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مشروع

تزويد مرافق وزارة الصحة باألدوية (سنوي تشغيلي)
تصنيف المشروع
القطاع الرئيسي :قطاع التنمية االجتماعية
القطاع الفرعي :الصحة
البيانات العامة للمشروع :
جهة التنفيذ :وزارة الصحة
مكان التنفيذ :قطاع غزة
مدة التنفيذ 12 :شهر
موازنة المشروع 40,000,000 :دوالر أمريكي
خلفية ومبررات المشروع:

 .1و ازرة الصحة هي المزود الرئيسي للرعاية الطبية في قطاع غزة.
 .2الظروف االستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة من حصار وعدة حروب متكررة.
 .3تعرض سكان قطاع غزة لالعتداءات الشرسة خالل مسيرات العودة الكبرى.

 .4الظروف االقتصادية الصعبة والتكاليف الباهظة لبعض أصناف األدوية لمرضى (الكلي ،والسرطان)
والفحوصات الطبية والتي ال يستطيع المريض شراءها وإجرائها في القطاع الخاص.

 .5و ازرة الصحة الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الغسيل لمرضى الكلى ل ( )825مريض.وتمد هذه الشريحة
بأدوية والمستهلكات طبية والفحوصات المخبرية الالزمة.

 .6حاجة أقسام العمليات والطوارئ في المستشفيات لتوفير المستهلكات الطبية والفحوصات مخبرية.
 .7حاجة مرضى األمراض المزمنة ألصناف معينة من األدوية يتم تناولها لفترة زمنية متواصلة ومحددة ضمن
خطة العالج الخاصة بكل مريض منهم باإلضافة إلى الفحوصات المخبرية التي يتم إجراءها لهم بشكل

دوري.

 .8تحويل المرضى للخارج بسبب النقص الحاد لألدوية وخاصة المتخصصة منها كأمراض السرطان وبالتالي
زيادة تكلفة فاتورة العالج في الخارج.

 .9حدوث مضاعفات لعدد من المرضى وتدهور الحالة الصحية لديهم نتيجة عدم تلقيهم للخدمة في الوقت
المناسب.

وصف موجز للمشروع :

أولويات المشاريع التنموية واالقتصادية لقطاع غزة – قطاع التنمية االجتماعية
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المشروع عبارة عن توفير األدوية والمستهلكات الطبية باإلضافة إلى المواد المخبرية لكافة شرائح المرضى بكافة
التخصصات .من (الدم واألورام ،األمراض المزمنة ،الكلى ،جراحة وباطنة ،األطفال ،القسطرة القلبية العظام،

النساء والوالدة ،الطوارئ والعمليات والتخدير...الخ) في مراكز ومستشفيات و ازرة الصحة.

حيث بلغ عدد المخزونات الصفرية من االدوية حتى نهاية اكتوبر  246( 2019صنف  )٪48من أصل 516

بندا  )٪28 ،من أصل
من إجمالي  ، EDLفي حين بلغ عدد المخزونات الصفرية من المستهلكات الطبية (ً 235
 853وحدة من وحدات  ، EMDLاالمر الذي ينعكس سلباً على مستوى تقديم الخدمات الصحية في المرافق

الصحية التابعة لو ازرة الصحة في قطاع غزة.
أهداف المشروع :

 .1تزويد و ازرة الصحة بحاجتها من األدوية لمدة عام واحد.

 .2توفير العالج من (أدوية ومستهلكات طبية) الالزمة لمرضى األمراض المزمنة.
 .3تقليل المضاعفات لعدد من المرضى والمحافظة على صحتهم نتيجة تلقيهم الخدمة في الوقت المناسب.
 .4إنقاذ حياة العديد من المرضى وجرحى الحرب من خطر الموت.

 .5توفير األدوية الالزمة لمرضى الكلى والبالغ عددهم ( )825مريض.
 .6توفير المستهلكات الطبية والفحوصات مخبرية ألقسام العمليات في المستشفيات.

 .7التخفيف من الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة من حصار وحروب متكررة.
 .8المحافظة على حياة مرضى األمراض المزمنة نتيجة تناولهم العالج لفترات زمنية متواصلة.

 .9تقليل فاتورة العالج بالخارج والتي تتحملها وو ازرة الصحة نتيجة تحويل المرضى للعالج كمرضى السرطان.
.10استم اررية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية لسكان قطاع غزة.
الموازنة التقديرية:
تبلغ الموازنة التقديرية للمشروع ( )40,000,000دوالر أمريكي
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