
 

 

 

بتدقيق  جامعة اسكودار و مستشفى ان بي  عتماد الطبي في العالمكبر وأرقى هيئة لالتعتبر أ التى اللجنة الدولية المشتركة قامت 

،  1300، الذي تم اإلشراف عليه بدقة و باإلطار القياسي قريب من ان بي اسطنبول للدماغ  تم اعتماد مستشفى اسطنبول للدماغ  

مع هذا النجاح ، حصل مستشفى ان بي اسطنبول للدماغ  . ٪  من القبول 99التوالي  بنسبة نجاح  تصل الى   للمرة الثالثة على

"مستشفى الدماغ االول المعتمد عالميا" على لقب  

 

للجنة الدولية لجامعة أوسكودار التى تم تتدقيقها واعتمادها  من قبل  يتطبيقالشريك ال ان بي اسطنبول للدماغ  مستشفىتعتبر   

كبر وأرقى هيئة لالعتماد الطبي في العالمتعتبر أ و هيالمشتركة   

 

 01فبراير الى  26في الفترة مابين   ، 1300قياسي قريب من اإلطار بدقة و ب، يتم اإلشراف ان بي اسطنبول للدماغ  مستشفىفي 

٪  99الي  بنسبة نجاح  تصل الى  للمرة الثالثة على التو حصل المستشفى على شهادة االعتماد  2018مارس   

المعتمد الطب النفسي الثالث مستشفى  " ، حصل مستشفى ان بي اسطنبول للدماغ  على لقب2015في عام النجاح من خالل هذا 

"مستشفي الدماغ االول المعتمد عالميا" نحج في الحصول على االعتماد بلقب 2018و في عام   "عالميا   

 

ناجحة الشراف اإل يحتوي على اجراءات  مستشفىالكينيث واكسمان أن  السيد  جنة الدولية المشتركةالتابع لي الكبير المدققين صرح 

التى في غاية   م الحلول و االجراءاتلديك. تطوير مستشفى جديد وخدمات جديدةفي مرحلة خاصة . هذا تقرير استثنائي: "وقال

في تطوير برامج مماثلة  بدأتوا تميز في الطب النفسي ، فقد ن  تقول  انكم المركز الميمكننا أ. التطور لرعاية وخدمة المجال النفسي

.للجودة والسالمة في العمليات الطبية والجراحية  

 

"المراجعة كانت مساهمة كبيرة: "انهارتزات فن البروفيسور  

 

، أن المستشفى اجتاز الفحص الثالث للجنة  ان بي اسطنبول للدماغ  مستشفىاالداري ل، رئيس  انهارتزات فن البروفيسور كما ذكر

لدينا الكثير من اإلجابات : "قال. فيما يتعلق بالمستشفيات و تعتبر واحد من أكثر عمليات التدقيق االدرشادي ، المشتركة الدولية 

 اجراءات ممتعة لن ننساها  مرحلة لقد كانت . سناأنفمن ن أن نحس كيف يمكننا لقد سؤلنا . في المستقبل خاصة حول ما يمكننا فعله

. "يجابية لعملنا هنااإلمساهمات الأشكرك كثيًرا ، وسنواصل تقديم دامت اقل من اسبوع ، و أنا  فقد فترة طويلةلم تكن  أبدا  

 

 

 

  وكالة اسكودار لالخبار  -:المصدر

 

 

 

 

 


