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 رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون 

 الدولي)

 1202/  02/23 لتاریخا          2021/022      

 اسم المشروع
في  )القسطرة القلبیة والحضانة والعیادات الخارجیةترمیم أقسام (

 وزارة الصحة – مستشفى غزة األوروبي

الجهة الطالبة 

 للمشروع
 –اإلدارة العامة للمستشفیات 

 وزارة الصحة

 نوع المشروع شهور 3 مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

 (مع التحدید............)خرى أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستهلكات 

الجهة المسئولة عن 
 التنفیذ

 قطاع غزة –وزارة الصحة 
الشركاء في 

 التنفیذ
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

  المرضى المترددین على مستشفى غزة األوروبي
مكان تنفیذ 

 المشروع
 وزارة الصحة –مستشفى غزة األوروبي 

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 (مائة ألف دوالر أمریكي) $  100,000

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

ث األثاث وتجدید تأثی في مستشفى غزة األوروبيوالحضانة والعیادات الخارجیة المشروع عبارة عن ترمیم أقسام القسطرة القلبیة 

ر مارس في شه افتتاح مستشفى غزة األوروبيوذلك بهدف تجهیز هذه األقسام الستقبال المرضى حیث سیتم إعادة  .المتهالك

حیث أنه تم استخدام هذه األقسام . 19-بعد أن تم حصر خدماتها خالل الفترة الماضیة في عالج مرضى كوفیدوذلك  .2021

وبالتالي فإن القیام بأعمال الترمیم منذ أغسطس الماضي مما أدى بعض األضرار في هذه األقسام.  19 -كوفیدلخدمة مرضى 

 المطلوبة سیساهم في إعادة افتتاح هذه األقسام بالشكل الذي یضمن تقدیم خدمة مناسبة للمرضى. 

 مبررات المشروع 

  في البنیة التحتیة.القسطرة القلبیة والحضانة والعیادات الخارجیة أقسام  في تلفوجود 

 شهر  في فى غزة األوروبي الستقبال المرضىیم هذه األقسام إلعادة افتتاحها حیث سیتم إعادة فتح مستشالحاجة لترم

 .2021مارس 

  2019في عام  1,790بلغ عدد المرضى الذین أجریت لهم قسطرة تشخیصیة أو قلبیة. 

  2019في عام  100,344األوروبي بلغ عدد المراجعین للعیادات الخارجیة في مستشفى. 

  2019في عام  600بلغ عدد حدیثي الوالدة المنومین في قسم حضانة األوروبي. 

 الهدف العام: أهداف المشروع
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ة القسطرة القلبیة والحضان من خالل ترمیم أقسام  غزة األوروبي مستشفىفي مرضى لالمقدمة ل بیئة الخدمات الصحیةتعزیز 

 .والعیادات الخارجیة 

 األهداف الخاصة:

 القیام بأعمال الصیانة الضروریة من حیث الدهان والبالط والكرامیكا والرخام. .1

 لك المستهلك في األقسام. ذبدًال من  أثاث جدید تورید وتركیب .2

 األوروبي مجهزة ومهیأة الستقبال المرضى.في مستشفى غزة  القسطرة القلبیة والحضانة والعیادات الخارجیة أقسام  النتائج المتوقعة 

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر
             التنفیذ
              غالقالتقییم واإل

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 التكلفة بالدوالر البند 
 20,000 القسطرة القلبیة تأھیلو ترمیم .1

 40,000 توسعة وتأھیل قسم الحضانة .2

 40,000 إعادة تأھیل العیادات الخارجیة .3

$   التكلفة اإلجمالیة 100,000    
كیفیة االستدامة 

 للمشروع
 تقدیمها للخدمة بالشكل المناسب.القیام بعمل صیانة دوریة لألقسام للحفاظ علیها واستمراریة   •

 آلیة المتابعة والتقییم 
 .تقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم •
 .متابعة التقاریر الدوریة والختامیة للمشروع •
 تقریر بأثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع. •

 بعد الموافقة المبدئیة من الجھة المانحة.سیتم إرفاقھا   المرفقات

 مدیر دائرة إعداد المشاریع: د. حمزة عبد الجواد   محمود الخطیبأ. معد المشروع:  اإلعداد

 جهات االتصال
 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإلیمیل:


