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 16/3/2021 التاریخ 2021/040 رقم المشروع

 اسم المشروع
 – دعم صف اإلرادة واألمل لألطفال المرضى بمستشفى الرنتیسي

 .وزارة الصحة في غزة
الجهة الطالبة 

 للمشروع
مستشفى د. عبد العزیز 

 الرنتیسي التخصصي لألطفال

 ضمن الخطة نوع المشروع متواصل، سنوي المشروعمدة 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 
 خرى (مع التحدید.....)أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستهلكات 

الجهة المسئولة عن 
 التنفیذ

 غزة –وزارة الصحة الفلسطینیة 
الشركاء في 

 التنفیذ
 غزة-والتعلیم  وزارة التربیة

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

األطفال المرضى ذوي األمراض المزمنة من نزالء 
أقسام المبیت بمستشفى د. عبد العزیز الرنتیسي 
التخصصي لألطفال ممن هم في سن المدرسة، 

 مریًضا سنوًیا. 85 بنحو ویقدر عددهم

مكان تنفیذ 
 المشروع

 مستشفى د. عبد العزیز الرنتیسي التخصصي
 لألطفال، مدینة غزة، قطاع غزة، فلسطین.

التكلفة التقدیریة 
 للمشروع بالدوالر 

 .(ستة عشر ألًفا وثمانمائة دوالر أمریكي) سنوًیا $16,800

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

تقدیم خدمة تعلیمیة وتربویة لألطفال ذوي األمراض المزمنة ممن هم في سن المرحلة المدرسیة األساسیة عن  المشروع عبارة
الخدمة التعلیمیة  سیتم تقدیمحیث ، لألطفال الرنتیسي التخصصيد. عبد العزیز من المنومین في أقسام المبیت بمستشفى 

رفع ل وتسعى وزارة الصحة. صة للتدریس (صف تعلیمي)قاعة مخص األطفال داخل المستشفى من خالل لهؤالءاألساسیة 
تطویر وتكامل من خالل  لسكان قطاع غزة ت صحیة ذات جودة وبكفاءة وفاعلیةالمستوى الصحي العام وتقدیم خدما

الخدمات المقدمة للفئات المستفیدة من خدمات مستشفى الرنتیسي السیما األطفال ذوي األمراض المزمنة كمرضى غسیل 
جهة مشاركة ك إشراف ومتابعة وزارة التربیة والتعلیموستُقدم الخدمة التعلیمیة تحت واألورام ممن هم في سن المدرسة. الكلى 

ثالث معلمات على األقل لتقدیم الخدمة التعلیمیة للمستفیدین، وسیترتب على تنفیذ المشروع  في تنفیذ المشروع من خالل
دریس. المشروع وتكالیف مستلزمات الت للمعلماتللفئة المستفیدة حیث تشمل مكافأة تغطیة تكالیف الخدمة التعلیمیة المقدمة 

ذو طابع مستمر ومتواصل لكون الفئة المستفیدة (مرضى غسیل الكلى ومرضى األورام) هم ممن یتواجدون فترات طویلة 
التالي تدني مر في المدرسة وبفي المستشفى لتلقي الخدمة الصحیة؛ مما یعیق حصولهم على الخدمة التعلیمیة بشكل مست

مستوى تحصیلهم المدرسي؛ األمر الذي یساهم في حصول فجوة متزایدة ونشوء حالة من االنعزال عن المجتمع لدیهم وتأخر 
في مجاراتهم ألقرانهم من األطفال األصحاء. تنفیذ المشروع (إیجاد الخدمة التعلیمیة) سیساهم في ترك آثار إیجابیة لدى 

لدى  النفستعزیز الثقة بو  ،من مواكبة للمنهج المدرسي حسب مستواهم الدراسيتمكین األطفال  تفیدة من حیث:الفئة المس
لخدمات ، وزیادة الرضى لدى األطفال وذویهم لتعزیز االستجابة للخطة العالجیةو ، األطفال المستفیدین واندماجهم مع المجتمع

ویأتي هذا المشروع لسد االحتیاج الحاصل لدى أطفال األمراض المزمنة من خالل توفر الخدمة  المقدمة في المستشفى.
 دوالر أمریكي. 16,800التعلیمیة بشكل مستمر وذلك بتكلفة تقدیریة للمشروع تبلغ 

 مبررات المشروع 
  ،عدم استطاعة األطفال ذوي األمراض المزمنة الذین یتلقون خدمات مستشفى الرنتیسي (كمرضى غسیل الكلى

واألورام) من مواكبة العملیة التعلیمیة في المدارس بسبب تواجدهم لفترات طویلة في المستشفى للحصول على الخدمة 
 الصحیة الخاصة بهم. 
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 ألقرانهم من  تهممجارادم نتیجة ع ا على نفسیتهم؛سلبً  یؤثر فئة المستهدفةالمرضى من ال عدم توفر التعلیم لألطفال
 طفال األصحاء في الجانب التعلیمي.األ
 زیادة العبء على األسرة في تأمین حصول أطفالهم المرضى على الخدمة التعلیمیة. 

 أهداف المشروع

 الهدف العام:
 .د. عبد العزیز الرنتیسي التخصصي لألطفال تأمین حق التعلم لألطفال المرضى المنومین في مستشفى

 األهداف الخاصة:
 السیما مرضى غسیل الكلى واألورام. المستشفىتوفیر خدمة متمیزة لألطفال ذوي األمراض المزمنة المقیمین في  .1
 إیجاد خدمة تعلیمیة آمنة لألطفال المرضى ممن هم بسن المدرسة من المنومین بالمستشفى. .2
 .للمساهمة في دمجهم مع المجتمع على التعلم واإلنجاز النفسي لألطفال وقدرتهمالجانب تعزیز  .3
 .المزمنة األمراض ذوي األطفال أسر عن والمعنوي المادي العبء تخفیف .4

 النتائج المتوقعة 

 ن األطفال المستفیدین من مواكبة للمنهج المدرسي حسب مستواهم الدراسي. تمكُّ  -

 واندماجهم مع المجتمع. األطفال المستفیدین من المشروعى ازدیاد الثقة بالنفس لد -

 ازدیاد االستجابة للخطة العالجیة لدى األطفال المستفیدین من المشروع. -

 تحّسن مستوى جودة الخدمات الصحیة المقدمة في المستشفى. -

 .ازدیاد مستوى الرضى لدى األطفال وذویهم عن الخدمات المقدمة في المستشفى -

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

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

             التقییم واإلغالق
 

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 النسبة التكلفة بالدوالر/ سنوًیا البند  الرقم
 %85.7 14,400 مكافآت المعلمات  .1
 %14.3 2,400 مستلزمات التعلیم وقرطاسیة  .2

 %100 16,800 المبلغ اإلجمالي باألرقام  
 ستة عشر ألفا وثمانمائة دوالر أمریكي سنوًیا المبلغ اإلجمالي باألحرف

 

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

، حیث أن األمراض المزمنة المنومین داخل المستشفیات توفر كادر من المعلمات القادرات على تعلیم األطفال ذوي
ذو طابع مستمر ومتواصل لكون الفئة المستفیدة (مرضى غسیل الكلى ومرضى األورام) هم ممن یتواجدون فترات المشروع 

 .طویلة في المستشفى لتلقي الخدمة الصحیة
 .وزارة التربیة والتعلیم على المشروع وٕاشراف تقاریر الجهة الطالبة للمشروع آلیة المتابعة والتقییم 

 مدیر دائرة إعداد المشاریع: د. حمزة عبد الجواد   أ. أحمد الصوفي، د. تغرید الغوطيمعد المشروع:  اإلعداد

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم: جهات االتصال
 0097082826325 كود الدولة:الهاتف مع  icd@moh.gov.ps اإلیمیل:


