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رقم 

 المشروع
 19/12/2021 التاريخ 2021 /146

اسم 

 المشروع
 غزة   -بمجمع الشفاء الطبي خدمات األشعة التشخيصية    جودة  تحسين

مدة  

 المشروع
طارئ   □ضمن الخطة االستراتيجية                    ■نوع المشروع:  بعد توفر التمويل   شهر  12  

مجال 

 المشروع
     تأثيث   □    مستهلكات    ■  تدريب وابتعاث         □أجهزة ومعدات           ■           ترميم   □       وتشطيب    انشاءات  □

الجهة 

 المنفذة 
 . غزة –  وزارة الصحة

  الشركاء

 في التنفيذ 

 

الفئة 

 المستهدفة

 بشكل مباشر:  
في محافظتي غزة والشمال والبالغ عددهم    رالمرضى من جميع األعما  •

 ألف نسمة.  750
 بشكل غير مباشر:  

ل • يحتاجون  الذين  المغناطيسي  خدمات  المرضى  مختلف  الرنين  من 
مستشفى  في    جهاز الرنين المغناطيسيمحافظات غزة في حال تعطل  

 مريض شهرًيا.    (500)المقدر عددهم بما يزيد عن و  األوروبي

الجهة 

 المستفيدة 

 مجمع الشفاء الطبي

الموازنة  

 التقديرية $
 .أمريكي(  دوالرألف    مليون وخمسمائة )  1,500,000$   

ملخص  

 المشروع

 

ه،  في المقدمةالتشررررررخي ررررررية   خدمات األشررررررعة جودة بهدف تحسررررررينبمجمع الشررررررفاي الط ي   (MRIالرنين المغناطيسرررررري )توفير جهاز  عن   المشررررررروة  بارة
أنه يقدم حيث ؛  مرضرى مرنان اطاة غزة في جميع األعماريخدم  MRIجهاز    لن . باإلضرافة للى ضرمان امرتمرارية تقديم الخدمة في مسرتشرايات الوزارة

رضررررى الذين يحتاجون لخدمات ، كما أن الجهاز يخدم الممن محافظات الشررررمال وغزة بشررررنل أمررررامرررريالط ية للمرضررررى في جميع التخ رررر ررررات   خدمات
  ( مريض شرررررهرًيا. 500المقدر عددهم بما يزيد عن )مسرررررتشرررررفى األوروبي و في  الجهاز  من مختلف محافظات غزة في حال تعطل  األشرررررعة التشرررررخي رررررية

مجموعة  ل  الدايق تشررررخي الفي  األطباي  تسرررراعدلالداخلي من الجسررررم   والتي تنتج صررررورًا عالية الداة للجزي ةويعت ر جهاز الرنين من األجهزة التشررررخي رررري
طيسري فق  في أجهزة رنين مغنا 2هناك عدد  ، حيث أننظرًا الفتقار مسرتشرايات وزارة ال رحة ألجهزة الرنين المغناطيسري .ال رحية  متنو ِّعة من المشرنتت

طلبات الرنين المغناطيسررري  أن ، عتوة على ذلك  الف نسرررمة (  350المعدل العالمي لهذه األجهزة هو ) جهاز / ب مقارنةاطاة غزة و هو عدد اليل جدا 
 2015طلر ، كمرا أن األجهزة الموجودة ارديمرة؛ فقرد تم ترك يهرا في العرام    16,000 تجراوزت    2021وفي العرام    طلر   14,000تتجراوز  2020 في العرام  

اوائم والتي يترت  عليها الزيادة في  لحظة  أ  احتمالية تواف الخدمة في المسرررتشرررفى في  يؤد  للى  لألعطال ب رررورة مسرررتمرة ، األمر الذ وهي عرضرررة 
ويأتي هذا المشرررررروة لسرررررد احتيا  العمل في خدمات األشرررررعة    .ين المغناطيسررررري(خدمة األشرررررعة التشرررررخي رررررية )الرناالنتظار للمرضرررررى الذين بحاجة للى 

آخر في مجمع الشرررفاي الط ي وذلك ألن حجم العمل في مجمع الشرررفاي الط ي   MRIمن ختل توفير جهاز   في مسرررتشرررايات وزارة ال رررحة ةالتشرررخي ررري
وزيادة اوائم االنتظار التي تعرض حياة المرضرررررررررررى للخطر لعدم  ه الخدمةيتطل  وجود جهاز  رنين مغناطيسررررررررررري مقارنة بعدد الطلبات المتزايدة على هذ

عالية جدا ومعظم المرضررررررى غير اادرين على تحمل هذه التكلفة بسرررررر   األوضرررررراة   بالرنين، كما أن تكلفة الت رررررروير  تلقيهم الخدمة في الوات المنامرررررر 
   فيه.الجهاز  وجاهز لتركي  أمهيفي مجمع الشفاي الط ي أن المنان  ذكر . ومن الجدير بالاالات ادية ال عبة التي يعاني منها منان اطاة غزة

مبررات 

 المشروع

   توافه عن العمل في أ  لحظة. احتماليةمما ينتج عن ذلك  ب ورة مستمرة  المتكررةحالي اديم ويتعرض لألعطال  الالجهاز   ❖
   عن العام الماضي.(  %6) بالرنين بنسبةن يحتاجون للت وير مرضى الذيالزيادة في أعداد  ❖
 الحاجة للى التشخي  الدايق لبعض المشنتت ال حية التي يتعرض لها المرضى. ❖
 .ات ادية ال عبةالحاجة للى تخايف األ باي المادية عن المرضى في ظل األوضاة اال ❖

 
   :الهدف العام

  .(MRI)  رنين مغناطيسي أشعة  بجهاز آخرمن خالل تزويده بمجمع الشفاء الطبي التشخيصية  األشعة تحسين جودة خدمات المساهمة في
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أهداف 

 المشروع

 : األهداف الخاصة

   التشخي ية في مجمع الشفاي الط ي.األشعة اسم ضمان امتمرارية تقديم الخدمات ال حية في  ❖
   .الرنين المغناطيسيتقليل اوائم االنتظار للمرضى الذين بحاجة للى خدمة  ❖
 في ظل األوضاة االات ادية ال عبة. وذويهم عن المرضى  الع ي الماد تخايف  ❖
 تحسين مستوى جودة الت وير باألشعة التشخي ية في المستشفى مما يعنس ايجابًا على داة التشخي  للمريض. ❖

النتائج  

 المتوقعة 

 في اوائم االنتظار للمرضى الذين بحاجة للى الت وير من ختل الرنين المغناطيسي خفض   ❖
 زيادة ملمومة في داة ووضوح صور األعضاي المفحوصة.   ❖
 . الرنين المغناطيسي تحسن جودة التشخي  من الفحوصات التي يجريها جهاز   ❖
   خفض معدل تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تلقيهم الخدمة في الوات المنام .   ❖
   ازدياد رضى المرضى عن خدمة األشعة التشخي ية المقدمة في مجمع الشفاي الط ي.  ❖

مراحل تنفيذ 

المشروع 

)جدول  

 الزمني(

 المرحلة
 المدة الزمنية باألشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضير
             التنفيذ 

             التقييم واإلغالق
 

الموازنة  

التقديرية 

 للمشروع 

 النسبة التكلفة بالدوالر البند   الرقم

، وتوفير  الت وير بالرنين المغناطيسي. جهاز أشعة .1
 .لهالمستلزمات األخرى 

1,500,000 100% 

 %100 1,500,000 المبلغ االجمالي باألرقام   
 أمريكي دوالر ألف وخمسمائة مليون  المبلغ االجمالي باألحرف

 

استدامة 

 المشروع

 وبشنل مستمر.  األشعةتوفر وزارة ال حة كادر ط ي مؤهل واادر على تقديم الخدمات ال حية في أاسام  ❖
 توفر وزارة ال حة كادر فني مؤهل للقيام بعملية ال يانة الدورية لألجهزة الط ية. ❖

 الحقًا.  أشعة الت وير بالرنين المغناطيسي ميتم التزويد بالمواصفات الفنية لجهاز ❖ المرفقات 
الية المتابعة  

 والتقييم 

 بالرنين المغناطيسي لجهاز أشعة الت وير المطلوبة  الفنية والمواصفات المستلزمات حس الترمية و   تقارير الخاصة بعرض السعر ❖
 للجهاز ومستلزماته المطلوبة.تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخ وص االمتتم  ❖

 إشراف: د. حمزة عبد الجواد د.  تغريد الغوطي االعداد

جهات 

 االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج  االسم:

 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي:

 icd@moh.gov.ps اإليميل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة


