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 5/10/2020 التاريخ 033/2020 رقم المشروع 

 قطاع غزة –لوزارة الصحة  ةبي التابعوفي مستشفى غزة األور  إعادة تأهيل غرف العمليات اسم المشروع

 استراتيجي                                   طارئ نوع املشروع                   شهور بعد توفر التمويل  8 مدة المشروع 

 أجهزة ومعدات                          تدريب وابتعاث انشاءات                        ترميم                                          مجال المشروع 

  الشركاء وزارة الصحة الجهة المنفذة 

 نسمة   644,636البالغ عددهم سكان محافظات الجنوب  المستهدفةالفئة 
الجهة 
 المستفيدة 

اإلدارة العامة  
 وزارة الصحة -مستشفياتلل

 الف دوالر( تسعون دوالر امريكي ) $ 90,000 الموازنة التقديرية $

 ملخص المشروع

كشافات عمليات في    5في مستشفى غزة األوربي من خالل توفير    إعادة تأهيل غرف العملياتالمشروع عبارة عن  

عملية يوميا داخل غرف العمليات ، باإلضافة الى الوفود    30-20، حيث يتم اجراء ما يقارب  الغرف الرئيسية للعمليات  

الطبي من ضعف اإلضاءة األطباء والطاقم  يعانوا  العام ، حيث  المستشفى على مدار  المترددة على  وصعوبة   الطبية 

.  داخل غرف العمليات  (Portable Light)مما يتوجهوا الى استخدام اضاءة متحركة    ،الرؤيا داخل غرفة العمليات

لذلك    .حتى هذه اللحظة  الكشافات  يتم تغيير   ولم   ،م وتعرضها للعطل المتكرر  2000تتواجد كشافات العمليات منذ عام  

يتطلب مستشفى األوربي تزويده بأجهزة اضاءة حديثة لضمان  استمرار تقديم الخدمات الصحية  على افضل وجه داخل  

 . غرف العمليات

 مبررات المشروع

 الرئيسية في مستشفى غزة األوربي.الضعف الشديد لإلضاءة وحجب الرؤيا داخل غرف العمليات  •

تآكل وتهالك في أجسام الكشافات وتلف في قطع الغيار الخاصة بجسم الكشاف من أذرع ومفاصل متحركة  •

عاما، كما انها تتعرض    20حيث تتواجد منذ ما يقارب  باإلضافة لعدم توفر ترنسات ولمبات بإضاءة مناسبة.

 للعطل المتكرر. 

الصغيرة والتي كانت تساهم في توفير إضاءة جانبية أثناء العمليات وذلك لنفس  تعطل الكشافات المتحركة  •

 األسباب السابقة من تقادم الجسم الهيكلي واللوحات اإللكترونية وصعوبة إيجاد بدائل للصيانة 

( بديل عن اضاءة الكاشفات ،ولكن ال تعطي الحد األدنى من Portable Light استخدام اإلضاءة المتحركة )  •

 الرؤية المطلوبة  داخل غرفة العمليات. 

، هي غالية الثمن وهي تحتاج لمبة 25-20وحدة االضاءة الهالوجينة المستخدمة في اضاءة العمليات تحتاج الى  •

كما أصبح من   ثر على صحة المريض، الى تغيير كل سنة كما انها تبعث حرارة وترفع درجة حرارة الغرفة وتؤ

 الصعب توفير قطع غيار لكروت القيادة اإللكترونية لهذه الكشافات.

 اضمحالل قوة العواكس الزجاجية تسببت بضعف مؤشر حدة اللون وتقليل حجم حقل الضوء المنبعث. •

للمرضى والطواقم نتيجة الحاجة لمراعاة درجة حرارة اللون المناسبة لغرف العمليات والتي تتسبب بأذى كبير  •

 استبدال لمبات الهالوجين الطبية باللمبات العادية المتوفرة في السوق المحلي .

عدم قدرة الوزارة حاليا على تكاليف شراء نظرا للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار المفروض على قطاع   •

 غزة منذ سنوات. 

 .قطع الغيار الالزمة إلصالح الكاشفاتالنقص الشديد في المعدات والمواد وعدم توفر  •
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 أهداف المشروع 

لغرف العمليات الرئيسية في مستشفى غزة األوروبي حسب المواصفات العالمية  بتقنية الليدتركيب كشافات  •
 المتطورة داخل غرف العمليات. 

من خالل استخدام كشافات تعمل  لطواقم الطبية في ممارسة المهام داخل غرف العمليات ل  الرؤيازيادة كفاءة  •
 كاميرات تسجيل وشاشة ضمنياً داخل الكشاف.بتقنيات حديثة وعالية الجودة باإلضافة ل

 المساهمة في تخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة.  •

 النتائج المتوقعة

 

 ضمن المواصفات العالمية المتطورة.بكشافات حديثة مستشفى غزة األوربي بتزويد غرف العمليات  •

 بي بشكل امن وسريع.وداخل غرف عمليات مستشفى األوراجراء العمليات التشخيصية والعالجية  •

  التقنياتبي حسب المعايير الدولية السليمة وومان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مستشفى غزة األورض •

 . حديثةال

مراحل تنفيذ المشروع  
 )جدول الزمني( 

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

             التحضير 
             التنفيذ 
              االغالق

 الموازنة 

 غزة.  قطاع-الصحةالتابعة لوزارة   بيو في مستشفى غزة األور غرف العمليات  إلعادة التأهيل فيالموازنة التقديرية 
 

لكشاف اتكلفة  العدد المطلوب  البند  الرقم 
   الواحد

 $ الكليالمجموع       

 90,000 18,000 5 كشاف عمليات  1

 ف دوالر أمريكيون ألتسع االجمالي بالكلمات 
 

 االستدامة 
مستشفى غزة  للحفاظ عليها واستمرارية استعمالها داخل  بالكشافاتالطبية صيانة دورية لألجهزة والمعدات  •

 األوربي من قبل الهندسة والصيانة.

 بي.و في مستشفى األور الكشافات داخل غرف العملياتالستمرارية عمل المالئمة ر قطع الغيار يتوف  •

 الية المتابعة والتقييم 
 تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة •

 تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم للمعدات وكفاءتها في العمل •

 .التقرير الختامي للمشروع •
 

 بي وفي مستشفى غزة األور  عملياتالمطلوبة لقسم الالكشافات مواصفات لجهاز  المرفقات 

 ريم أحمد عبد الهادي   معد المشروع : حمزة عبد الجواد   د. دائرة اعداد المشاريع : االعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج         االسم:

 عام التعاون الدولي مدير  المسمى الوظيفي: 
 icd@moh.gov.ps اإليميل: 

الهاتف مع كود 
 2826325 8 00970 الدولة 
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 األوربيالمواصفات الخاصة لجهاز الكشافات المطلوبة لقسم العمليات في مستشفى غزة 

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF Ceiling Operating Light: 

Good brand name Manufacturer (USA, European, Japan) 

Composition: Consists of two head (Main and Satellite or Auxiliary)–LED Technology 

Mechanical design: operating light consisting of a ceiling tube, a horizontal tracking arm, a spring arm, a 

cardan joint and a light head. the suspension arm system offers free movability (360°) 

light head consisting of: 

Diameter of Lights 65-70 cm 

Number of bulbs at least 50 LEDs. 

Illumination intensity 160,000lux.at least. 

Auxiliary Head : 

Diameter of Lights 65-70 

Number of bulbs at least 50 LEDs.  

Lluminationintensity160,000 lux. at least. 

General Features: 

All operating functions can be controlled via an ergonomic, flush-integrated membrane keypad. 

Two Power module, primary voltage 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz with Voltage Stabilization  

Voltage at point of wall- or ceiling-mounting 24 – 30 VDC 

Provided with sutable orignal UPS 

Color temperature: 4000– 4500Ko 

Digital controlled light intensity with 10 grades of brightness 

Focusing Depth adjustment  

Diameter Light field size 24-33 cm Adjustable 

 Type of reflector: Cold mirror provided with heat absorbing filter. 
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No infrared or ultraviolet radiation 

Long life bulbs>40000hours. 

 Lamp Shape Suitable For Laminar Flows 

Provided with Synchronization control  

Soft-start (light does not start immediately with full brightness) 

Working distance is (80~ 150) cm 

Removable sterilizable handle: Two Pieces. 

spare parts two set of LED module and one  Power module 

Remove any existing parts not-required and not-necessary to complete the new work. 

Quotation including civil, mechanical and electrical works (ready for use). 

All of service and operation manual are included 

Power, Standards, Safety, Documentation and Training:  

Power input: 220 VAC, ±10%, 50 Hz.     

New catalogue is attached with the offer   

All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)   

All necessary standard accessories and ready for use.     

List of important spare parts and accessories with their part number and costing.   

Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.    

3 years warranty   

 

 

 

 

 


