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مشـــروع مقرتح    

 

في وزارة ولية مراكز الرعاية الصحية األصحة الطفل في خدمات  دعم

 الصحة
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 20/10/2020 التاريخ   40/2020 رقم المشروع 

 في قطاع غزة لوزارة الصحةالتابعة ية ولمراكز الرعاية الصحية األصحة الطفل في  خدمات دعم     اسم المشروع

 طارئ  ■                      االستراتيجية ضمن الخطة □المشروع: نوع  بعد توفر التمويل  شهور 6 مدة المشروع

 خدمات عالجية  ■           تدريب وابتعاث □       أجهزة ومعدات      ■      ترميم             □    نشاءات        إ □  المشروعمجال 

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجهة المنفذة 

 الفئة المستهدفة
   ورفح في محافظتي خانيونس  األطفال 

الجهة 

 المستفيدة 

للرعاية  اإلدارة العامة  

 وزارة الصحة –األولية 

الموازنة  

 التقديرية $
 ألف دوالر أمريكي ( وتسعون تسعةمائة و) $   199,000

ملخص  

 المشروع

  ورفح   محافظتي خانيونسالتابعة لوزارة الصحة في  في مراكز الرعاية األولية  على دعم صحة الطفل  المشروع  تقوم فكرة  

وكذلك توفير    نيميا عند األطفال في جنوب قطاع غزةاأل  ىلتشخيص مرضخالل توفير أجهزة مخبرية لفحص الدم    الصحي من

ذلك لضمان $ و       199,000  بتكلفة تقديرية  للعالج والوقاية من الكساحالضرورية    مكمالت غذائية من فيتامين )أ + د(

 . قطاع غزةجنوب   األطفال في لتعزيز صحة  ة الصحيةاستمرارية تقديم الخدم

مبررات 

 المشروع

 الحديث.قدم وتهالك األجهزة المخبرية الخاصة بفحوصات الدم والغير مواكبة للتطور التكنولوجي  •

  محافظتيفي األولية الرعاية الصحية  في مراكز لألطفالالمحاليل الضرورية لفحوصات الدم النقص الشديد في  •

 . ورفح خانيونس

مراكز الرعاية الصحية  فيلهم  الضرورية د(  +)أ فيتامين من المكمالت الغذائية الخاصة باألطفال في  نقص •

 األولية.

حصائيات  )ا % في قطاع غزة  73.3نسبة االنيميا عندهم  حيث بلغت  ،والكساح عند األطفال نسبة فقر الدم   زيادة •

2019). 

 للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. عدم قدرة الوزارة حاليا على تكاليف شراء نظرا   •

أهداف  

 المشروع

   :الهدف العام

 األولية في جنوب قطاع غزة.  الرعايةن الخدمات الصحية المقدمة لألطفال في مراكز يتحس

 :األهداف الخاصة

 شهداء خانيونس ورفح. يفي مركزالخاصة باألطفال   توفير أجهزة مخبرية حديثة لفحوصات الدم •

 عالج والوقاية من مرض الكساح. الضرورية للد(  + )أفيتامين من  الكميات المطلوبةتوفير  •

    .لهم وتقديم العالج المناسباألطفال  ىلد األنيميا ىالمساهمة في االكتشاف المبكر لمرض •

 النتائج المتوقعة 
 . وفق المعايير المطلوبة لألداءلألطفال    الخدمات الصحية استمرارية تقديم   •

 ألطفال في محافظتي خانيونس ورفح. ا   ى لد   والكساح األنيميا    وعالج حاالت متابعة  المساهمة في   •
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مراحل تنفيذ  

المشروع 

 )جدول الزمني(

 

 

 المدة الزمنية باألشهر المرحلة

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

             التحضير 

             التنفيذ 

             غالقاإل

 

 الموازنة 

 

 في قطاع غزة  التابع لوزارة الصحة صحة الطفل في المراكز الصحية األوليةلدعم قديرية تالموازنة ال

التكلفة لكل   العدد  البند   الرقم 

 $  وحدة

 التكلفة التقديري$  

 متضمن المحاليل الخاصة به    مخبريةأجهزة فحص دم  .1
Hematology Analyzer 18 parameter  

جهاز +   2

فحص   15,000

 دم 

12,000 24,000 

 175,000 دوالر  2.5  جرعة  70,000 +د( أمكمالت غذائية من فيتامين )  .2

 199,000 المجموع 
 

 . العياداتللحفاظ عليها واستمرارية استعمالها داخل المراكز الصحية داخل  الطبية المخبرية ألجهزةلصيانة دورية  االستدامة 

الية المتابعة 

 والتقييم 

 .تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة •

 . وكفاءتها في العمل لألجهزةتقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم  •

 .على مراكز الرعاية األوليةالتي تم استالمها وتوزيعها مخبرية الاألجهزة تقرير حول  •

 المواصفات الخاصة بجهاز فحص الدم الكامل المطلوب في مراكز الرعاية األولية  المرفقات 

    ريم أحمد عبد الهادي  المشروع:معد  حمزة عبد الجواد   د. المشاريع:دائرة اعداد  االعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج  االسم:

المسمى  

 الوظيفي: 
 مدير عام التعاون الدولي

 icd@moh.gov.ps اإليميل:

الهاتف مع كود 

 الدولة
00970 8 2826325 


