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مشـــروع مقرتح    

 

وزارة  -في مجمع ناصر الطبي  �األجهزة الطب�ة واألثاثتجهیز قسم العنا�ة المر�زة 

 الصحة  
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 ۱٤/۱۲/۲۰۲۰ التاریخ  ۰٥٦/۲۰۲۰ رقم المشروع 

 .الصحة وزارة-  الطبي ناصر مجمع فيباألجھزة الطبیة واألثاث  المركزة العنایة قسم دعم جھوزیة اسم المشروع

 طارئ  □                ضمن الخطة االستراتیجیة ■ المشروع: نوع  شھور بعد توفر التمویل  ۸ مدة المشروع

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

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجھة المنفذة 

الجھة    ألف نسمة. ٦۰۰ورفح والبالغ عددھم ما یزید عن سكان محافظتي خانیونس  الفئة المستھدفة
   مجمع ناصر الطبي المستفیدة 

 . )أمریكي دوالر  وأربعون ثالثمائةاً وألف  خمسمائة($  ٥۰۰٬۳٤۰ الموازنة التقدیریة $

 ملخص المشروع 
 

اللوازم  الطبي �األجهزة الطب�ة واألثاث و تقوم فكرة المشروع على تجهیز قسم العنا�ة المر�زة في مستشفى ال�اسین �مجمع ناصر  
حیث �ضم مجمع ناصر الطبي ثالثة م�اني رئ�س�ة وهي مستشفى ناصر لل�اطنة العامة والخاصة ومستشفى   المكتب�ة األخرى،

ال�اسین للجراحات العامة والخاصة ومستشفى التحر�ر للنساء والوالدة واالطفال وحدیثي الوالدة و�قدم خدمات صح�ة لسكان  
.  ٢٠١٩نسمة وفقًا للتقر�ر االحصائي للسكان والصحة لعام  ألف    ٦٠٠محافظتي خانیونس ورفح وال�الغ عددهم ما یز�د عن  

وقد شهد المجمع ضغطًا وارتفاعًا ملحوظًا �المترددین وحاالت الدخول خالل العام االخیر حیث بلغت نس�ة اشغال االسرة 
  ٥٣١م  ٢٠١٩عام  حالة، �ما بلغ إجمالي عدد حاالت الدخول في قسم العنا�ة المر�زة خالل    ٨٠٩٥والعمل�ات الجراح�ة    ٪ ٨٥

مر�ضًا مدخلین من اقسام الطوارئ دون احتساب الحاالت المحولة للعنا�ة من داخل اقسام المبیت، وقد بدأ العمل �العنا�ة 
المر�زة الجدیدة قبل عام تقر��ًا، حیث تم نقل العنا�ة القد�مة لقسم العنا�ة المر�زة في مستشفى ال�اسین و�لغت عدد األسرة في  

و�عتبر قسم العنا�ة المر�زة من األقسام الهامة والحساسة في المجمع وذلك الستق�ال  ر من ضمنها سر�ر�ن للعزل.  سر�  ١٢القسم  
الموت من خالل تقلیل المضاعفات التي تطرأ علیهم ومتا�عتهم وخاصة    ح�اتهم منالحاالت الحرجة من المرضى إلنقاذهم  

رض�ة من مستشفى األورو�ي ومستشفى أبو یوسف النجار، وضمن یتم استق�ال الحاالت الم  في ظل جائحة �ورونا، حیث
حال   في  �الجنوب  للمرضى  الرئ�س�ة  هي  الطبي  ناصر  �مجمع  المر�زة  العنا�ة  تص�ح  �ورونا سوف  لجائحة  الوزارة  خطة 

ناعي أجهزة تنفس ص  تخص�ص مستشفى األورو�ي لجائحة �ورونا. ونظرًا لعدم توفر األجهزة الطب�ة الكاف�ة من توفر من
 وذلك   هذا �مثل عائقًا أمام تقد�م الخدمات الصح�ةف  ؛)central stationجهزة مراق�ة وخصوصًا جهاز المراق�ة المر�ز�ة (أو 

، �ما أن قسم  ساعة   ٢٤حرجة ومتا�عتها على مدار  لعدم تمكن الكادر الطبي من تغط�ة الخدمة لجم�ع الحاالت المرض�ة ال
أجهزة حاسوب ولوازم مكتب�ة وذلك لضمان استمرار تقد�م الخدمات الصح�ة في غرف العنا�ة  العنا�ة المر�زة �حاجة إلى أثاث و 

المر�زة.  لذلك �أتي هذا المشروع لسد احت�اج قسم العنا�ة المر�زة في مجمع ناصر الطبي من األجهزة الطب�ة واألثاث وأجهزة 
 . دوالر أمر�كي ٥۰۰٬۳٤۰الحاسوب واللوازم المكتب�ة وذلك بتكلفة تقدیر�ة للمشروع تبلغ 
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 مبررات المشروع

  المحولین من المستشف�ات �اإلضافة إلى المرضى ز�اد عدد المرضى في قسم العنا�ة المر�زة في مجمع ناصر الطبي
 األخرى في ظل جائحة �ورونا. 

   .النقص الشدید في األجهزة الطب�ة في قسم العنا�ة المر�زة والتي تز�د من معاناة المرضى وتدهور حاالتهم الصح�ة 
   صعو�ة األوضاع االقتصاد�ة التي تعاني منها وزارة الصحة والتي ال تمكنها من تحمل تكال�ف شراء االحت�اجات الضرور�ة لقسم العنا�ة

 الطبي. المر�زة �مجمع ناصر  
 یوم مما یز�د االحت�اج للمعدات والمستهلكات الطب�ة.  ٤.٥٣ز�ادة متوسط فترة المكوث في اقسام العنا�ة المر�زة �ما �قارب 

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  
ناصر الطبي من خالل دعم  مجمع بللمرضى في قسم العنایة المركزة  الخدمات الصحیةالمساھمة في استمراریة تقدیم 

 جھوزیة القسم باألجھزة الطبیة واألثاث.
 

 األھداف الخاصة
   تجهیز قسم العنا�ة المر�زة في مجمع ناصر الطبي �األجهزة الطب�ة واألثاث الالزم لتقد�م الخدمة الصح�ة الالزمة

 ف�ه.
  تقد�م الخدم  تقلیل المضاعفات التي تطرأ على المرضى في قسم العنا�ة المر�زة وانقاذه ح�اتهم من الموت من خالل

 الصح�ة لهم في الوقت المناسب. 
  سكان قطاع غزة. توسعة الخدمة في قسم العنا�ة المر�زة �ما یلبي االزد�اد المطرد في عدد 
 .تقد�م رعا�ة طب�ة وخدمة صح�ة ذات جودة أفضل للمرضى في قسم العنا�ة المر�زة 

 النتائج المتوقعة 

   قسم العنا�ة المر�زة. االستمرار�ة في تقد�م الخدمات الصح�ة في 
  .انخفاض معدل المضاعفات لدى المرضى من الحاالت الحرجة مما �ساهم في تحسن الحالة الصح�ة لدیهم 
   أقسام العنا�ة المر�زة �مجمع ناصر الطبي.تحسن جودة الخدمة الصح�ة المقدمة للمرضى في 
   المقدمة لهم في قسم العنا�ة المر�زة.   المرضى عن الخدمة رضى  مستوى  ز�ادة 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ 

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق

 

 التقدیریة  الموازنة
 

 االحت�اجات التي تشمل على أجهزة وأثاث وأجهزة الحاسوب ولوازم مكتب�ة أخرى.مرفقة ضمن قائمة 
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 االستدامة 
  .لتقد�م الخدمات الصح�ة للمرضى في قسم العنا�ة المر�زة  ذو خبرة طب�ة عال�ة توفر وزارة الصحة �ادر طبي

 .المستقبلتوفر وزارة الصحة �ادر فني لص�انة األجهزة ذات�ا أو عبر المشار�ع في 

 الیة المتابعة والتقییم 
 . المطلو�ة األصنافتقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب ال •
 ومطا�قة األصناف. استالم األجهزة الطب�ة واألثاثتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص  •

 لقسم العنا�ة المر�زة احت�اجات قائمة  المرفقات 

 د. حمزة عبد الجواد اشراف:  الغوطي د. تغرید  االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

المسمى  
 مدیر عام التعاون الدولي الوظیفي: 

 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:
الھاتف مع كود 

 2826325 8 00970 الدولة
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 �مجمع ناصر الطبي قائمة �األجهزة الطب�ة واألثاث لقسم العنا�ة المر�زة 

General Equipment for departments 

No. ITEM QTY 
EST.U 
PRICE TOT. PRICE 

1 ICU MONITOR ٦ ۹,000 ۱۱۷۰۰۰ 

2 CENTRAL STATION 1 50,000 50,000 

3 PORTABLE MONITOR 2 8,000 ۸۰۰۰ 

4 VENTILATOR                                                                          6 30,000 ۱۸۰۰۰۰ 

5 PORTABLE VENTILATOR 1 8,000 ۸۰۰۰ 
6 ECG MASHINE 1 3,000 ۳۰۰۰ 
7 INFUSION PUMP  15 1,200 18000 
8 SYRINGE PUMP 12 1,200 14400 
9 EMERGENCY TROLLEY 1 1,000 1000 
10 AMBU BAG ADULT 12 200 24000 
11 AMBU BAG PEDIATRIC 3 300 900 
12 DC SHOCK 1 5,000 5000 
13 LARYNGOSCOPE 2 200 400 
14 ELECTRIC BLOOD WARMER 2 2,000 4,000 
15 IV STAND 10 50 500 
16 PEDIATRIC DIGITAL SCALE 2 500 1,000 
17 MEDICATION TROLLEY 1 1650 1650 
18 DRESSING TROLLEY 2 500 1000 
19 PORTABLE SPHYGOMANOMETER 2 75 150 
20 PORTABLE CONTINUES SUCTION 1 1,500 1,500 
21 REFRIGERATOR 2 500 1,000 
22 PULSE OXIMETER 2 2,000 4,000 
23 Basen Trolley Single 3 100 600 
24 Gauze Swabs Sponge Counting Stand 1 500 1,000 
25 RECHARGABLE LARYNGOSCOPE 2 500 1,000 

Total  447,100 
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   Data Center 
Total price Quantity Item 

۱۲۰۰٫۰۰ ٦۰۰ ۲ Laser printer 3x1 
٤۰۰۰ ۸۰۰ ٥ Desktop Computers 
۱٤۰۰٫۰۰ ۷۰ ۲۰ Trasiners Chairs 
۲۰٫۰۰ ۲۰ ۱ White board magnetic 90 cm x 60cm  
6,620 Total  

  

سعر        مواصفات عامة الصنف
 الوحدة 

السعر 
 العدد المطلوب  الوحدة  مواصفات خاصة  اإلجمالي

خزانة تغییر مال�س �ل خزانة  
 أر�ع ضلف دوالیب 

كل خزانة تحتوي على  
أر�ع ضلف أثنان من  
 أعلى وأثنان من أسفل  

مجهزة �عالقة 
مال�س داخل�ة   
 قفل زرفیل دبل  

 ١٥٠٠ ١٥٠ ١٠ ضلفة 

خزانة طول�ة �أرفف مغلقة  
 �ضلفتان  

كل خزانة تحتوي على  
خمسة أرفف ومغطاة 

�ضلفتان �أبواب خشب 
 مع زجاج 

مجهزة �قفل زرفیل 
 دبل 

 ٦٠٠ ٣٠٠ ٢ خزانة

كل خزانة تحتوي على   خزانة محالیل  
ستة أرفف ومغطاة 
�الفورما�كا وواجهة 

الضلفاتان زجاج مع  
 الخشب

لكل رف داخلي  
حرف عرضي  

�ارتفاع خمسة سم 
 على طول الرف 

 ٢1400 ٣٥٠ 4 خزانة

تحتوي على جیوب  خزانة أدراج للمستلزمات الطب�ة
صغیرة عرض�ة داخل�ة  

سم   ٢٠مقسمة ارتفاع 
سم على   ١٥وعمق 

 سمك لكل رف   

�ل   ٦عدد األرفف 
قسامات �ل   ٦رف 
 جیوب   ٤قسام 

 1000 250 4 خزانة
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خزانة ورقات خشب�ة جدار�ة  
 معلقة للنماذج الطب�ة 

تحتوي على جیوب أرفف  
عرض�ة داخل�ة مقسمة  

سم وعمق  ٢٠ارتفاع 
سم   ٢٥سم وعرض  ٣٥

لكل رف وله حرف �ارز  
 سم لكل رف   ٥�ارتفاع 

عدد األرفف أر�عة  
لكل خزانة وعدد  
الجیوب في �ل  

 جیوب  ٦رف هو 

 ٣٥٠ ٣٥ ١٠ خزانة

 لوحة إعالنات جدار�ة مغلقة
 بزجاج  

تحتوي على إطار برواز  
خارجي ومغلقة �مفتاح  

 وواجهة زجاج�ة  

 ٣٢٠ ١٦٠ ٢ صندوق    

خزانة دوالیب جدار�ة معلقة   
 �ضلفتان مغلقتان 

تحتوي �ل خزانة على  
من األرفف �ل   ٢عدد  

سم �عمق  ٣٠رف ارتفاع 
سم     ٥٠سم وعرض  ٣٥

 مغطاة بدوال�ان  

لها زرفیل دبل  
 almoniumمغلق 

خزانة 
 دوالب

٥٠٠ ٢٥٠ ٢ 

لحفظ األدو�ة والعالجات   خزانة 
 ستانلس ستیل  

لها قسمات داخل�ة    
 طول�ة وعرض�ة  

خزانة 
 ستانلس 

١٦٠٠ ٨٠٠ ٢ 
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متدرجة    خزانة جیوب مزدوجة
األرتفاع برف قالب سحب ألمام  

 لحفظ اللینات واألن�ابیب والكاثیتر 

تحتوي كل خزانة مزدوجة 
ب  على رفین سحب قال

ألمام و�ل رف  متحرك
مقسم لعدة جیوب طول�ة 

مر�عة الشكل تكون 
متدرجة الق�اس واالرتفاع 

�حیث �كون �ل جیب 
 Xسم  ١٥منها عرضه 

اعه یتدرج سم وارتف 15
سم لكل   ٥تدر�ج�ا �فرق 

جیب من الخلف ألمام  
 على عمق الرف نفسه   

�عجالت متحر�ة 
عدد القسامات في  

وعدد   ١٦كل رف 
الجیوب في �ل  
 ٥قسام من العمق 

 جیوب  

 ٥٠٠ ٢٥٠ ٢ خزانة

خزانة مكتب للملفات �السیر  
 طو�لة 

أر�عة أرفف   عدد 
ومغطاة �ضلفتان �ل  

 سم   ٣٥ضلفة عرض 

قفل زرفیل دبل مع  
 واجههة زجاج

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١ خزانة

تحتوي على ثماني  جدار�ة صغیرة   عالقة مال�س 
 عالقات نحاس�ة 

 ١٠٠ ١٠ ١٠ عالقة   

�حتوي على ثالث أدراج   Deskطاولة مكتب 
 جانب�ة 

 750 ٢٥٠ 3 طاولة  �قفل زرفیل مفتاح  

 450 ١٥٠ 3 طاولة      حجم صغیر   Tمكتب مستطیل 
تحتوي على خمسة   وراقة مكتب خشب�ة صغیرة  

 جیوب متدرجة 
 ٦٠ ١٥ ٤ وراقة   

كرسي �نب سجلونة للمناو�ین 
 والمرافقین 

ع�ارة عن �رسي �نب  
سجلون متحرك مغطى 

سم   ٥٠�أسفنج سمك 
ومنجد من  أرض�ة جلد  

�مكن فتحة وأستغالله  
كسر�ر لطبیب المناو�ة 

 اللیلة وقت الحاجة  

عند فتح الكن�ة 
 تص�ح سر�ر 

كرسي 
 كنب 

٦٠٠ ٣٠٠ ٢ 
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سر�ر خشب مفرد لطبیب 
 وممرض المناوب

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢ سر�ر    

 ٥٠٠ ٢٥٠ ٢     الكشف المرفق حسب  كرسي مدیر 
 ١٨٠٠ ١٥٠ ١٢ كرسي      كرسي جالووظ حجم وسط

كرسي تمر�ض عنا�ة مر�زة   
Nursing ICU chair   

 ١٨٠٠ ٣٠٠ ٦ كرسي نیوروستا   مواصفات خاصة 

كرسي متحرك لذوي االحت�اجات  
 الخاصة 

      ٤٠٠ ٢٠٠ ٢ 

قاعدة حدید مع �رسي   كراسي انتظار 
مقاومة  بالست�ك ثابت  

 للصدأ 

كل ثالثة حزمة 
 واحدة  

 ١٢٠٠ ٢٠٠ ٦ كرسي

مزاصفات ذات جودة  الجتماعات كرسي د�انا 
عتا�ة حسب الكشف  

 المرفق

 ٧٠٠ ٣٥ ٢٠ كرسي   

كمو�نو مراق�ة وتسجیل مر�ض  
 عنا�ة مر�زة  

 ICUبرف قالب ل 
Charts  

مقسمة لصنادیق 
طول�ة وعرض�ة  
 صغیر �جوارر�ر

أب�ض 
 فورما�كا  

٢٠٠٠ ٢٠٠ ١٠ 

لالستراحات وصاالت   طاولة دائر�ة حجم وسط
 الطعام

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٢   تر�یزة  

خزانة مخزن األدو�ة الرئ�سي  
 والصیدلة 

 ٣٠٠ ٣٠٠ ١     مواصفات خاصة  

 خزانة      حجم صغیر مغلقة  خزانة بوف�ة 
 

١٥٠ ١٥٠ 

 ٢٠ ١٠ ٢       ساعة حائط حجم �بیر 

حجم  غاز ط�خ للبوف�ة والمط�خ 
 صغیر 

      ١٢٠ ٦٠ ٢ 

ثالجة براد م�اه للشرب للمرضى  
 والجمهور 

      ٢٠٠ ١٠٠ ٢ 



   State of Palestinian  دولــــة فلــــــسطین  

 Ministry of Health  وزارة الصحة 

 International Cooperation Department  العامة للتعاون الدولياإلدارة 

 

وعالج حجم  ثالجة مخزن قسم 
 ١قدم ٢١صغیر 

      ٩٠٠ ٩٠٠ ١ 

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١       م�كروو�ف  
سبورة لكتا�ة المالحظات �مكاتب 

 والتمر�ضاالط�اء 
الومنیوم سطح اب�ض 

 جاهزة 
    ٢٠٠ ٥٠ ٤ 

لوحات و�راو�ز تجمیل�ة للجدران 
 ذات معنى وهادفة 

      ٣٠٠ ٣٠ ١٠ 

طقم �نب جلد / الستراحات 
 مكاتب المدراء ورؤساء االقسام

      ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢ 

فى غرف تغیر المال�س  مراة مع عالقة مال�س  
+ مكاتب االط�اء  

 والتمر�ض

    ١٠٠ ٢٥ ٤ 

 ٤٦٬٦٢٠  المجموع

 

 
 


