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 41/10/2020 التاريخ 2020/ 36 رقم المشروع 

 ( وقصور الغدة الدرقية لدى األطفال حديثي الوالدة PKUدعم خدمات تشخيص الفنيل كيتونيوريا ) اسم المشروع

 طارئ                         نوع املشروع                  استراتيجي         شهور  6 مدة المشروع 

 مجال المشروع 
 تدريب وابتعاث ومعدات                     جهزة أ   ترميم                       إنشاءات                          

 ة            خدمات عالجية               أخرى )مع التحديد .....................(   ينفقات تشغيل               مستهلكات             

 وزارة الصحة الجهة المنفذة 
 مانحةالجهة ال الشركاء

 الفئة المستهدفة
 طفل  60,000عدد   األطفال حديثي الوالدة

الجهة 
 المستفيدة 

 – الرعاية األوليةمراكز 

 قطاع غزة 

الموازنة التقديرية 
$ 

  83928.6 

 ملخص المشروع

ومرض قصور الغدة    (PKU)الفنيل كيتونيوريا  كيتات مخبرية وأوراق فحص الدم الخاصة بمرض    توفيرالمشروع عبارة عن  

نفذت  الدرقية أنها  األولية  . حيث  الرعاية  األوليةتستطيع  ال  وبالتالي  شهور.    4منذ  من مراكز  الرعاية  قطاع غزة    مراكز  في 

تحدث   التيالوراثية  الغذائيأحد أمراض التمثيل ومرض قصور الغدة الدرقية  PKU. ويعتبر مرض كال المرضين فحصالقيام ب 

األقارب،   العقلية    والتينتيجة زواج  لإلعاقة  مبكراً   فيتؤدى غالباً  اكتشافها  الوالدة  حال عدم  بعد  . ويبلغ  مباشرة، ومعالجتها 

 ً ً   5000في قطاع غزة    معدل المواليد شهريا األشهر    6  طفل خالل  30,000باإلضافة إنه تم سحب عينات لما يقارب  .  طفل تقريبا

 ولكن لم تكتمل عملية الفحص نتيجة نفاذ الكيتات الخاصة للفحص. الماضية 

 مبررات المشروع

 

  4منذ  وقصور الغدة الدرقية (PKU)الفنيل كيتونيوريا  يالخاصة بمرضوأوراق فحص الدم  نفاذ الكيتات المخبرية •

 شهور. 

 . وقصور الغدة الدرقية سيؤدي لمضاعفات خطيرة لدى األطفال PKU لمرضي الفحص المبكرعدم  •

خاصة في  نظرا للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار   تحمل نفقات هذه المستهلكات عدم قدرة الوزارة حاليا على  •

 . ظل جائحة كورونا
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 أهداف المشروع 

   :الهدف العام

 ( وقصور الغدة الدرقية لدى األطفال حديثي الوالدة. PKUدعم خدمات تشخيص الفنيل كيتونيوريا )

 

 : األهداف الخاصة

بشكل   وقصور الغدة الدرقية (PKU)الفنيل كيتونيوريا  وأوراق فحص الدم الخاصة بمرض توفير الكيتات المخبرية  •

 قطاع غزة.  –الدرقية  في مراكز الرعاية األولية  عاجل

واتخاذ اإلجراءات  وقصور الغدة الدرقية  (PKU)الفنيل كيتونيوريا   اكتشاف المبكر للحاالت المصابة بمرض •

 .الالزمة

  تخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة استغاللها في مجاالت خدماتية أخرى لصالح المرضى     •

 والمواطنين.

 النتائج المتوقعة

 – لألطفال حديثي الوالدة في مراكز الرعاية األوليةومرض قصور الغدة الدرقية  PKU مرض خدمة فحصاستمرار  •

 قطاع غزة. 

واتخاذ اإلجراءات وقصور الغدة الدرقية  (PKUالمبكر للحاالت المصابة بمرض فينيل كيتون يوريا )االكتشاف  •

 الالزمة.

   مضاعفات لدى األطفال حديثي الوالدة.الاحتمالية حدوث تقليل  •

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 

 التكلفة بالدوالر  الكمية  البند   الرقم 

1 PKU Kit (2400 test)  25  19088.2 

 PKU Card (1000 card) 60 27758.8 

2 NTSH (1920 test) 32 37081.6 

 83928.6  المبلغ اإلجمالي باألرقام  
وتسعة  ثالثة وثمانون الف وتسعمائة   المبلغ اإلجمالي بالكلمات 

 وعشرون دوالر تقريبا 

 

ً  الكيتاتمساهمة وزارة الصحة بتوفير  • االستدامة   أو عبر مشاريع أخرى في المستقبل.  ذاتيا

لية المتابعة  آ
 والتقييم 

 المختلفة ومطابقتها لعروض األسعار والترسية واالستالم. الكيتاتتوفير مواصفات  •

 . وكفاءتها في العمل  كيتاتهذه التقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم ل •

 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. •

 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع. •
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 إشراف مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد  المشروع: محمود الخطيب معد  اإلعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج  االسم: 

 عام التعاون الدولي مدير  المسمى الوظيفي:
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 2826325 8 00970 الدولة


