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مشـــروع مقرتح    

 

  السرطان بأدوية قطاع غزةفي  الصحة وزارة مستشفيات تزويد
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 27/10/2020 التاريخ  40 /2020 المشروع رقم 

 السرطان  بأدوية غزة قطاع في الصحة وزارة مستشفيات تزويد اسم المشروع

 طارئ ■                 الخطة االستراتيجية ضمن  □المشروع: نوع  شهور بعد توفر التمويل  7  مدة المشروع

 مستهلكات  ■              تدريب وابتعاث □    أجهزة ومعدات         □     ترميم           □         إنشاءات □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة-وزارة الصحة الجهة المنفذة 

طاننىىىىل روئ ررشىىىىلم ررر،مرضىىىىسرطانىىىىرجليرطاينىىىىفياتروزرمنىىىىحةىىىى  ل ر  ط  رطا ىىىى   الفئة المستهدفة
)منىىىىىىحةىىىىىىفسرروزرمنىىىىىىحةىىىىىى  ل ر  ل ر   ر طاذيتريحيقويرطاع جر، طألجفللرر طارجلل

ررر8,946ررعددهم طابلاغرررر(عبدرطاع ي رطارنح نىىىىىىىىىىزرا جفلل،ر منىىىىىىىىىىحةىىىىىىىىىىفسررطأل   بز
 حلا .

الجهة 

 المستفيدة 

 المستشفيات

 . (أمريكيدوالر سبعمائة وثالثة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون  )$ 773,524 الموازنة التقديرية $

 ملخص المشروع 

 

وكر رر عيسرتقومر طانرجليررتررطايةر  ر أد ي ر طا   ررشهو رررر3ايد ررووارر منحة  ل ر  ط  ر وزر طاينفياتر طانرجلير ايرضسر
حاثرتعلنزر  ط  رطا   رر،رر2019 ذاكر وقًلرايحقريررطاننويراو ط  رطا   راعلمرررر،حلا ررر8,946رررر طابلاغرعددهمرر   رري لوظل ب

صنفرررر38بيغترعددرطألصنلفرطا فري رررروقدرمترعف روزربعضرطألصنلفرطاد طئ  رطا  م رايرضسرطانرجلير أمرطضرطادم،رر
يؤثررتأثارًطرسيب ًلرعيسرإيرنقصروزرأد ي رطانرجليررر.طاخلصربوط عرطألد ي روزر  ط  رطا   ر2020 وقًلراحقريررشهررسبحيبررر

ررح ل رطايرضس،ركيلريعحبررمرضرطانرجليرمترطألمرطضرطاي من ر طاخ ار ر طاحزرتةكلرطاعب رطألكبررعيسرما طن  ر  ط  رطا   ر
ررميلريفعيهلر ارر لد  رعيسرسدرطحح لجل رمرضسرطانرجلي،رررصعب  خلص رأير  ط  رطا   رتعلنزرمترأ ضل رط ح لدي رر

 ذاكربحكيف ررر،وزرم لوظل ر   اذاكريأتزرهذطرطايةر  راندرطالحح لجل رطا  م رمترأد ي رطانرجليراينحة  ل ر  ط  رطا   رر
 رر.أمريكزد ال رر773,523رررررتبيغراييةر  رتقديري 

 مبررات المشروع

 .  صولر صادهرإاسرصفررايعديدرمترطايرط رر   ،ألد ي رطانرجليروزر  ل رر طالنق ل رطايحكر رطانقصرطاةديدرر ❖
 .اديهم؛رميلري يدرمترطححيللر يلد رمعدلرطاوف ل راييضلعفل رطاخ ار تعرضرمرضسرطانرجلير ❖
 وزرطاو ترطاي ددررررببرتوكولرع جزري عبرإمكلن  رتوواررطاكي  رطاي يوب ط تفل رتكيف رأد ي رطانرجلير ط تبلطرطألد ي رر ❖

 .طابر توكولحنبر
سدرجي عرطحح لجل رمرضسررمترطألعبل رطاييقل رعيسر  ط  رطا   روزررميلري يدررررط تفل رتكيف رولتو  رطاع جربلاخل ج ❖

رطانرجلي.ر

 أهداف المشروع 

 الهدف العام  

 . من خالل توفير األدوية الالزمة للمرضىغزة في قطاع المحافظة على الوضع الصحي لمرضى السرطان  في المساهمة 
 

 األهداف الخاصة

 علمًلرايد رث ث رشهو .ر18حلا رمترطافئ رطألكبررمترر8,326ررتوواررأد ي رطانرجليراىر ❖
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 ث ث رشهو .علمًلرايد رر18حلا رمتروئ رطألجفللرطأل لرمترر 620توواررأد ي رطانرجليراىر ❖
 .ت ناترمنحوىرجود رطا  ل رايرضسرطانرجليروزر  ل ر    ❖
 .طانرجليراع جرطابلهظ رطاحكلا فرخفضروزرينلهمرميلرايخل جرطاح ويلررمعدال ررتخ  ض ❖

 النتائج المتوقعة 

 

 ح ولرطايرضسرعيسرأد ي ربةكلرمنحظمرايد رطايةر  . ❖
 تقيالرحفمرطألعبل رطايلا  راو ط  رطا   .رطنخفلضروزرمعدلرطاح وي  رايخل جرميلرينلهمروزر ❖
 ترمنحوىرطارضلراديهم.وزرت ن ررلهمميلرينايرضسرطانرجلي؛رترجود رطاخدم رطا    رطايقدم رت ن ر ❖

مراحل تنفيذ  

المشروع )جدول  

 الزمني(

 

 

 المرحلة
 المدة الزمنية باألشهر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضير 
             التنفيذ 
             اإلغالق

 

رمروق رضيتر لئي رطألد ي .ر التقديرية  الموازنة

 .وزرطاينحقبلرشرطكل رأخرىررمترخ لرأ بلاةرط رطاذطتزرعندرتووررطايللرطألد ي رمنلهي ر  ط  رطا   ربحووارر االستدامة 

 الية المتابعة والتقييم 
ر.طاي يوب رطألصنلف طاحرس  رحنبرررتقل يررطاخلص ربعرضرطانعر •
  م لبق رأصنلوهل.رطألد ي تقريررطافه رطا لاب ر طافه رطافن  رطايعن  ربخ وصرطالسح مر •

ر لئي ربلألصنلفرطاي يوب رألد ي رطانرجلي.ر المرفقات 

 د. حمزة عبد الجواد اشراف: د. تغريد الغوطي االعداد

 جهات االتصال 

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

 icd@moh.gov.ps اإليميل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة  

mailto:icd@moh.gov.ps
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Cancer Medicines Request - 26-10-2020  

# Item Name 
Dosage 

Form 
Unit Quantity 

Unit 

Price$  
category 

Total 

price $ 

1 Actinomycin D 0.5 mg Ampoule SINGLE 40 135 
Cytotoxic 

Drugs 
5,400 

2 Adriamycin 50 mg (Doxurobucine) Vial SINGLE 1,000 16.52 
Cytotoxic 

Drugs 
16,520 

3 Bevacizumab 400mg  16ml vial Vial SINGLE 100 1260 cytotoxic 126,000 

4 Bicalutamide 50 mg tab Tablet THOUSAND 3 1400 
hormone and 
antihormone 

4,200 

5 Capecitabine 500 mg Tablet THOUSAND 30 1132 
Cytotoxic 

Drugs 
33,960 

6 Carboplatin 10 mg/ml, 45 mL Vial SINGLE 150 51 
Cytotoxic 

Drugs 
7,650 

7 Cisplatinum 50 mg Vial SINGLE 800 16.51 
Cytotoxic 

Drugs 
13,208 

8 Cyclophosphamide 500 mg Vial SINGLE 1,000 8.65 
Cytotoxic 

Drugs 
8,650 

9 Cytarabine 100 mg Vial SINGLE 400 4.87 
Cytotoxic 

Drugs 
1,948 

10 Dacarbazine 200 mg Vial SINGLE 700 32.14 
Cytotoxic 

Drugs 
22,498 

11 Docetaxel 80 mg Vial SINGLE 200 35 
Cytotoxic 

Drugs 
7,000 

12 Filgrastim 300 mcg/ml. Vial SINGLE 2,500 19.48 
Cytotoxic 

Drugs 
48,700 

13 Gemcitabine 1 g Vial SINGLE 1,000 27.7 
Cytotoxic 

Drugs 
27,700 

14 Goserelin Acetate 3.6 mg or ALIKE 
Prefilled 

Syringes 
SINGLE 400 110 

Hormones & 
AntiHormones 

44,000 

15 Hydroxyurea 500 mg Capsule THOUSAND 50 230 
Cytotoxic 

Drugs 
11,500 

16 Imatinib 400 mg Tablet THOUSAND 5 14600 
Cytotoxic 

Drugs 
73,000 
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17 Irinotecan 300mg/15ml Vial SINGLE 150 210 
Cytotoxic 

Drugs 
31,500 

18 Mesna 400 mg Vial SINGLE 1,000 2.04 
Cytotoxic 

Drugs 
2,040 

19 Mitomycin 20 mg Vial SINGLE 300 57 
Cytotoxic 

Drugs 
17,100 

20 Oxaliplatin 100 mg/ 20 ml Vial SINGLE 800 28.5 
Cytotoxic 

Drugs 
22,800 

21 Paclitaxel 300 mg Vial SINGLE 300 65 
Cytotoxic 

Drugs 
19,500 

22 Pamidronate Disodium 90 mg Vial SINGLE 600 24.95 
Cytotoxic 

Drugs 
14,970 

23 Rituximab 500mg/50ml Vial SINGLE 100 900 
cytotoxic 

drugs 
90,000 

24 Trastuzumab 440 mg Vial SINGLE 80 1446 
cytotoxic 

Drugs 
115,680 

25 Vinorelbine 50 mg Ampoule SINGLE 100 80 
Cytotoxic 

Drugs 
8,000 

ALL TOTAL $ 773,524 

 

 

 

 

 


