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 قطاع غزة –وزارة الصحةمستشفيات  فيحديثو الوالدة  لألطفالتشخيص أمراض القلب  تطوير خدمات  اسم المشروع

 نوع املشروع                  استراتيجي                                   طارئ  شهور بعد توفر التمويل  8 مدة المشروع 

مجال 
 المشروع 

 أجهزة ومعدات                          تدريب وابتعاث انشاءات                        ترميم                                         

 وزارة الصحة الجهة المنفذة 
 الجهات الداعمة والممولة للمشروع الشركاء

الفئة 
 المستهدفة

النصر لالطفال   يفي مستشفي الوالدة حديثياألطفال 
 ومجمع الشفاء الطبي

الجهة 
 المستفيدة 

مستشفى النصر لألطفل +   -إلدارة العامة للمستشفياتا
 طبيمجمع الشفاء ال

الموازنة  
 (امريكي الف دوالر ثمانون) $ ,00080 التقديرية $

ملخص 
 المشروع 

، (Portable ECHO)تطوير خدمات القلب لألطفال في وزارة الصحة من خالل توفير جهازين االيكو المحمول  لمشروع عبارة عنا

التشوهات الخلقية  الموجودة في القلب واالوعية الدموية يقوم جهاز االيكو بتحديد ، الف دوالر امريكي 80بتكلفة تقديرية ما تقارب 

، حيث يتم اكتشاف ما الالزمة واعطاءهم العالج المناسب لهمالتخاذ اإلجراءات بعد الوالدة فورا  الصدر والبطن للمواليد و المحيطة به

في مستشفى   أحدهما 2توفير جهاز االيكو بعدد  مما يتطلب ذلك من التشوهات الخلقية للمواليد في قطاع غزة. شهريا حالة  40يقارب 

التشوهات الخلقية للمواليد حديثي  المبكر لحاالت  تشخيصللمساعدة في الوذلك  مجمع الشفاء الطبياآلخر في  النصر لألطفال و

 . في مستشفيات وزارة الصحة الوالدة

مبررات  
 المشروع 

 قطاع غزة. -الشفاء الطبي في وزارة الصحةتوقف عمل جهاز االيكو في مستشفى النصر لألطفال ومجمع  •

 في المستشفيات المحددة سابقا منذ خمس سنوات  ينااليكو المتواجد انتهاء العمر االفتراضي لجهازي  •

 . الوالدة التخاذ اإلجراءات المناسبة لهم وتقليل المضاعفات وحاالت الوفاة لهم حديثيضرورة التشخيص المبكر للمواليد  •

 .حالة شهريا 40يتم اكتشاف  حيث  قطاع غزةفي  المصابين بالتشوهات الخلقية دالمواليازدياد عدد  •

عدم قدرة الوزارة حاليا على تكاليف شراء نظرا للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ   •

 سنوات. 

أهداف  
 المشروع 

 الهدف العام 
 . الصحة للمواليد بواسطة جهاز االيكو في مستشفيات وزارة  في القلب  تحسين جودة الخدمة الصحية الخاصة بتشخيص التشوهات الخلقية  

 االهداف الخاصة 

 . الطبي   الشفاء جمع  وم   لألطفال لمستشفى النصر    2االيكو عدد  توفير أجهزة   •

 . للمواليد   الخلقية القلبية  للتشوهات  التشخيص المبكر   •

 . العالج المبكر للحاالت التي تم تشخيصا باستخدام االجهزة توفير  وحاالت الوفاة من خالل    لألطفال تقليل المضاعفات الصحية   •

 المساهمة في تخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة.  •

النتائج  
 المتوقعة

   . حديثي الوالدة   د للموالي   مجمع الشفاء الطبي و   لألطفال جهازين ايكو في مستشفى النصر    تواجد  •

 . التشوهات الخلقية للمواليد واتخاذ اإلجراءات المناسبة لهم للحفاظ على حياتهم االكتشاف المبكر لحاالت   •
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 والعلم الحديث.   وما توصل اليه التكنولوجيا   الصحية المناسبة   حسب المعايير  المستشفياتضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في   •

مراحل تنفيذ 
المشروع  
)جدول 
 الزمني( 

 
 الزمنية باألشهر المدة  المرحلة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضير 
             التنفيذ 
             االغالق

 

 الموازنة 

عدد أجهزة االيكو المحمول   اسم المستشفى الرقم 

 المطلوبة

التكلفة التقديرية  

 الكلية$

مستشفى النصر  1
 لألطفال 

1 40,000 

-الوالدةمستشفى  2
 مجمع الشفاء الطبي

1 40,000 

 $  80,000 2 المجموع الكلي

 قطاع غزة -ألجهزة االيكو للقلب لألطفال في بعض مستشفيات وزارة الصحةالموازنة القديرية 
 

 

 

 
 

 . ارية استعمالهاللحفاظ عليها واستمر في مستشفيات وزارة الصحة يكودورية ألجهزة االصيانة  • االستدامة 

 

الية المتابعة  
 والتقييم 

 تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة •

   في المستشفياتالتي تم استالمها وتوزيعها  اليكو تقرير حول أجهزة ا •

 معدات وكفاءتها في العملال للجهاز و تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم •

 

 . لبعض مستشفيات وزارة الصحةالمطلوبة )  (Portable ECHOااليكو ألجهزةالخاصة مواصفات ال         المرفقات 

 دائرة اعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد  معد المشروع: ريم أحمد عبد الهادي  االعداد

 جهات االتصال 

 د. عبد اللطيف الحاج         االسم:

 التعاون الدولي عام مدير  المسمى الوظيفي: 
 icd@moh.gov.ps اإليميل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة 
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)Portable ECHO(   المواصفات الخاصة ألجهزة االيكو المطلوبة لبعض مستشفيات وزارة الصحة 

Specifications for Portable ECHO machine 
 

Functional and Technical Specifications: 

• Well-known Brand Name Manufacture from (USA, Japan, Europe) /else it should be proven in MOH 
and has good reputation and high efficiency. 

• Electronic independent channels 128 at least - 
• High-resolution 15 inch at least LCD monitor FHD (1,920 × 1,080) LED monitor 

• 3 active probe port 

• integrated backup Battery for 1 hour 

• Gel Warmer- Optional Priced separately  

• 256 gray shades for sharp contrast resolutions 

• Hard disk drive - Integrated Solid-state drive (SSD) 500 GB 

• Cine loop memory- more than 10000 frames 

• Depth 38 cm at least. 

• Dynamic range: Max. 192dB 

• Frame rate 2D: 2,800 Hz at least 

• Frame rate Color: 530 (Hz/FPS)   at least 

• Main memory: 4 GB 

• CPU must be high level (Intel® Core™ i5) at least 

• HD Digital Beam forming 

• ECG facility- Optional, Priced separately  

• LAN Port / Ethernet port (or Wireless LAN Support 
• Separate Video output  -   
• CD/DVD-R.W. /USB facility should be available 

•  Direct connectivity to USB Laser Printer/Thermal Printer for printing images - 
•  Time Gain Compensation with easy gain and frequency adjustment 

• Storage formats: DICOM – Compressed /uncompressed, single/multiframe, with/without Raw Data 

• Raw Data and 3.0 DICOM 

• USB output 3 at least 

• Pan/ Zoom 

• Measurement zoom image 

Image quality& Imaging Modes  

• B Mode 

• B/M Mode 

• M Mode 

• 2B Mode 

• 4B Mode 
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• Auto Doppler 
• CWD 
• Tissue Doppler 

• CFM Mode 

• CPA Mode 

• DPD Mode 

• PW Mode 

• B/BC Mode  

• Triplex Mode 

• CW Mode  

• Color M Mode  

• TDI 

• THI   
• Spatial Compounding Imaging 

• Advanced Speckle Reduction Imaging 

• Auto optimization for B-mode, CFM, PW  

• Trapezoidal Imaging   -  
• Auto Doppler Trace 

• Auto Ejection Fraction 

• Cardiac Measurement package 

• Body mark and PROBE mark facility 
• Character display facility    -  
• High PRF pulsed wave Doppler   
• Directional Color Power Angio   -  
• Color compare mode 
• Duplex for simultaneous 2D and Doppler 
• Triplex mode for simultaneous 2D 
• 2D optimization signal processing - 
•  ECG capability 
•  Pan/ Zoom 
•  Footswitch 

• Open system   Software Analysis   

• Cardiac,   

• Vascular,  

• Abdomen. 

• Adult Cardiology and Pediatric Cardiology 
• Fetal Echo 
• Gyn/OB 

• Musculoskeletal 
• Pediatric GI 
• Small Parts 
• TCD 
• Urology 

• Repeatable, automatic LV function data with efficient 
• Powerful automatic image optimization and auto measurement 
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• Full cardiac measurement package and flexible reporting format 

Probes and printer 

• The linear - 192 elements. The frequency 4-18 MHz Brackett of biopsy needle for linear sensor 
(multiple, metallic) 

• Cardio logical / phased – 128 elements. The frequency  3 -8 MHz (for pediatric). 

• Convex small in size - 128 elements. The frequency /Micro convex 1-6 MHz (for pediatric) 
• B/W Printer 
• UPS online 

Power Supply 

•  Power input to be 220-240VAC, 50Hz  - 
• Online UPS of suitable rating with voltage regulation and spike protection for 30 minutes back up 

Documentation should be include: 

• Should be FDA or CE approved product. 

• Manufacturer/Supplier should have ISO certification for quality standards. 
• List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 

• Service and User manual in English. 

• Upgraded free of cost for at least 3 years 

• System Software Should be delivered with the unit. 

• Warranty 3 years from installation or delivery at least including preventive maintenance   
• Warranty for not less than 10 years for spare parts. 

 

 

 

 

 

 

 


