
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المشاریعإعداد دائرة 

2021 

 وزارة الصحة الفلسطینیة 

العامة للتعاون الدوليدارة اإل   
 

توفري األجهزة واملستهلكات الطبية ألقسام العالج الطبيعي يف 

 غزة  -الرعاية األولية بوزارة الصحة الفلسطينية

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

Fax : 00970 8 2826325 



رقم 
19/1202 المشروع 23/2/1202 التاریخ   

اسم 
 .غزة-الفلسطینیة الصحة بوزارة األولیة الرعایة في الطبیعي العالج ألقسام الطبیة والمستھلكات األجھزة توفیر المشروع

 مدة
بعد توفر التمویل شھور 10 المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

مجال 
 مستھلكات  ■ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             ■ترمیم               □  انشاءات        □  المشروع

الجھة 
في  الشركاء .غزة – وزارة الصحة المنفذة

 التنفیذ
 

الفئة 
المرضى المترددین على أقسام العالج الطبیعي في الرعایة األولیة بوزارة الصحة  المستھدفة

 .2019في العام مریض  1947الفلسطینیة والبالغ عددهم 
 

الجھة 
 المستفیدة

قسام العالج الطبیعي في أ
الرعایة األولیة (عیادة شهداء 
الشیخ رضوان، عیادة جمیلة 
 العشي، عیادة بیت المقدس).

الموازنة 
 (ستة وثالثون ألفاً وخمسمائة وخمسون دوالر أمریكي). $36,550 التقدیریة $

ملخص 
 المشروع

 

عبارة عن توفیر أجهزة ومســتهلكات طبیة ألقســام العالج الطبیعي في عیادة كٍل من (الشــیخ رضــوان، وجمیلة العشــي، وعیادة بیت المشــروع 
) 29609) مریض بواقع (1947(على أقســـــــام العالج الطبیعي عدد المترددین وقد بلغ  التابعة لوزارة الصـــــــحة الفلســـــــطینیة بغزة.المقدس) 

 (1890) 2018في عام  بلغ عدد المترددین حیثعن العام الســابق،  في هذا العام ، وهناك زیادة في عدد المترددین2019في عام جلسـة 
جلســــــــة. ونظرًا لزیادة حجم العمل في األقســـــــــام؛ فإن أقســـــــــام العالج الطبیعي بحاجة لألجهزة الطبیة الجدیدة لتغطیة  25602 بواقعمریض 
ســـــنوات واألجهزة الموجودة حالیًا 10حیث أن هذه األقســـــام لم یتوفر فیها االحتیاجات من األجهزة الطبیة الجدیدة منذ أكثر من  فیها، الخدمة

قدیمة ومتهالكة وغیر صــــالحة لالســــتخدام، وال یمكن صــــیانتها بســــبب عدم توفر قطع الغیار الالزمة إلصــــالحها. ومن في األقســـام معظمها 
جلســــات في األســــبوع على أجهزة العالج الطبیعي، بینما البعض األخر یتلقون الجلســــات على  3الجدیر بالذكر أن بعض المرضــــى یتلقون 
ولضـــمان اســـتمراریة تقدیم خدمات العالج الطبیعي؛ یأتي  . المســـتمرة لألعطال ویعرضـــها األجهزة مدار األســـبوع؛ مما یؤثر بدوره إلى كفاءة

 .$36,550كلفة تقدیریة للمشروع تبلغ هذا المشروع لسد احتیاج الالزم في أقسام العالج الطبیعي بمراكز الرعایة األولیة وذلك بت

مبررات 
 المشروع

 امكانیة عدمو  لتعطلها نتیجة نهائیا العمل عن األولیة بالرعایة الطبیعي العالج أقسام في الموجودة القدیمة األجهزة من عدد توقف 
 .یؤدي إلى توقف تقدیم الخدمة في األقسام مما إصالحها

 جلسات  3في األقسام والتي تعمل بواقع  العمل حجم زیادة نتیجة الطبیعي العالج أقسام في العمل لدعم جدیدة أجهزة الى الحاجة
 في األسبوع لبعض المرضى والبعض اآلخر یتلقون الجلسات على مدار األسبوع.

  عن العام الماضي. %2بنسبة  2019زیادة عدد المرضى المترددین على أقسام العالج الطبیعي في مراكز الرعایة األولیة في عام 
 م تلقیهم الخدمة في الوقت المناسب.زیادة المضاعفات عند المرضى نتیجة عد  

 

أھداف 
 المشروع

 الهدف العام:
  .في أقسام العالج الطبیعي بمراكز الرعایة األولیةتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة المساهمة في 

  لعمل.الطبیة الالزمة لضمان استمراریة تقدیم الخدمات الصحیة في أقسام العالج الطبیعي من خالل توفیر األجهزة والمستهلكات 
 .تجنب المضاعفات التي قد تحدث عند المرضى نتیجة عدم تلقیهم الخدمة في الوقت المناسب 
 .زیادة القدرة االستیعابیة للمرضى والقدرة على تغطیة حجم العمل المطلوب للمرضى في أقسام العالج الطبیعي 



النتائج 
 المتوقعة

  في أقسام العالج الطبیعي بمراكز الرعایة األولیة.تحّسن جودة الخدمات الصحیة المقدمة 
 .تحّسن رضى المرضى عن الخدمات الصحیة المقدمة لهم في أقسام العالج الطبیعي 

مراحل تنفیذ 
المشروع 

(جدول 
 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر
             التنفیذ

             االغالق

 

الموازنة 
 التقدیریة 

 الموازنة التقدیریة ألجهزة والمستهلكات الطبیة في أقسام العالج الطبیعي

Physiotherapy equipment 
Total cost 

($) 
Estimated 
Cost/Unit Quantity Equipment NO 

3500 3500 1 Combined Electrical stimulation & interferential therapy 
with vacuum unit  

1 

14000 7000 2 Short wave diathermy therapy unit 2 
7000 3500 2 Ultrasound therapy unit 3 
1400 200 7 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve  Stimulation) 4 
200 100 2 Vibrator massage device small 5 
1500 1500 1 Hydro collator unit (Large size) 6 
1300 1300 1 Deep freezer unit (Large size) 7 
3600 900 4 Infrared unit 8 
2480 2480 1 Bobath bed wide bed  9 
500 500 1 Shoulder wheel 10 
300 15 20 Rubber electrodes  11 
50 1 50 Electrodes sponges  12 
120 60 2 Footsteps of beds 13 
600 600 1 Mobile mirror 14 

36550 $ Total Cost 

 

استدامة 
 المشروع

 .توفر وزارة الصحة كادر طبي مؤهل وقادر على تقدیم الخدمات الصحیة في أقسام العالج الطبیعي وبشكل مستمر 
 كادر فني مؤهل للقیام بعملیة الصیانة الدوریة لألجهزة الطبیة. توفر وزارة الصحة 

الیة المتابعة 
 والتقییم

  الجداول والكمیات والمواصفات المطلوبة لألجهزة والمستهلكات الطبیة.تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب 
  والمستهلكات الطبیةاألجهزة تقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم. 

 شراف: د. حمزة عبد الجوادإ د. تغرید الغوطي االعداد

جھات 
 االتصال

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي:
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة


