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 المشاریع  إعداد دائرة 

80/1202 رقم المشروع  8/2/1202 التاریخ    

 .الدم ح وغازاتأمال فحصألجھزة  الالزمة التشغیلیة بالمواد مختبرات وزارة الصحة جھوزیة دعم اسم المشروع

شھور بعد توفر التمویل  6 مدة المشروع طارئ ■                ضمن الخطة االستراتیجیة  □ نوع المشروع:   

 مستھلكات  ■ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             □ترمیم               □   انشاءات        □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة - وزارة الصحة الجھة المنفذة 

 الفئة المستھدفة

 ملیون نسمة.  2سكان قطاع غزة والبالغ عددھم ما یزید عن 

الجھة 
 المستفیدة 

مختبرات 
مستشفیات ومراكز 
الرعایة األولیة في 

 وزارة الصحة  
ً  وخمسون تسعة$ ( 59,098 الموازنة التقدیریة $  .دوالر أمریكي) وتسعون وثمانیة ألفا

 ملخص المشروع 

 

ــروع على توفیر  ــغیل�ة ألجهزة  تقوم فكرة المشـــــ ــافة إلى المواد  NOVA prime ES  الدم من نوع   أمالحفحص  مواد تشـــــ �اإلضـــــ
تقوم حیث  المواد التشـغیل�ة،  هذه  إلى  وزارة الصـحةبرات  تحتاج مخت و  ،ABL 90غازات الدم من نوع �فحص  التشـغیل�ة الخاصـة  

جهاز بدقة تامة من خالل    Na , K , Ca , Cl بتحلیل وتحدید نســـــب األمالح في الدم    الخاصـــــة �فحص أمالح الدم  المواد
. و�حتاج المرضــــــى إلى تحلیل نســــــ�ة األمالح �الدم وخاصــــــة ذوي المعروف �جهاز الصــــــودیوم و البوتاســــــیومو  ق�اس أمالح الدم

أما ما �خص المواد   .جراح�ة اجراء عمل�ات  إلى  �حاجةالذین  شــــــــة العظام والمرضــــــــى  الكلى وهشــــــــامرضــــــــى األمراض المزمنة و 
ــغیل�ة الخاصـــة �فحص غازات الدم فهي تقوم �فحص غاز   ــید الكر�ون والرقم الهیدروجیني كســـجین وثاني أاألالتشـ الذي �عكس كسـ

بدرجة �بیرة إلى هذا  ةالعنا�ة المر�ز  مالمرضـى في أقسـادرجة حموضـة الدم عند المرضـى من خالل تحلیل غازات الدم، و�حتاج  
وتقدم مختبرات وزارة الصحة الخدمات الصح�ة لسكان النوع من الفحص �اإلضافة إلى أقسام الصدر�ة وجراحة القلب والعمل�ات، 

اسـتمرار�ة تقد�م . إن توفیر المواد التشـغیل�ة في مختبرات وزارة الصـحة یدعم ملیون نسـمة  2قطاع غزة وال�الغ عددهم ما یز�د عن  
  الخدمات الصـــــــح�ة في مســـــــتشـــــــف�ات ومراكز الرعا�ة األول�ة؛ لذلك �أتي هذا المشـــــــروع لســـــــد االحت�اج الحاصـــــــل من هذه المواد

 دوالر أمریكي. $ 59,098وذلك بتكلفة تقدیر�ة للمشروع تبلغ  التشغیل�ة

 مبررات المشروع

  تؤدي إلى تدهور الحالة   التي قدمضاعفات الصح�ة للالعنا�ة المر�زة وجراحة القلب وخاصة مرضى تعرض المرضى
 الصح�ة للمر�ض.

  توقف إجراء العمل�ات للمرضى التي   قد یؤدي إلى  أمالح وغازات الدم تحلیلالنقص في المواد التشغیل�ة الخاصة في
 تحتاج إلى هذا النوع من التحلیل قبل البدء �إجراء العمل�ة. 

 الالزمة  �سبب النقص الحاصل في المواد التشغیل�ة في مختبرات وزارة الصحة الخدمة الصح�ة ال توقف تقد�م احتم
 وغازات الدم. أمالح  لفحص

 

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  

  NOVA Prime ES .نوع من الدمح أمال لقیاس الالزمة التشغیلیة بالمواد مختبرات وزارة الصحة جھوزیة دعم

 األھداف الخاصة
  لتشغیل�ة الالزمة لفحص أمالح وغازات الدم�المواد ا مختبرات وزارة الصحةتزو�د . 



 
 

2 
 

 المشاریع  إعداد دائرة 

  اإلضافة للمرضى   العنا�ة المر�زة وجراحة القلبتقلیل المضاعفات الصح�ة التي قد تحدث للمرضى وخاصة مرضى�

 .جراح�ة إلجراء عمل�ات�حاجة الذین 

  في مختبرات وزارة الصحة.استمرار�ة تقد�م الخدمة الصح�ة   

 انخفاض معدل المضاعفات لدى المرضى مما �ساهم في تحسن الحالة الصح�ة لدیهم.   النتائج المتوقعة 

  .ازد�اد رضى المرضى عن الخدمات الصح�ة المقدمة في وزارة الصحة 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

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

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق
 

 الموازنة التقدیریة 

 
 

أمالح وغازات الدمقائمة احتیاج عاجلھ ألجھزة   

# Item Total price $  
1 Nova prime ES Comp.electrolyte analyser 20698.0 

2 Radiometer blood gas ABL 90 38400.0 

Total $ 59,098 $  
 

 

 الیة المتابعة والتقییم 
  .التقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب األصناف المطلو�ة 
  ومطا�قة   واد التشغیل�ة الخاصة �أمالح وغازات الدمالمتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص استالم

 .والكم�ات المطلو�ة المواصفات
 .والكم�ات المطلو�ة من المواد التشغیل�ةقائمة �المواصفات  المرفقات 

 الجواد شراف: د. حمزة عبد إ د. تغرید الغوطي  االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: 
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة 



 
 

3 
 

 الفلسطینیة السلطة الوطنیة 
 وزارة الصحة 

 اإلدارة العامة للتعاون الدولي
 

PALESTINIAN NATIONAL 
AUTHORITY 

MINISTRY OF HEALTH 
INTERNATIONAL COOPERATION DEPARTMENT 

 المشاریع  إعداد دائرة 

 NOVA Prime ES 26-1-2021قائمة احتیاج مواد مخبریة خاصة بتشغیل أجھزة 
  Item  Description Unit quantity Unite 

Price $ 
Total 
price 

$  
  Nova prime ES Comp.electrolyte analyser 

   
1 Prime sensor ES comp  Item no. 42035  28 

days /400 sample 
use life 32 days 
/600 sample 

Kit 16 432.0 6912.0 

2 Prime cabrator cartidge ES comp Item no. 53462  16 
days /600 sample 

Kit 32 350.0 11200.0 

3 Prime tubing Harness Item no. 52484       
6 month 

Pcs 3 108.0 324.0 

4 prime refference cartdge Item no. 42043       
6 month 

cartdge 3 562.0 1686.0 

5 Linearity Standad set A  1.2.3,4 multi 
pack 

Item no. 25217       
6 month 

kit 12 48.0 576.0 

Total$ 20698.0 

 

 

 ABL 90 26-1-2021قائمة احتیاج عاجلھ ألجھزة غازات الدم من نوع 

 # Item  Description Unit quantity Unite 
Price $ 

Total price $  

Radiometer blood gas ABL 90 

1 Sensor Cassette ABL  90 part # 946-005 330 
sample/30 days 

Cassette/300 
sample 

15 2000.0 30000.0 

2 Solution pack ABL 90 Part#944-157 Pack/300 
sample 

30 280.0 8400.0 

Total $ 
38400.0 

 


