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 رقم المشروع
B1-02 

 مشروع
 تزويد مرافق وزارة الصحة بالمستهلكات الطبية )سنوي تشغيلي(

 تصنيف المشروع
 قطاع التنمية االجتماعية :القطاع الرئيسي

 الصحة القطاع الفرعي:

 :للمشروع البيانات العامة 
 وزارة الصحة جهة التنفيذ:

 قطاع غزة التنفيذ:مكان 

 شهر 12مدة التنفيذ:  
 دوالر أمريكي 8,500,000  موازنة المشروع:

 خلفية ومبررات المشروع:
 لوزارة التابعة يةالصح المرافق في المرضى عدد في الزيادة نتيجة الطبية المستهلكات في والمتكرر الحاد النقص. 1

 .الصحة
 ومراكز اتالمستشفي عمل استمرارية على للحفاظ الضرورية المستهلكات توفير على قادرة غير الصحة وزارة. 2

 المفروض والحصار من الصحة وزارة منها تعاني التي االقتصادية األعباء بسبب اإلدارات األولية الصحية الرعاية
 .غزة قطاع على

 .المستهلكة المواد توفير تستلزم التي المستمرة الطوارئ  حالة. 3

 :للمشروع وصف موجز 
 بكافة لمرضىا شرائح لكافة المخبرية المواد إلى باإلضافة الطبية والمستهلكات األدوية توفير عن عبارة المشروع

 م،العظا القلبية القسطرة األطفال، وباطنة، جراحة  الكلى، المزمنة، األمراض واألورام، الدم) من. التخصصات
 المخزونات ددع بلغ حيث. الصحة وزارة ومستشفيات مراكز في(  الخ...والتخدير والعمليات الطوارئ  والوالدة، النساء

 في ، EDL إجمالي من 516 أصل من( ٪48 صنف 246) 2019 نهاية اكتوبر  حتى من االدوية الصفرية
 وحدات من وحدة 853 أصل من( ٪28 ، بنًدا 235) الطبية المستهلكات من يةصفر ال المخزونات عدد بلغ حين

EMDL ،  الصحة وزارةل التابعة الصحية المرافق في الصحية الخدمات تقديم االمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى 
 .غزة قطاع في
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 أهداف المشروع :
 واحد. عام لمدة الطبية المستهلكات من بحاجتها الصحة وزارة تزويد .1
 .الصحة وزارة في الصحية المرافق في PHCC و المستشفى أقسام تشغيل في االستمرار .2
 بشكل صحةال لوزارة التابعة الصحية المرافق في الطبية الخدمات على الفلسطيني المواطن حصول ضمان .3

 .مناسب
 .لمناسبا الوقت في الخدمة تلقيهم نتيجة صحتهم على والمحافظة المرضى من لعدد المضاعفات تقليل .4
 .الموت خطر من الحرب وجرحى المرضى من العديد حياة إنقاذ .5

 التقديرية: الموازنة
 أمريكي دوالر( 8,500,000) للمشروع التقديرية الموازنة تبلغ
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