
 دولة فلسطين 

 

State of Palestine 

 Ministry of Health وزارة الصحة

 واملشاريع  اإلدارة العامة للتعاون الدولي
International Cooperation and 

Projects General Directorate 

 

 المشاريع  إعداددائرة  

2022 

 وزارة الصحة الفلسطينية

العامة للتعاون الدوليدارة اإل  

 

E-Mail: icd@moh.gov.ps 
Tel: 00970 8 2826934 

Fax: 00970 8 2826325 

 
  

 تحسين جودة خدمات الغسيل في مجمع ناصر الطبي 

مشـــروع مقرتح    

 



 4 من  2الصفحة 

 رقم طلب المشروع
بالتعاون )خاص 

 الدولي(
 2/3/2022 التاريخ 2021/016

الجهة الطالبة   . تحسين جودة خدمات الغسيل في مجمع ناصر الطبي اسم المشروع
 اإلدارة العامة للمستشفيات  للمشروع 

 نوع المشروع  شهور بعد توفر التمويل  5 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  
 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  
 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 التنفيذ 

الشركاء   وزارة الصحة 
  في التنفيذ 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

 في مجمع ناصر الطبي. قسم المغسلةالعاملين في  •
منومين  من    عل  األقسىىىىىىىىىىىا   المترددينجميع المرضىىىىىىىىىىى    •

بمجمع نىاصىىىىىىىىىىىىىىر الطبي  والوالد     وعنىاةىة مرة    وعمليىا 
  .يومياحالة   350والبالغ عددهم حوالي 

مكان تنفيذ  
 مجمع ناصر الطبي  المشروع 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 دوالر أمريكي  548,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 ومتطلباته(المشروع 

لألقسىا     بالغسىاال  والنشىافا  والمعدا  المةمة لتيدةم مدما  الغسىي الغسىي  في مجمع ناصىر الطبي    قسىمت ويد  عن    المشىرو  ببا  
يعتبر مجمع ناصىىىىىر الطبي أاني   بر و   .مسىىىىىاهمة في تجسىىىىىين جود  مدما  الغسىىىىىي  في مجمع ناصىىىىىر الطبيبهدف الالمجمع،  في

و فح ويشىىىىم    مانيونسمجافظتي   لف مواطن من سىىىىعا     800مؤسىىىىسىىىىة صىىىىجية حعومية في قطا  م  ، حيأل ةيد  مدمة أل  ر من 
، وقد وصىىىىلب نسىىىىبة   ىىىىغا   سىىىىرير 15مرف عمليا  ومدما  اليو  الواحد بسىىىىعة  10سىىىىرير عناةة و12سىىىىرير و  357المجمع عل  

وُتيد  في المجمع مدمة الغسىىي  لألقمشىىة من  ىىرا ىىف وممةا  المرضىى ، حيأل يتم مسىى  حوالي   ،%100ناصىىر األسىىر  في مجمع 
منذ  في المجمع وتعرضىىىها لألعطا  المتةر  ، فهي قدةمة  ال  والنشىىىافا  الجاليةونظرًا لتهالك الغسىىىا  ىىىر ىىىف في اليو  الواحد،  600
وقا  ةانب تضىىىىىىطر المسىىىىىىتشىىىىىىإ   ل  ني  ال دمة  ل  مسىىىىىىتشىىىىىىإ   ، وفي بعض األ%60، و صىىىىىىبجب ال  تعم  بنسىىىىىىبة  2010عا  

ترا م الشىىرا ىىف بدو  مسىىي  توقف م   هذه األجه   عن العم  يؤدي  ل  و األجه  ،   هذه األو وبي لجين اصىىما العط  الموجود في
وهذا ةعرض حيا  المرضىىىىىىىى    بين المرضىىىىىىىى   والعدوي   وبالتالي انتيا  األمراضتربة مصىىىىىىىىبة لوجود البعتيريا،   مما ةجع لإترا  طويلة 

المسىىىىىىتشىىىىىىإ  بجاجة ماسىىىىىىة  ل  توفير عدد من الغسىىىىىىاال  لذلك  ؛وماصىىىىىىة في األقسىىىىىىا  الجسىىىىىىاسىىىىىىة ةالعمليا  والعناةة المرة    لل طر
الغسىي     قسىميأتي هذا المشىرو  لسىد االحتياا الجاصى  في . و تيدةم مدما  الغسىي  فيهاوالنشىافا  والمعدا  المةمة لضىما  اسىتمرا ية 

 دوال   مريعي.  548,000وذلك بتةلإة تيديرية للمشرو  تبلغ   المةمة،الغساال  والنشافا  والمعدا  من مجمع ناصر الطبي  في

 مبررات المشروع  
 تهالك الغساال  والنشافا  والمعدا  الموجود  في المستشإ  وتعرضها لألعطا  المتةر  . ❖
 وماصة في األقسا  الجساسة بسبب انتشا  البعتريا المسببة لألمراض.  والعدوي  المرض   ل  مطر األمراضتعرض  ❖
 احتما  توقف ال دمة في قسم الغسي  مما يؤدي  ل  ملق بيئة مير صجية ومير آمنة في  قسا  المستشإ . ❖
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 المرفقات:
 

  

 المرض .تدن  في مستوى جود  ال دمة الصجية الميدمة في مجمع ناصر مما ينتج عنه تدن  في مستوى الرضا لدى  ❖

 أهداف المشروع 

 الهدف العام:  
 جود  مدما  الغسي  في مجمع ناصر الطبي من مم  توفير األجه   والمعدا  المةمة ل دما  الغسي . المساهمة في تجسين  ❖

 األهداف الخاصة:  
 وبعض المعدا . 2ونشافا  عدد  5ت ويد قسم الغسي  في مجمع ناصر الطبي بغساال  عدد  ❖
 صجية نظيإة للمرض  المترديين عل  األقسا  في مجمع ناصر الطبي. توفير بيئة  ❖
 ضما  استمرا ية تيدةم مدما  الغسي  في مجمع ناصر الطبي.  ❖

 .للمرض  في  قسا  المجمعالميدمة  مساند تجسن جود  ال دمة ال ❖ النتائج المتوقعة 

الجدول الزمني لمراحل  
تنفيذ المشروع 

 الرئيسية  

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

             التحضير 
             التنفيذ 

              التقييم واإلغالق 

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

 التكلفة بالدوالر  البند  
 250000 غساالت  5 .1
 40,000 نشاف  2 .2
 258,000    معدات .3

  548,000 التكلفة اإلجمالية 

كيفية االستدامة  
 للمشروع

 . المغسلةقسم مؤه  وقاد  عل  تيدةم ال دما  الصجية في عام   توفر وةا   الصجة ةاد  ❖
 والمعدا .توفر وةا   الصجة ةاد  فني مؤه  للقيا  بعملية الصيانة الدو ية لألجه    ❖

 لألجه   والمعدا  المطلوبة. والمواصإا  الإنية المطلوبة  المستل ما  حسبوالترسية  تيا ير ال اصة بعرض السعر ❖ آلية المتابعة والتقييم  
 . األجه   والمعدا  المطلوبةتيرير الجهة الطالبة والجهة الإنية المعنية ب صوص االستم   ❖

 . قائمة باحتياجات المغسلة المرفقات 

 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    د. تغريد الغوطي 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 اإليميل:
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 قائمة باحتياجات المغسلة

 
 السعر االجمالي سعر الوحدة بالدوالر  العدد  الجهاز  # 

1 MAXI washer 

model MWSP 100  

50kg 

5 
 

5000 
 

250,0000 
 Americanنشاف  3

dryer crop 170 
 
2 

 
20000 

 
40000 

  غاليات مياه  4
2 

 
70000 

 
140000 

  مكواه 5
2 

 
12000 

 
24000 

  مكبس بخار للكوي  6
2 

 
15000 

 
30000 

  جهاز سو فنتر  7
1 

 
30000 

 
30000 

  تروليات  8
8 

 
500 

 
4000 

  شبكات البخار  9
1 

 
30000 

 
30000 

548,000 االجمالي أمريكي دوالر   


