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التاريخ
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دعم جهوزية خدمة طب وجراحة العيون في مستشفى العيون

الجهة الطالبة

التخصصي في قطاع غزة

للمشروع

مدة المشروع

 3شهور

مجال المشروع

للمشروع بالدوالر

ضمن الخطة
طارئ

إنشاءات

ترميم

أجهزة ومعدات

مستهلكات

تدريب وابتعاث

نفقات تشغيلية

أخرى (مع التحديد)............

الشركاء في

وزارة الصحة

التنفيذ

التكلفة التقديرية

نوع المشروع

اإلدارة العامة للمستشفيات

خدمات عالجية

الجهة المسئولة عن
الفئة المستهدفة وحجمها

2022/07/27

الهالل األحمر القطري

التنفيذ

سكان قطاع غزة (ما يزيد عن  2مليون نسمة)

مكان تنفيذ
المشروع

مستشفى العيون التخصصي

( $ 305,500ثالثمائة وخمسة ألفاً وخمسمائة دوالر أمريكي)

تقوم فكرة المشروع على توفير عدة أجهزة طبية خاصة بطب وجراحة العيون في مستشفى العيون التخصصي في قطاع غزة
وذلك لتقديم الخدمات التشخيصية والعالجية المتخصصة في طب العيون لسكان قطاع غزة والبالغ عددهم ما يزيد عن 2
ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة

المشروع ومتطلباته)

مليون نسمة .حيث برزت الحاجة لهذه األجهزة نظ اًر لقدم وتهالك األجهزة المتواجدة حالياً في مستشفى العيون التخصصي
الحكومي والوحيد في قطاع غزة .حيث يبلغ متوسط عدد المترددين على المستشفى حوالي  110,000مريض كما بلغ عدد
العمليات المجراة  4,097عملية موزعة ما بين عمليات اليوم الواحد والعمليات داخل غرف العمليات (حسب التقرير السنوي
لعام  ،)2021ويأتي هذا المشروع لدعم الستمرارية تقديم الخدمات الصحية لمرضى العيون بالجودة والوقت المناسبين.
•

مبررات المشروع

•
•

االحتياج الشديد لألجهزة في تشخيص وإقرار العمليات الجراحية ونتائج العمليات لمرضى العيون في قطاع غزة.

مستشفى العيون هو المستشفى التخصصي الحكومي والوحيد في قطاع غزة.

التكلفة العالية لخدمات طب العيون في المستشفيات الخاصة والتي ال يمكن أن يتحملها المواطن الفلسطيني الذي

يعاني من سوء األوضاع االقتصادية.
الهدف العام:
أهداف المشروع

المساهمة في دعم الخدمات الطبية الخاصة بالعيون في مستشفى العيون التخصصي التابع لو ازرة الصحة.
األهداف الخاصة:
الصفحة  2من 4

 .1توفير خدمة طب وتشخيص عالج مرضى العيون من سكان القطاع والبالغ عددهم ما يزيد عن  2مليون نسمة
بالوقت والجودة المناسبين.

 .2تقليل قوائم االنتظار الخاصة بمرضى العيون والمحتاجين للخدمات طب العيون في مستشفى العيون التخصصي.

 .3تقليل المضاعفات الصحية للمرضى المتلقية لخدمات طب وجراحة العيون.
المؤشرات الحالية

➢ توقف بعض خدمات طب وجراحة العيون نتيجة قدم وتهالك األجهزة في مستشفى العيون التخصصي في قطاع غزة.
➢ تعرض بعض مرضى العيون لمضاعفات بسبب عدم تلقيهم خدمات طب العيون بالوقت المناسب.

➢ تكدس المرضى والمراجعين في قوائم االنتظار مما يجبرهم على اللجوء للمستشفيات الخاصة ذات التكلفة العالية.
✓ استئناف تقديم الخدمات الطبية والجراحية الخاصة بالمرضى في مستشفى العيون التخصصي في قطاع غزة.

المؤشرات المتوقعة بعد

✓ تقليل احتمالية حدوث مضاعفات لدى المرضى.

تنفيذ المشروع

✓ تقليص قوائم االنتظار الخاصة بالمرضى المحتاجين للخدمات التشخيصية والعالجية.
المدة الزمنية باألشهر

المرحلة

الجدول الزمني لمراحل

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

التحضير

تنفيذ المشروع

التنفيذ

الرئيسية

التقييم واإلغالق
البند

#

الموازنة التقديرية
بالدوالر

التكلفة بالدوالر
264,500

.1

أجهزة قسم العمليات

.2

أجهزة العيادة الخارجية

33,000

.3

أجهزة قسم الليزر

8,000

التكلفة اإلجمالية باألرقام
كيفية االستدامة

305,500

توفير القطع الغيار الضرورية لألجهزة لضمان استم اررية عملها بالشكل المناسب.

للمشروع

❖ تقارير خاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة.
آلية المتابعة والتقييم

❖ تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم لألجهزة وكفاءتها في العمل.
❖ متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.
❖ تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع.

المرفقات
اإلعداد
جهات االتصال

-

تفصيل للموازنة التقديرية لألجهزة حسب مكان استخدامها.

-

المواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة سيتم إرفاقها بعد توفر التمويل.
مدير دائرة إعداد المشاريع :د .حمزة عبد الجواد

معد المشروع :م .إيمان مهنا  +أ .محمود الخطيب
االسم:

د .عبد اللطيف الحاج

المسمى الوظيفي:

مدير عام التعاون الدولي

اإليميل:

icd@moh.gov.ps

الهاتف مع كود الدولة:

0097082826325

الصفحة  3من 4

12

 قسم العمليات:أولا
#

Item

Qty.

Unit price ($)

Total price ($)

1.

Phacoemulsification machine

1

100,000

100,000

2.

Anesthesia machine

1

30,000

30,000

3.

Surgical microscope

1

130,000

130,000

4.

Electric suction machine

1

3,000

3,000

5.

Laryngoscope set

3

500

1,500

Estimated Cost ($)

264,500

 العيادة الخارجية:ثانيا ا
#

Item

Qty.

Unit price ($)

Total price ($)

1.

Autorefractometer

2

8,000

16,000

2.

Autokeratorefractometer

2

10,000

20,000

3.

A-scan machine

1

7,000

7,000

4.

Pachometer

1

6,000

6,000

Estimated Cost ($)

33,000
 قسم الليزر:ثالثا ا

#

Item

Qty.

Unit price ($)

Total price ($)

1.

90 D lens

5

500

2,500

2.

78 D lens

5

500

2,500

1

1000

1,000

2

1,000

2,000

3.
4.

Retinal laser photocoagulation lens
for far periphery ~165o
Retinal laser photocoagulation lens
for mid periphery ~140o
Estimated Cost ($)

4  من4 الصفحة

8,000

