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 رقم طلب المشروع
)خاص بالتعاون  

 الدولي(
 06/12/2021 التاريخ  2021/142

 اسم المشروع 
ترميم أقسام العيادات الخارجية بمستشفى الدكتور عبد العزيز 

 الرنتيسي التخصصي لألطفال 
الجهة الطالبة  

 للمشروع 
 اإلدارة العامة للمستشفيات 

 المشروع نوع  شهور  4 مدة المشروع
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية  أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات 

 خرى )مع التحديد.........( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات 

الجهة المسئولة عن 
 اإلدارة العامة للهندسة والصيانة التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

المستهدفة  الفئة  
 وحجمها 

يستفيد  ،  ( عاًما12األطفال المرضى حتى عمر )
من خدمات العيادات الخارجية أكثر من 

 ( طفل سنوًيا.24000)

مكان تنفيذ 
 المشروع 

العيادة الخارجية بمستشفى د. عبد العزيز 
قطاع  ،  مدينة غزة  ،الرنتيسي التخصصي لألطفال

 فلسطين،  غزة
التكلفة التقديرية  
   للمشروع بالدوالر

 عشرون ألًفا وثمانمائة وخمسون دوالر أمريكي  -$    20850

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته(

التي تقدم   الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي لألطفال   بمستشفىالمشروع على ترميم أقسام العيادات الخارجية  تقوم فكرة  
يهدف المشروع    .األعصاب، الكلى، الوراثة، الغدد الصماء، القلب، الدم واألورام )أطفال(، االستقبال والطوارئ، العناية المركزة(خدمات )

سمح بتقديم الخدمة يلترميم وتأثيث المكان    إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لألطفال في العيادات الخارجية من خالل 
 وجودة أفضل.بشكل أكثر مالءمة   الصحية لألطفال

 مبررات المشروع  
 .بيئة المكان غير مالئمة لتقديم الخدمة الصحية لألطفال المرضى  .1
 ، وهذا يؤثر سلًبا على صحة مقدمي ومتلقي الخدمة.رطوبة في المكان مما يؤدي إلى انتشار الكائنات الدقيقة  وجود  .2
 األثاث الموجود بحاجة إلى تحديث.  .3

 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 

للمرضى والعاملين تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لألطفال المرضى في مستشفى الرنتيسي بما يحقق السالمة  
 في ظل بيئة آمنة مناسبة من خالل ترميم العيادات الخارجية.

 األهداف الخاصة:  

مالئمة المكان لتقديم الخدمات الصحية لألطفال المرضى في العيادات الخارجية لتكون بشكل مناسب وفي ظروف   .1
 مناسبة.  

 لرنتيسي من خالل تحسين ظروف تقديم الخدمة.  تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مستشفى ا    .2
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. المساهمة في الحد من انتشار الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفطريات والرطوبة في المكان، بما يسهم في صحة مقدمي  3
 ومتلقي الخدمة. 

 . توفير أثاث وتجهيزات جديدة بدال من تلك المستهلكة والمعطلة في العيادات.  4

 نوعية لحياة المريض وأفراد عائلته.. تحقيق جودة  5

 العيادات الخارجية بشكل أجمل وأكثر مالئمة لتقديم الخدمة الصحية لألطفال المراجعين. النتائج المتوقعة  

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفيذ المشروع الرئيسية 

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

             التحضير
             التنفيذ 
              غالقالتقييم واإل

الموازنة التقديرية  
 بالدوالر 

% النسبة التكلفة بالدوالر  البند   الرقم  
 47.9 10000 تبليط أرضيات وجدران   .1
، أبواب، نوافذ، حمايات النوافذ دهان جدران  .2  2000 9.6 
 2.4 500 أعمال جبس   .3
المياهترميم دورات   .4  2500 12.0 
 4.6 950 ترميم السقف المستعار   .5
كهرباء سباكة أعمال  .6  1400 6.7 
 12.0 2500 تركيب تكييف  .7
 4.8 1000 أثاث مكتبي وكهربي  .8

المبلغ اإلجمالي باألرقام     20850 100 
دوالًرا أمريكًياعشرون ألفا وثمانمائة وخمسون  المبلغ اإلجمالي باألحرف   

كيفية االستدامة  
 داخلها.  ترميم العيادات الخارجية سيساهم بتحسين جودة الخدمة المقدمة لألطفال للمشروع

 آلية المتابعة والتقييم 
 الترميم والتجهيزات المطلوبة.التقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب الجداول والكميات والمواصفات من مواد   •
 تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص استالم التجهيزات ومطابقة المواصفات المطلوبة. •
 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.  •

 أعمال الترميم المطلوبة.  المرفقات

 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد   أ. أحمد الصوفي معد المشروع:   اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة:  icd@moh.gov.ps اإليميل: 
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 المرفقات: أعمال الترميم المطلوبة 

 

 سيتضمن المشروع القيام بأعمال ترميم للمكان من حيث اآلتي:  

 تبليط األرضيات، •

 ،سم( 150تبليط الجدران )ارتفاع:  •

 دهان الجدران، واألبواب، وحمايات النوافذ،  •

 السقف المستعار )فورسيلنق(،ترميم  •

 أعمال سباكة وكهرباء،  •

 تركيب مضخة شفط للهواء والروائح،  •

 أعمال جبس، •

 مكيفات لغرف العيادات،تركيب  •

 تزويد القسم بأثاث مكتبي وكهربي مناسب.  •


