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مشـــروع مقرتح    

 
 تطو�ر وتحدیث األجهزة في مختبر الصحة العامة 
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.تطویر وتحدیث األجھزة في مختبر الصحة العامة اسم المشروع  

شھور بعد توفر التمویل  8 مدة المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ المشروع:نوع    

 مستھلكات  □ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             ■ترمیم                □  انشاءات        □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة  – وزارة الصحة الجھة المنفذة 

 .ملیون نسمة 2سكان قطاع غزة والبالغ عددھم ما یزید عن  الفئة المستھدفة

الجھة 
 المستفیدة 

 مختبر الصحة العامة
البلدیات، مكاتب صحة  

اإلدارة العامة  البیئة، 
الصیدلة واإلدارة العامة 

 للرقابة الدوائیة. 
 .(مائة وواحد وعشرین ألف دوالر أمریكي) $ 121,000 الموازنة التقدیریة $

 ملخص المشروع 

 

ــروع على تطو�ر وتحدیث األجهزة ــة �الفحص تقوم فكرة المشــ ــحة العامة  الخاصــ ــحة العامة  �عدو   ،في مختبر الصــ مختبر الصــ

ــح�ة األخرى، حیث یتم من خالله مراق�ة األغذ�ة وفحص م�اه خط  ــد األمراض والمخاطر الصـ الدفاع األول لحما�ة الناس ضـ

 .لدوائ�ة �اإلدارة العامة للصیدلةالشرب واآل�ار وفحص عینات األدو�ة المحولة من قبل الرقا�ة ا

ــمل ــم   و�شـ ــاط الغذائ�ة، قسـ ــیر األوسـ ــم التعق�م وتحضـ ــتق�ال العینات، قسـ ــم اسـ ــم مراق�ة الجودة، قسـ ــام التال�ة: قسـ المختبر األقسـ

 تم .  التحالیل الدوائ�ةم�كرو�یولوجي الم�اه، قســــــــم م�كرو�یولوجي األغذ�ة، قســــــــم ��م�اء الم�اه، قســــــــم ��م�اء األغذ�ة، قســــــــم  

 .2020اخل المختبر خالل عام فحص د 42237عینة و�جراء  9253استق�ال 

 :و�قدم مختبر الصحة العامة العدید من الخدمات �اآلتي

 عمل فحص أسبوعي لم�اه الشرب لكافة بلد�ات قطاع غزة. -1

 عمل فحوصات دور�ة لألغذ�ة ومنتجات المصانع المحل�ة. -2

 عمل فحوصات لألدو�ة والمستهلكات الطب�ة في الوزارة و�ذلك مصانع األدو�ة المحل�ة. -3

 عمل فحوصات لم�اه ال�حر والمسا�ح �شكل دوري. -4

 عمل فحوصات لم�اه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة في ري المزروعات. -5

 عمل فحوصات لمحطات تحل�ة الم�اه الموجودة في قطاع غزة. -6

غیر اســــــــــــــتهلـكت و قد متكرر و الطل عللعرض  �حـتاج المختبر إلى تحـدیث �عض األجهزة الموجودة بداخـله حـیث أنـها قد�ـمة وتت

ــ�انة ــم التحالیل الدوائ�ة.قابلة للصـ ــات النوع�ة في قسـ ــافة �عض الفحوصـ ــا �حتاج المختبر إلى أجهزة جدیدة إلضـ   ونظراً   ، أ�ضـ

 واالفتقار إلى األجهزة المتطورة أجهزة المختبر فإن توقفهم�ة الفحوصــــــــــات التي یتم إجراءها في مختبر الصــــــــــحة العامة، أل
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في  المخبر�ةالفحوصـات   جودة�أتي هذا المشـروع لتحسـین  و  ؛لقطاعات المسـتفیدة من خدمات المختبرعلى �افة اسـل�ًا سـتؤثر 

 .$ 121,000تقد�م الخدمات ف�ه؛ وذلك بتكلفة تقدیر�ة للمشروع تبلغ ، وضمان استمرار�ة مختبر الصحة العامة

 مبررات المشروع

  قد�مة وال یوجد لها قطع غ�اراألجهزة في مختبر الصحة العامة . 
 م�اه مقطرة �اف�ة لعمل األقسام في مختبر الصحة العامة. ضعف قدرة الجهاز الحالي على انتاج 
 وخاصة في قسم التحالیل الدوائ�ة في المختبر النوع�ة الفحوصات االفتقار إلى �عض. 
  المقدمة في مختبر الصحة العامة نت�جة عدم دقة الفحوصات المخبر�ة.تدني في مستوى جودة الخدمة 

 

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  

 .مختبر الصحة العامةتطویر وتحدیث األجھزة في  من خالل  وزارة الصحةتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة في 
 

 األھداف الخاصة
  أفضل العینات للفحص �شكلتحسین أداء الفحوصات المخبر�ة، وتجهیز . 

  من خالل توفیر أجهزة جدیدة من نوعها في المختبر نوع�ة إضافة فحوصات . 

 األجهزة القد�مة في المختبروتطو�ر  تحدیث. 

 في المختبر استمرار�ة تقد�م الخدمات المخبر�ة. 

 النتائج المتوقعة 

  .السرعة في تجهیز العینات للفحص 

   مختبر الصحة العامة. توفر فحوصات جدیدة في 

  لعدد الفحوصات في المختبر.   الست�عاب�ة ز�ادة القدرة ا 

  .ازد�اد رضى الجهات المستفیدة من خدمات مختبر الصحة العامة نت�جة ازد�اد دقة الفحوصات المخبر�ة 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

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

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق
 

التقدیریة  الموازنة ألف دوالر أمر�كي. 121بتكلفة تقدیر�ة تبلغ  أجهزة   

  .لز�ادة القدرة التشغیل�ةإضافي للعمل في المختبر نظرا  (أخصائي تحالیل طب�ة و��م�اء) فنيتوفر وزارة الصحة �ادر   االستدامة 
 من خالل �ادرها الفني. لألجهزةالص�انة الدور�ة   توفر وزارة الصحة 
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 .المطلو�ة ألجهزةاتقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب ال  الیة المتابعة والتقییم 
  المطلو�ة ومطا�قة المواصفات أجهزة الفحصاستالم تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص. 

 .التي �حتاجها مختبر الصحة العامة والمواصفات قائمة �األجهزة المرفقات 

 د. حمزة عبد الجواد شراف: إ ، أ. أحمد الصوفيد. تغرید الغوطي االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: 
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة 
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# Items Descriptions 

Estimated 
price 

$ 

uses 

1 
HPLC 

 

High Performance Liquid Chromatography  

Consist of: 

1- Quaternary bump 
2- Auto sampler. 
3- PDA Detector. 
4- Refractive Index Detector  
5- Column oven. 
6- Column C18 (4.6mmx15cm), C18 

(4.6mmx25cm), C8 (4.6mmx25cm) and C8 
(4.6mmx15cm) 2PCS Each 

7- PC, monitor, printer and 3KVA Online UPS. 
8- Control Software 

Notes: 

1- must include:  supply, installation and 
training 

2- must include all  accessories to be work fully 
functional 

100,000 

Active 
ingredient 

in drug 
analysis 

2 Muffle Furnace  

• Laboratory Muffle Furnace 
• Capacity: 7L 
• Torture range: RT+5 to 1000 OC 
• Control panel to adjust temperature and time 
• Power coated steel housing 
• Unique door locking design to ensure no 

leakage of high temperature inside the 
chamber 

• Working chamber made of ceramic chamber 
insulation materials, energy saving, light and 
easy to move 

• Automatic cut-off of the heating system 
when the door is opened, with no over 
temperature occurred 

• Power Supply 230 V 

5000 Ash in food 
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3 
Heating 
Magnetic 
Stirrers 

• Construction material: epoxy painted aluminum 
structure 

• Heating plate: aluminum alloy coated with 
special protection 

• Heating plate diameter: >155 mm 
• Temperature 0 to 300ºc 
• Magnetic stirrer 

1000 Quantity 4 
pcs 

4 

Ultra pure 
water Unite 
"HPLC 
Grade" 

Characteristic: 

• Automatic microcomputer control system, multi-
level menu operation 

• Supplies end of life alarm, automatic fault 
detection, to provide security guarantees 

• Free to start, shut down the ultra-pure water 
circulation system to maintain 4.the system's low 
level of bacterial contamination 

• Integration of plastic molding cabinet, 
ergonomic design 

• System flow:PF+AC+RO+DI 
• Water requirements: city water: TDS<200 ppm 
• RO water conductivity:1～5μs/cm 
• heavy metal ion :< 0.1ppb 
• TOC:<10 ppb（UV<3 ppb） 
• Heat / endotoxin:<0.001 EU/ml（UF 
• Microbiology / bacteria:<1 CFU/ml 
• particulate matter:>0.22μm)<1/ml 
• Output:10 liter/hour 
• Power: 220V、50Hz 

7000 

Preparatio
n of std & 
solutions  

5 
Laboratory 
Drying Oven 

• Capacity: Min 70L 
• Temp. Control Range RT+10OC to 300OC 
• Floor standing design, bottom heating, 

vertical force convection. 
• Stainless steel working chamber and powder 

coated steel housing with triple-layer 
toughened glass window on front door 

• Stainless steel shelf with adjustable space 
• Temperature controller with high-peed, high-

performance CPU chip 
• High-sensitivity and high precision Pt 

resistance sensor 

2000 

For 
moisture in 

food 
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• Preset programmed control with timing 
range up to 99 hours for power-on, power-off 
and working 

• Multiple alarmings for sensor failure, 
high/low temperature deviation, over 
temperature 

6 Water distiller 

• Water Still for single distillation (fully 
automatic) with storage tank. 

• Capacity: 12 lt/hr. 
• Distilled water storage tank capacity: 24 

liters. 
• Fully automatic operation with 

microprocessor control system. 
• Distilled water quality confirming the 

requirements of international pharmacopeia 
and bacteria and pyrogen free with 
minimized gassing. 

• Distilled water conductivity is approximately 
2.5 µSiemens/cm at 20ºC . 

• CO2 degassing through the gas exhaust pipe. 
• Safety system and warning leds for :High 

water pressure, Low water pressure, Heater 
failure 

• Water supply controlled by the solenoid 
valve, which stops the water flow when the 
distilled water tank is full and the distillation 
is re-started when water tank is withdrawn. 

• Protected heaters against running dry. 
• Stainless steel heaters. 
• Boiling tank, storage tank and condenser 

made of stainless steel. 
• Suitable for bench 
• Thermostatic low water cut-off 
• Heating element, evaporator, storage tank 

and condenser made of stainless steel. 
• Separate cooling water inlet. 
• Housing made of galvanised sheet steel, 

powder coated 
• Double-walled housing 
• Easy servicing to decrease maintenance time. 

6000 
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• Supplied with siliphos cartridge filter to 
decrease calcification on the heaters. 

• Cooling water consumption Max. 120 lt/hr 
• Equipment should have be FDA,  European 

CE, approved product certificate should 
submitted 

• Manufacturer should have ISO certification 
for quality standards certificate should be 
submitted 

• Warranty 3 years 
 


