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 رقم طلب المشروع

(خاص بالتعاون 
 الدولي)

 2/6/2021 التاریخ          2021/074      

 اسم المشروع
 بوزارة الوالدة مستشفیات في ةصحیال الطواقم مهارات تطویر و تدریب

 (BLS/ ACLS/ CBS)الصحة 
الجهة الطالبة 

 للمشروع
اإلدارة العامة لتنمیة القوى 

 البشریة

 نوع المشروع عام كامل مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع

 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

 خرى (مع التحدید............)أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستهلكات 

الجهة المسئولة عن 
 التنفیذ

 اإلدارة العامة لتنمیة القوى البشریة
الشركاء في 

 التنفیذ
 اإلدارة العامة للمستشفیات

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

 ة العاملة في مستشفیات الوالدةصحیالطواقم ال
 (أطباء ، ممرضات ، قابالت)

مكان تنفیذ 
 المشروع

 اإلدارة العامة لتنمیة القوى البشریة

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 (عشرة آالف وخمسمائة دوالر أمریكي) $  10,500

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

 العاملة في مستشفیات الوالدة صحیةمتعلقة بإنعاش القلب لتعزیز قدرات الطواقم الفكرة المشروع عبارة عن إقامة دورات تدریبیة 

) مع تفعیل نظام ACLS) والمتقدم (BLSنعاش القلب األساسي (حیث سیتم تنفیذ دورة إل  .في التعامل مع الحاالت الحرجة

للتعامل مع الحاالت الحرجة داخل مستشفیات  والتي تعتبر أساسیة بالنسبة للطواقم الصحیة )CBSالمناداة في حاالت الطوارئ (

واقم قادرة على تدریب طواقم ) والتي تساعد في تخریج طTOT( كما أنه سیتم عقد دورة لتدریب المدربین الوالدة في وزارة الصحة.

 یسهل استدامة المشروع. أخرى مما

 مبررات المشروع 

 الحاجة لتعزیز قدرة الطواقم الصحیة العاملة في مستشفیات الوالدة في مجال إنعاش القلب. •

 وجود طواقم صحیة تم توظیفها حدیثا تفتقر لخبرة التعامل مع الحاالت الحرجة. •

 الحاجة لتوحید البروتوكول الخاص بالتعامل مع الحاالت الحرجة. •

 أهداف المشروع

 الهدف العام:

 ة العاملة في مستشفیات الوالدة من خالل إقامة دورات تدریبیة متعلقة بإنعاش القلب.صحیقدرات الطواقم التعزیز 

 األهداف الخاصة:
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 ."Basic Life Support "BLS التدریب على إنعاش القلب األساسي  .1

 ."Advanced Cardiac Life Support " ACLSالتدریب على إنعاش القلب الرئوي المتقدم  .2

 ."Code Blue System " CBSتفعیل نظام المناداة في حاالت الطوارئ  .3

 ).TOTتنفیذ دورة تدریب مدربین ( .4
 ).BLS  ،100 ACLS  ،250 CBS+TOT 150متدرب ( 500تدریب  .5

 النتائج المتوقعة 

  في عملیات إنقاذ الحیاة من الجودة عاليبمستوى  الفریق الطبيأن یعمل . 

 الحد من األخطاء الطبیة وٕانقاذ األرواح. 

  موحد قائم على روح الفریق بروتوكولاستخدام. 

 استمرار التدریب الداخلي في كل مؤسسة من خالل المدربین المتواجدین داخل المستشفى. 

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر
             التنفیذ
              غالقالتقییم واإل

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 التكلفة اإلجمالیة ($) التكلفة البند #

 مدربینحوافز   .1

BLS ،یوم تدریبي واحد ومدربین اثنین لكل دورة :
 دورة. 12
12*1*2*50  =1200$ 

6600 
ACLS ،یومین تدریبیَْین ومدربین اثنین لكل دورة :

 دورات. 7
7*2*2*50=1400$ 

CBS+TOT :2  یومین تدریبیَیْن ومدربین اثنین
 دورة. 20لكل دورة، 

 20*2*2*50=4000$ 
 3500 متدرب 500* $ 7 وضیافةقرطاسیة   .2

 ACLS  300متدرب في دورة  100للكتاب *  $ 3 )كتب( مطبوعات  .3

 100 $100 مصروفات تقییم  .4

 10500 المبلغ االجمالي باألرقام

 ةعشرة آالف وخمسمائ المبلغ االجمالي بالكلمات
  دوالر أمریكي

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 دورات مشابهة بشكل ذاتي أو عبر مشاریع مستقبلیة.مساهمة وزارة الصحة بتنفیذ  

 توفر طواقم مدربة قادرة على تدریب طواقم أخرى. 

 .الالزمة للتدریب من خالل المشروع المواد التدریبیةتوفر  

 آلیة المتابعة والتقییم 

  الدوراتتقریر الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة. 

  للمشروع.متابعة التقاریر الدوریة والختامیة 

 .تقریر بأثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع 
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 - المرفقات

 د. حمزة عبد الجواد  مدیر دائرة إعداد المشاریع:  أ. محمود الخطیبمعد المشروع:  اإلعداد

 جهات االتصال
 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإلیمیل:


