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 غزة -عبد العزیز الرنتیسيمستشفى  فيخدمة الغسیل الكلوي لألطفال  طو�رت
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 24/11/2020 التاریخ  2020/050 رقم المشروع 

 غزة   -الرنتیسي العزیز عبد مستشفى في لألطفال  الكلوي الغسیل خدمة طویرت اسم المشروع

 طارئ  □                الخطة االستراتیجیة ضمن  ■المشروع: نوع  شھور بعد توفر التمویل  8  مدة المشروع
 مستھلكات  ■              تدریب وابتعاث □    أجھزة ومعدات         □     ترمیم           □   انشاءات       □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجھة المنفذة 

في والذي یتلقون خدمة الغســــــــیل الكلوي   من فئة األطفالالفشــــــــل الكلوي  مرضــــــــى  الفئة المستھدفة
خالل عام   مر�ض)  8(  مســــــتشــــــفى عبد العز�ز الرنت�ســــــي والمتوقع أن یبلغ عددهم

2021 . 

الجھة 
شفى عبد العزیز  مست المستفیدة 

 غزة  -لألطفال  الرنتیسي 

  الموازنة التقدیریة $
ً  وخمسون  وستة  مائة( 165,608$    .)أمریكيدوالر   وثمانیة وستمائة  ألفا

 ملخص المشروع 
 

في مستشفى   ذوي الفشل الكلوي   المستهلكات الطب�ة الخاصة �خدمة الغسیل البیرتوني لألطفالوفیر  ت  المشروع على تقوم فكرة  
الرنت�سي خدمة    عبد العز�ز  تقدم مستشفى  .   2021خالل العام    مر�ض)  8عبد العز�ز الرنت�سي والمتوقع أن یبلغ عددهم (

أطفال تقدم لهم خدمة الغسیل    3، �اإلضافة أنه هناك  عاًما  15  عن  أعمارهم  والذین تقل  طفالً   42  لـ)  HD(  الكلوي الغسیل  
إلى  �شكل متكرر �ل شهر أو شهر�ن    من خالل تحو�لهم  )(APD  البر�توني  الدوران  جهاز  خالل  من   اآللي،  الكلوي البیرتوني  

 ف�كتور�ا   أوغوستا  الیدو�ة في مستشفىCAPD توفیر خدمة    وقد تم،  الخدمةهذه  لتلقي    والضفة الغر��ة  مستشف�ات إسرائیل
والمستشفى �حاجة إلى توفیر هذه الخدمة بهدف تحسین جودة الخدمة الصح�ة      .عام ونصف  منذ  �الضفة الغر��ة  والنجاح

المستهلكات الطب�ة لخدمة الغسیل  لذلك �أتي هذا المشروع لسد االحت�اجات الالزمة من    مرضى الغسیل الكلوي؛لألطفال من  
  .دوالر امر�كي 165,608تبلغ    للمشروع  وذلك بتكلفة تقدیر�ة  ، البیرتوني لألطفال في مستشفى عبد العز�ز الرنت�سي التخصصي

 مبررات المشروع

  الوحیدة التي تقدم خدمات الغسیل الكلوي لمرضى قطاع غزةوزارة الصحة هي الجهة. 
   اإلضافة أن عمل�ة الغسیل الكلوي العادي    ،عمل�ة الغسیل الكلوي العادي �سبب صغر األوردة لدیهم  األطفال منمعاناة�

 ممكن تسبب تل�ف في األوردة نت�جة استخدامها في عمل�ة الغسیل أكثر من مرة. 
 الغسیل الكلوي سد جم�ع احت�اجات مرضى لالملقاة على وزارة الصحة و  عالج �الخارجارتفاع تكلفة فاتورة ال . 
 ) مالئمة خدمة الغسیل البر�توني المستمر المتنقل(CAPD  في قطاع غزة من جهاز   �خدمة یدو�ة  APD  جهاز    ألن ؛

APD عرضه للعطل المتكرر. �مكن أن انقطاع الت�ار الكهر�يو  ،للعمل �هر�ائي مستمر ت�ار إلى �حتاج�  

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  
 الغسیلخدمة  توفیرمرضى الغسیل الكلوي من خالل المقدمة لألطفال من  جودة الخدمة الصح�ةتحسین  في المساهمة 

 �غزة. الرنت�سي البیرتوني في مستشفى عبد العز�ز
 

 األھداف الخاصة
  2021في عام أطفال8لـ   توني�الغسیل البیر خدمة الالزمة لتقد�م  المستهلكات الطب�ةتوفیر. 
   إضـافة خدمة)CAPD(  وضـرور�ة لمرضـى الغسـیل الكلوي من األطفال في مسـتشـفى عبد العز�ز �خدمة جدیدة  الیدو�ة

 الرنت�سي.
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 ــاعفات الخطیرة ــ�ة المضــــ ــیل الكلوي  تقلیل نســــ ــى الغســــ عدم تقد�م الخدمة لهم في الوقت  نت�جة عند األطفال من مرضــــ
 .المناسب

   ،ــفر للمرضـــــى من األطفال والناتجة عن شـــــعورهم �اإلرهاق للوصـــــول إلى مكان تقد�م الخدمة التخف�ف من معاناة الســـ
  عالوة على ذلك؛ احتمال تعرضهم لخطر االصا�ة �فیروس الكورونا أثناء السفر.

 من عمل�ة الغسیل الكلوي العاديالذي یتعرض لها المرضى من األطفال معاناة  الف�ف من التخ. 
 العال�ة الملقاة على وزارة الصحة التكال�ف خفض في �ساهم مما للخارج التحو�ل  معدالت  تخف�ض. 

 النتائج المتوقعة 

  البیر�توني تخف�ف معاناة اطفال الفشل الكلوي �استبدال الغسیل الدموي �الغسیل 
  زارة الصحة. الملقاة على و انخفاض في معدل التحو�الت للخارج مما �ساهم في تقلیل حجم األع�اء المال�ة 
  ّلألطفال من مرضى الغسیل الكلوي ن جودة الخدمة الصح�ة المقدمة تحس.   

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 المرحلة
 المدة الزمن�ة �األشهر 

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

 التقدیریة  الموازنة

 التكلفة �الدوالر  البند  #
 10,080 تكلفة المعدات   .١

٢ .  146,528       مرضى 8سنوي لعدد احت�اج  
  156,608 التكلفة االجمال�ة للسنة األولى

عوامل نجاح 
 المشروع

الصحة لدیها �ادر طبي ذو خبرة سا�قة ومهارة عال�ة في تقد�م خدمة الغسیل البیرتوني، والكار الطبي جاهز لتدر�ب وزارة 
 الكوادر الطب�ة العاملة في قسم الغسیل الكلوي على خدمة الغسیل البیرتوني في مستشفى عبد العز�ز الرنت�سي التخصصي. 

 .أو عبر مشار�ع أخرى في المستقبل  الطب�ة من خالل الشراء الذاتيمساهمة وزارة الصحة بتوفیر المستهلكات  االستدامة 

 الیة المتابعة والتقییم 
 .المطلو�ة األصنافتقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب  •
 ومطا�قة أصنافها.  لمستهلكات الطب�ةاستالم اتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص  •

 . مع تفاصیل الموازنة من المستهلكات الطب�ة الخاصة �الغسیل البیرتونيقائمة �األصناف المطلو�ة  المرفقات 
 د. حمزة عبد الجواد اشراف: د. تغر�د الغوطي االعداد

 جھات االتصال 

  د. عبد اللط�ف الحاج  االسم: 
 مدیر عام التعاون الدولي  المسمى الوظ�في:

 icd@moh.gov.ps اإل�میل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع �ود الدولة  

mailto:icd@moh.gov.ps
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 الموازنة التقدیریة
 

# Item No of units/pt 
Per day      per 

yr 

Unit cost 
By USD 

Cost of 
units 

USD/pt/yr 

Cost of 
units 

/ 8 pts/yr 

Paid for 
once 

Total 
Cost 

1 Laparoscopy: 
  Telescop 5mm 
  Trocars 5mm  
  endocilp 

 
 

3                       
30 

 
 

30 
 

 
 

900 
10   

 
 

7200 
80 

 
5000 

 
 

 
 

12200 

2 Tenckhoff's catheter 1 290 290 2320 0 2320 
3 Twist extending 

catheter 
2 260 260 2080 0 2080 

4 Dialysate bag(2000cc) 
set with complete 
drainage system 

2.5                 
915 

16 14640 
 
 

117120 0 117120 

5 Disinfecting minicap 2.5                 
915 

2 1830 14640 0 14640 

6 Organizer 
 

1                      1 10 10 80 0 80 

7 Disinfectant and face 
masks and dressings 

1 USD            
366 

366 366 2928 0 2928 

8 Spring scale 1                      1 10 10 80 80 80 
9 Staff training: 

1 surgeon 
1nephrologist 
3 nurses 

 
L.S. 

 
5000 

 
5000 

Total 
 

146528 10080 156608 

 

 


