
 
 

 

 
  CBAHI"المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية" اعتمادنيله عقب 

 المملكة فيلتوّسع ل يطمحالتأهيل  مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة
 

يحصل على الطبية وإعادة التأهيل رعاية اللخدمات  في دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مزّود 
 الجّودة ه فائقةخدماتبفضل    CBAHIاعتماد

 
،  وإعادة التأهيل الطبية  للرعاية  أعلن مركز كامبريدج    :2021يناير    27األربعاء،    –الظهران، السعودية  

  السعودية   في مدينة الظهران  مرافق طبية  عدة  الذي يمتلكو   التأهيل  الطبية وإعادةخدمات الرعاية  ل   الرائد  مزّودال
 ، عن حصوله على اعتماد "المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية"العربية المتحدة  ودولة اإلمارات

CBAHI . 
 

سلسلة  بعد  و في المملكة العربية السعودية،    المركز  تشغيل  واحد فقط على عام  عقب مرور    جاء هذا االعتماد
المعمول    المحلية لمعايير  ل   همواكبة خدمات و  لضمان    وأعمال المركز  ةأنظمو من عمليات تقييم أداء  شاملة  

 بها. 
 

لتلبية الطلب المتنامي على مرافق    لسعوديةا  فيإلى التوّسع  مركز كامبريدج    وعقب نيله هذا االعتماد، يسعى
لهذا النوع   في دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مزّود   باعتباره  إعادة تأهيل و  األمدالرعاية الطبية طويلة  

 . عادة تأهيلإل و مميزا شامال   ا  برنامج وتوفيره   سريرا    250أكثر من  امتالكهبلخدمات ا من 
 
 جاد حلبي، مدير عام مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في السعودية:قال    ؛هذه المناسبةوب
عقب    ‘ CBAHIIالمركز السعودي العتماد المنشآت الصحية’الحصول على اعتماد  ُيعد نجاح المركز في  "

والتزامه    نا فريق عمل  كفاءةعلى    خير دليلفي المملكة العربية السعودية،    تشغيله  على  فقط   مرور عام واحد
توسيع نطاق حضورنا في    تضمن لناقوية    دعائموقد نجحنا في إرساء  مستويات الرعاية الطبية.    أرقىبتقديم  

  الجّودة  وفائقةو برامج طبية فريدة     تزويد أكبر عدد ممكن من المرضى بخدمات    وبالتالي،  مستقبال    المملكة
 ". في آٍن معا  



 
 

 

 
تؤكد على أهمية قطاع    2030رؤية المملكة    سيما وأني  السعودالسوق  بثقة كبيرة    لدينا"وأضاف حلبي:  
متخصصة    طبية  توفير خدمات رعاية  أهميةالسلطات المحلية  إدراك    دعم و  إلى جانب   الرعاية الصحية

رتفاع نسبة  النظرا     مدتنامي الطلب على خدمات الرعاية الطبية طويلة األونالحظ    .المستشفياتنطاق  خارج  
 ". الخلقيةالعيوب و مرتبطة بنمط الحياة  المراض األوازدياد حاالت اإلصابة ب  كبار السنّ 

 
يقدم مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والمكثفة لألفراد الذين  

كما تساهم  رعاية طويلة األمد.  خدمات    تقدممرافق طبية    ، وذلك عبرمتنوعة  صحية يعانون من مشاكل  
  ،المركز  منشآت  متاح عبرال  الفطام عن أجهزة التنفس االصطناعيوبرنامج    خدمات التنفس االصطناعي

لسكتة الدماغية واإلصابات الدماغية وإصابات الحبل  تعرضوا لفي تعزيز قدرتنا على نقل المرضى الذين  
خدمات إعادة التأهيل  وتزويدهم بمن غرفة العناية المركزة    مباشرة  ،  الصحية   من استقرت حاالتهممو   ،الشوكي
 المكثفة. 

 
منح شهادات االعتماد لالجهة الرسمية المخولة    "CBAHI  العتماد المنشآت الصحيةُيعد "المركز السعودي  

لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وتكمن مهام 
الرئيسية في   و ل امعايير    إرساء المركز  تقييم  الجودة  بموجبها  يتم  التي  الرعاية  جميع  كفاءة  سالمة  منشآت 

 . في المملكة  الصحية
 

 - انتهى -


