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نفقات تشغيلية

الشركاء في

اإلدارة العامة للهندسة والصيانة -وزارة الصحة

التنفيذ

المواطنين في محافظتي خانيونس ورفح البالغ عددهم ما
يقارب  800الف نسمة

مكان تنفيذ
المشروع

مجمع ناصر الطبي-اإلدارة
العامة للمستشفيات

خدمات عالجية
أخرى (مع
التحديد)............

• اإلدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع
• اإلدارة العامة للمستشفيات
مجمع ناصر الطبي-خانيونس

 62,000دوالر
تقوم فكرة المشروع على تطوير خدمات القلب للمرضى في مستشفى ناصر في وزارة الصحة من خالل توفير بعض األجهزة
الطبية لمرضى القلب واالوعية الدموية بتكلفة تقديرية ما تقارب 62ألف دوالر امريكي ،يعتبر قسم القلب في مجمع ناصر الطبي
من األقسام المركزية التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى القلب واالوعية الدموية في محافظتي خان يونس ورفح والبالغ عدد مواطنيها
ما يقارب  800الف نسمه .بلغ عدد المترددون على العيادات القلب ما يقارب  6000حالة باإلضافة الى حاالت الدخول على قسم
القلب ما يقارب  3000حالة سنويا ،منها  3000حالة تطلبت فحص بواسطة جهاز االيكو باإلضافة الى  500فحص للمجهود و100
حالة لجهاز هولتر .مما يتطلب ذلك توفير بعض األجهزة والمعدات الطبية لمرضى القلب واالوعية الدموية الستمرارية تقديم
وتطوير الخدمة الصحية الخاصة بالمرضى المترددون على مجمع ناصر الطبي التابع إلدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة
جنوب قطاع غزة.
• االحتياج الكبير لبعض األجهزة الطبية الخاصة بالقلب للمساعدة في التشخيص والمتابعة للمرضى في مجمع ناصر.
• المضاعفات الصحية التي قد تنتج لمرضى القلب تؤدي الى خطر الموت نتيجة عدم توفر األجهزة والفحوصات التي تساعد
في التشخيص والعالج.
• قوائم االنتظار الطويلة لمرضى القلب إلجراء بعض الفحوصات التشخيصية على األجهزة الطبية الخاصة بالقلب.
• تهالك وتكرار عطل بعض األجهزة الطبية الخاصة بالقلب في مجمع ناصر في وزارة الصحة-قطاع غزة.
• انتهاء العمر االفتراضي لبعض األجهزة الطبية الخاصة بتشخيص وعالج مرضى القلب في مجمع ناصر الطبي.
• ضرورة التشخيص المبكر والسليم لمرضى القلب التخاذ اإلجراءات المناسبة لهم وتقليل المضاعفات وحاالت الوفاة.
• ازدياد عدد مرضى القلب واالوعية الدموية المترددون على مجمع ناصر الطبي-جنوب قطاع غزة.
• األعباء المالية الملقاة على وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.
الهدف العام:
المساهمة في تعزيز الخدمات التشخيصية والعالجية لمرضى القلب في مستشفيات وزارة الصحة -قطاع غزة
األهداف الخاصة:
• توفير مجموعة من األجهزة الطبية الخاصة بالقلب في مجمع ناصر التابع لوزارة الصحة في جنوب قطاع غزة.
• تقليل قوائم االنتظار لمرضى القلب إلجراء بعض الفحوصات الطبية للتشخيص والعالج في مجمع ناصر الطبي-وزارة الصحة.
الصفحة  2من 3

•
•
•

•
النتائج المتوقعة

التشخيص المبكر للمشاكل القلبية واالوعية الدموية للمرضى في مجمع ناصر التابع لوزارة الصحة في جنوب قطاع غزة..
تقليل المضاعفات الصحية للمرضى وحاالت الوفاة من خالل التشخيص والعالج المبكر للحاالت التي يتم تشخيصها بواسطة األجهزة الطبية
التي تخص القلب.
تحسين تقديم الخدمات الصحية لمرضى القلب واالوعية الدموية داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.
تخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة استغاللها في مجاالت خدماتية اخرى لصالح المرضى والمواطنين.

• انخفاض معدل الوفيات والمضاعفات لدي المرضى ذوي الحاالت الحرجة نتيجة تلقيهم الخدمة الصحية في الوقت المناسب.
• توفر مجموعة من األجهزة الطبية الخاصة بالقلب في مجمع ناصر التابع لوزارة الصحة في جنوب قطاع غزة.
• تعزيز سرعة التشخيص والعالج لمرضى القلب واتخاذ اإلجراءات المناسبة لهم للحفاظ على حياتهم.
• قوائم انتظار قصيرة لمرضى القلب ألجل التشخيص والعالج في مجمع ناصر الطبي.
المدة الزمنية باألشهر

المرحلة

الجدول الزمني

1

3

2

4

التحضير

لمراحل تنفيذ

التنفيذ

المشروع الرئيسية

التقييم واإلغالق

Total cost $
45000
4000
1000
6000

الموازنة التقديرية
بالدوالر

Unit price$
45000
2000
1000
3000

2000
4000

Quantity
1
2
1
2

2000

1

4000

1

للمشروع

آلية المتابعة
والتقييم
اإلعداد
جهات االتصال

No.
1
2
3
4
5

Item Name
Echo Doppler
Holter Monitor
Laptop For Holter
ECG Machine
Ambulatory Blood Pressure
Measurement
6 Probe Cardiac For Medison Ek07

)Total Cost (USD

62,000

كيفية االستدامة

5

6

7

8

9

10

11

12

•

الصيانة الدورية للمعدات واألجهزة الطبية الخاصة بقسم القلب في مجمع ناصر الطبي.

•
•
•
•

تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة
تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم للمعدات وكفاءتها في العمل
تقرير حول المعدات واالجهزة التي تم استالمها.
التقرير الختامي للمشروع.
مدير دائرة إعداد المشاريع :د .حمزة عبد الجواد

معد المشروع :ا .ريم أحمد عبد الهادي
االسم:

د .عبد اللطيف الحاج

المسمى الوظيفي:

مدير عام التعاون الدولي

اإليميل:

icd@moh.gov.ps

الهاتف مع كود الدولة:

0097082826325

الصفحة  3من 3

