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 المشاریع إعداددائرة 

75/2021 رقم المشروع /14/06 التاریخ  1202  

 قطاع غزة–توفیر بعض االدویة والمستھلكات الطبیة للمرضى في وزارة الصحة  اسم المشروع

ر بعد توفر التمویلوھش 3 مدة المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

مجال 
  مستھلكاتأدویة و ■  تدریب وابتعاث              □ أجھزة ومعدات             □ترمیم               □  انشاءات        □  المشروع

 وزارة الصحة الجھة المنفذة
في  الشركاء

 التنفیذ
 لجنة زكاة الشجاعیة

الفئة 
 المرضى المترددین على مرافق وزارة الصحة المستھدفة

الجھة 
 المستفیدة

 –إلدارة العامة للمستشفیات ا

 دائرة الصیدلة
الموازنة 

 .)دوالر أمریكي وثالث مائة وستة عشر  عشرون الف (  20,316$ التقدیریة $

ملخص 
 المشروع

 

 الضروریة الستكمال العالج والمستھلكات الطبیة)  المض�ادات الحیویة(االدویة من توفیر بعض األص�ناف  فكرة المش�روع تقوم على
أحد أھم مكونات تعتبر الطبیة والمس������تھلكات  األدویةحیث ان  ،الف دوالر  20بقیمة  وزارة الص������حة في قطاع غزةللمرض������ى في 

من النفقات  %25وتس����تھلك أكثر من ،التش����غیل للخدمات الص����حیة األولیة والثانویة س����واء منھا الوقائیة أو العالجیة أو التأھیلیة 
في العدید من االدویة والمســــتلزمات الطبیة  النقص الشــــدیدمن  تعاني وزارة الصــــحةلكن  التش���غیلیة لوزارة الص���حة الفلس���طینیة.

 س�تمراریة تقدیم الخدمة الص�حیة في مستشفیات مما یتطلب ذلك توفیرھا ال .ظ على صـحتهم وحیاتهمحفاوالالخاصـة لعالج المرضـى 
 .قطاع غزة -وزارة الصحةوالمراكز الصحیة في 

مبررات 
 المشروع

 لبعض األدویة والمستهلكات الطبیة في القطاع الخاص وعدم قدرة المریض على شراؤها. التكلفة العالیة •

 ازدیاد عدد المرضى المترددین على مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة. •

 .لى المراكز الصحیة في الوزارة النقص الشدید في االدویة والمستهلكات الطبیة الضروریة لعالج المرضى المترددین ع •
ر الحصاعدم قدرة الوزارة على شراء وتوفیر بعض االدویة والمستهلكات الطبیة بسبب األعباء المالیة الملقاة علیها و    •

 سنوات .المفروض على قطاع غزة منذ 

 

أھداف 
 المشروع

 الھدف العام 

 قطاع غزة. – الصحةاستمراریة تقدیم الخدمات العالجیة والصحیة للمرضى في المراكز الصحیة في وزارة        

 األھداف الخاصة
 االدویة والمستلزمات الطبیة الضروریة للمرضى للحفاظ على حیاتهم. بعض توفیر •

 للمرضى في قطاع غزة.والعالجیة الصحیة تحسین جودة الخدمات  •
 من المضاعفات الصحیة للحفاظ على حیاتهم والعیش بسالم.مرضى مستوى معاناة التقلیل  •

 
النتائج 

 قطاع غزة–وزارة الصحة ومراكز الرعایة الصحیة في  توفیر االدویة والمستلزمات الطبیة الضروریة للمرضى في مستشفیات  المتوقعة
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مراحل تنفیذ 
المشروع 

(جدول 
 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

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

             التحضیر

             التنفیذ

             االغالق
 

الموازنة 
 التقدیریة 

 الموازنة التقدیریة من االدویة والمستهلكات الطبیة في وزارة الصحة
Required medicines 

# Item Name Dosage 
Form Unit 

Unit 
Price 
(USD) 

Qty. 
Total 
Price 
(USD) 

1 levetiracetam 500 mg Tabs Tablet THOUSAND 530 19 10,070.00 
Total (USD) 10,070.00 

Required consumables 

# Item Unit Qty. 
Unit 
Price 
(NIS) 

Total 
Price 
(NIS) 

Total price 
(USD) 

1 
Infusion administration set with air-vent & 
injection port, chamber with filter size15- 
20mL  

SET 30000 0.42 12,600 3,876.92 

2 Gloves sterile polytag examination (large 
and medium) PIECE 115000 0.18 20,700 6,369.23 

Total (USD) 33,300 10,246.15 
Total Cost (USD) 

 20,316.15 
 

استدامة 
 المشروع

 .الحفاظ على صالحیة االدویة والمستھلكات الطبیة ضمن ظروف تخزین وتھویة حسب المواصفات العالمیة 
 

الیة المتابعة 
 والتقییم

 تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب المواصفات المطلوبة •
 .تقریر الجھة الطالبة والجھة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم للمعدات وكفاءتھا في العمل •
 .التي تم استالمھا وتوزیعھا والیة توزیعھا في المراكز الصحیة صنافباألقائمة  •

 شراف: د. حمزة عبد الجوادإ أحمد عبد الھادي ا. ریم االعداد

 جھات االتصال

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

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

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة
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 السلطة الوطنیة الفلسطینیة
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للتعاون الدولي
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