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رقم طلب 
 المشروع 
)خاص  
بالتعاون  
 الدولي(

2022/ 070  25/01/2022 التاريخ 

اسم  
 المشروع 

   وسط قطاع غزة –إنشاء وتشطيب مختبر في مستشفى الصداقة التركي 
الجهة الطالبة  

 للمشروع
 العامة للمستشفيات اإلدارة 

مدة 
 المشروع 

 نوع المشروع  رشه 12
 ضمن الخطة  
 طارئ  

مجال 
 المشروع 

  ترميم  إنشاءات  
أجهزة  
 ومعدات 

 خدمات عالجية  

  مستهلكات  
تدريب  
 وابتعاث 

 
نفقات  
 تشغيلية 

 خرى )مع التحديد............( أ 

الجهة 
المسئولة  
 عن التنفيذ 

 اإلدارة العامة للهندسة والصيانة  -االنشاءاتدائرة  
الشركاء في 

 التنفيذ 

 والمشاريع  لتعاون الدوليلاإلدارة العامة  •

 .وحدة المختبرات وبنوك الدم •

 اإلدارة العامة للهندسة والصيانة  •

الفئة 
المستهدفة 

 وحجمها 

مليون   2.3سكان قطاع غزة والبالغ عددهم ما يزيد عن
 نسمة.

مكان تنفيذ  
 وسط قطاع غزة -مستشفى الصداقة التركي المشروع 

التكلفة 
التقديرية 
للمشروع 
   بالدوالر

 دوالر  179,286

ملخص 
 المشروع 

)نبذة عن 
فكرة  

المشروع  
 ومتطلباته( 

 179,286تقديرية  قطاع غزة بتكلفة  المتواجد في وسط  إنشاء وتشطيب مختبر في مستشفى الصداقة التركي    تقوم فكرة المشروع على

المخبرية الضرورية الطبية  الخدمات الصحية الخاصة بالفحوصات  من األقسام الرئيسية في المستشفى لتقديم    المختبريعتبر  دوالر،  

مما يتطلب ذلك تخصيص .  والتعقيم  الدم االمن والفعال ومشتقاته لهمباإلضافة لخدمات نقل  الدم واالورام    مرضىتشخيص ومتابعة  ل

 يشمل عدة اقسام مثل طبي مناسب، إلنشاء مختبر  مستشفىال من في طابق البدروم  2م 200مساحة 

 وغيره( باإلضافة الى غرف التعقيم  ،  استقبال فرز العيناتالدم،    بنك  ،ميكروبيولوجي  والتجلط،فحوصات الدم    ،ةاإلكلينيكي  الكيمياء) 

وذلك لتوفير الخدمات التشخيصية والعالجية لمرضى الدم واالورام المترددون على   .الفنيين والمناوبينمكتب  و  مدير المختبرل  خاصة

 جودة وأسرع وقت.ضمن أفضل مستشفى الصداقة التركي 

مبررات  
 المشروع  

 

 المخبرية لهم.افتقار مستشفى الصداقة التركي لمختبر طبي مناسب ومؤهل الستقبال مرضى األورام واجراء الفحوصات  •

   .م 2020-2016حالة خالل  8903في قطاع غزة، حيث بلغ عددهم ما يقارب  االورام ازدياد عدد مرضى •



 4من   3الصفحة  
 

 د عد   توفيرالنزيف المستمر لبعض المرضى مما يتطلب  و  ضعف الدمتعرض الحاالت الحرجة من المرضى لخطر الموت بسبب   •

 في قسم بنك الدم داخل المختبر في المستشفى.  كبير من وحدات الدم ومشتقاته

 . باإلضافة للفحوصات المخبريةاالحتياج المستمر والمتزايد مرضى الدم واألورام للدم ومشتقاته واعتمادهم بشكل أساسي    •

 االقتصادية الصعبة. ضعف قدرة الوزارة على تحمل تكاليف المشاريع االنشائية بسبب األوضاع   •

أهداف  
 المشروع 

 الهدف العام: 

 قطاع غزة   وسط-ى الصداقة التركيللمرضى في مستشف الصحية التشخيصية والعالجية خدماتالالمساهمة في تعزيز    

  :األهداف الخاصة 

 م في طابق البدروم لمستشفى الصداقة التركي. 200بناء وتشطيب مختبر بمساحة  •

  الفحوصات الطبية االزمة لتشخيص ومتابعة الحاالت داخل إلجراء لمرضىا لللمختبر الستقبا ةاالستيعابيزيادة القدرة  •

 المستشفى. 

  لدىانقاذ العديد من الحاالت الحرجة من خطر الموت وتقليل المضاعفات الصحية من خالل وقف النزيف وتعويض الدم المفقود  •

 وزارة الصحة.  - الصداقة التركي مستشفىفي  دفي المختبر المتواجمن خالل بنك الدم  المرضى في الوقت المناسب

 باإلضافة لخدمة التعقيم. ىلمرضاالتي تساعد على تشخيص ومتابعة  والمتقدمة المختلفة المخبرية فحوصات الطبيةتوفير خدمة ال •

 .خدماتية اخرى لصالح المرضى والمواطنينتخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة استغاللها في مجاالت  •

النتائج  
 المتوقعة 

 .الطبيةلمبنى مستشفى الصداقة التركي لتجهيزه باألجهزة والمعدات مختبر مناسب ومحدد في طابق البدروم  •

في   الدم االمنانخفاض معدل الوفيات والمضاعفات لدي المرضى ذوي الحاالت الحرجة نتيجة تلقيهم الخدمة الصحية من نقل  •

 الوقت المناسب.

 األورام وغيرها.الدم ورصيد كافي من وحدات الدم ذو فصائل متنوعة ونادرة في بنك الدم للمرضى  •

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 الكلية  البند  الرقم
 بالدوالر 

 82,000 أعمال بناء وتشطيب .1

 37,345 أعمال الميكانيك .2

 60,036 أعمال الكهرباء  .3

 179,286 التكلفة الكلية بالدوالر 

 
 
 

كيفية 
االستدامة  
 للمشروع

 .لمبنى المختبر في مستشفى الصداقة التركيالصيانة الدورية  •
األجهزة الطبية والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات الصحية المخبرية في مستشفى الصداقة  مالئمة المبنى الستيعاب العديد من  •

 لمرضى الدم واالورام.  التركي

آلية 
المتابعة 
 والتقييم 

 حسب المواصفات المطلوبةلمواد البناء تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية  •

 للمعدات ومواد البناء تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم  •

 . التي تم استالمها الموادو المعداتتقرير حول  •

 . التقرير الختامي للمشروع •
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 د. حمزة عبد الجواد   مدير دائرة إعداد المشاريع:  ا. ريم أحمد عبد الهادي 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 يميل: اإل


