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قطاع غزة لمواجهة جائحة  -توفير أدوية لمراكز وزارة الصحة 

 كورونا

مشـــروع مقترح   

 



2 
 

 المشروعرقم طلب 
)خاص بالتعاون 

 الدولي(

 11/10/0202 التاريخ          2020/044      

 اسم المشروع
لمواجهة جائحة  قطاع غزة -مراكز وزارة الصحة دوية لأتوفير 

 كورونا 

طالبة  الجهة ال
 للمشروع 

  – اإلدارة العامة للصيدلة

 وزارة الصحة 

 نوع المشروع  شهور 5 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 وزارة الصحة التنفيذ 

في  الشركاء
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 مليون نسمة 2ما يزيد عن  وحجمها 

تنفيذ  مكان 
 المشروع 

 قطاع غزة –وزارة الصحة  مراكز

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 دوالر أمريكي(  اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة$ ) 72,500

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطلباته(

قطاع غزة لتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة  –وزارة الصحة الفلسطينية  مراكزالمشروع عبارة عن توفير أدوية في 

النقص الشديد في األدوية الضرورية في عالج المرضى خاصة في ظل جائحة كورونا. لذلك فإن توفير هذه األدوية 

 سيساهم في تخفيف معاناة المرضى وتخفيف العبء المالي الكبير الملقى على عاتق وزارة الصحة.

 مبررات المشروع  
 النقص الحاد في األدوية الالزمة في عالج مرضى قطاع غزة خاصة في ظل جائحة كورونا.      •

•      ً للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار   نظراً  تحمل نفقات هذه المستهلكات  على عدم قدرة الوزارة حاليا

 المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

 أهداف المشروع 

 : الهدف العام
 . تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمة الصحية المناسبة للسكان قطاع غزة

 :األهداف الخاصة
 قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا. -توفير أدوية لمراكز وزارة الصحة  •
المرضى في مجاالت خدماتية أخرى لصالح  ثمارهاتخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة است •

 . والمواطنين

 قطاع غزة. -وزارة الصحة  مراكزاستمرار الخدمة المقدمة للمرضى في  •  النتائج المتوقعة
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الجدول الزمني لمراحل  
 تنفيذ المشروع الرئيسية  

 األشهر المدة الزمنية ب  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
              غالق التقييم واإل

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

# Item Name 
Dosage 

Form 
Unit 

Unit 

Price$  

 Quantity 

Required  

 Total 

Price $  

1 
Atracurium besylate 

10 mg/ml. 5 mL 
Ampoule Single 3.9 2,000 7,800 

2 Azathioprine 50 mg Tablet Thousand 202 42 8,484 

3 
Dopamine 200 mg I.V. 

5ml 
Ampoule Single 1.16 3,000 3,480 

4 Hydroxyurea 500 mg Capsule Thousand 230 40 9,200 

5 Isoflurane 100 ml 
Inhalation 

liquid 
Single 12.5 750 9,375 

6 
Metoclopramide HCl 

10 mg/2ml I.V, I.M 
Ampoule Single 0.4 20,040 8,016 

7 

Mycophenolate 

Mofetil 500 mg or 

Alike 

Tablet Thousand 571 35 19,985 

8 
Octreotide 0.1 mg/ ml, 

1 ml 
Ampoule Single 11 560 6,160 

 Total Price $    72500   
كيفية االستدامة  

ً  لعالجاتمساهمة وزارة الصحة بتوفير ا • للمشروع  أو عبر مشاريع أخرى في المستقبل.  ذاتيا

 لية المتابعة والتقييم  آ
 .وكفاءتها في العمل هذه األدويةتقرير الجهة الطالبة االستالم ل •

 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. •

 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع. •

 . قائمة االحتياج المطلوب توفيرها من األدوية المرفقات 

  مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد  محمود الخطيب  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 اإليميل: 


