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مشـــروع مقرتح    

 الصحة   وزارة_  يجمع الشفاء الطب في م العناية المركزةقسم   دعم جهوزية 
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 27/10/2020 التاريخ  2020/37 رقم المشروع 

 وزارة الصحة-العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي قسم دعم جهوزية     اسم المشروع

 طارئ  ■              االستراتيجية الخطةضمن  □المشروع: نوع  شهور بعد توفر التمويل  8  مدة المشروع

 مستهلكات  ■              تدريب وابتعاث □    أجهزة ومعدات         ■     ترميم           □       ءات  انشا □  مجال المشروع

  الشركاء  قطاع غزة - وزارة الصحة الجهة المنفذة 

 الفئة المستهدفة
 م العناية المركزة  قس في المنومينوالحاالت الحرجة  الجهاز التنفسي مرضى

الجهة 

 المستفيدة 

  -طبي شفاء المجمع ال

 للمستشفيات   اإلدارة العامة

    (دوالر   تسعمائةودوالر  ن ألفاومريكي )مئة  أ دوالر $ 102,900 الموازنة التقديرية $

 ملخص المشروع 

 

  قسم  في المنومين الحاالت الحرجة الضرورية لمرضى الطبية مستهلكاتوال األجهزة المشروع على توفير بعضتقوم فكرة 

،  مريكي أ  دوالر 102,900 بتكلفة تقديريةفي محافظة غزة    لوزارة الصحة  التابعالطبي  مجمع الشفاء    في  المركزةالعناية  

  قسم العناية المركزةن أحيث  ،2019 لعام  التقرير السنويحسب  حالة 1167عددهم بلغ  حيث  المرضى عالجبهدف  ذلكو

 في قطاع غزة. نقاذ حياة المرضى وعالجهم  إل الصحيةات الخدم متقدالتي  والحساسةالهامة من األقسام  يعتبر

 مبررات المشروع

% في    2.2ادة حيث بلغت نسبة الزي مجمع الشفاء الطبي –قسم العناية المركزة   المنومين في مرضىعدد ازدياد  •

 . م 2018عام في   ما كان عليهع م 2019عام 

مرضى الجهاز  تزيد من معاناة التي  ةالمركزالعناية م قس في والمستلزمات األجهزة  بعض فيالشديد  نقصال •

 وتدهور حاالتهم الصحية.  خاصة التنفسي

يوم مما يزيد االحتياج للمعدات والمستهلكات    4,53في أقسام العناية المركزة بما يقارب متوسط فترة المكوث  •

 الطبية.

 COVID19في جائحة  الجهم خاصة وخصوصا  الجهاز التنفسي إلى بعض المستهلكات الضرورية في ع مرضى  احتياج   •

   .قسام العناية المركزةألى دعم جهوزية الحاجة إ والطوارئ ما يزيدزمات لألالتعرض المستمر  •

 . خاصة في ظل جائحة كورونا و  حاليا    لوزارة الصحة     المالية   األوضاع   صعوبة  •

 المشروع أهداف 

   :الهدف العام

في قسم العناية  والحاالت الحرجة االخرى التنفسيلمرضى الجهاز استمرارية تقديم الخدمة الصحية  فيالمساهمة 

 المركزة في مجمع الشفاء الطبي.
 

 :األهداف الخاصة

  الشفاء جمعم -قسم العناية المركزة  فيالخاصة بمرضى الجهاز التنفسي الطبية  مستلزماتالمعدات والتوفير بعض  •

 الطبي.

  التنفسيصحية نوعية لمرضى الجهاز تقديم رعاية    •

 وقعة النتائج المت
وفق   الجهاز التنفسي في قسم العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي الصحية لمرضى    واستمرار الخدمة   ن ي في تحس مساهمة  ال         •

 . المعايير المطلوبة لألداء
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مراحل تنفيذ  

المشروع )جدول  

 الزمني(

 

 

 المدة الزمنية باألشهر المرحلة

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

             تحضير ال

             التنفيذ 

             غالقاإل

 

 التقديرية  الموازنة

 

 الشفاء الطبي التابع لوزارة الصحة جمعمفي  العناية المركزة لدعم جهوزية قديرية تالموازنة ال
 

# Item Price $ QTY Total $ 

1 
Percutaneous Dilatational Tracheostomy (PDT), 

(sizes 8, 8.5 and 9 ) 
80 10 800 

2 Tracheostomy Cuffed Tubes, size8, 8.5,and 9 5 200 1000 

3 HME and Bacterial Viral Filters 2.5 10000 25000 

4 Incentive Spirometers 15 1000 15000 

5 Peripherally inserted Central Catheter(PICC) 18 500 9000 

6 Non-Invasive Ventilation(Full Facial Mask 65 200 13000 

7 Non-Invasive Ventilation(Nasal Mask 28 200 5600 

8 Non-Invasive Ventilation (Nasal Pillows) 20 200 4000 

9 Non-Invasive Ventilation( Oronasal Mask) 30 200 6000 

10 Non-Invasive Ventilation(Helmet) 200 100 20000 

11 Nebulizer Flow Selector 35 100 3500 

Total 102900  $ 

 

 . ذاتيا أو عبر مشاريع أخرى في المستقبلواألجهزة مساهمة وزارة الصحة بتوفير المستهلكات  • االستدامة 

 الية المتابعة والتقييم 
 .تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة •

 .لفنية المعنية بخصوص االستالم للمعدات وكفاءتها في العملتقرير الجهة الطالبة والجهة ا •

 د. حمزة عبد الجواد  شراف:إ يمان مهنا إ+  ريم أحمد عبد الهادي االعداد
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 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج االسم:

المسمى  

 الوظيفي: 
 مدير عام التعاون الدولي

 icd@moh.gov.ps اإليميل:

الهاتف مع كود 

 الدولة
00970 8 2826325 


