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 رقم طلب المشروع
)خاص بالتعاون 

 الدولي(
2021/ 211  25  2021//10/ التاريخ 

 اسم المشروع
لمرضى الفشل الكلوي في مستشفيات   طبية توفير أدوية ومستهلكات

 قطاع غزة - وزارة الصحة

 

الجهة الطالبة  
 للمشروع

 مستشفيات للاإلدارة العامة 

 نوع المشروع  شهور  5 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  
 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

  تشغيلية نفقات   تدريب وابتعاث   مستهلكات  
خرى )مع أ

 التحديد............( 

الجهة المسئولة  
 وزارة الصحة-للمستشفيات  اإلدارة العامة  عن التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 للمستشفيات اإلدارة العامة  •

 والمشاريع  لتعاون الدوليلاإلدارة العامة  •

 للصيدلة اإلدارة العامة  •

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

في قطاع غزة )التقرير مريض  938الكلوي مرضى الفشل  
 ( 2020السنوي لوزارة الصحة

مكان تنفيذ  
 المشروع 

في مستشفيات وزارة   وي غسيل الكل وحدات ال
 الصحة 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

  دوالر 326,368

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

المشروع  
 ومتطلباته( 

الكلوي في خمس مراكز  لمرضى القصورالمستهلكات الطبية الضرورية و االدويةتقوم فكرة المشروع على أساس توفير 

) مجمع االشفاء ـ مستشفى الرنتيسي لالطفال ـ مجمع ناصر الطبي ــ مستشفى  للغسيل الكلوي في مستشفيات قطاع غزة

مريض فشل كلوي على   938حيث يتردد  ، دوالر  326,368يقارب ة مالية ما بتكلف النجار ــ مستشفى شهداء االقصى(

جهازين في مستشفى   2منها  سرير في المستشفيات في وزارة الصحة 135التي يتراوح عددها  وحدات الغسيل الكلوي

(،مما يتطلب ذلك توفير االدوية والمستهلكات الطبية الضرورية  2020)التقرير السنوي   19غزة األوربي لحاالت كوفيد 

 قطاع غزة.-مرضى الفشل الكلوي في مستشفيات وزارة الصحةلى الستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية ا

 مبررات المشروع  

•  

( مريض  938) ربالخدمات غسيل الكلى في قطاع غزة وتقدم الخدمة لما يق ةالوحيد لجهةمستشفيات وزارة الصحة هي ا •

 بالقصور الكلوي.

 ازدياد عدد مرضى الفشل الكلوي المترددون على اقسام غسيل الكلى في مستشفيات قطاع غزة •

 . مما يؤثر سلبيا على صحة المرضى الكلويومستهلكات مرضى الفشل   النقص الحاد والمتكرر في أدوية •

( ساعة يوميا، مما يزيد من معدل استهالك المستهلكات  24ساعات العمل المتواصلة في بعض مراكز غسيل الكلى )  •
 الطبية الالزمة لعمل أجهزة غسيل الكلى.  

استمرارية عمل أقسام الكلى وذلك  الالزمة للحفاظ على  تهلكات الطبية والمس عدم قدرة وزارة الصحة على توفير أدوية •

 منذ سنوات.  الحصار المفروض على قطاع غزةبسبب  الرتفاع تكلفتها واألعباء االقتصادية التي تعاني منها الوزارة

 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 

 قطاع غزة. -في وزارة الصحة المستشفياتالمترددين على  الفشل الكلويلمرضى  عالجيةتحسين جودة الخدمات الصحية وال
 

  :األهداف الخاصة 

 .توفير بعض االدوية الضرورية لمرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة •
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 قطاع غزة.-توفير بعض المستهلكات الطبية المطلوبة لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفيات وزارة الصحة •

تقليل حدوث المضاعفات الصحية لمرضى الفشل الكلوي نتيجة حصولهم على الدواء في الوقت المناسب للحفاظ على  •

 حياتهم. 

المساهمة في تخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة استغاللها في مجاالت خدماتية اخرى لصالح     •

 .المرضى والمواطنين

 النتائج المتوقعة 
 انخفاض معدل حدوث المضاعفات لدى مرضى الغسيل الكلوي. •

 . 90بنسبة %تحّسن رضى المرضى عن الخدمة الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة  •

 في قطاع غزة. م الغسيل الكلوياقساتحسن جودة الخدمة الصحية المقدمة في  •

 ساعة وبجودة أفضل  24جميع محافظات قطاع غزة على مدار  للمرضى فياستمرارية تقديم خدمة الغسيل الكلوي  •

الجدول الزمني 
لمراحل تنفيذ 

 المشروع الرئيسية  

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

             التحضير 
             التنفيذ 
             غالق التقييم واإل

 

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

التكلفة الكلية  البند  الرقم
 بالدوالر 

 207,291 ادوية لمرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة .1

 119,077 المستهلكات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفيات   .2

 326,368 التكلفة الكلية بالدوالر 

 

 . 2021وزارة الصحة اكتوبر   المستهلكات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفياتاالحتياجات الضرورية من  • المرفقات 

 .2021وزارة الصحة اكتوبر   االدوية لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفياتاالحتياجات الضرورية من  •

آلية المتابعة  
 والتقييم 

 حسب المواصفات المطلوبةلألدوية والمستهلكات  تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية •

 وكفاءتها في العمل  ستهلكاتتقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم للم •

 المستشفيات.  التي تم استالمها وتوزيعها في ت دوية والمستهلكااالتقرير حول  •

 . التقرير الختامي للمشروع •

 د. حمزة عبد الجواد   مدير دائرة إعداد المشاريع:  ا. ريم أحمد عبد الهادي معد المشروع:   اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps يميل: اإل
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 وزارة الصحة المستهلكات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفياتاالحتياجات الضرورية من 

  2021اكتوبر  

 

 وزارة الصحة  لمرضى الغسيل الكلوي في مستشفيات االدوية االحتياجات الضرورية من 

  2021اكتوبر  

 

No Items Unit Quantity 
Unit Price 

 $  

Total price 
$ 

1 Blood Line Inlet-Outlet For   50cc-For Fresinius SET 1000 20.6 20,615 

2 Blood Line Inlet / Outlet Adult For   Fresenius 

Machene4008s-(V.Line- Small Chamber 22ml) 

SET 10,000 2.0 20,000 

3 Blood Lines Inlet/ Outlet Adult For Gampro Ak- 200 SET 10,000 2.0 20,000 

4 (Dialyzer) Capillary Polysulfone Dialyser Surface Area 

1.3mm (F6) 

PIECE 10,000 5.5 55,385 

5 Blood Line For   Fresenius Or Bruan Volume 117cc-

6.4/8mm Segment 

SET 1000 3.1 3,077 

 

Total Cost 119,077 $ 
    

  

# Items 
Pharmaceutica

l Form 
Unit 

Unit 

Price 
Quantity Category Total price $ 

1 Cyclosporine 100 mg Capsule Thousand 813.34 5 ImmunoSuppressive Drugs 4,067 

2 Cyclosporine 50 mg Capsule Thousand 475.49 10 ImmunoSuppressive Drugs 4,755 

3 

Disinfection Decalcification sol.contain  citric acid 

1-hydrate 20 % lactic acid malic acid  or  ( citric  

acid 50 % ) 1  liter 

Solution Liter 2.09 3,000 Antiseptic and disinfectant 6,274 

4 Erythropoietin 2000 I.U or alike 2000 IU 
Prefilled 

Syringes 
Single 6.90 10,000 Anti Anaemic Drugs 69,000 

5 Ferrous sucrose complex 100 mg / 5ml I.V. Ampoule Single 3.38 8,000 Anti Anaemic Drugs 27,042 

6 
Hemodialysis bicarbonate powder for B.Braun or 

Gambro machine 760 g 
Powder Single 2.19 5,000 

hemodialysis and C.A.P.D 

solutions 
10,935 

7 
Hemodialysis concentrate - acid part (to be diluted 

1:44) 
Solution 5litre 3.50 8,000 

hemodialysis and C.A.P.D 

solutions 
28,000 

8 Mycophenolate Mofetil 500 mg or Alike Tablet Thousand 325.84 50 ImmunoSuppressive Drugs 16,292 

9 Tacrolimus 1mg Capsule Thousand 818.53 50 ImmunoSuppressive Drugs 40,927 

Estimated Cost ($) 207,291 $ 
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