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 رقم طلب المشروع
)خاص بالتعاون 

 الدولي(

 08/09/2021 التاريخ     107/2021    

 اسم المشروع
  Somatotropin vial) )توفير صنف دوائي هرمون النمو

 قطاع غزة-للمرضى في وزارة الصحة

الجهة الطالبة  
 للمشروع 

وزارة   – للصيدلة اإلدارة العامة
 الصحة

 مدة المشروع 
 شهور 4

 نوع المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 

 وادوية  خدمات عالجية  أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  
خرى )مع أ

 التحديد............( 

الجهة المسئولة  
 وزارة الصحة التنفيذ عن 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

مكان تنفيذ   مريض في قطاع غزة  1000
 المشروع 

 الصيدليات الحكومية في وزارة الصحة

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 دوالر أمريكي(  سبعمائة وخمسون الف$ )750,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

المشروع  
 ومتطلباته( 

شهور للمرضى البالغ    6لمدة      Somatotropin  يسمى  هرمون النموبديل لدوائي    عالجتوفير    تقوم فكرة المشروع على

يتم      ،الف دوالر  750بتكلفة تقديرية  قطاع غزة    في    من قصر القامة ومشاكل في النمو  وايعانالذين    مريض    1000عددهم  

الجسم الطبيعي عند  نمو وتطور  الذي يعمل على تحفيز (Pituitary gland) الغدة النخامية من الطبيعي هرمون النموانتاج 

مة دون الحد األدنى للطول  قَِصَر القا  يترتب على ذلكاألطفال والمراهقين ، إن لم يتم إنتاج هذا الهرمون بكمية كافية سيقل النمو  

هو هرمون صناعي مشابه للطبيعي يُساعد على حل المشكلة، حيث    (Somatotropin)  دواء السوماتروبين  لذلكي.  الطبيع

يستمر العالج من   .النمو السليملتحفيزن النمو بشكٍل منتظم لألطفال الذين يُعانون من نقص الهرمون الطبيعي  يتم حقن هرمو

  اكثر من   لألطفال الذين يمثلوا  فترة الطفولة حتى الوصول للطول المتوقع في نهاية فترة المراهقة، وكلّما بدأ العالج مبكًرا  

لفترة    عبوات شهريا الستكمال العالج  5حيث يحتاج المريض الى    .م لهمالتاالنمو  تزيد احتماالت نجاح    من المرضى  70%

ذلك ضرورة  يتطلب    مما  % من المرضى ،  5حاليا ال تكفي  من العالج  حيث ان الكمية المتواجدة  ،  سنة-شهور  6تتراوح من  

حل مشكلة النمو وال يحدث حتى يتم  في الوقت المناسب ،لمرضى مبكرا  ه لعطائتوفير الجرعة المناسبة من هرمون النمو إل

 في قطاع غزة .   زيادة عدد المرضى من البالغين

 مبررات المشروع  

 م. 17 عمر حتيجنسين من كال ال)عضالت وعظام وغيره( والعقلي من قصر القامة وفشل النمو الجسماني مرضى العدد  ازدياد  •

 % من المرضى الذين يحتاجوا العالج مبكرا لحل مشكلة النمو. 70 من اكثر  فئة األطفال تمثل  •

 ضرورة توفير العالج الهرموني منذ بداية تشخيص المشكلة لألطفال وقبل مرحلة البلوغ، نظرا لعدم فعاليته بعد ذلك.  •

 . منذ سنوات  المرضى بشكل كامل  لكل    Somatotropin)العالج الهرموني )هرمون النمو  عدم توفر •

 مما له تأثير سلبي صحيا واجتماعيا.   هرمون النمو  افرازبسبب نقص  لدي األطفال والبالغين  والجنسي    ضعف النمو العظام والعضالت  •

https://www.webteb.com/children-health/diseases/%D8%B9%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
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وخصوصا    الفئة العمرية من األطفال والبالغين   مع نفسمقارنة  قامة  القصر    المرضى بسببواالجتماعي السلبي على    التأثير النفسي •

 . االناث

في قطاع    حالة  1000الذي يزيد عددهم عن  وزارة الصحة هي الجهة الرئيسية المسئولة عن توفير هرمون النمو البديل للمرضى  •

 .غزة 

 ص وعدم قدرة المريض على شراؤه. االتكلفة المالية العالية لهذا الهرمون في القطاع الخ  •

 أهداف المشروع 

 : الهدف العام
 قطاع غزة –استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعالجية للمرضى في وزارة الصحة 

 .األهداف الخاصة

 مستشفيات في قطاع غزة.  7مريض موزعين في  1000توفير العالج الهرموني المناسب ل  •

 .شهور لكل المرضى وحسب البروتوكول العالجي المعتمد في الوزارة 6لمدة  المناسب توفير العالج •

 . بالمناسالمساهمة في تعزيز نمو األطفال والبالغين بشكل سليم ومناسب وفي الوقت  •

 .عدة سنوات تخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ •
 

 المساهمة في استمرارية تقديم الخدمات الصحية العالجية للمرضى في مرافق وزارة الصحة المختلفة. • 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 
             غالق التقييم واإل

 

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

الكمية   البند   الرقم 

المطلوبة لكل  

 مريض

تكلفة الكمية 

 $  الواحدة

عدد المرضى  

 المستفيدين  

التكلفة الكلية  

 بالدوالر 

 (Somatotropin Vial)هرمون النمو  1

 شهور6

5Vials  25 750,000 مريض 1000 دوالر  

 $ 750,000 المبلغ االجمالي باألرقام  
 سبعمائة وخمسون الف دوالر  المبلغ االجمالي باألحرف 

 

آلية المتابعة  
 والتقييم 

 تقرير الجهة الطالبة للمشروع. •
 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.  •
 المشروع. تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ   •

  المرفقات 

 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    ا. ريم أحمد عبد الهادي 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: 


