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 قطاع غزة – وزارة الصحةمستشفى شھداء األقصى في  تطویر خدمات تشخیص أمراض القلب في اسم المشروع

 اس��اتي��                                   طارئ           نوع املشروع         شهور �عد توفر التمو�ل 8 مدة المشروع

مجال 

 المشروع
 أجهزة ومعدات                          تدر�ب وابتعاثا�شاءات                        ترميم                                         

 والممولة للمشروعالجهات الداعمة  الشركاء وزارة الصحة الجهة المنفذة

الفئة 
 المستهدفة

 مریض سنویا 3500
الجهة 
 المستفیدة

 مستشفى شهداء االقصى -اإلدارة العامة للمستشفیات

الموازنة 
 التقدیریة $

 دوالر امریكي) ألف اربعون( 40,000

ملخص 
 المشروع

االیكو  الصحة من خالل توفیر جھاززارة في و للمرضى في مستشفى شھداء االقصىلمشروع عبارة عن تطویر خدمات القلب ا
الموجودة في   المشاكل الصحیةیقوم جھاز االیكو بتحدید  الف دوالر امریكي، 40بتكلفة تقدیریة ما تقارب، (Mobile ECHO)المحمول

القلب  یة تخصیعتبر مستشفى شھداء األقصى ھو المستشفى الحكومي الوحید الذي یقدم خدمات طب القلب واالوعیة الدمویة المحیطة بھ،
ھو الوحید   ECHO dopplerفي فترات الطوارئ ، كما ان جھاز ساعة وخصوصا  24على مدار للمواطنین في محافظة الوسطى 

الموجود داخل المستشفى وقد تمت صیانتھ اكثر من ثالث مرات وقدیم ومتھالك وممن الممكن ان یتوقف الجھاز في أي وقت وبشكل مفاجئ 
الستمرار تقدیم الخدمات الصحیة  في وزارة الصحة شھداء االقصىفي مستشفى للمرضى جدید   ایكوتوفیر جھاز  مما یتطلب ذلك ،

 للمواطنین في محافظة الوسطى في قطاع غزة.

مبررات 
 المشروع

 قطاع غزة.-في وزارة الصحة شھداء االقصىاالیكو في مستشفى  جھازتھالك وتكرار عطل  •
  ى شھداء االقصىمستشفانتھاء العمر االفتراضي لجھاز االیكو المتواجد في  •
 التخاذ اإلجراءات المناسبة لھم وتقلیل المضاعفات وحاالت الوفاة لھم.والسلیم لمرضى القلب  ضرورة التشخیص المبكر •
 الدم مرضى القلب وارتفاع ضغط ازدیاد عدد  •
خصوصا كبار السن لصعوبة حركتھم وممن الممكن ان  والعیادات الخارجیة)صعوبة تنقل المرضي بین االقسام (الطوارئ  •

 حیاتھم ومضاعفات صحیة لھم ىیكون ھناك خطورة عل
عدم قدرة الوزارة حالیا على تكالیف شراء نظرا للوضع المالي الصعب الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ  •

 سنوات. 

أهداف 
 المشروع

 الهدف العام
 وزارة الصحة. -األقصىتحسین جودة الخدمة الصحیة الخاصة بتشخیص امراض القلب واالوعیة الدمویة في مستشفى شهداء 

 االهداف الخاصة
 في وزارة الصحة في وسط قطاع غزة. األقصىز االیكو جدید لمستشفى شهداء اتوفیر جه •
 في قطاع غزة. األقصىتشفى شهداء التشخیص المبكر للمشاكل القلبیة واالوعیة الدمویة للمرضى في مس •
 .الجهازستخدام ا باهتم تشخیصیالمبكر للحاالت التي  والعالجلمرضى وحاالت الوفاة من خالل توفیر التشخیص لتقلیل المضاعفات الصحیة  •
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الداخلیة  اماألقسوضبط حركة المرضى بین  األقصىتحسین تقدیم الخدمات الصحیة لمرضى القلب واالوعیة الدمویة داخل مستشفى شهداء  •
 والخارجیة.

 المساهمة في تخفیف االعباء المالیة الملقاة على عاتق الوزارة. •

النتائج 
 المتوقعة

 التابع لوزارة الصحة في وسط قطاع غزة.  األقصىتوفر جهاز ایكو في مستشفى شهداء  •
 .حیاتهمالتشخیص لمرضى القلب واتخاذ اإلجراءات المناسبة لهم للحفاظ على تعزیز سرعة  •

مراحل تنفیذ 
المشروع 
(جدول 
 الزمني)

 المدة الزمنیة باألشهر المرحلة  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر
             التنفیذ
             االغالق

 الموازنة

 قطاع غزة-الموازنة القدیریة ألجهزة االیكو للقلب لألطفال في بعض مستشفیات وزارة الصحة
 

 

 
 

 Mobileعدد أجھزة االیكو  اسم المستشفى الرقم
ECHO 

التكلفة التقدیریة 
 الكلیة$

مستشفى شهداء  1
 االقصى

1 40,000 

 $ 40,000 المجموع الكلي

 االستدامة
 توفر كادر مدرب على استخدام جھاز االیكو •
 .اریة استعمالھواستمر للحفاظ علیھدوریة لجھاز االیكو في مستشفى شھداء األقصى في وزارة الصحة صیانة  •
 توفر الطاقة البدیل للحفاظ على الجھاز من العطل بسبب تكرار انقطاع التیار الكھربائي. •

 

الیة المتابعة 
 والتقییم

 تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب المواصفات المطلوبة •
  في مستشفى األقصىالتي تم استالمھ االیكو از تقریر حول جھ •
 معدات وكفاءتھا في العملال للجھاز و تقریر الجھة الطالبة والجھة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم •

 

 المطلوبة مستشفى شھداء االقصى وزارة الصحة.)  (Mobile ECHO’االیكو جھازالمواصفات الخاصة ل         المرفقات

 المشاریع: د. حمزة عبد الجواددائرة اعداد  معد المشروع: ا. ریم أحمد عبد الھادي االعداد

 جهات االتصال

 د. عبد اللطیف الحاج        االسم:

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

 2826325 8 00970 الهاتف مع كود الدولة
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 المواصفات الفنیة لجھاز االیكو لمستشفى شھداء األقصى في وزارة الصحة –قطاع غزة

 

Mobile Cardiac ECHO Cardiography 

  

The machine should be Brand Name (Europe, USA, and Japan) and heavy-duty With CE & FDA 
approval Application:  

• Adult, stress echocardiography; vascular, and transesophageal imaging Specifications:  

• 2 D grayscale imaging with advanced pulse coding,  

• Pulse shaping and frequency compounding technologies;  

• M-Mode; M-Mode color Doppler;  

• M-mode tissue Doppler;  

• Live xPlane imaging (simultaneous display of two live imaging planes);  

• Tissue harmonic imaging (THI) with pulse inversion technology; 

• Intelligent scanning for one button TGC,  

• Gain and compression map optimization;  

• Simultaneous 2D M-mode; Color Doppler;  

• Duplex and simultaneous 3D/PW Doppler;  

• Duplex continuous wave (CW) Doppler; 

• Duplex color flow and CW Doppler;  

• High – PRF pulsed wave (PW) Doppler;  

• Duplex 2D ,  

• Color flow, 

• PW Doppler.  

• Should have built in ECG Module with ECG Cable.  

• Vascular Software Analysis  

• Cardiac Software Analysis  

• Body Markers & Help Function  
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• User Defined Equations and Tables & User Defined Presets 

• Patient Information Management Software  

• Full DICOM 3.0 Compatible,and HL7 connectivity facility. 

• Single 20” LCD High Resolution Monitor  

• Built in hard disk and MOD/CD/DVD-R.W. /USB facility should be available.  

• System should have more than 200 GB hard drive  

• On-board Image Management – should have facility to (A) direct digital storage of single B/W and 
colored images to internal hard disk and compact disk (B) print patient reports & images directly on 
plain paper printer through USB connector. 

• Including video graphic printer and Online UPS suitable for the system. 

 Transducers: 

•Adult phase array transducer  5-3 MHz Probe( Qt. 2). 

Optional accessories to be priced separately: 

• please specify Transducers prices.  

• ECG Cable  

Service and warranty : 

• Warranty 3 years including spare parts and labors.  

• System Software Should be delivered with the unit.  

• Operation software and Service software should be delivered with the unit.  

• Service and operational manual in English language (Hard & Soft) copy.  

• Including all necessary accessories and ready for use.  

•Local  Training course for one service engineer and one physician. 

 

 


