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 رقم طلب المشروع
(خاص �التعاون 

 الدولي)

 1202/   02/8 التار�خ          2021/09      

 اسم المشروع
 –إنشاء وتجهیز بنك العیون في مستشفى العیون التخصصي 

 وزارة الصحة 

الجهة الطال�ة  

 للمشروع 
 نقل وزراعة األعضاء وحدة 

 نوع المشروع  شهور 10 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالج�ة   أجهزة ومعدات   ترم�م  إنشاءات  

 خرى (مع التحدید............) أ  نفقات تشغیل�ة   تدر�ب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 التنفیذ 

  –الوحدة الطب�ة المر�ز�ة لنقل وزراعة األعضاء 

 وزارة الصحة 

الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

 مرضى العمى ال�صري الناتج عن خلل في القرن�ة
مكان تنفیذ  

 المشروع 

  –وزارة الصحة  –مستشفى العیون التخصصي 
 قطاع غزة 

التكلفة التقدیر�ة 
   للمشروع �الدوالر

 وأر�عمائة وخمسون دوالر أمر�كي)ألفًا $ (واحد وتسعون  91,450

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطل�اته)

متر مر�ع في الدور الثاني لمستشفى العیون التخصصي وتأثیثه وتجهیزه    120بنك للعیون مساحته  المشروع ع�ارة عن إنشاء  

حیث ال یوجد بنك للعیون في قطاع غزة مع العلم �أنه یوجد حاالت �ثیرة تعاني من اختالل  �معدات وأجهزة فحص وحفظ القرن�ات.  

مر�ض �عانون من    200ما �قارب  عالج    �ستهدف المشروع سنو�اً .  القرن�ة و�تم تحو�لها للعالج خارج مستشف�ات وزارة الصحة

 العمى ال�صري الناتج عن اختالل القرن�ة حیث سیتم توفیر القرن�ات أما عن طر�ق االسترداد أو التبرع من المواطنین �عد الوفاة. 

  $. 91,450وذلك بتكلفة مال�ة بلغت  

 مبررات المشروع  

 غزة.عدم وجود بنك للعیون في قطاع  •
إنشاء بنك العیون ضرورة ملحة إل�جاد جسم قانوني ضمن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة یتا�ع و�راقب  •

 و�نسق ملف زراعة القرن�ات في قطاع غزة. 
 یوجد حاالت �ثیرة تعاني من العمى ال�صري الناتج عن اختالل القرن�ة. •
 للعالج �الخارج.التخف�ف من معاناة المرضى الناتجة من التحو�ل  •

 أهداف المشروع 
 وزارة الصحة. –إنشاء مبنى لبنك العیون في مستشفى العیون التخصصي  .1
 تجهیز وتأثیث المبنى �األجهزة والمعدات واألثاث الالزم لتقد�م خدمة فحص وزراعة القرن�ة.  .2
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 تقی�م وفحص القرن�ات المستوردة من الخارج. .3
 توع�ة المواطنین حول أهم�ة التبرع �القرن�ة �عد الوفاة. تحقیق االكتفاء الذاتي من خالل  .4

 النتائج المتوقعة 
  امل.مبنى بنك العیون مشید ومؤثث �شكل� 
  مر�ض سنو�ا �عاني من العمي ال�صري نت�جة اختالل القرن�ة. 200عالج 
  .ترس�خ خدمة زراعة القرن�ات في وزارة الصحة 

الجدول الزمني لمراحل  
 تنفیذ المشروع الرئ�س�ة  

 المرحلة 
 المدة الزمن�ة �األشهر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر 
             التنفیذ 
              غالق التقی�م واإل

الموازنة التقدیر�ة 
 �الدوالر 

 التكلفة البند  
 30,000 تكلفة إنشاء المبنى  .1
 61,450 تكلفة األجهزة والمعدات واألثاث  .2

 $  91,450 المبلغ اإلجمالي �األرقام 

 المبلغ اإلجمالي �األحرف 
وأر�عمائة وخمسون  ألفًا واحد وتسعون 

  دوالر أمر�كي 
ك�ف�ة االستدامة  

 للمشروع

  للحفاظ علیھا واستمراریة استعمالھا.   بنك العیونصیانة دوریة لألجھزة والمعدات داخل 
  بنك العیونعمل جرد سنوي لألثاث واألجھزة المختلفة داخل . 
  المختلفة والمعداتتوفیر قطع الغیار الالزمة لألجھزة. 

 آل�ة المتا�عة والتقی�م  

 .تقار�ر خاصة �عرض السعر والترس�ة حسب المواصفات المطلو�ة 
  الفن�ة المعن�ة �خصوص االستالم لألجهزة والمعدات و�فاءتها في العمل. تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة 
 .متا�عة التقار�ر الدور�ة والختام�ة للمشروع 
 .تقر�ر �أثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع 

 - المرفقات 

 مدیر دائرة إعداد المشار�ع: د. حمزة عبد الجواد    معد المشروع: محمود الخطیب اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدیر عام التعاون الدولي  المسمى الوظ�في: د. عبد اللط�ف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع �ود الدولة: icd@moh.gov.ps اإل�میل: 


