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8/8/2021 التار�خ  2021/  092  رقم المشروع   

  ص�انة آ�ار و محطات التحل�ة في مستشف�ات وزارة الصحة الفلسطین�ة في قطاع غزة    اسم المشروع 
�عد توفر التمو�ل  شهور 3 مدة المشروع  طارئ  □ضمن الخطة االسترات�ج�ة                  ■نوع المشروع:    

 مستهلكات   ■ تدر�ب وابتعاث              □أجهزة ومعدات             □ترم�م               ■انشاءات         □  مجال المشروع 

 غزة. –وزارة الصحة  الجهة المنفذة 
الشر�اء في  

 التنفیذ 
 

الفئة  

 المستهدفة 
،  ملیون) نسمة2.2المرضى والمراجعین من سكان محافظات غزة  والذین یز�د عددهم عن ( 

 في مستشف�ات وزارة الصحة   للعاملینإضافة 

الجهة  

 المستفیدة 
 مستشف�ات وزارة الصحة 

الموازنة  
 التقدیر�ة $ 

 دوالر أمر�كي)مائة وأر�عة وستون ألفًا وخمسمائة وستة وس�عون  (  164576

ملخص  

 المشروع 

 

توفیر قطع �اإلضافة لو محطات التحل�ة في المستشف�ات الرئ�س�ة  التا�عة لوزارة الصحة في قطاع غزة     ص�انة آ�ار  تقوم فكرة المشروع على 

 - بیت حانون   –االندون�سي    –التر�ي    الصداقة-  والحراز�نالدرة    –العیون    –نت�سي  ر ال  –النصر    –(( الشفا  لها للمستشف�ات التال�ة    الالزمة  غ�ارال

)) هي أكبر المؤسسات الطب�ة  و التي تقدم الخدمات الصح�ة و الطب�ة لجم�ع سكان قطاع غزة و   شهداء االقصى  -النجار  فأبو یوس    -رفح

م�اه �اإلضافة لحاجتها الماسة لللم�اه الصالحة للشرب  تعاني من نقص و شح او لكن هذه المستشف�ات  ،  ملیون نسمة    2.2الذي یز�د عددهم عن  

،  سام المستشف�ات و خاصة األقسام الحرجة �أقسام غسیل الكلى والعمل�ات والعنا�ة المر�زة. التعق�م و المختبرات..الخ،.أق الستخداماتالصالحة 

و الخاصة �المستشفى،  �ما أن نس�ة  الم�اه  الصالحة للشرب و التي تصل للمستشف�ات  و محطات التحل�ة  الم�اه    �ارآفي    أعطالحیث أنه یوجد  

 %. 10 فقطالبلد�ة من 

 وأ�ضا صحة المرضى من أي مضاعفات    لذلك جاء هذا المشروع لسد احت�اجات المستشف�ات من الم�اه الصالحة و التي بدورها تحافظ على

خاصة أجهزة الغسیل الكلوي وأجهزة التعق�م   الم�اه،تحافظ على المعدات واألجهزة الطب�ة والتي تكون عرضة للتلف نت�جة ارتفاع نس�ة الملوحة في  

 ضمان استمرار�ة تقد�م الحدمات الصح�ة في مستشف�ات وزارة الصحة ضمن معاییر الجودة العالم�ة المشروع یهدف إلى    والمغاسل.المر�زي،  

 أمر�كي دوالر164576 تقدر ب بتكلفة

مبررات 

 المشروع 

   
  الحاجة الماسة  ألعمال الص�انة و قطع غ�ار الضرور�ة لعمل أ�ار ومحطات التحل�ة في مستشف�ات وزارة الصحة في قطاع غزة ،

  200) ملیون متر مكعب سنو�ا من -110إضافة لعجز مائي ( ، ٪ 98�عاني من تلوث الم�اه بنس�ة تصل حیث أـن  قطاع غزة 
٪  10 وفقط.  PPM 5,000نس�ة األمالح الذائ�ة في م�اه البلد�ة عال�ة جدا وتقدر ب  أنما ملیون متر مكعب من الم�اه المطلو�ة، �

 من آ�ار البلد�ة تفي �معاییر منظمة الصحة العالم�ة لم�اه الشرب .   
  سبب األوضاع    غزة و�ذلكقطاع لمستشف�ات وزارة الصحة نظرا للز�ادة السكان�ة المطردة في  والمراجعینز�ادة عدد المرضى�

 . 19- المضطر�ة التي تسود قطاع غزة �سبب العدوان اإلسرائیلي المتكرر إضافة للظروف الراهنة لجائحة �وفید 
 ال تصلح الستخدام ال�شري  والتيلمضاعفات خطیرة نت�جة تلقیهم الخدمات الطب�ة �م�اه الملوثة  ىتعرض المرض. 
  الراس�ة والمواداألمالح  نت�جة انسدادات �الصرف الصحي وأ�ضاللتلف  والمعداتتعرض األجهزة الطب�ة.  
  سنة15عن الحصار المفروض علیها لمدة تز�د التكال�ف المال�ة ال�اهظة الملقاة على وزارة الصحة نت�جة. 

 
 الهدف العام:

 دة العالم�ة.و ضمن معاییر الج قطاع غزة مستشف�ات فيلمرضى في الخدمات الصح�ة المقدمة ل المساهمة في استمرار�ة
 األهداف الخاصة: 



أهداف  

 المشروع 

  إلى الرقملتصل نس�ة األمالح الذائ�ة في الم�اه المعالجة تقلیل  ZERO . 
  ات وزارة الصحة  �مستشف والمختبراتالكلوي العمل�ات والتعق�م والغسیل الحساسة �توفیر الم�اه المحالة لألقسام� 
 جهاز محطة تحل�ة م�اه فعال و�فء. ار�طهالطب�ة من خالل األجهزة  رفع مستوى �فاءة� 
  في وجود جهاز تحل�ة م�اه غیر فعال.للمرضى تخف�ف المضاعفات الناتجة 
  المرضى لصالح  اخرى  خدمات�ة  مجاالت  في  استغاللها  ومحاولة  الوزارة  عاتق  على  الملقاة  المال�ة  االع�اء  تخف�ف  في  المساهمة 

 والمواطنین. 

النتائج  

 المتوقعة 

  جودة الم�اه.   والمرت�طة   مرضى في قطاع غزة ل تحّسن جودة الخدمات الصح�ة المقدمة ل� 
  الصحة. �ات وزارة  عن الخدمات الصح�ة المقدمة لهم في مستشف   والمراجعین   رضى المرضى 
  عن بیئة العمل   في مستشف�ات وزارة الصحة   رضى العاملین . 

مراحل تنفیذ  

المشروع  

(جدول  

 الزمني)

 المدة الزمن�ة ب (االشهر)   المرحلة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر 

             التنفیذ 

             التقی�م واالغالق 
 

الموازنة  

 التقدیر�ة  

 

السعر  المستشفى # 

 �الدوالر 

مستشفى ناصر   التحل�ة في ومحطاتآ�ار  واحت�اجاتأعمال الص�انة  1  24800 

ي مجمع الشفاء الطب  داخل فيالتحل�ة  ومحطاتآ�ار  واحت�اجاتأعمال الص�انة  2  64800 

الدرة  –العیون  –نت�سي ر ال -الطبي النصر مستشفى  التحل�ة في ومحطاتآ�ار  واحت�اجاتأعمال الص�انة  3

  والحراز�ن

13030 

في  بیت حانون  ومستشفىاالندون�سي مستشفى  فيالتحل�ة  ومحطاتآ�ار  واحت�اجاتأعمال الص�انة  4

 الشمال  محافظة

21838 
 

 30,000 �المستشفى التر�ي التحل�ة  ومحطاتآ�ار  واحت�اجاتأعمال الص�انة  5

 158   فأبو یوسمستشفى أعمال الص�انة واحت�اجات آ�ار ومحطات التحل�ة  

 9950 المحافظة الوسطى ف�ات �المستشأعمال الص�انة واحت�اجات آ�ار ومحطات التحل�ة  

 164576 اإلجمالي �الدوالر   

 



 

استدامة  

 . ص�انة الدور�ةعمل ل مؤهل وهندسيفني  توفر وزارة الصحة �ادر  المشروع 

ال�ة المتا�عة  

 والتقی�م 
  الجداول والكم�ات والمواصفات المطلو�ة للتجهیزات الطب�ة. تقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب 
 .تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص االستالم التجهیزات الطب�ة 

 المرفقا  
  الموافقة المبدئ�ة. دالحقا �ع إرفاقهاالكم�ات سیتم  وجدولالمواصفات الفن�ة 

 الجواد إشراف: د. حمزة عبد  ا�مان مهنا   .م االعداد 

 جهات االتصال 

 د. عبد اللط�ف الحاج   االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي  المسمى الوظ�في:

 icd@moh.gov.ps اإل�میل:
 2826325 8 00970 الهاتف مع �ود الدولة 

 المشاریع إعداد دائرة 


