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مرضى الهيموفيليا والثالسيميا في قطاع غزة
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أخرى (مع التحديد)............

الشركاء في
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اإلدارة العامة للصيدلة

• اإلدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع
• اإلدارة العامة للصيدلة
• االدارة العامة للمستشفيات
مستشفيات و ازرة الصحة

 900,965دوالر
تقوم فكرة المشروع على توفير االدوية الضرورية لمرضى الدم (الهيموفيليا والثالسيميا) في وزارة الصحة بتكلفة تقديرية تعادل
 416,130دوالر امريكي لمدة  12شهر ،من خالل توفير ادوية سحب الحديد المتكدس في جسم مرضى الثالسيميا ،الذين يعانوا
من فقر دم مزمن نتيجة خلل وراثي في تكوين الهيموجلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء الذي يساعد على نقل االكسجين
الي خاليا الجسم ،مما يترتب على ذلك نقص نسبة الهيموجلوبين وتلف كرات الدم الحمراء في جسم مريض الثالسيميا ،مما يتطلب
ذلك نقل وحدات الدم لهم مدى حياتهم  ،مما يترتب علي ذلك تخزين الحديد في األعضاء واالنسجة الهامة مثل القلب والكبد
والكلى وغيرها ،مما يؤثر على كفاءة وظيفتها .اما مرضى الهيموفيليا يحتاجوا الى عوامل التجلط الضرورية لوقف النزيف الناتج
عن المرض نتيجة خلل وراثي عند المرضى منذ الصغر في انتاج عوامل التجلط والتخثر الضرورية لوقف النزيف  ،حيث يعاني
المرضى من عدة اعراض ما بين خفيفة الى شديدة مثل تورم وألم في المفاصل مع اإلحساس بالحرارة ،ظهور كدمات (نزيف
الداخلي) يؤدي إلى تراكم الدم في المنطقة المصابة ( الورم الدموي)،نزيف الفم واللثة وخاصة عند فقد األسنان ،نزيف بعد أخذ
اللقاح ،نزيف األنف المتكرر باإلضافة ألعراض أخرى .مما يتطلب ذلك توفير االدوية والعالج الضروري لمرضى الدم للحفاظ
على حياتهم وتقليل المضاعفات الصحية المترتبة عليهم  ،بهدف استمرارية تقديم الخدمات الصحية لمرضى الهيموفيليا والثالسيميا
في مستشفيات قطاع غزة بشكل أفضل ومناسب.
• ازدياد عدد مرضى الهيموفيليا الذي يبلغ عددهم  134مريض (هيموفيليا Aعددهم  ،112هيموفيليا  Bعددهم  )22في قطاع
غزة واحتياجهم المستمر لعوامل التجلط الضرورية لوقف النزيف عندهم.
• ازدياد عدد مرضى الثالسيميا الذي يبلغ عددهم 297مريض في قطاع غزة واحتياجهم الشديد والمستمر الى وحدات الدم المركز
الذي ينتج عنه تكدس الحديد داخل جسمهم مما يؤثر على كفاءة عمل األعضاء الحيوية المهمة في الجسم.
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• المضاعفات الصحية الناجمة عن مرضى هيموفيليا والثالسيميا التي تضر بحياة المرضى وتؤدي الى الوفاة بسبب نقص الحاد
في العالج الضروري لهم.
• زيادة في عدد التحويالت العالجية لمرضى الهيموفيليا الضرورية لتقليل مضاعفات المرض مما يمثل عبأ كبيرعلى المرضى
في الحصول على الخدمة الصحية.
• ازدياد معدل الوفيات لدي مرضى الدم ( هيموفيليا والثالسيميا )في مستشفيات وزارة الصحة.
• األعباء المالية الملقاة على وزارة الصحة مما يصعب شراء االدوية الخاصة بمرضى الدم نتيجة الوضع المالي الصعب و
الحصار المفروض على قطاع غزة منذ  15عام.
الهدف العام:
تعزيز تقديم الخدمات الصحية لمرضى الهيموفيليا والثالسيميا المترددون على مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة .
األهداف الخاصة:
أهداف المشروع

•
•
•
•

توفير االدوية والعالج الخاص بعوامل التخثر لمرضى الهيموفيليا في مستشفيات وزارة الصحة لمدة  12شهر.
توفير االدوية الخاصة بتقليل مستوى الحديد المتكدس في جسم مرضى الثالسيميا للمحافظة على صحتهم.
تقليل التحويالت الطبية للمرضى التي تكلف الوزارة مبالغ مالية كبيرة تقدر ب 5مليون شيكل سنويا.
تقليل حدوث مضاعفات صحية ومعدل الوفيات لمرضى الهيموفيليا والثالسيميا نتيجة تلقيهم العالج في الوقت
المناسب وبشكل مستمر.

• تخفيف االعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة ومحاولة استغاللها في مجاالت خدماتية اخرى لصالح المرضى والمواطنين.

النتائج المتوقعة

•
•
•
•
•

انخفاض معدل حدوث المضاعفات لمرضى الهيموفيليا والثالسيميا نتيجة حصولهم على العالج والدواء في الوقت المناسب.
قصر فترة المكوث للمرضى داخل المستشفى للعالج نتيجة تلقيهم الخدمة الصحية والعالج في الوقت المناسب.
تقليل في معدل الوفيات لدي مرضى الدم ( الثالسيميا والهيموفيليا) في مستشفيات وزارة الصحة-قطاع غزة.
ازدياد مستوى الرضى لدى مرضى الهيموفيليا والثالسيميا في قطاع غزة نتيجة تقديم الخدمة الصحية العالجية لهم في الوقت
المناسب .
ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مستشفيات وزارة الصحة قطاع غزة للحفاظ على حياتهم
المرحلة

الجدول الزمني

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

التحضير

لمراحل تنفيذ

المشروع الرئيسية

المدة الزمنية باألشهر

التنفيذ
التقييم واإلغالق

االحتياجات الضرورية من االدوية لمرضى الدم (الهيموفيليا والثالسيميا)
في مستشفيات وزارة الصحة-قطاع غزة

الموازنة التقديرية
بالدوالر

االحتياجات الضرورية من االدوية لمرضى الهيموفيليا في مستشفيات وزارة الصحة-قطاع غزة
Quantity
Total Cost $

Unit Price $

49,595

109

455

435,240

93

4680

Unit

Dosage
Form

VIAL

Vial

Factor IX 500 I.U./

VIAL

Vial

2 Factor VIII 500 I.U

Needs/year

484,835
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Item Name

No.
1

)Total Cost for Hemophilia ( $

االحتياجات الضرورية من االدوية لمرضى الثالسيميا في مستشفيات وزارة الصحة-قطاع غزة
Quantity
Total Cost $

Unit Price $

Unit
Needs/year

آلية المتابعة
والتقييم

المرفقات
اإلعداد
جهات االتصال

•
•
•
•

Dosage
Form

Item Name

No.

48,100

1850

26

1 Deferasirox 250 mg Tablet THOUSAND

147,680

2840

52

2 Deferasirox 500 mg Tablet THOUSAND

220,350

5.65

39,000

SINGLE

Vial

Deferroxamine 500
)mg (mesylate

3

416,130

)Total Cost for Thalassemia ($

900,965

)Total Cost for all ($

تقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة
تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص االستالم لألدوية وكفاءتها في العمل
تقرير حول االدوية التي تم استالمها.
التقرير الختامي للمشروع.

• جدول يوضح توزيع مرضى الهيموفيليا في مستشفيات و ازرة الصحة-قطاع غزة.

• جدول يوضح توزيع مرضى الثالسيميا في مستشفيات وزارة الصحة -قطاع غزة.
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
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المرفقات
جدول يوضح توزيع مرضى الهيموفيليا في مستشفيات وزارة الصحة
Name of Hospital

No. of
No. of
Adult
Pediatrics
Hemophilia Hemophilia
(A)
(A)
EGH
26
14
Rantissy
26
Shifa
46
Total number of Hemophilia in MoH

No. of
Adult
Hemophilia
(B)
3
11

No. of
Pediatrics
Hemophilia
(B)
4
4
-

Total number of
Hemophilia/Hospital

47
30
57
134

جدول يوضح توزيع مرضى الثالسيميا في مستشفيات وزارة الصحة
Name of Hospital

No. of Adult p
thalassemia
EGH
78
Rantissy
Shifa
126
Total number of thalassemia in MoH

No. of Pediatrics
thalassemia
30
63
-

6  من5 الصفحة

Total number of
thalassemia /Hospital
108
63
126
297
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