
       STATE OF PALESTINE     
Ministry of Health       

International Cooperation Dept. 

 

 

 

 

 دولــــة فلســــط�ن

 ةوزارة ال�حــ

         اإلدارة العامة للتعاون الدو��

 

 المشاریع إعداددائرة  

2021 

 وزارة الصحة الفلسطینیة

العامة للتعاون الدوليدارة اإل  
 E-Mail :icd@moh.gov.ps 

Tel : 00970 8 2826934 

Fax : 00970 8 2826325 

 

  

 قطاع غزة -في وزارة الصحة  توفیر خدمة فصادة البالزما

مشـــروعمقرتح   

 



2 
 

 رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون 

 الدولي)

 1202/   05/25 لتاریخا          2021/072      

 قطاع غزة -توفیر خدمة فصادة البالزما في وزارة الصحة  اسم المشروع
الجهة الطالبة 

 للمشروع

 –للمستشفیات اإلدارة العامة 

 وزارة الصحة

 نوع المشروع أشهر 12 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

 وزارة الصحة
الشركاء في 

 التنفیذ
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

 أطفال) 4بالغین و  7مریض / سنة ( 11
مكان تنفیذ 

 المشروع
 مجمع الشفاء الطبي

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 مریض / سنوًیا (أربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون دوالًرا). 11دوالر أمریكي لـ  54,240

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

ال . فصادة البالزما ھي عملیة یتم فیھا استبدالدیلزة في مجمع الشفاء الطبيفكرة المشروع ھي توفیر خدمة فصادة البالزما في قسم 

، أو تتم معالجة البالزما ثم إعادتھا إلى الجسم. یمكن استخدام فصادة البالزما  ألبومینالبالزما بمحلول آخر مثل محلول ملحي أو 

ھ ومتالزمة غیالن باری) myasthenia gravis(لعالج مجموعة متنوعة من اضطرابات المناعة الذاتیة بما في ذلك: الوھن العضلي 

)Guillain-Barre syndrome (واعتالل األعصاب االلتھابي المزمن ) chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy( .ضافة إلى أشكال معینة من أیًضا لعالج بعض مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي ، باإل ایمكن استخدامھو

لمساعدة األشخاص الذین خضعوا لعملیة زرع أعضاء لمواجھة تأثیر عملیة الرفض الطبیعیة  ااالعتالل العصبي. كما تم استخدامھ

غزة.  قطاعفي  حالیاً  للجسم. تستخدم ھذه الخدمة في الوالیات المتحدة ، وأكثر شیوًعا في ألمانیا والیابان. ھذه الخدمة غیر متوفرة

، لذا فھم غسیل الكلى أجھزة في استخدام عالیة ین ذو كفاءة أمراض الكلى وممرضمتخصصین في قطاع غزة أطباء  یوجد في

. یضم مجمع الشفاء الطبي أكبر قسم لغسیل الكلى في قطاع غزة من حیث التقان ھذه الخدمة الجدیدة یحتاجون فقط إلى تدریب بسیط

). لذلك سینفذ المشروع في قسم غسیل الكلى بمجمع الشفاء الطبي ومن ثم یطبق في باقي 45( عدد األسرة) و618عدد المرضى (

 سیكون لھذا المشروع أثر كبیر في إنقاذ حیاة العدید من المرضى والتخفیف من معاناتھم. .المستشفیات

 مبررات المشروع 

 ھذه الخدمة غیر متوفرة في قطاع غزة بعد.  •

 الوحید للعدید من مرضى الكلى.ھذه الخدمة ھي الخیار   •

 تحویل العدید من المرضى للخارج لتلقى خدمة فصادة البالزما.  •

 عدم القدرة على زرع الكلى للمرضى الذین یعانون من بعض التشخیصات بسبب عدم توفر خدمة فصادة البالزما.  •

https://www.healthline.com/health/myasthenia-gravis
https://www.healthline.com/health/guillain-barre-syndrome
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 أهداف المشروع

 الهدف العام:

 البالزما. ادةخالل تقدیم خدمة فص تعزیز الخدمات الصحیة المقدمة لمرضى الكلى من

 األهداف الخاصة:

 إیجاد هذه الخدمة في قطاع غزة والتي ستحد من الحاجة إلى تحویل المرضى للعالج بالخارج. .1

 توفیر الوقت الذي یساهم في تخفیف من أعراض ومضاعفات المرض. .2

 النتائج المتوقعة 
  تقلیل المضاعفاتالمرض و  أعراضتخفیف. 
 لخارج.عالج باالحاجة إلى تحویل المرضى ل تقلیل 

 التقلیل من معدالت االعتالل والوفیات لهؤالء المرضى. 

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

 سنة) 18-0أطفال ( بالغین 
+  تكلفة الوحدة

 القیمة ضریبة
 المضافة

 اإلجمالي بالدوالر

   4 7 المرضى عدد
   8 8 المریض/  الجلسات عدد

/  جلسة كل احتیاجات
 :مریض

 .البشریة الزالل أكیاس -
 البالزما فالتر -

   P2 جاف 

   P1 جاف 

 
 
 
6 
 
 
1 

 
 
 
3 
 
 
 
1 

 
 
 
80 
 
 

260 
160 

 

 االحتیاجات عدد إجمالي
 :والتكلفة

 .البشریة الزالل أكیاس -
 .البالزما فالتر
   P2 جاف 

   P1 جاف 
 وأخري مثل مضادات التخثر

 
 
 

336 
 
56 

 
 
 
96 
 
 
 
32 

  
 
 

34,560 
 

14,560 
 

5,120 
  54,240 ة بالدوالراإلحمالیالتكلفة 
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كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 .مساهمة وزارة الصحة في شراء المواد المطلوبة عن طریق الشراء المباشر أو من خالل مشاریع أخرى في المستقبل 
  مدربین ینتوفر أخصائیي أمراض الكلى وممرض. 

 آلیة المتابعة والتقییم 
 .متابعة التقاریر الدوریة والختامیة للمشروع 

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

  - المرفقات

 د. حمزة عبد الجواد   مدیر دائرة إعداد المشاریع: محمود الخطیبأ. معد المشروع:  اإلعداد

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

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