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  قطاع غزة   في  الصحة وزارة مستشفیاتدعم خدمة جراحة سرطان الثدي في 



   State of Palestinian  دولــــة فلــــــسطین 

 Ministry of Health  وزارة الصحة

 International Cooperation Department  العامة للتعاون الدولياإلدارة 

 

 2021/4/9 التاریخ 057 /2021 رقم المشروع

 غزة قطاع في الصحة وزارة مستشفیات في الثدي سرطان جراحة خدمة دعم اسم المشروع

 طارئ □                 الخطة االستراتیجیة ضمن  ■المشروع: نوع  شھور بعد توفر التمویل 4  مدة المشروع

 مستھلكات  □              تدریب وابتعاث □    أجھزة ومعدات         ■     ترمیم           □        إنشاءات □  مجال المشروع

  الشركاء قطاع غزة-وزارة الصحة الجھة المنفذة

 لعالجیتلقون ا والذین، الصـــحةمرضـــى الســـرطان المســـجلین في مســـتشـــفیات وزارة  الفئة المستھدفة
 ).بيالشفاء الط الطبي ومجمع ناصرمجمع ( في مستشفیات قطاع غزة

الجھة 
 المستفیدة

مجمع ناصر الطبي 
 الطبي  ومجمع الشفاء

 أمریكي).دوالر عشر  وثالثةألفاً مئة و ثالثة و أربعون ( $ 143,013 الموازنة التقدیریة $

 ملخص المشروع
 

مستشفیات  يفالثدي  سرطانمرضى لالثدي  جراحة سرطانخدمة تقدیم ل والمعدات االزمةجهزة األ وفیرت المشروع علىتقوم فكرة 
 بلغتفقد  ،2019 عام فيالسكان  بین أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شیوعا، حیث وزارة الصحة في قطاع غزة

حاالت  وبلغت نسبةكما  ،فرد 100,000 لكل 19.9 إصابة معدلوب ،٪16.9الثدي سرطانفي عدد المرضى ب نسبة الزیادة
 الصحي التقریرحسب ( أنثى 100,000لكل 40 إصابة بمعدل السرطان حاالت إجمالي من ٪32.8 سرطان بین اإلناث

 هي نسبةو ، ٪40 بنسبة سنوات 5 لمدة الحیاة قید على المرضى بقاء معدل إضافة إلى أن ).2019 الصحة لوزارة السنوي
 وبالتالي فأن،  ٪90 إلى سنوات 5 لمدة الحیاة قید على بقاء المرضى معدل یصلالتي و  األخرى بالدول مقارنة جًدا ةمنخفض

مع الحاالت المصابة بالوقت المناسب یجنب المرضى المضاعفات الخطیرة و یحافظ على حیاتهم و لكن  التدخل الجراحي
 %36یادة نسبة ز حیث بلغت تحتاج لجراحة سرطان الثدي  التي عدد الحاالتالصحة تعاني من زیادة  مستشفیات في وزارة

في بعض نقص من تعاني  كما و أنها  )،2019 التقریر المستشفیات لعام (حسب 2018عن العام السابق  2019في عام 
 من األمراض الثدي سرطانیعتبر مرض  و ، كما مرضىلجراحة سرطان الثدي لخدمة  تقدیم ل األدوات الالزمة و لمعدات ا

المزمنة والخطیرة والتي تشكل العبء األكبر على میزانیة وزارة الصحة وخاصة أن وزارة الصحة تعاني من أوضاع اقتصادیة 
مستشفیات ل حتیاجات الالزمةلذلك یأتي هذا المشروع لسد اال ،غیر قادرة على سد احتیاجات المستشفیات  مما یجعلها صعبة

استمراریة  تقدیم الخدمات الجراحیة لمرضى سرطان الثدي  بالجودة و ضمان  هدف بفي قطاع غزة و ذلك وزارة الصحة 
  .أمریكيدوالر  143,013  تبلغ روعللمش وذلك بتكلفة تقدیریة ،الوقت المناسبین 

 مبررات المشروع

 .الزیادة في عدد مرضى سرطان الثدي في مستشفیات وزارة الصحة في قطاع غزة 
  غزة. قطاعفي مستشفیات وزارة الصحة  فيوالمعدات المتواجدة  وصدأ األدواتتهالك 
  لدیهم؛ مما یزید من احتمال زیادة معدل الوفیات لمضاعفات الخطیرةالثدي  سرطانتعرض مرضى. 
 معاناة مرضى سرطان الثدي أثناء السفر لتلقي العالج بالخارج.  
 ضى سد جمیع احتیاجات مر من األعباء الملقاة على وزارة الصحة في مما یزید  ارتفاع تكلفة فاتورة العالج بالخارج

 السرطان.
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 أھداف المشروع

 الھدف العام 
 لخدمة من خالل توفیر األدوات والمعدات الالزمةالثدي  سرطانلمحافظة على الوضع الصحي لمرضى ا فيالمساهمة 

 جراحة سرطان الثدي في مستشفیات وزارة الصحة في قطاع غزة    
 

 األھداف الخاصة
  من خالل تقدیم خدمة جراحة سرطان الثدي بالوقت  في قطاع غزةالثدي سرطان تحسین مستوى جودة الحیاة لمرضى

 المناسب 

 الثدي. سرطان لعالج الباهظة التكالیف خفض في یساهم مما بالخارجللعالج  التحویل معدالت تخفیض 

 النتائج المتوقعة
 .انخفاض في معدل التحویالت للخارج مما یساهم في تقلیل حجم األعباء المالیة لوزارة الصحة 
  ّن مستوى الرضا لدیهم.في تحسّ  اهممما یسلمرضى سرطان الثدي؛ ن جودة الخدمة الصحیة المقدمة تحس 

مراحل تنفیذ 
المشروع (جدول 

 الزمني)

 

 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

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

             التحضیر

             التنفیذ

             اإلغالق

 

 .$ 143,013أدناه بقیمة تقدیریة  مرفقة ضمن قائمةالموازنة  التقدیریة  الموازنة

 .قبلفي المست شراكات أخرى من خالل أوالذاتي عند توفر المال  بالشراء واألجهزة األدواتمساهمة وزارة الصحة بتوفیر  االستدامة

 الیة المتابعة والتقییم
 .المطلوبة األصنافوالترسیة حسب  تقاریر الخاصة بعرض السعر •

 ومطابقة أصنافها.األدوات تقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم  •

 الثدي  سرطانجراحة خدمة لالمطلوبة  والمواصفاتقائمة األصناف  المرفقات

 د. حمزة عبد الجواد اشراف: یمان مهنا م. إ االعداد

 جھات االتصال
 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي:
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة  

mailto:icd@moh.gov.ps
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# Item UoM  TOTAL 
Quantity 

Estimated 
unit Price $ Total 

1 Patent Blue Dye Box 35 235 8,225 

2 Bipolar Scissors 23cm   8 350 2,800 
3 Bipolar Scissors 28cm   8   0 
4 Bipolar Scissor Cord 10ft   3 150 450 

5 Bipolar Scissor Cord 16ft   5 50 250 

6 Freeman Cookie Cutters (Areola 
Markers)   5 50 250 

7 Freeman Cookie Cutters (Areola 
Markers   3 50 150 

8 Grossmann Areola Marker   three  15 45 

9 McKissock Keyhole Pattern Breast 
Marker   three  15 45 

10 Halpern Breast Markers   5 20 100 

11 Halpern Breast Markers   5 20 100 

12 Epstein® Breast Retractor Set ( 
with Fiber Optic and Suction)   four 200 800 

13 Epstein® Breast Retractor Set   four 140 560 

14 Engler Retractors   5 50 250 

15 Maxwell Flap Retractor   5 50 250 

16 Maxwell Flap Retractor   4 50 200 



   State of Palestinian  دولــــة فلــــــسطین 

 Ministry of Health  وزارة الصحة

 International Cooperation Department  العامة للتعاون الدولياإلدارة 

 

# Item UoM  TOTAL 
Quantity 

Estimated 
unit Price $ Total 

17 Freeman Rake Retractors   10 50 500 

18 Gynecomastia Retractor   6 50 300 

19 Moliver Nipple Holding Forceps 
Set   4 250 1,000 

20 Lalonde Breast Sizers Set   3 250 750 

21 Huber needle with extension set   1500 10 15,000 

22 Implemented port a cath   900 15 13,500 

23 Kidney chair dialysis   20 200 4,000 

24 Low protein binding filter     250 monthly 2 500 

25 Beaded breast localization wire  PCS 180 30 5,400 

26 Ultra Clip tissue marker  Box 100 95 9,500 

27 
True cut biopsy needle ( semik-
automated needle biopsy 
FR14*10cm). 

Piece 750 15 11,250 

28 Elastic condoms for U/S transduces 
" Steril "  Piece 2500 0.5 1,250 

29 PC with UPS + Laptop NO. 4 700 2,800 

30 
Fuji film biopsy kit box ( vertical 
app roacy ( needle guide for CNB S  
14-22), Needle holder   L  14-22) 

  1 7,478.16 7,478 
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# Item UoM  TOTAL 
Quantity 

Estimated 
unit Price $ Total 

31 Fuji Film Stereotactic biopsy kit set 
up ( lateral approach ).    1 1000 1,000 

32 Biopsy accessories from Vaccora 
BARD ( Driver & charger unit ).    10 1595 15,950 

33   Biopsy Gun VF 2019 ( To be 
electrically charged ).    3 300 900 

34   Biopsy probe VB 10118   35 95 3,325 

35   Co – axial VC 10118   35 100 3,500 

36   Adapter.   3 20 60 

37   Needle Guide ( LORAD Type )   35 10 350 

38   Clip    35 5 175 

39 Declere Bottle 
200ml/×20 15 10 150 

40 Pathology lab reagents (hormonal 
receptors, slides, etc) L.S 2 8000 16,000 

41 
True cut biopsy gun + needle (semi 
– automated needle biopsy 
Fr14*10cm) 

Piece 400 15 6,000 

42 Printer  NO. 4 200 800 

43 Camera for MDT meeting  NO. 2 100 200 

44 Microphone for MDT 
meeting(Nasser breast unit) NO. 2 100 200 

45 Sterile  gel for U/S   400 5 2,000 
46 18 G*12cm puncture needle    30 4 120 
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# Item UoM  TOTAL 
Quantity 

Estimated 
unit Price $ Total 

47 Breast retractor with fibro - optic 
light   4 250 1,000 

48 Freeman Areolar marker 50mm   6 150 900 

49 Breast elevator   6 180 1,080 

50 Breast surgery instrument set   2 400 800 
51 Breast reduction mammoplasty set   2 400 800 

Total price in US Dollar 143,013 
 


