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 رقم طلب المشروع
(خاص �التعاون 

 الدولي)

 1202/   01/24 التار�خ          2021/003      

 اسم المشروع
ترم�م أقسام ال�اطنة والمناظیر في مستشفى الرنت�سي التخصصي  

 قطاع غزة  –لألطفال 
الجهة الطال�ة  

 للمشروع 
مستشفى د. عبد العزیز الرنتیسي  

 قطاع غزة   - التخصصي لألطفال

 نوع المشروع  شهور  3 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالج�ة   ومعدات أجهزة   ترم�م  إنشاءات  

 خرى (مع التحدید............) أ  نفقات تشغیل�ة   تدر�ب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 التنفیذ 

 قطاع غزة -وزارة الصحة الفلسطین�ة 
الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

) عاًما من �ال  12األطفال المرضى حتى عمر ( •
ذوي   (قلب  الجنسین  مزمنة  �اطنة   – أمراض 

إضافة   –صدر�ة   المبیت،  أقسام  في  هضمي) 
الهضمي  الجهاز  مبیت  ألقسام  الدخول  لحاالت 
والذین   منظار،  فحص  إجراء  �غرض  والصدر�ة 

 .) مر�ض سنوً�ا2000یبلغ عددهم أكثر من (
الجهاز   • منظار  لخدمة  �حتاجون  ممن  األطفال 

عن   عددهم  و�ز�د  والهضمي  ) 600(التنفسي 
 طفل سنوً�ا. 

مكان تنفیذ  
 المشروع 

  في الهضمي والصدر�ة والمناظیر الجهاز القلب و  أقسام
مستشفى د. عبد العز�ز الرنت�سي التخصصي لألطفال  

 وزارة الصحة  –

التكلفة التقدیر�ة 
 للمشروع

) عشر ألًفا وخمسمائة وخمسون دوالًرا أمر�كً�ا ثمان�ة ($  550,18  

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطل�اته)

�اإلضافة لقسم المنظار    ،هضمي)  –صدر�ة    –تقوم فكرة المشروع على ترم�م أقسام مبیت األطفال مرضى ال�اطنة (قلب   •

منذ افتتاح  حیث أنه    منها.  تالف  والتجهیزات الالزمة واستبدال الو�ذلك تأثیث المكان �األثاث    للجهاز التنفسي والهضمي. 

المستخدم، مما أدى الستهالك    ألثاثم لم یتم الق�ام بتجدید أو ترم�م للمكان أو تغییر ل2009األقسام المذ�ورة في عام  

األسرة والكراسي ودورات الم�اه، العدید منها أو تعطلها �شكل مستمر، و�ذلك الحال �النس�ة للمكان من حیث البالط والجدران و 

الترم�م المطلو�ة    و�التالي فإن  ... وغیره. تقد�م الخدمة الصح�ة لألطفال المرضى في  ب  االستمرار  س�ضمنالق�ام �أعمال 

 . $ 18,550والتكلفة التقدیر�ة للمشروع ) أشهر 3مدة تنفیذ المشروع ( .�جودة عال�ةاألقسام المذ�ورة 
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 مبررات المشروع  

م إلى 2013هضمي) الذین ینومون في المستشفى منذ العام    – صدر�ة    –الز�ادة واضحة في أعداد مرضى ال�اطنة (قلب       •

  ) للجهاز الهضمي والتنفسي (ز�ادة في طلب خدمة المنظار  هناك  ، و�ذلك    %)18م حیث بلغت نس�ة الز�ادة نحو (2019العام  

 %). 30( بلغت أكثر من

  2000  هضمي) �اإلضافة للحاالت المحتاجة إلجراء منظار  –صدر�ة    –(قلب    لغ عدد األطفال المنومین في أقسام المبیتب      •

 . سنو�اً  طفل

عدم مالئمة أماكن متفرقة في قسم المبیت للقلب والهضمي والصدر�ة والمناظیر لتقد�م الخدمة الصح�ة للمرضى من حیث       •

 ودورات الم�اه والس�اكة والكهر�اء. األرض�ات والجدران 

) سر�ًرا للتخصصات  17هضمي) حیث أن سعتها اإلجمال�ة (  –صدر�ة   –الحاجة لز�ادة أقسام مبیت األمراض ال�اطنة (قلب      •

 الثالث إضافة لمرضى عمل�ات منظار الجهاز الهضمي والتنفسي.  

 . الستخدامل مناسب غیرلمرضى ل  المبیت ) سر�ًرا قد�ًما من أسرة12وجود نحو (     •

 . یوم لكل مر�ض  59.4�معدل  شفى متوسط مدة مكوث المر�ض في المست     •

 المشروع أهداف 

 الهدف العام: 

من خالل ترم�م  الرنت�سي التخصصي لألطفال د. عبد العز�ز  مستشفىفي مرضى الالمقدمة لألطفال  بیئة الخدمات الصح�ةتعز�ز 

 .أقسام القلب والهضمي والصدر�ة والمناظیر و�عادة تأثیثه وتجهیزه �المعدات الالزمة

 األهداف الخاصة:

 ن خالل تحسین ظروف تقد�م الخدمة.تعز�ز خدمات المبیت المقدمة للمرضى في مستشفى الرنت�سي م .1

 المرضى.یت الست�عاب عدد أكبر من بز�ادة السعة اإلجمال�ة ألقسام الم .2

 . قساممن تلك المستهلكة والمعطلة في األ توفیر أثاث وتجهیزات جدیدة بدالً  .3

 تخف�ف األع�اء المال�ة الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة �ورونا. .4

 النتائج المتوقعة 

 .للمرضىالمناس�ة والمناظیر لتقد�م الخدمة الصح�ة هضمي)   –صدر�ة   –مالئمة أقسام مبیت األمراض ال�اطنة (قلب  •
 . من خالل توفیر عدد أكبر من أسرة المبیت است�عاب األعداد الكبیرة من المرضى في أقسام المبیت •
 ) سر�ًرا جدیًدا للمبیت لألطفال بدل القد�م. 12توفیر ( •

 ) �رسي مرافق نوع�ة خاصة (ممكن تحو�لها لسر�ر).17توفیر ( •

الجدول الزمني لمراحل  
 تنفیذ المشروع الرئ�س�ة  

 المرحلة 
 المدة الزمن�ة �األشهر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر 
             التنفیذ 
              غالق التقی�م واإل
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 نسخة من توق�ع الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة  -

الموازنة التقدیر�ة 
 �الدوالر 

 التكلفة �الدوالر  البند  الرقم 
 11,400 أرض�ات وجدران تبل�ط  .1

 1,400 دهان جدران  .2

 3,450 ترم�م دورات الم�اه (ترم�م �امل)  .3
 1,400 أسرة مرضى و�راسي مرافق  .4

 900 أثاث مكتبي  .5

 $  18,550 �األرقام   التكلفة اإلجمال�ة

 التكلفة اإلجمال�ة �الحروف 
ثمان�ة عشر ألًفا وخمسمائة وخمسون  

  أمر�كً�ا دوالًرا 
ك�ف�ة االستدامة  

 للمشروع
 .تقد�مها للخدمة �الشكل المناسب للحفاظ علیها واستمرار�ة الق�ام �عمل ص�انة دور�ة لألقسام  •

 آل�ة المتا�عة والتقی�م  
 . الفن�ة المعن�ة �خصوص االستالم تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة •
 للمشروع.متا�عة التقار�ر الدور�ة والختام�ة  •
 تقر�ر �أثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع. •

 نسخة من توق�ع الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة. - المرفقات 

 مدیر دائرة إعداد المشار�ع: د. حمزة عبد الجواد    معد المشروع: محمود الخطیب اإلعداد

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

 0097082826325 الهاتف مع �ود الدولة: icd@moh.gov.ps اإل�میل: 
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