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 وزارة الصحة الفلسطینیة 
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لتاریخا 41  / 2021 رقم المشروع  /3/1202  18 

 .الرنتیسي بمستشفى األورام لمرضى وخدمات انتظار صالة تجھیزو إنشاء اسم المشروع
بعد توفر التمویل شھور 6 مدة المشروع طارئ □       ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ المشروع:نوع    

مجال 
 المشروع

 مستھلكات  □ تدریب وابتعاث              □               ثاثأ ■      أجھزة ومعدات  □ترمیم               □  انشاءات        ■ 

 .غزة – وزارة الصحة الجھة المنفذة
 فىمستش-حدیقة المستشفى مكان التنفیذ: 
الرنتیسي التخصصي لألطفال د. عبد العزیز 

 غزة. مدینة-

في  الشركاء
 التنفیذ

 

الفئة 
 المستھدفة

 : بشكل مباشر
سي الرنتیعبد العزیز مرضى األورام الذین یتلقون الخدمات الصحیة في مستشفى د. 

 سنوًیا. متردد) 30000(، حیث یقدر عددهم بنحو التخصصي لألطفال
 بشكل غیر مباشر: 

 . ومرافقیهماألورام  مرضىذوي  •
 قاعة المحاضرات وخدمات الكافتیریا.  لالستفادة منالعاملین في المستشفى  •

الجھة 
 المستفیدة

الرنتیسي  عبد العزیز مستشفى
.التخصصي  

الموازنة 
 .أمریكي دوالر وعشرة وثالثمائة ألفاً  وتسعون أربعة) $94,310( التقدیریة $

ملخص 
 المشروع

 

في  مرضىللألطفال الذي یقدم خدماته لألطفال ا الرنتیسـي التخصـصيد. عبد العزیز مسـتشـفى والمتمثل في مشـروع قائم لتطویر المشـروع عبارة عن 
أهیل على إنشـــاء صـــالة انتظار لمرضـــى األورام وتتتلخص فكرة المشـــروع قطاع غزة وكذلك لمرضــى األورام البالغین المســـتضـــافین في المســـتشــفى.  و 

) تتضمن الجزء األرضي وهو مخصص النتظار المرضى وتقدیم خدمات المرضى 2م160حدیقة المسـتشـفى، حیث ستقام الصالة على مساحة نحو (
  والحجوزات والخدمة التمریضیة، وسیخصص الجزء العلوي لقاعة محاضرات وكافتیریا. 

الخدمة الصـــــحیة؛ مما یعرض المرضــــــى لمخاطر انتقال األمراض  ل تلقىمن أج یواجه مرضـــــى األورام مشـــــكلة ضــــــیق المكان المتوفر لهم لالنتظار
ة وللحفاظ على ســـــــــالم؛ في المســـــــــتشـــــــــفى عیادات األورام الخارجیةالذین یترددون على عدد كبیر من  المراجعین أن هناك ، وخاصـــــــــة المعدیة بینهم

) مقعد 30( لتتسع لنحو الصالة ت السالمة العامة، حیث ستصممسـیتم تجهیز صـالة االنتظار لتتناسـب مع متطلبات مرضى األورام وٕاجراءا المرضـى
 جلوس مع طاولة صــغیرة مجاورة للمقعد لوضــع األغراض الخاصــة، باإلضــافة الحتواء الصــالة لبقیة الخدمات الضــروریة األخرى مع مســتلزماتها من

دمات مرضى، ختمریض و في المكان، وسـتحتوي الصالة على غرفة  األجهزة والمعدات الطبیة وغیر الطبیة الالزمة لتقدیم الخدمات الصـحیة المطلوبة
األلمونیوم، األعمال و ، البناء بالطوب، أعمال النجارة أعمال الخرســـــــــانةالحفر والردم، أعمال ضـــــــــمن متطلبات المشـــــــــروع القیام بت، وســـــــــتدورات میاهو 

أعمال التكییف، ، و أعمال التمدیدات الكهربائیة، (الســــــــــــباكة) لصــــــــــــحیةاألعمال االمعدنیة، أعمال البالط والرخام، أعمال القصــــــــــــارة، أعمال الدهان، 
هم كما سـیتضـمن المشـروع إعادة تأهیل حدیقة المسـتشـفى وتشجیرها بشكل مناسب لتساتزوید الصـالة باألثاث المكتبي والكهربي الالزم. باإلضـافة إلى 

ن سیقلل من المخاطر والمشاكل التي قد یتعرض لها المرضى أثناء وصولهم لمكافي تعزیز األثر اإلیجابي النفسي على المرضى.  إن تنفیذ المشروع 
.  ویأتي هذا المشـــروع لســـد االحتیاج الالزم لمرضــــى األورام وذویهم من خالل إنشـــاء وتشـــطیب صـــالة االنتظار للمرضــــى في تقدیم الخدمة الصـــحیة

كلفة التقدیریة ، وتبلغ التالمســـتشـــفىلصـــحیة المقدمة لمرضـــى األورام في مســـتشـــفى الرنتیســـي التخصـــصـــي بغزة؛ وذلك بهدف تحســـین جودة الخدمات ا
  دوالر أمریكي. 94,310للمشروع 

مبررات 
 المشروع

  .عدم وجود صالة انتظار مستقلة أو مدخل خاص مستقل لمرضى األورام البالغین المراجعین للعیادات الخارجیة بالمستشفى 
  حالة یومًیا.200لعیادات األورام الخارجیة (بما فیها مرضى العالج الكیماوي) حیث یصل لنحو (وجود عدد كبیر من المراجعین یومًیا ( 
  كما أنه یكتظ بأقل عدد من المرضى؛ مما یساهم في زیادة 2م40المكان الحالي المتوفر والمخصص النتظار الفئة المستهدفة ضیق (نحو ،(

 مخاطر انتقال العدوى واألمراض بینهم. 
 خصوصیة للمرضى من الفئة المستهدفة بسبب ضیق مكان االنتظار الحالي مما یضطرهم للجلوس واالنتظار في ممرات المستشفى.  عدم وجود 
 .مكان االنتظار الحالي یفتقر لعدد من المرافق المطلوبة للمرضى مثل دورات المیاه 
 تقدیم الخدمة لمرضى الفئة المستهدفة والمكان المخصص ضیق المساحة داخل المستشفى فإن مكان وجود العیادات الخارجیة المخصصة ل

النتظار المرضى مالصق ألماكن تقدیم الخدمة لفئات المرضى اآلخرین مما یتسبب في حدوث تشویش في تقدیم الخدمة للفئات األخرى من 
 مرضى المستشفى. 

  في زرع أثر إیجابي نفسي لدى المرضى.وتحتاج إلعادة تأهیل وتشجیر لتساهم غیر مناسبة حدیقة المستشفى ومكوناتها  

 الهدف العام: 
  .قطاع غزةفي  لمرضى األورام تحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمةالمساهمة في 



أھداف 
 المشروع

 .الخدمات في مستشفى الرنتیسيمرضى األورام الذین یتلقون من متردد سنویًا  30000لحوالي متمیزة  صحیةتوفیر خدمة  .1
 ) مقعد. 30) تراعي مواصفات السالمة العامة وبسعة (2م160انتظار بمساحة (إنشاء صالة  .2
 زیادة درجة األمان في وصول مرضى األورام للخدمة عبر تخصیص مدخل خاص بهم وبتصمیم مناسب.  .3
 تسهیل آلیة تقدیم الخدمة للمرضى عبر توفیر الخدمات اإلداریة والخدمة التمریضیة لهم داخل صالة االنتظار.  .4
 حسین ظروف انتظار المرضى داخل الصالة من خالل تجهیز الصالة بالخدمات المطلوبة (مقاعد مریحة، دورات میاه، حمام، شاشات عرض). ت .5
 إعادة تأهیل حدیقة المستشفى المتصلة بالصالة بما یعزز الحالة النفسیة اإلیجابیة للمرضى.  .6
 . في الطابق األول تجهیز جناح خاص للخدمات (كافتیریا) للعاملین والمرضى .7
 .تخصیص قاعة مناسبة للمحاضرات والتدریب في الطابق األول .8

المؤشرات 
المستهدفة بعد 
 تنفیذ المشروع

  .توفر صالة مستقلة خاصة لمرضى األورام البالغین المراجعین للعیادة الخارجیة والعالج الكیماوي بالمستشفى 
 ) الستیعاب العدد الكبیر من المراجعین. 2م160زیادة مساحة صالة االنتظار في الصالة الجدیدة لتصل لنحو ( 
  .إیجاد مدخل مستقل خاص بمرضى األورام للوصول لصالة االنتظار وبقیة الخدمات المقدمة لهم في العیادة الخارجیة 
  یساهم في تعزیز األثر النفسي اإلیجابي لدى المرضى.تشجیر حدیقة المستشفى وٕاعادة تأهیلها بشكل مناسب بشكل 

النتائج 
 المتوقعة

  مستشفى عبد العزیز الرنتیسي.    بنتظار االازدیاد القدرة االستیعابیة للمراجعین من مرضى األورام في صالة 
  للمرضى تؤثر بشكل إیجابي على حالتهم النفسیة. ازدیاد مستوى الرضا لدى مرضى األورام من خالل توفیر أجواء مریحة 
 الرنتیسي. عبد العزیز تحّسن جودة الخدمات الصحیة المقدمة لمرضى األورام في مستشفى 

مراحل تنفیذ 
المشروع 

(جدول 
 الزمني)

 

 المدة الزمنیة بـ (األشهر)  المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              التحضیر
              التنفیذ

               التقییم واإلغالق

 

الموازنة 
 التقدیریة 

 النسبة التكلفة بالدوالر البند  الرقم
 10.60 10000 تصمیم وٕاشراف هندسي (مكتب هندسي)  .1
 70.85 66810 مع تشطیبه الصالةتكلفة إنشاء   .2
 10.60 10000 تجهیز قاعة المحاضرات والكافتیریا  .3
 7.95 7500 والكهربي األثاث المكتبي  .4

 100 94,310 المبلغ اإلجمالي باألرقام  
 أمریكي وعشرة دوالر وثالثمائة ألفاً  وتسعون أربعة المبلغ اإلجمالي باألحرف

 

استدامة 
 المشروع

  في نهایة المشروع المطلوبة الصحیةللعمل وتقدیم الخدمات  كوادر طبیة وفنیة جاهزةالمستشفى لدیها. 

الیة المتابعة 
 والتقییم

  ول والكمیات والمواصفات المطلوبة من مواد االنشاء واالثاث المكتبي.الجداتقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب 
  مواد االنشاء واالثاث المكتبي.ستالم اتقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص 

 شراف: د. حمزة عبد الجوادإ د. 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


