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مشـــروع مقرتح    

 

 في مستشفى العیون التخصصي في قطاع غزة    العیونوجراحة  دعم جھوزیة خدمة طب 
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 10/11/2020 التاریخ  A   45/2020-  رقم المشروع

 في مستشفى العیون التخصصي في قطاع غزة    العیونوجراحة  دعم جھوزیة خدمة طب  اسم المشروع

 طارئ □                     االستراتیجیة ضمن الخطة ■ المشروع: نوع  شھور بعد توفر التمویل  5 مدة المشروع 

 خدمات عالجیة□           تدریب وابتعاث□        أجھزة ومعدات     ■    ترمیم         □    نشاءات      إ□  مجال المشروع

  الشركاء لصحةوزارة ا الجھة المنفذة

مكان تنفیذ     ملیون نسمة 2  ما یز�د عن –سكان قطاع غزة  الفئة المستھدفة 
 المشروع 

 -الصحة وزارة مستشفیات
   مستشفى العیون التخصصي 

الموازنة 
أمریكي)دوالر   ئة و واحد و ثمانون ألفم(   التقدیریة $  $181,000    

ملخص 
 المشروع

و ذلك  غزة في قطاع  العیون التخصصيفي مستشفى  عیون ال �طب و جراحة  خاصةطب�ة   أجهزة عدة تقوم فكرة المشروع على توفیر

ملیون  2 ما یز�د عن عددهم لغاو ال� العیون لسكان قطاع غزة  طب   والجراح�ة المتخصصة فيو العالج�ة التشخ�ص�ة  الخدماتلتقد�م 

المتواجدة حال�ا في  قدم و تهالك األجهزةل نظرا األجهزة  لهذه)، حیث ن�عت الحاجة   ( $ 181,000و ذلك بتكلفة تقدیر�ةنسمة، 

و في قسم   حالة سنو�ا   55,457 في ع�اداته الخارج�ة  ، و الذي �ستقبلقطاع غزةمستشفى العیون التخصصي الحكومي و الوحید في  

�ة الستمرار  �أتي هذا المشروع لدعم و  ) ، 2019( حسب التقر�ر السنوي لعام  عمل�ة سنو�ا، 361العمل�ات الجراح�ة للیوم الواحد 

 .  الصح�ة لمرضى العیون �الجودة و الوقت المناسب تقد�م الخدمات 

مبررات  
 المشروع

 
 في قطاع غزة  التخصصين مستشفى العیو في خاصة بطب العیوناألجھزة ال وتھالك قدم  •

 العمل�ات لمرضى العیون في قطاع غزة  ونتائج �ة العمل�ات الجراح و�قرار في تشخ�ص جهزةاالحت�اج الشدید لأل •

 الخاصة بالعیون  بیةطتقدیم الخدمة التكدس المرضى والمراجعین في قوائم االنتظار مما یؤثر على جودة  •
 تعرض بعض مرضى العیون لمضاعفات بسبب عدم تلقیھم خدمة طب العیون بالوقت المناسب   •
 مستشفى العیون ھو المستشفى التخصصي الحكومي والوحید في قطاع غزة.   •
المواطن الفلسطیني الذي یعاني ال یمكن أن یتحملھا  التكلفة العالیة لخدمات طب العیون في المستشفیات الخاصة والتي   •

 األوضاع االقتصادیة  من سوء
نظرا   التي تعاني منها الوزارة  االقتصاد�ة الصع�ة  ألوضاعا  �سبب   الطبیةالعیون طب أجھزة   شراءعدم قدرة وزارة الصحة على   •

 سنوات.للحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة 
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 أھداف المشروع

 العام: الھدف 
 وزارة الصحة  مستشفى العیون التخصصي التابع للعیون في با الخاصةالطبیة  اتالخدم  المساھمة في دعم
 :األھداف الخاصة

 جهاز خاص �طب وجراحة العیون في مستشفى العیون التخصصي   15توفیر  •

ملیون نسمة   2عالج امراض العیون لمرضى العیون من سكان القطاع وال�الغ عددهم ما یز�د عن  وتشخ�ص طب ةخدم توفیر •
 ین�الوقت والجودة المناسب 

�الوقت والجودة  ملیون نسمة  2توفیر خدمة جراحة العیون لمرضى العیون من سكان القطاع وال�الغ عددهم ما یز�د عن  •
 ین المناسب 

 العیون والمحتاجین للخدمات طب العیون في مستشفى العیون التخصصي  ىالخاصة �مرض  االنتظار تقلیل قوائم •

  في مستشفى العیون التخصصي مة طب وجراحة العیون للخدللمرضى المتلقي  تقلیل المضاعفات الصح�ة •

 النتائج المتوقعة

في قطاع  التخصصي في مستشفى العیون  مرضى العیونالخاصة بات الطبیة والجراحیة استمراریة تقدیم الخدم •
  غزة 

 .نت�جة تقد�م الخدمة لهم في الوقت المناسب  ینالمواطن رضى  ز�ادا •
 و الجراح�ة  والعالج�ةالتشخ�ص�ة خدمات انخفاض قوائم االنتظار الخاصة �المرضى المحتاجین لل  •

مراحل تنفیذ  
المشروع 

 (جدول الزمني)

 

 

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

             التحضیر
             التنفیذ 

             غالقاإل

 

 الموازنة

 العیون  وجراحةلطب  أجهزة لتوفیرالتقدیریة الموازنة 

 اجمالي سعر الوحدة الكمیة المطلوبة  الجھاز #
1 Pachometer 4/5 1 6,000 6,000 
2 A-  scan 1 9,000 9,000 
3 Corneal tomography machine 1 60,000 60,000 
4 Slit lamp 5 9,500 47,500 
5 Automated refractometer 3 9,500 28,500 
6 Automated refracto-keratometer 2 15,000 30,000 

total  181,000 $  

 االستدامة
 

 عبر المشاریع في المستقبل  وذاتیا أالصحة الصیانة  وزارة رتوف •
 ات الطبیة و الجراحیة االزمة لمرضى العیون توفر وزارة الصحة كادر طبي لتقدیم الخدم •

الیة المتابعة 
 والتقییم 

 تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب األصناف المطلوبة. -
 المطلوبة.للمواصفات  تھاومطابقاألجھزة  تقریر الجھة الطالبة والجھة الفنیة المعنیة بخصوص استالم -
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 حمزة عبد الجواد  إشراف: د. م. ایمان مھنا    االعداد 

 جھات االتصال

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

المسمى 
 مدیر عام التعاون الدولي  الوظیفي:

 icd@moh.gov.ps اإلیمیل: 
الھاتف مع كود  

 2826325 8 00970 الدولة 


