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اإلشعاع يف المؤسسات الصحية
استدامة برنامج المسح
ي
الحكومية واألهلية والخاصة

اسم المشروع
مدة المشروع

التنفيذ

الفئة المستهدفة
وحجمها

المشروع ومتطلباته)

مبررات المشروع

طارئ

إنشاءات

ترميم

أجهزة ومعدات

مستهلكات

تدريب وابتعاث

نفقات تشغيلية

أخرى (مع التحديد)............

اإلشعاع – اإلدارة العامة للرعاية
دائرة الرصد
ي
األولية – وزارة الصحة
أطباء وفنيو األشعة وعموم المراجعي لدى
المؤسسات الصحية الحكومية واألهلية والخاصة

الشركاء في
التنفيذ
مكان تنفيذ
المشروع

اإلدارة العامة للطب الخاص -وزارة الصحة
 .1وزارة الصحة (مستشفيات وعيادات).
 .2المراكز الصحية األهلية والخاصة.
 .3عيادات وكالة الغوث.

أمريك)
( $ 7,069سبعة آالف وتسعة وستون دوالر
ي

للمشروع بالدوالر

(نبذة عن فكرة

ضمن الخطة
خدمات عالجية

التكلفة التقديرية

ملخص المشروع

للمشروع

نوع المشروع

 12شهر

مجال المشروع
الجهة المسئولة عن

الجهة الطالبة

اإلدارة العامة للرعاية األولية

ر
الت يعرض لها
المشوع عبارة عن توفي أجهزة ومعدات خاصة بالمسح
فكرة
ي
اإلشعاع وذلك لتقدير الجرعات اإلشعاعية ي
.
أطباء وفنيو األشعة والمرض وعموم الناس لضمان عدم تجاوزها الحد المسموح به حيث بدأ العمل بهذه الخدمة منذ عام
اض ولم يتبق
 .2002خالل هذه الفية الزمنية الطويلة تعطلت معظم أجهزة الرصد
اإلشعاع حيث تجاوزت عمرها االفي ي
ي
سوى جهاز واحد صغي .يف حال تعطل هذا الجهاز ستكون كافة أقسام وغرف األشعة يف كافة المؤسسات الصحية الحكومية
واألهلية والخاصة دون أي نوع من الرقابة اإلشعاعية ألننا بذلك سنكون قد فقدنا أي قدرة لنا عىل تقدير وقياس التشيب
اإلشعاع .كما سييد احتمالية اإلصابة بالعديد من األمراض وأهمها الشطان وبعض األمراض الوراثية .لذلك من الضوري
ي
تنفيذ ر
المشوع بأرسع وقت ممكن لتالف األضار الميتبة عىل توقف هذه الخدمة.
•
•

اإلشعاع.
تعطل معظم أجهزة المسح
ي
زيادة خطر اإلصابة بالعديد من األمراض نتيجة زيادة نسبة اإلشعاع.

الهدف العام:
اإلشعاع يف المؤسسات الصحية الحكومية واألهلية والخاصة من خالل توفي األجهزة والمعدات
استمرار برنامج المسح
ي
الضورية.

أهداف المشروع

األهداف الخاصة:
االشعاع الناتج عن التعر ض لإلشعاع أثناء عمليات التصوير
لفنت وأطباء األشعة من التشب
 .1توفي حماية كافية
ي
ي
اإلشعاع يف القطاعات الصحية الحكومية واألهلية والخاصة.
والتشخيص
ي
إشعاع.
الت يمكن أن يتعرضوا لها من أي تشيب
 .2توفي حماية
للمرض وعموم الناس من األشعة الغي ر
ي
ي
ميرة ي

الصفحة  2من 4

إشعاع يف المؤسسات الصحية األهلية والخاصة (مستشفيات القطاع الخاص وعيادات األسنان ومراكز
 .3إجراء مسح
ي
الت تستخدم األشعة السينية من أجل استكمال إجراءات ترخيصها لدى اإلدارة العامة للطب
الخاصة)
األشعة
ي
الخاص.
 .4ضمان استمرار الحد األدن من برنامج الوقاية االشعاعية ،الذي نسىع لتطويره من خالل إضافة مشاري ع أخرى كضبط
الجودة وخدمة ( )TLDوغيها.

المؤشرات الحالية
المؤشرات المتوقعة بعد
تنفيذ المشروع

اض.
❖ احتمالية توقف خدمة المسح
اإلشعاع نتيجة تعطل معظم األجهزة وتجاوزها العمر االفي ي
ي
اض.
❖ بقاء جهاز واحد يعمل من أصل ستة أجهزة مع احتمالية تعطله نتيجة تجاوزه العمر االفي ي
اإلشعاع يف قطاع غزة.
✓ توفي األجهزة والمعدات المرفقة سيساعد يف استمرار خدمة المسح
ي
الصح وللمراجعي.
✓ توفي الحماية الالزمة لكافة العاملي بالقطاع
ي
المدة الزمنية باألشهر

المرحلة

الجدول الزمني لمراحل
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التحضير

تنفيذ المشروع

التنفيذ

الرئيسية

التقييم واإلغالق
#

التكلفة بالدوالر

البند
RadEye G20-10 including the Holster (Gamma

.1

Survey Meter, from 17 keV, measuring range up to 2
mSv/h; 200 mRem/h, including hard shell transport

2,888

case(.

RadEye G20 -ER10 including the Holster (Gamma
.2

الموازنة التقديرية
بالدوالر

Survey Meter, from 17 keV, extended measuring range
up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell
transport case).

.3

.4

.5

Gamma test -adapter for G20-10 / G20-Er10 (for
)}RadEye G20-10/G20-ER10 {50 g Lu2O3
RadEye charger item (Inductive charger (11.5 - 15

V DC) with coiled cable and cigarette lighter plug with
its special battery compartment lid).

Extension for RadEye instruments including holder
)for RadEye (1.5 m
التكلفة اإلجمالية باألرقام ()$
التكلفة اإلجمالية بالحروف ()$

كيفية االستدامة
للمشروع

3,262

504

135

280
7,069

سبعة آالف وتسعة وستون دوالر
أمريكي

الصيانة الدورية لألجهزة وتوفي قطع الغيار الضورية لضمان استمرارية عملها بالشكل المناسب.
ر
الت يتم تحصيلها من المؤسسات االهلية والقطاع الخاص
يمكن للمشوع تمول نفسه بشكل ي
ذان من خالل الرسوم ي
حسب النظام المعمول به .
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•
•
•

آلية المتابعة والتقييم

ر
للمشوع بكفاءة هذا الجهاز.
تقرير الجهة الطالبة
ر
متابعة التقارير الدورية والختامية للمشوع.
ر
ر
تقرير بأثر تنفيذ ر
المؤرسات ذات العالقة قبل تنفيذ المشوع.
المشوع عىل

المرفقات

-

اإلعداد

معد المشروع :أ .محمود الخطيب

جهات االتصال

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

الصفحة  4من 4

