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رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون

التاريخ

2021/116

2021/09/28

الدولي)

اسم المشروع

تشغيل كوادر صحية لدعم تقديم الخدمات في وزارة الصحة –

الجهة الطالبة

قطاع غزة

للمشروع

 11شهر

مدة المشروع
مجال المشروع
الجهة المسئولة عن
التنفيذ

الفئة المستهدفة
وحجمها

اإلدارة العامة للمستشفيات

ضمن الخطة

نوع المشروع

طارئ

إنشاءات

ترميم

أجهزة ومعدات

خدمات عالجية

مستهلكات

تدريب وابتعاث

نفقات تشغيلية

أخرى (تشغيل مؤقت)

الشركاء في

وزارة الصحة

التنفيذ

 12خريج ( 2طبيب  6 ،تمريض  1 ،تحاليل

طبية  1 ،صيدلي  1 ،أشعة  1 ،عالج طبيعي)

التكلفة التقديرية

مكان تنفيذ
المشروع

جمعية غزة دستك
وزارة الصحة

( $ 53,350ثالثة وخمسون ألفاً وثالثمائة وخمسون دوالر أمريكي)

للمشروع بالدوالر

تقوم فكرة المشروع على تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى داخل وزارة الصحة في قطاع غزة من خالل تشغيل مؤقت لعدد من

ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة

المشروع ومتطلباته)

الخريجين في التخصصات الصحية المختلفة .ويأتي هذا المشروع خالل الموجة الثالثة من وباء كورونا والتي شهدت إصابة أعداد
غير مسبوقة من المواطنين مع ازدياد عدد الحاالت الحرجة .والذي بدوره يحتاج إلى زيادة أعداد الطواقم الصحية للمساعدة في
تخفيف العبء الملقى على عاتق الكوادر الصحية واستمرار تقديم الخدمات الصحية بأفضل صورة ممكنة.

•
مبررات المشروع

االرتفاع الكبير في أعداد الحاالت الحرجة المصابة بفيروس كورونا.

•

ضغط العمل الكبير الملقى على كاهل الكوادر الصحية.

•

ازدياد أعداد الخريجين من التخصصات الصحية المختلفة.

الهدف العام:
▪
أهداف المشروع

المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل وزارة الصحة في قطاع غزة من خالل تشغيل
مؤقت لعدد من الخريجين في التخصصات الصحية المختلفة.

األهداف الخاصة:
 .1تشغيل مؤقت لعدد من خريجي التخصصات الصحية المختلفة.
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 .2المساهمة في سد حاجة وزارة الصحة من الكوادر الصحية المختلفة.

 .3التخفيف من عبء العمل الذي تواجهه كوادر وزارة الصحة في المستشفيات.
❖ النقص الحاد في أعداد الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات مقابل ضغط العمل الكبير.

المؤشرات الحالية

✓ تشغيل مؤقت لعدد  12خريج ( 2طبيب  6 ،تمريض  1 ،تحاليل طبية  1 ،صيدلي  1 ،أشعة  1 ،عالج

المؤشرات المتوقعة بعد

طبيعي).

تنفيذ المشروع

المرحلة

الجدول الزمني لمراحل

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

12

11

التحضير

تنفيذ المشروع

التنفيذ

الرئيسية

التقييم واإلغالق

الموازنة التقديرية
بالدوالر

#

البند

.1

تشغيل مؤقت ( 12خريج)

كيفية االستدامة

الراتب الشهري

الراتب اإلجمالي
1,000

التخصص

العدد المطلوب

طب بشري

2

500

تمريض

6

400

2,400

تحليل طبية

1

350

350

صيدلة

1

400

400

أشعة

1

350

350

عالج طبيعي

1

350

350

للفرد ()$

في الشهر ()$

الراتب اإلجمالي خالل شهر ()$

4,850

الرتب اإلجمالي خالل  11شهر ()$

53,350

توفير فرص عمل أخرى من خالل وزارة الصحة مباشرة أو من خالل مشاريع أخرى.

للمشروع

•
آلية المتابعة والتقييم

•
•

تقرير الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة هذا المشروع.

متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.

تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع.

المرفقات

-

اإلعداد

معد المشروع :أ .محمود الخطيب

جهات االتصال

المدة الزمنية باألشهر

مدير دائرة إعداد المشاريع :د .حمزة عبد الجواد

االسم:

د .عبد اللطيف الحاج

المسمى الوظيفي:

مدير عام التعاون الدولي

اإليميل:

icd@moh.gov.ps

الهاتف مع كود الدولة:

0097082826325
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