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 رقم طلب المشروع
بالتعاون )خاص 

 الدولي(
 9/9/2021 التاريخ 2021/108

 بمستشفى غزة األوروبي تعزيز خدمات عمليات المناظير  اسم المشروع
الجهة الطالبة  

 للمشروع 
 اإلدارة العامة للمستشفيات 

 نوع المشروع  دائم مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 وزارة الصحة التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

المرضى الخاضعين لعمليات جراحية عن طريق  
 المنظار

مكان تنفيذ  
 المشروع 

 األوروبي مستشفى غزة 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 ألف دوالر أمريكي(.   خمسون ) $50,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطلباته(

يهدف المشروع إلى تعزيز خدمات عمليات المناظير بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من خالل تزويد الوزارة بجهاز  

  ، حيث تعاني وزارة الصحة من عدم توفر عدد كاٍف لهذا الجهاز إلنجاز عمليات المناظير المطلوبة. (Ligasureر )ليجاشو 

بنفس  واألنسجة  الدموية األوعية  ظير حيث أن بإمكان هذا الجهاز قطع وإغالقلهذا الجهاز أهمية خاصة في عمليات المنا

اإلنفاذ الحراري ثنائي القطب، وهذا يضمن عدم حدوث نزيف بسبب أن   تقنية  باستخدام  دون اإلضرار باألعصاب   الوقت

يأتي هذا المشروع لسد حاجة وزارة الصحة لهذا الجهاز  .  ، مما يشوش الرؤية على الطبيبعملية القطع تتسبب بحدوث دخان

 $.  50,000وذلك بتكلفة تقديرية 

 عمليات المناظير التي تتطلب وجود هذا الجهاز. عدم توفر أجهزة كافية إلنجاز  مبررات المشروع  

 "ليجاشور". بجهاز  مستشفى غزة األوروبيتعزيز خدمات عمليات المناظير من خالل تزويد  أهداف المشروع 

ن خدمات عمليات المناظير في  النتائج المتوقعة   .مستشفى غزة األوروبيتحسُّ
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الجدول الزمني لمراحل  
 تنفيذ المشروع الرئيسية  

 المدة الزمنية باألشهر  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
              غالق التقييم واإل

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

 التكلفة بالدوالر  البند  
1. Complete Ligasure sealing machine 50,000 

  50,000 ة بالدوالر التكلفة اإلجمالي

كيفية االستدامة  
 سيستخدم الجهاز في إجراء عمليات المناظير المستقبلية. للمشروع

 للجهاز المطلوب.تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية ال ❖ آلية المتابعة والتقييم  
 ومطابقة المواصفات المطلوبة.  الجهازاستالم تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص  ❖

 Complete Ligasure sealing machineالمواصفات الفنية لجهاز  المرفقات 

 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    معد المشروع:   اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإليميل: 
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 Complete Ligasure sealing machineالمواصفات الفنية لجهاز  

 

Functional and Technical Specifications: 

• Well-known Brand Name Manufacture (USA, European, Japan). 

• For open and laparoscopic electrosurgical procedures.  

• Including electrosurgical cutting and coagulation, bipolar functionality and LigaSure tissue fusion . 

•  All-in-one unit is compatible with conventional electrosurgical instruments and all current and new 

LigaSure instruments  

• Fusion cycles are faster than the original LigaSure vessel sealing generator   

• Easy-to-use touch screen set up  

• Reduces demands on staff during procedures   

• Automatic instrument recognition   

• Surgeons can potentially shorten their OR procedure time by having control of power and mode 

adjustments from the sterile field  

• Enhanced LigaSure tissue fusion technology permanently fuses vessels  

• up to and including 7mm, lymphatics, tissue bundles, and pulmonary asculature 

• Touch screen operation 

• Patient plate conductivity monitoring system   

• Monopolar Modes and power : 

- Pure cut 400 W 

- Precise cut 300 W 

- Blend 1-5, 250-150 W 

- Endo cut 1-3, 150-75 W 

- Coarse spray 120 W 

- Fine spray 100 W 

- Coarse fulgurate 150 W 

- Fine fulgurate 150 W 

- Dessicate 150 W 

• Bipolar Modes : 

- Bi cut 120 W 

- Macro 120 W 

- Micro 80 W 
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- Sealer Modes 150 W   

• Including : 

- Cart  

- cart drawer  

- single pedal foot switch 

- monopolar foot switch  

- bipolar foot switch 

- blade electrode  

- stainless steel ball  

- return electrode  

- Cushing forceps   

• Ligasure Atlas Hand switching 20cm (Qty 3)  

• Ligasure Atlas Hand switching 37cm (Qty 3) –other accessories priced separately. 

Other accessories priced separately. 

• Ligasure Mary land jaw laparoscopic sealer divider 5mm-37cm   (Qty 3) 

• Ligasure Mary land jaw laparoscopic sealer divider 5mm-23cm   (Qty 3) 

• Ligasure impact curved large jaw open sealer divider 36mm-18cm (Qty3) 

• Ligasure atlas tissue fusion open instrument 10mm-20cm (Qty 1) 

• Ligasure curved small jaw open sealer divider 16.5mm-19cm (Qty 2)  

•  

Service and warranty 

• Service and operational manual in English language. 

• Including all necessary accessories and ready for use.                   

• Warranty three years from installation labor and spare parts 

• Warranty for not less than 10 years for spare parts  

• New catalogue is attached with the offer 

 


