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60/1202 رقم المشروع  11/2/1202 التاریخ    

 غزة –في وزارة الصحة   القرارة تأثیث وتجھیز مركز مسقط الصحي اسم المشروع

شھور بعد توفر التمویل  8 مدة المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

 مستھلكات  □ تدریب وابتعاث              ■أجھزة ومعدات             ■ترمیم               □   انشاءات        □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة - وزارة الصحة المنفذة الجھة 
ألف  20عددھم البالغ خاصة سكان منطقة القرارة خانیونس و  محافظة سكان الفئة المستھدفة

 . نسمة
الجھة 

 المستفیدة 
مسقط مركز 

 الصحي القرارة  
ً  ستة وأربعونو خمسمائة$ (546,125 الموازنة التقدیریة $  .)دوالر أمریكي عشرونخمسة وو ومائة ألفا

 ملخص المشروع 

 

 خالل من  الصــــــحة وزارة في  األول�ة  الرعا�ة لمراكز التا�ع  الصــــــحي القرارة مســــــقط مر�ز  وتجهیز  تأثیث  تقوم فكرة المشــــــروع على
 عـ�ادات  من  القرارة عـ�ادة  وتعتبر المختبر،  وأجهزةواألدوات الجراحـ�ة   والطبـ�ة  الكهرـ�ائـ�ة  واألجهزة  المكتبي  ـ�األـثاث المكـان  تجهیز

وســـــیتم إضـــــافة خدمة العالج  حیث تقدم ف�ه خدمة الفم واألســـــنان والمختبر الرا�ع  للمســـــتوى  اســـــتحداثها تم  التي الثالث  المســـــتوى 
وتعمل  نســــــمة ألف 20  ســــــكانها  عدد �قدر  ســــــكان�ة منطقة الوقت  هذا  في تخدم أنها  حیث.  واألشــــــعة في المبنى الجدیدالطب�عي 

، وقد وصــل عدد الموظفین في الع�ادة ما مراجع شــهر�اً   6000عدد المراجعین ما �قارب   متوســط بلغقد و   بنظام الفترة الصــ�اح�ة
ونت�جة األوضــــاع االقتصــــاد�ة الصــــع�ة التي    ؛سخانیون�مدن�ة   القرارة منطقة  و�قع مر�ز صــــحي مســــقط فيموظف،   32�قارب  

فإن الســـــكان �عتمدون �شـــــكل أســـــاســـــي في الحصـــــول على خدمات الرعا�ة  ؛القرارةمنطقة    �عاني منها قطاع غزة وخاصـــــة أهالي
 جدید منفقد تم إعادة بنائه  لالســــتخدام  صــــالح  غیرو  ألن المبنى قد�م  . ونظراً األول�ة من المراكز الصــــح�ة التا�عة لوزارة الصــــحة

ــكان قطاع غزة ــكان و�لبي احت�اجاتهم في ظل الز�ادة المطردة لسـ ــعته حتى �خدم عدد أكبر من السـ �حاجة  والمبنى اآلني  .وتوسـ
ــغیله  إعادة لیتمإلى تأثیثه وتجهیزه   ــح�ة للمواطنین  وتقد�م  من جدید تشـــــــ ــتوى جودة   س�خانیونالقرارة منطقة في خدمات صـــــــ �مســـــــ

خدمات طب األســرة (الطب العام)،  على    القرارة ع�ادةوتشــمل الخدمات الصــح�ة التي ســیتم تقد�مها في    أفضــل و�شــكل مســتمر.
وصــحة األم والطفل وخدمة الطوارئ والفم واألســنان واألشــعة والعالج الطب�عي والمختبرات �اإلضــافة إلى الخدمات التخصــصــ�ة، 

  الخ) لتقد�م الخدمات التخصـــــصـــــ�ة امت�از... –(بورد   الصـــــح�ةنموذجي للكوادر الطب�ة في المراكز  عداد مر�ز تدر�بإ حیث تم 
لذلك �أتي هذا المشـــروع لســـد ؛    �خدمة العیون واألنف واألذن والحنجرة والعظام...الخ  لســـكان محافظة الجنوب (خانیونس ورفح)

 .$546,125 تقدیر�ة للمشروع تبلغوذلك بتكلفة  ؛القرارة �خانیونس االحت�اج الحاصل في ع�ادة

 مبررات المشروع

 حالة شهر�ًا. 6000�قارب  �ما مر�ز مسقط الصحي القرارة على  المترددین المرضى عدد ازد�اد 
 مر�ز الرعا�ة  حالة تحو�ل المرضى من  في ز�ادة الضغط على أقسام االستق�ال والع�ادات الخارج�ة في المستشف�ات

 الخدمات في المستشف�ات. األول�ة لتلقي �عض 
 المر�ز  في  المتواجد األثاث وقدم تهالك 
 القد�مة الع�ادة في  المتواجدة والكهر�ائ�ة الطب�ة  لألجهزة االفتراضي العمر انتهاء. 
 لألوضاع االقتصاد�ة الصع�ة التي تعاني منها منطقة  نت�جة الع�ادة وتجهیز تأثیث تكال�ف على  حال�ا الوزارة قدرة عدم

  قطاع عزة.
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 أھداف المشروع 

خالل تأثیث وتجهیز مر�ز نیونس من خاخدمات الرعا�ة األول�ة المقدمة لسكان منطقة جودة تكامل وتحسین  الهدف العام:
   .الصحي القرارة في وزارة الصحةمسقط 

 األھداف الخاصة
  لتقد�م  الضرور�ة   والطب�ة �اإلضافة إلى األدوات الجراح�ة  الكهر�ائ�ة واألجھزةتجهیز أقسام الع�ادة المختلفة �األثاث

 خدمات رعا�ة صح�ة أول�ة وقائ�ة متكاملة و�جودة أفضل. 

  و�التالي تخف�ف الضغط على المراكز مسقط الصحي القرارة ز�ادة القدرة االست�عاب�ة للمرضى والمراجعین في مر�ز
 . وأقسام االستق�ال والع�ادات الخارج�ة في المستشف�ات الصح�ة األخرى 

 من الخدمات تعز�ز ثقة المرضى والمواطنین �مراكز الرعا�ة األول�ة الحكوم�ة وأنها قادرة على تقد�م العدید.  
  البورد(  المراكز الصح�ةفي  كوادر الطب�ةال وتطو�ر لتدر�ب مسقط الصحي القرارةمر�ز في  عداد مر�ز تدر�ب نموذجي إ -

 .لتقد�م �عض الخدمات التخصص�ة لسكان محافظة الجنوب ...الخ)مت�ازا

 النتائج المتوقعة 

   القرارة. صحي  ال مر�ز مسقط  تحسن جودة الخدمات الصح�ة وتكاملها في 
  وأقسام االستق�ال والع�ادات  ازد�اد القدرة االست�عاب�ة للمرضى والمراجعین و�التالي تخف�ف الضغط على المراكز الصح�ة األخرى

 . الخارج�ة في المستشف�ات
  المر�ز الصحي. في    للمواطنین   استمرار�ة تقد�م الخدمات الصح�ة 
   المر�ز. في  عن الخدمات الصح�ة المقدمة  في محافظة الجنوب    المواطنین ازد�اد رضى 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر 
             التنفیذ 

             االغالق
 

 الموازنة التقدیریة 

 لصحي القرارة اتكلفة اإلجمال�ة لألقسام في مر�ز مسقط ال
�الدوالر  التكلفة البند  #  
 89424 . األثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة واألدوات الجراح�ة لقسم التمر�ض  .1
 153175 . األثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة لقسم األشعة  .2
 47920 .الكهر�ائ�ة والطب�ة لقسم العالج الطب�عياألثاث واألجهزة   .3
 57096 .األثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة لقسم المختبر  .4
 39657 .األثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة واألدوات الجراح�ة لقسم األم والطفل  .5
 68001 .األثاث واألدوات واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة لقسم األسنان  .6
 46005 .أجهزة حاسوب وملحقاتها لقسم الحوس�ة  .7
 21935 .احت�اج قاعة المحاضرات  .8
 22912 .مكاتب األط�اء  .9

 546,125 اإلجمالي 
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 الیة المتابعة والتقییم 
 المطلو�ة.  الطب�ة والكهر�ائ�ة واألدوات الجراح�ة ألثاث واألجهزةالتقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب ا 
  المواصفات حسب واألدوات األثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ةتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص استالم 

 .والكم�ات المطلو�ة

 . المراكز الصح�ةالصح�ة �كفاءة وفعال�ة في �وادر طب�ة مؤهلة لتقد�م الخدمات  وزارة الصحة توفر  استدامة المشروع
 .توفر وزارة الصحة �وادر الفن�ة مؤهلة للق�ام �الص�انة الدور�ة لألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ة 

 المرفقات 
 لألقسام المختلفة.  ألثاث واألجهزة الكهر�ائ�ة والطب�ةوالكم�ات المطلو�ة من ا�المواصفات  ملف اكسل 
  ملف یوضح مواصفات جهازDigital basic X-RAY 
 صور تبین المبنى الجدید من الداخل والخارجمجموعة من ال . 

 شراف: د. حمزة عبد الجواد إ د. تغرید الغوطي  االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: 
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة 


