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مشـــروع مقترح   

 

دعم جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية األولية في وزارة الصحة بقطاع 

 المخبرية لمواجهة جائحة كورونا غزة بالمواد 
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 10/11/2020 التاريخ  043/2020 رقم المشروع 

 اسم المشروع
 جائحة لمواجهة المخبرية بالمواد غزة  بقطاع الصحة وزارة في األولية الرعاية ومراكز المستشفيات جهوزية دعم

 . كورونا

 طارئ  ■                ضمن الخطة االستراتيجية  □المشروع: نوع  شهور بعد توفر التمويل  5  مدة المشروع

 مستهلكات  ■تدريب وابتعاث            □أجهزة ومعدات             □ترميم                □  انشاءات        □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجهة المنفذة 

 مليون نسمة. 2والبالغ عددهم ما يزيد عن سكان قطاع غزة  الفئة المستهدفة
الجهة 

 المستفيدة 

المستشفيات ومراكز 

 الرعاية األولية.

 دوالر أمريكي(.   وأربعون وخمسة وخمسمائة ألفا   وسبعون  اثنان)$  72,545 الموازنة التقديرية $

 ملخص المشروع 

 

في قطاع    دعم جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية األولية بالمواد المخبرية لمواجهة جائحة الكورونا  تقوم فكرة المشروع على 
  نسمة، وذلك  مليون   2  ما يزيد عن  حيث تقدم وزارة الصحة الفلسطينية الخدمات الصحية لسكان قطاع غزة والبالغ عددهم ،  غزة

 لتقديم  األساسية  التشغيلية  المكونات   أهم  أحدمن    المختبرات  مواد  . وتعتبرللرعاية األولية  ا  مركز   54مستشفى و  13من خالل  
.  وتواجه منطقة قطاع غزة حالة طوارئ متمثلة في انتشار جائحة  غزة قطاع  في  للمرضى  والثانوية  األولية الصحية  الخدمات

االحصائي    وفقا  للتقرير  حالة  (8931)  بفيروس كورونا  حيث بلغ المجموع التراكمي للمصابين  ،(19)كوفيد    فيروس كورونا
  غزة؛ ساعة وفقا  للتقرير اليومي لوزارة الصحة في قطاع    24فحص مخبري خالل ال    2,371إجراء    وتم.  بغزة  لوزارة الصحة

الالزمة من   المشروع لسد االحتياجات  المخبريةلذلك يأتي هذا  ومراكز    لمستشفيات  الخاصة بفحص فيروس كورونا  المواد 
للفلسطينيين   ،دوالر امريكي$  72,545تبلغ  للمشروع  بتكلفة تقديرية  و وزارة الصحة    الرعاية في بهدف تحسين الوضع الصحي 
 بقطاع غزة.

 مبررات المشروع

 إصابة جديد.   270سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة  يحيث  ،ةازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غز   ❖
اكتشافهم بالفحص    في حالة لم يتمتعرض الحاالت الحرجة من المرضى لخطر الموت الحتمالية اختالطهم بمصابين   ❖

 المخبري. 
 عند المصابين غير المكتشفين نتيجة عدم تقديم العالج الالزم لهم في الوقت المناسب.احتمالية زيادة المضاعفات  ❖
 المكتشفينزيادة أعداد المخالطين من المرضى غير  ❖

 أهداف المشروع 

 الهدف العام  

للفلسطينيين في قطاع غزة من خالل توفير المواد المخبرية لمستشفيات ومراكز   تحسين الوضع الصحيالمساهمة في 
 الرعاية األولية في وزارة الصحة. 

 

 األهداف الخاصة

 للمستشفيات ومراكز الرعاية األولية لمدة ثالثة شهور. الالزمة لفحص فيروس كورونا مواد مخبريةتوفير  ❖
 كشف الحاالت المصابة بفيروس كورونا من خالل الفحص المخبري. ❖
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 لعدد حاالت أكبر في المجتمع. الفحص المخبري   من خالل اجراء  في قطاع غزة  تقليل عدد اإلصابات بفيروس كورونا ❖
خالل تجنب اختالطهم بالمصااااااااااااابين الذين يتم اكتشااااااااااااافهم من  انقاذ العديد من الحاالت الحرجة من خطر الموت من ❖

 خالل الفحص المخبري.
تقليل المضااااااعفات عند المصاااااابين الذي يتم اكتشاااااافهم من خالل الفحص المخبري نتيجة تقديم العالج الالزم لهم في  ❖

 الوقت المناسب.

 النتائج المتوقعة 

  المصابين الذي يتم اكتشافهم من خالل الفحص المخبري.اإلصابة بفيروس كورونا نتيجة حجر انخفاض معدل  ❖
عند المرضى ذوي الحاالت الحرجة نتيجة تجنب اختالطهم بالمصابين الذين يتم اكتشافهم  انخفاض معدل الوفيات ❖

 من خالل الفحص المخبري.
 سكان قطاع غزة نتيجة تقديم الخدمة الصحية لهم في الوقت المناسب. ازدياد مستوى الرضى لدى ❖

مراحل تنفيذ  

المشروع )جدول  

 الزمني(

 المرحلة
 المدة الزمنية باألشهر 

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

             التحضير 

             التنفيذ 

             االغالق
 

 المواد المخبرية. مرفقة ضمن قائمة  التقديرية  الموازنة

 تتكفل وزارة الصحة في المستقبل بتوفير هذه المستهلكات عبر المشاريع الممولة أو الشراء الذاتي  االستدامة 

 الية المتابعة والتقييم 
 . المطلوبة األصنافتقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب ال •
 ومطابقة أصنافها. المخبرية استالم المواد تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص  •

 19مواد مخبريه لفحص كوفيد  احتياجات منقائمة  المرفقات 
 اشراف: د. حمزة عبد الجواد د. تغريد الغوطي االعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج   االسم: 
 مدير عام التعاون الدولي  الوظيفي:المسمى  
 icd@moh.gov.ps اإليميل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة  

mailto:icd@moh.gov.ps
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   19قائمة احتياجات من مواد مخبريه لفحص كوفيد 

NO. Item Description Unit Quantity Price $ 
Total 

price $ 

1 

m2000 Optical 
Adhesive Covers 

04j71-75- thermo Box/100 10 200 2000 

2 

96- well Optical 
Reaction plate 20/ea 

04j71-70 Abbott- Thermo box 15 250 3750 

3 

Viral collection system 
with transport media 

Two Items :sterile swab Applicator tip 
flocked with nylon fiber and UTM-RT 
Transport medium for Viruses.equal to 
copan tube ref. 330c ,copan swab ref. 
503cs01 

Kit/100 15 140 2100 

4 

2019-nCoV Assay 

 Advanced Real-time PCR detection kit 
for 2019-nCoV (96 reactions) 
Includes:  Lyophilised qPCR Master Mix, 
Primer & Probe Mix, 4 Quantitation 
Standards, Internal Extraction Control, 
No Template Control, Resuspension 
Buffers. 
CE-IVD marked 

Kit 32 1200 38400 

5 

Optical 0.2 PCR tube 
Strip  and caps 

compatable with Applied Biosystem 
7500 real time PCR system, 8 tubes/ strip 

Box/125 
strip 

15 165 2475 

6 

King fesher 96Tips 
comb for DW 96 
magnets 

Ref.97002534 Thermo fisher 
Box/100
Pcs 

2 985 1970 

7 

 96 standerd deep-well 
plate for Kingfisher flex 
magnatic particle 
processor (200 Micron) 

Ref. 97002540 Case/48 5 276 1380 

8 

96 DW plates for King 
fesher flex magnatic 
particle processor 

Ref. 95040450 Case/50 5 390 1950 

9 

MagMAX viral 
/pathogenII (MVP II)  
Nuclic acid isolation Kit 

 Ref. A 48383 
2000 
prep 

4 4630 18520 

Total $ 
  

72,545 

 


