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 قطاع غزة   –دعم جهوز�ة قسم مبیت لعالج مرضى �ورونا في مستشفى الصداقة التر�ي اسم المشروع

 طارئ نوع املشروع                  اس��اتي��                                    توفر التمو�ل  شهور �عد 3 مدة المشروع 

 أجهزة ومعدات                          تدر�ب وابتعاث ا�شاءات                        ترميم                                          مجال المشروع 

 الشر�اء قطاع غزة-وزارة الصحة الجهة المنفذة 
تجمع األط�اء 

 الفلسطینیین في أورو�ا 

 الفئة المستهدفة
 في قطاع غزة  رونا ذوي الحاالت المتوسطة والحرجة و مرضى �

الجهة 
 المستفیدة 

اإلدارة العامة  
مستشفى - للمستشف�ات

 الصداقة التر�ي  
الموازنة  

 التقدیر�ة $
 دوالر امر�كي) ألف ومائة  ثمان�ةمئة و $ ( 115,600

 ملخص المشروع

 

رونا في مستشفى الصداقة  وكفیروس  لمواجھة جائحة    الھامة  الطبیةالمعدات    و بعض   تسریر مبی   30تقوم فكرة المشروع على توفیر
امر�كي115,600بتكلفة تقدیریة  في قطاع غزة و ذلك    –التركي   وحیث  ان مستشفى الصداقة التركي واألوروبي ھما    ،$ دوالر 

 زیادة المطردة لل  نظرا ،  الحرجة  المستشفیین الوحیدین المتخصصین الستقبال وعالج مرضى كورونا ذوي الحاالت المتوسطة و  
(  حالة وفاة  260،  حالة  33,874   ما یقارب حیث بلغ عدد المصابین    قطاع غزة  فيبفیروس كورونا  اإلصابات    في عددالیومیة  

  بالستیعا لمستشفى الصداقة التركي    ةمما یتطلب توسیع السعة السریری  )  م2020منذ أغسطس    حسب التقریر الیومي لوزارة الصحة
لتقلیل المضاعفات   للمصابین �فیروس �ورونا    المناس�ةتقد�م الخدمة الصح�ة  استمرار�ة  لضمان    ذلك  واالعداد المتزایدة من المرضى  

   . هم وتقلیل معدل الوف�ات في قطاع غزةوعالجلهم الصح�ة 

 مبررات المشروع

 مرضى والمصابین بالفیروس في قطاع غزة بسبب انتشار فیروس كورونا الوبائيال  عددفي یوم�ا لز�ادة المضطردة ا •
 المتزایدة. قلة عدد اسرة المبیت في مستشفى الصداقة التر�ي الستق�ال الحاالت المصا�ة �فیروس �ورونا  •

  في المستشفى.الحاالت المصا�ة �فیروس �ورونا  لعالج الالزمة الطبیة النقص الشدید في المعدات •
 ازدیاد عدد الوفیات للمصابین بفیروس كورونا في قطاع غزة.  •
االحتیاج الشدید من مرضى االمراض المزمنة المصابین بفیروس كورونا لرعایة طبیة متمیزة لتقلیل حدوث المضاعفات  •

 لھم. 
 عدم قدرة الوزارة حالیا على تكالیف شراء نظرا للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.  •

 الهدف العام  أهداف المشروع 
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ستق�ال وعالج مرضى فیروس �ورونا ذوي الحاالت الحرجة و  ال داخل مستشفى الصداقة التر�ي تعز�ز جهوز�ة قسم 
 المتوسطة في قطاع غزة 

 األهداف الخاصة 

داخل مستشفى الصداقة التر�ي المتواجد في وسط  الضرور�ة للمرضى المنومین أجهزة والمعدات الطب�ة توفیر �عض •
 قطاع غزة 

ذوي الحاالت الحرجة و  فیروس �وروناالمصابین � مرضىلوذات �فاءة ل ومتمیزة مناس�ةتقد�م رعا�ة طب�ة وتمر�ض�ة   •
 المتوسطة

  .المتفشي بین سكان قطاع غزة الفیروسي الو�اءالمساهمة في تحسین قدرة وزارة الصحة على مواجهة  •
  .سر�ر عنا�ة مر�زة في مستشفى الصداقة التر�ي 2تضمن مبیت �ما ی سر�ر 30توفیر اسرة مبیت �عدد  •

 

 المساهمة في تخف�ف االع�اء المال�ة الملقاة على عاتق الوزارة.      •

 النتائج المتوقعة

داخل مستشفى الصداقة التر�ي في وسط قطاع    المواصفات العالم�ة الحدیثة المناس�ة قسم مجهز �األسرة والمعدات واألجهزة الطب�ة ضمن   •
 الستق�ال ومتا�عة المرضى المصابین �فیروس �ورونا. غزة  

 . ب�ة مناس�ة  المنومین في المستشفى ضمن ظروف ط   المصابین �الفیروس   لمرضى ل   والعالج   متا�عة ال�ة ال   تحسن  •
 تقلیل حدوث المضاعفات الصح�ة للمرضى المصابین �فیروس �ورونا وخصوصا ذوي االمراض المزمنة  •
 . وفق المعاییر المطلو�ةلمرضى فیروس �ورونا في المستشفى في قطاع غزة    استمرار�ة تقد�م الخدمات الصح�ة  •
 على رعا�ة طب�ة متمیزة.   هم وحصول   و المتوسطة   لحاالت الحرجة المصابین �الفیروس ذوي ا   است�عاب عدد أكبر من  •

مراحل تنفیذ 
المشروع (جدول 

 الزمني) 

 

 

 المدة الزمن�ة �األشهر  المرحلة

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

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق
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  الموازنة
التقدیر�ة 
 �الدوالر 

 

 الستق�ال المرضى المصابین �فیروس �ورونا  لتجهیز قسم في مستشفى الصداقة التر�يالموازنة القدیر�ة  

التكلفة التقدیریة لكل   الكمیة المطلوبة  اسم البند الرقم 
 التكلفة التقدیریة الكلیة$ وحدة 

1 Patient beds (ICU ) 2 7,000 14,000 
2 Patient beds (General ) 28 1,500 42,000 
3 Syringe pumps  6 1,300 7,800 
4 Infusion pump  6 1,300 7,800 
5 Monitor ICU 2 7,000 14,000 
6 Vital Signs  15 1,500 22,500 
7 Pulse oximeter (portable) 15 500 7,500 

  $ 115,600 المجموع الكلي

 . علیھا واستمراریة استعمالھا  المستشفى للحفاظ داخل دوریة للمعدات واألجھزة الطبیةصیانة  • االستدامة 
 توفیر الكادر المھني الطبي المتخصص في متابعة وعالج المرضى المصابین بفیروس كورونا.  •

ال�ة المتا�عة  
 والتقی�م 

 تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب المواصفات المطلوبة •
 تقریر الجھة الطالبة والجھة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم للمعدات وكفاءتھا في العمل •
 . ى الصداقة التركيمستشفالتي تم استالمھا في تقریر حول األجھزة والمعدات الطبیة  •

 قطاع غزة  –قائمة بالمواصفات الخاصة باألجھزة والمعدات الطبیة المطلوبة في مستشفى الصداقة التركي  المرفقات 

 + م. ایمان مھنا  ریم أحمد عبد الھادي ا.معد المشروع :  دائرة اعداد المشاریع :د. حمزة عبد الجواد  االعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللط�ف الحاج         االسم:

 عام التعاون الدولي مدیر  المسمى الوظ�في: 
 icd@moh.gov.ps اإل�میل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع �ود الدولة 


