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 رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون 

 الدولي)

 1202/   1/16 التاریخ          2021/002      

 اسم المشروع
ألطباء البورد واالمتیاز في وزارة  المراجعة السریریةتحسین جودة 

 قطاع غزة –الصحة 

الجهة الطالبة 

 للمشروع

اإلدارة العامة لتنمیة القوى 

 وزارة الصحة –البشریة 

 نوع المشروع عام كامل مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

 خرى (مع التحدید............)أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستهلكات 

المسئولة عن الجهة 
 التنفیذ

 وزارة الصحة
الشركاء في 

 التنفیذ
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

 مشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطیني
 متدرب لكل دورة 26بعدد  واالمتیاز

مكان تنفیذ 
 المشروع

وزارة  –اإلدارة العامة لتنمیة القوى البشریة 
 الصحة

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 دوالر أمریكي) واثنان وستونمائة سبعألفًا و  ثالثة عشر( $ 13,762

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

االمتیاز  و لمشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطیني  تقوم فكرة المشروع على إقامة برنامج یشمل عدة دورات تدریبیة

سریریة المراجعة الفي  اتدور  سبع .  ویتكون البرنامج مناإلجراءات السریریةمراجعة مهاراتهم وقدراتهم في مجال  للصق

من وزارة الصحة على إعداد  . وذلك حرصاً متدرب لكل دورة 26الصحة بعدد لإلجراءات الطبیة المطبقة في مراكز وزارة 

حسین جودة الخدمة الصحیة إعداد تقریر مراجعة ألي إجراء طبي متبع من قبل األطباء لتقادر على  طباءجیل من األ

 . $ 13,762. وذلك بتكلفة تقدیریة المقدمة للمرضى

 مبررات المشروع 
 .لدى أطباء وزارة الصحة  المراجعة السریریة لإلجراءات الطبیة المتبعةغیاب ثقافة    •
اییر مع المعمتوافقة الغیر  النتائج السلبیة على صحة المرضى المترتبة على تنفیذ بعض اإلجراءات الطبیة   •

 .ةالعالمی

 أهداف المشروع

 :الهدف العام
 المقدمة اإلجراءات الطبیةتحسین للمساهمة في تنمیة قدرات ومهارات أطباء وزارة الصحة في المراجعة السریریة 

 لمرضى.ل
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 :األهداف الخاصة
 المراجعة السریریة في تحسین الخدمات الصحیة.أهمیة  شرح •

 .السریریةالمراجعة خطوات إجراء  ذكر •
 مراجعة لعدد من اإلجراءات السریریة المقدمة للمرضى. تنفیذ •

 إجراءات لتحسین الخدمات الصحیة مبنیة على الدلیل من واقع الخدمات المقدمة. قتراحا •

 النتائج المتوقعة 
 طبیب مؤهل على عمل تقییم لإلجراءات السریریة المتبعة في تقدیم الخدمات الطبیة. 26 إعداد •

 إجراء طبي متبع في عالج المرضى. 26تقییم ل عمل  •
 تطویر الخدمات الصحیة المقدمة في مرافق وزارة الصحة المختلفة.المساهمة في توفیر مقترحات ل •

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر
             التنفیذ
              غالقالتقییم واإل

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 التكلفة بالدوالر البند #
  52 )$2متدرب *  26قرطاسیة (حقیبة، دفتر، قلم) ( .1
684 )26*لكل متدرب  $6 *اتلقاء 3ضیافة ( .2  
 26 ) 26 *لكل متدرب  $1توفیر نسخ من المادة التدریبیة ( .3
 270 )$15  * كل دورة  ساعة 18حوافز للمدربین ( .4
 100 ) $100 * 1( منسق مشروع  .5
 650 ) $ 50 * مشروع 13جمع البیانات ( .6
 400 ) * 200 $أیام علمیة واحتفال نهایة الدورة والشهادات (یومین  .7

 $ 1,966 التكلفة اإلجمالیة للدورة الواحدة
  $ 13,762 دورات) سبعللمشروع (التكلفة اإلجمالیة 

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 مساهمة وزارة الصحة بتنفیذ دورات مشابهة بشكل ذاتي أو عبر مشاریع مستقبلیة. •

 آلیة المتابعة والتقییم 
 تقریر الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة هذا البرنامج. •
 متابعة التقاریر الدوریة والختامیة للمشروع. •
 تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع. تقریر بأثر •

 - المرفقات

 مدیر دائرة إعداد المشاریع: د. حمزة عبد الجواد   معد المشروع: محمود الخطیب اإلعداد

 جهات االتصال
 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإلیمیل:


