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تطوير أقسام الطوارئ واملخترب واألشعة يف مستشفى تأهيل و
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39/1202 رقم المشروع  16 /3 /2021 التاریخ 

 .اإلندونیسي مستشفى في واألشعة والمختبر الطوارئ أقسام تطویرتأھیل و اسم المشروع

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

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

في  الشركاء .غزة – وزارة الصحة الجھة المنفذة
 التنفیذ

 

الفئة 
 المستھدفة

 سنویاً،ألف حالة  140المترددین على مستشفى اإلندونیسي والبالغ عددهم حوالي 
 .حالة یومیاً  400بمتوسط 

الجھة 
اإلندونیسي مستشفى المستفیدة  

الموازنة 
 ثالثمائة ألف دوالر امریكي.) $300,000( التقدیریة $

ملخص 
 المشروع

 

لخدمات وتحســین جودة ا أقســام الطوارئ والمختبر واألشــعة في مســتشــفى اإلندونیســي في محافظة شــمال غزةتطویر المشــروع عبارة عن 
تحقیق لنقل كل قســـــم من األقســــــام بما یتناســــــب مع طبیعة عمله وٕاعادة  من خالل القیام بأعمال الترمیم لألقســــــام الصـــــحیة المقدمة فیها

، حیث ســـیخصـــص الجزء األكبر من مبنى العیادات الخارجیة واإلدارة كقســـم طوارئ معاییر الصـــحیة والهندســـیةوفقًا للالتوســـعة المطلوبة 
ده في مكان وجو في البدروم وذلك لتجنب التعرض لخطر األشــــعة ل شــــعة مكان قســــم المختبرباإلضــــافة إلى مختبر، وســــیتم نقل قســــم األ

مخزن القرطاســــــــیة  –قســــــــم الشــــــــئون اإلداریة  األرشــــــــیف   –ونقل األقســــــــام اإلداریة ( قســــــــم خدمات المرضــــــــى مركزي داخل المبنى، 
وصـــــیة كل قســـــم. وســـــتتالءم التوســـــعة المطلوبة مع وتجهیز المكان بما یتالءم مع خصـــــ والمســـــتهلكات) من البدروم مكان قســـــم األشـــــعة

أكبر من  والقسم غیر قادر على استیعاب عدد الطوارئ مشكلة ضیق في المكان ویواجه قسما في المستشفى. متم اضافته الذيالطابقین 
وهو  وارئالطیعیق حركة اســتقبال المرضــى وخاصــة في حالة  والذي بدوره همدخلمن مشــاكل في تصــمیم أن القســم یعاني الحاالت، كما 

مواطن من  140,000لحوالي  أقســـامهالخدمات الصـــحیة من خالل  اإلندونیســـي. ویقدم مســـتشـــفى بحاجة إلى إعادة تصـــمیمه من جدید
أعمال ب القیامخالل  منالمقدمة فیه  لالرتقاء بمســــتوى جودة الخدمات الصـــــحیة لتطویر أقســــامه محافظة الشــــمال، ویســــعى المســــتشــــفى

لمشــــــروع تبلغ وذلك بتكلفة تقدیریة لفي أقســــــام المســــــتشــــــفى عمال التكییف وتمدید شــــــبكات الغازات الطبیة أالكهربائیة و  واألعمالالترمیم 
 أمریكي. دوالر 300,000

مبررات 
 المشروع

  قدرته على استیعاب عدد أكبر من ضیق المكان لألقسام المختلفة في المستشفى من طوارئ وأشعة ومختبر وبالتالي عدم
 الحاالت.

 .وجود المختبر في البدروم حیث أن البیئة المحیطة غیر مناسبة لطبیعة عمله من حیث التهویة 
  عادة تصمیمه من جدید.إالمدخل الموجود في قسم الطوارئ یعیق حركة استقبال المرضى والمترددین علیه وهو بحاجة إلى 
  عن  قد یتسبب بالضرر والناتجوهو مكان غیر مناسب لطبیعة عمل القسم؛ ألنه  المبنىداخل وجود قسم االشعة في مكان مركزي

 خطر التعرض لألشعة.

 

أھداف 
 المشروع

 الهدف العام:
 الشمال.جودة الخدمات الصحیة المقدمة في مستشفى اإلندونیسي لسكان محافظة بیئة العمل و تحسین المساهمة في 

  ع طبیعة یتناسب مالذي ، والمختبر، قسم األشعة وأقسام اإلدارة في المكان ئالمختلفة في المستشفى كالطوار إعادة نقل األقسام
 .معاییر الصحیة والهندسیةلل لتحقیق التوسعة المطلوبة وفقاً  كل قسمعمل 

 الستقبال عدد أكبر من الحاالت.في قسم الطوارئ بالمستشفى  لألقسام وخاصة زیادة القدرة االستیعابیة 

 .إعادة تصمیم المدخل في قسم الطوارئ لتسهیل الحركة في استقبال المترددین على القسم في المستشفى 
 یئة صحیة آمنة للعمل في المستشفى السیما في قسم المختبر واألشعة.توفیر ب 



النتائج 
 المتوقعة

  للمترددین على أقسام المستشفى وخاصة قسم الطوارئ. ازدیاد القدرة االستیعابیة     
  في المستشفى.جودة الخدمات الصحیة المقدمة بیئة العمل و تحّسن 
 .ازدیاد مستوى رضا سكان محافظة الشمال عن الخدمات المقدمة في مستشفى اإلندونیسي 

مراحل تنفیذ 
المشروع 

 (جدول الزمني)

 األشهر)  المدة الزمنیة ب ( المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر
             التنفیذ

             التقییم واإلغالق

 

 

الموازنة 
 التقدیریة 

 النسبة التكلفة بالدوالر البند  الرقم
  $200.000 أعمال الترمیمات اإلنشائیة  1
  $30.000 األعمال الكهربائیة 2
  $70.000 أعمال التكییف وتمدید شبكات الغازات الطبیة  3

  $300.000 المبلغ اإلجمالي باألرقام  
 ثالث مائة ألف دوالر أمریكي المبلغ اإلجمالي باألحرف

 

استدامة 
 المشروع

  المطلوبة الصحیةوتقدیم الخدمات في أقسام المستشفى  للعمل كوادر طبیة جاهزةالمستشفى لدیها. 
  متابعة وزارة الصحة لصیانة األماكن المستهدفة حسب الحاجة الستمرار تقدیم الخدمة 

الیة المتابعة 
 والتقییم

  والتجهیزات المطلوبة اإلنشاءول والكمیات والمواصفات المطلوبة من مواد الجداتقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب. 
  والتجهیزات المطلوبة. اإلنشاءمواد ستالم اتقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص 

 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:

الھاتف مع كود 
 2826325 8 00970 الدولة


