before transfusion as defined in the Palestine 

national blood transfusion standards . 

 

4.4 All diagnostic tests and testing shall be fully evaluated and validated prior to their 

introduction and use. 

 

4.5 The principle of Good Laboratory Practice (GLP) shall be followed at all times, ensuring 

laboratory safety procedures and mechanisms are in place for the disposal of 

hazardous waste. 

 

4.6 All laboratory equipment shall be appropriate for its purpose, and properly maintained 

and calibrated at all times 

 

 

5. STORAGE AND DISTRIBUTION OF BLOOD AND BLOOD PRODUCTS 
 

5.1 MOH and the NBTS shall procure and make available the equipment needed to ensure 

that all blood and blood products are stored and transported at the correct 

temperatures at all points throughout the transfusion chain. 

 

5.2 The NBTS shall be responsible for the safe and secure transportation of blood and 

blood products to the HBBs, ensuring that the correct storage temperature is 

maintained throughout transportation and that the products cannot be tampered with in 

any way. 

 

                                                 
1
 ABO is the main blood grouping system which classifies people into four blood groups – A, B, AB, and O. 
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5.3 The NBTS and HBBs are responsible for ensuring that all storage and transport 

equipment is maintained appropriately. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. APPROPRIATE CLINICAL USE OF BLOOD AND BLOOD PRODUCTS (ACUB)  

 

6.1 National Guidelines for the ACUB shall be produced, updated and promoted by the 

NBTS to suit the health needs of the country. 

 

6.2 All hospitals or other healthcare institutions that undertake the transfusion of blood or 

blood products shall establish a HTC to ensure the appropriate use of blood and blood 

products, and to provide a forum to meet with the NBTS to discuss any issues relating 

to transfusion activities. 

 

6.3 The membership of the committee shall be determined by the director of the hospital, 

and will include all the key users of blood in the hospital and those other professionals 

involved in transfusion activities 

 

7. HAEMOVIGILANCE 

 

7.1 The NBTS shall establish a haemovigilance system for Palestine covering all 

transfusion activities, from the collection of blood and its components to the follow-up of 

its recipients, wherever they are performed. 

 

7.2 The MOH shall be responsible for ensuring that any critical issues affecting patient 

safety that are identified through this system, but lie outside the direct responsibility of 

the NBS, are investigated and 
 

 

8. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) 

 

8.1 The NBTS shall ensure the quality of all of its blood and related products through the 

development of a comprehensive and appropriate national QMS. 
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8.2 The NBRA shall ensure the quality of all of its activities through the development of a 

comprehensive and appropriate national QMS. 

 

8.3 The NBS shall appoint national quality managers for both the NBTS and the NBRA who 

will have the responsibility and authority for ensuring the overall functioning and 

effectiveness of the systems in their respective organisations. 

 

 

 

8.4 The NBTS’ QMS shall include all the quality requirements as described in the WHO’s 

Quality Management Programme for Blood Transfusion Services. 

 

8.5 The NBS shall ensure that there is a regular review of all of the QMS activities of the 

NBTS and NBRA to assess their overall effectiveness and to ensure that appropriate 

measures are taken to address any critical issues identified. 

 

8.6 The NBTS, in conjunction with the NBRA and other experts, and with the support and 

authorisation of MOH, shall ensure that appropriate national standards for blood 

transfusion practice are developed and implemented. 

 

8.7 The NBTS shall ensure that it is fully and appropriately licensed and accredited to 

function as the responsible body for blood transfusion within Palestine . 

8.8 The NBRA shall ensure that it is fully and appropriately licensed and accredited to function 

as the responsible body for the regulation of blood transfusion activities within Palestine . 

 

9. NATIONAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (IMS) 

 

9.1 The NBTS shall be responsible for the initial development, implementation and ongoing 

development of a comprehensive IMS covering all of the activities of the NBTS. 

 

9.2 MOH shall be responsible for the ongoing financial support for the maintenance and 

development of the national IMS. 
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10. HUMAN RESOURCE 

10.1 MOH shall ensure the establishment of a career structure within the NBTS in order to 

achieve stability in staffing, both in numbers and competence. 

 

10.2 MOH, through consultation and interventions at the governmental level shall ensure the 

incorporation of transfusion medicine/science into the curricula of institutions offering 

education programmes in medicine, nursing and medical laboratory technology. 

 

10.3 The NBTS is responsible for the continuing education and training of all personnel 

working in the field of transfusion medicine.  

10.4    The NBTS is responsible for the continuous competency assessment , education and 

training of all personnel working in the MOH& HBBS. 

 

 

11. COLLABORATING WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PARTNERS  
 

11.1 The NBS shall strive to collaborate with national and international partners to improve 

the quality and distribution of transfusion services provided to the country. 

 

11.2 The NBS shall ensure that any external funding provided is used solely for the purpose 

of developing the services offered and improving patient care. 

 

 

 

12. THE IDENTIFICATION OF NATIONAL NEEDS FOR FRACTIONATED PRODUCTS  
 

12.1 MOH shall determine the needs of the country for fractionated products. 

 

12.2 MOH shall ensure that the NBTS collects and provides the fractionater with sufficient 

raw plasma for the production of these fractionated products. 

 

12.3 MOH shall ensure that the NBTS is allocated sufficient funding to cover the 

fractionation process, but that the overall process is cost-neutral. 

 

12.4 MOH shall ensure that the fractionate is regularly inspected and fully licensed and 

accredited. 
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 13. CAPACITY BUILDING IN TISSUE AND STEM CELL COLLECTION AND BANKING  

 

 

13.1 The NBTS shall be responsible for creating and establishing facilities for stem cell 

collection and cord blood banking. 

 

13.2 The NBTS shall establish a national registry for HLA typed stem cell donors in co-

operation with all relevant health institutions. 

 

 

14. NATIONAL BLOOD TRANSFUSION STANDARDS 
National standards for blood transfusion activities are key to a high quality and reliable national 

service.  

 

14.1 The NBTS, in conjunction with the NBRA and other experts, shall ensure that 

appropriate national standards for blood transfusion practice are developed and 

implemented. 

 

14.2 MOH shall ensure that the standards developed are formally recognised and adopted 

as Palestine national standards. 

 

14.2 The standards shall be reviewed and updated regularly. 

 

 

 

15. THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL CONTINGENCY PLANNING MECHANISM 
A national contingency planning mechanism is needed to ensure that the NBS has procedures in 

place to ensure adequate continuity of service to all of its clinical users in response to 

emergencies or other similar situations. 

 

15.1 The NBS shall plan, develop and implement procedures to ensure adequate continuity 

of service to all users at all times. 

 

15.2 The NBS shall ensure that each blood transfusion centre has named responsible 

individuals who are fully trained and authorised to act if the situation arises. 
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15.3 The NBS shall test the mechanism at least annually. 

 

 

 

16. THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF HOSPITAL BLOOD BANKS (HBBs) 
 

Government HBBs and other non-government2 HBBs are the main customers of the NBTS. They 

are located in government and non-government health facilities that undertake procedures that 

may require transfusion support.  

 

16.1 MOH shall clearly define the roles and responsibilities of the HBBs as the responsible 

entity for patient-associated activities within the transfusion process. 

 

16.2 The NBRA shall be responsible for the regulation of all HBBs, both government and 

non-government. 

 

16.3 The HBBs shall be responsible for the grouping, antibody screening and cross-

matching of patients. 

 

16.4 The HBBs shall be responsible for the safe and proper local storage of the products 

supplied by the NBTS. 

 

16.5 The HBBs shall be responsible for ensuring that there are procedures in place at each 

hospital to ensure the safe administration of blood and blood components. 

 

16.6 The HBBs shall be responsible for implementing and fully supporting the national 

haemovigilance programme. 

 

16.7  The HBBs are not permitted to provide blood and blood products to other institutions 

other than the hospitals to which they belong. 

 

16.8 MOH, through the regional local health authorities, are responsible for ensuring that the 

government HBBs have a sufficient and sustainable budget for their activities 

                                                 
2
 Non-government health facilities include private sector institutions and Non-Governmental Organisations (NGOs). 
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17. PROFESSIONAL AND ETHICAL PRINCIPLES IN TRANSFUSION 

 

 

17.1 The safety of recipients and blood donors shall be given the utmost consideration at all 

times. 

 

17.2 The confidentiality of the donation and transfusion processes shall be maintained at all 

times. 

 

17.3 The donation and transfusion processes shall not in any way be discriminatory, whether 

by race or religion.  

 

17.4 The Code of Ethics for Blood Donation and Transfusion of the International Society of 

Blood Transfusion (ISBT) as adopted in July 2000 (Annex 2) shall be incorporated into 

the National Blood Policy. 

 

17.5 All NBS documents shall be retained and accessible to health professionals for at least 

five years. 

 

17.6 NBTS sample archives must be retained at -40°C or lower for at least one year.  
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ANNEX 1: BASIC ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL BLOOD SYSTEM 

(NBS)  
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ANNEX 2:  BASIC ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL BLOOD 

TRANSFUSION SERVICE (NTBS) 
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• Palestine  is divided into 12 Blood Transfusion Regions with one or more Regional Blood 

Transfusion Centres (RBTCs).  

• The National Blood Transfusion Centre (NBTC) is the headquarters of the National Blood 

Transfusion Service (NBTS). 

• The NBTS consists of the NBTC, 4 large and 8 small RBTCs 
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ANNEX 3: ISBT CODE OF ETHICS FOR BLOOD TRANSFUSION SERVICES 

 

The Code of Ethics was adopted by the General Assembly of the ISBT on 12 July 2000. 

The objective of these principles is to define the ethical issues and rules to be observed in the 

field of transfusion medicine. 

 

1. Blood donation including haematopoietic tissues for transplantation shall, in all 

circumstances be voluntary and non-remunerated; no coercion should be brought to bear 

upon the donor. The donor should provide informed consent to the donation of blood or 

blood components and to the subsequent (legitimate) use of the blood by the transfusion 

service. 

 

2. Patients should be informed of the known risks and benefits of blood transfusion and/or 

alternative therapies and have the right to accept or refuse the procedure.                       

Any valid advance directive should be respected  

 

 

3. In the event that the patient is unable to give prior informed consent, the basis for 

treatment must be in the best interest of the patient.  

 

4. A profit motive should not be the basis for the establishment and running of a blood 

service. 

 

5. The donor should be advised of the risks connected with the procedure; the donor's health 

and safety must be protected. Any procedures relating to the administration to a donor of 

any substance for increasing the concentration of specific blood components should be in 

compliance with internationally accepted standards. 

 

6. Anonymity between donor and recipient must be ensured except in special situations and 

the confidentiality of donor information assured. 

 

7. The donor should understand the risks to others of donating infected blood and his or her 

ethical responsibility to the patient. 

 

8. Blood donation must be based on regularly reviewed medical selection criteria and not 

entail discrimination of any kind, including gender, race, nationality or religion. Neither  
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9. donor nor potential recipient has the right to require that any such discrimination be 

practiced. 

 

10. Blood must be collected under the overall responsibility of a suitably qualified, registered 

medical practitioner. 

 

11. All matters related to whole blood donation and hemapheresis should be in compliance 

with appropriately defined and internationally accepted standards. 

 

12. Donors and recipients should be informed if they have been harmed. 

 

13. Transfusion therapy must be given under the overall responsibility of a registered medical 

practitioner. 

 

14. Genuine clinical need should be the only basis for transfusion therapy. 

 

15. There should be no financial incentive to prescribe a blood transfusion. 

 

16. Blood is a public resource and access should not be restricted. 

 

17. As far as possible the patient should receive only those particular components (cells, 

plasma, or plasma derivatives) that are clinically appropriate and afford optimal safety. 

 

18. Wastage should be avoided in order to safeguard the interests of all potential recipients 

and the donor. 

 

19. Blood transfusion practices established by national or international health bodies and 

other agencies competent and authorized to do so should be in compliance with these 

principles of ethics. 



 

 

 


