
االهداف الفرعية في
البرنامج

المؤشرالمسؤولة الجهة2014 المتوقعه النتائجالتقديرية التكلفةالموارد المطلوبةالنشاط

مواد ,، اجهزة 3اطباء اسنان عدد 
تخفيض نسبة تسوس االطفال40,000اسنان ، حملة توعية حول االسنان 

وحدة صحة الفم واالسنان، التثقيف 
الصحي

نسبة تسوس االسنان عند االطفال

تدريب ومشرفين، واجهزة،, مدربين 

20,000

اكتشاف االضرابات النفسية الشائعة في 
عدات الرعاية االولية، نقص في عدد 
التحويالت الى مراكز الصحة النفسية

وحدة الصحة النفسية، االدارة العامة 
للرعاية والصحة العامة

زيادة اكتشاف االمراض النفسية في الرعاية الولية، 
نقص عدد مراجعين الرعاية االولية بنسبة قد تصل 

%30الى 

مدربين، مواد تدريبية و مشرفين
عدد الحاالت المزمنةوحدة الصحة النفسيةالبروتوكوالت جاهزة ومطبقة20,000

عدد التدريباتادارة صحة المرأةالسجالت والتقارير محدثة200,000ادوات لتنظيم االسرة+ اجهزة 

حمالت /مواد و انشطة تثقيفية، 
توعية صحية في مجال الصحة 

2187,000االنجابية عدد 

برامج صحة انجابية مطبقة، تعزيز 
السلوكيات الصحية في مجال الصحة 

االنجابية

 دائرة صحة المجتمع، دائرة 
التمريض، ادارة صحة وتنمية المراة و 

UNFPA/دائرة التثقيف الصحي

عدد الكوادر الصحية المدربة على برامج الصحة 
عدد النشاطات التثقيفية المطبقة .     االنجابية

على مستوى المجتمع المحلي
تعيين اخصائي تغذية موازين 
ومقياس االرتفاع وطاوالت قياس 
طول األطفال ومكاتب وخزائن 

72,000ومطبوعات

 مديرية 13الخدمات التغذوية تقدم في 
صحة وبكفاءة عالية

دائرة التغذية ومديريات الصحة
اعداد المرضى الذين يتلقون خدمات تغذوية 

.والتقارير المتعلقة بذلك

موازين ومقياس االرتفاع وطاوالت 
قياس طول األطفال ومكاتب وخزائن 

130,000ومطبوعات وتدريب ومراقبة

 سنوات يتم 5جميع األطفال األقل من 
مراقبة نموهم

دائرة التغذية ودائرة صحة المجتمع 
ودائرة التمريض ومديريات الصحة

انخفاض معدل انتشار قصر القامة ونقص الوزن 
%20والهزال بحوالي 

موازين ومقياس االرتفاع وطاوالت 
قياس طول األطفال ومكاتب وخزائن 

130,000ومطبوعات وتدريب ومراقبة

قياس جميع طالب المدارس المستهدفين 
في الخدمات الصحية قياسات جسمية 

وتحويل الحاالت الملحة

دائرة التغذية ودائرة الصحة المدرسية 
ومديريات الصحة

انخفاض معدل انتشار قصر القامة ونقص الوزن 
%20والهزال وزيادة الوزن والسمنة  بحوالي 

توفير مواد مخبرية دون انقطاعها
20,000

انجاز عمل الفحوصات السنوية كالمعتاد مختبر الصحة العامة المركزي بالتعاون مع المستودعاتانجاز كافة الفحوصات المطلوبة

.عدد الكوادر الصحية المدربةبروتوكوالت مطبقة ومعمول بها100,000تدريب على بروتوكوالت
مواد اعالمية، حمالت /طباعة/نشرات
30,000توعية

عدد النشاطات التثقيفيةتقليل نسبة المراضة و المضاعفات

 قاعدة بيانات ترصد حاالت االمراض  %100عملية رصد كاملة وشاملة لالمراض 50,000بناء قاعدة بيانات

العمل على تطبيق استراتيجية دمج الصحة النفسية في الرعاية األولية و التي 
تنص على الدورالرئيس والفعال لعيادات الرعاية األولية في الكشف المبكر و 

مثل االكتئاب  )الوقاية و التثقيف للحاالت التي تعاني مشاكل في الصحة النفسية
(و القلق

خدمات رعاية صحية أولية ذات جودة وتعزيز أنماط الحياة الصحية: البرنامج األول
خدمات الرعاية الصحية االولية وتعزيز انماط الحياة الصحية: البرنامج الفرعي االول

 دائرة االمراض غير السارية بالتعاون 
مع دائرة التثقيف الصحي

استدامة تقديم : الهدف االول
خدمات الرعاية االولية والصحة 
العامة حسب رزمة الخدمات 

 )المعتمدة للرعاية الصحية االولية 
Essential Package of 

services)

استدامة الخدمات  الوقائية للصحة السنية وحمالت التوعيه بهذا الخصوص

تعزيز انماط الحياة : الهدف الثاني
الصحية من خالل السياسات 
الوطنية والحمالت التثقيفية

االستمرار في دعم و تعزيز جودة خدمات الصحة االنجابية

مراقبة نمو طالب المدارس

مراقبة نمو األطفال األقل من خمس سنوات والتدريب على منحنيات النمو الجديدة

االستمرار في تدريب الطواقم الصحية في مجال العناية بمرضى االمراض المزمنة 
  و تحسين نظام الرصد لالمراض المزمنةPEN Approachوفقا لنظام 

 عيادات تغذوية وتدريب كادرها على تقديم الخدمات التغذوية لجميع 9انشاء 
.المرضى

/  طباعة سجالت/  تحديث السجالت والتقارير الخاصة لصحة االم والطفل
تدريب الكوادر

االستمرار في عمل الفحوصات المخبرية الطبية والبيئية للمختبر المركزي 

تجهيز البروتوكوالت والسياسات الخاصة بدمج خدمات الصحة النفسية في ارعاية 
االولية وتدريب االطباء والممرضين وتحسين نظام الكشف المبكر

دولة فلسطين
وزارة الصحة

االدارة العامة للسياسات و التخطيط الصحي
2016-2014و فق الخطة االستراتيجية الوطنية للصحة :2014الخطة التنفيذية 



حمالت توعية عن سرطان الثدي و الصحة االنجابية و خفض معدل وفيات االمهات
مواد تثقيفية صحية من ,مطبوعات 

عدد حمالت التوعية المنفذةاالدارة العامة لصحة و تنمية المرأة4حمالت توعية وطنية عدد 30,000خالل االعالم

مواد تثقيفية صحية من ,مطبوعات 
300,000خالل االعالم

عدد حمالت التوعية المنفذةدائرة التثقيف الصحي3حمالت توعية وطنية عدد 

مواد تدريبية ومدربين، كوادر واجهزة
20,000

تطبيق السياسات الداعمة ل تعزيز انماط 
الحياة الصحية وكسب تاييد اصحاب 

القرار في الموسسات ذات العالقة
دائرة التثقيف الصحي

نسبة االنخفاض في السمنة وزيادة الوزن في 
نسبة ,نسبة انتشار ظاهرة التدخين ,المجتمع 

.ممارسة الرياضة في المجتمع 

نسبة االصابات الناتجة عن الحوادث انخفضتدائرة التثقيف الصحي بالتعاون مع االدارات ذات العالقةاالتقليل من الحوادث40,000مواد تثقيفية صحية

معدات واجهزة، كوادر وخبرة تقنية
30,000

الفحوصات الجينية متوفرة في مختبر 
الصحة العامة

عدد الفحوصات الجينيةمختبر الصحة العامة المركزي

مواد وأدوات وأجهزة مخبرية وتدريب 
200,000ورقابة

رفع كفاءة تدعيم الطحين وأيدنه ملح 
الطعام وضبط السوق فيما يخص إضافة 

المعادن والفيتامينات الى الغذاء

دائرة التغذية ومختبر الصحة العامة 
المركزي ودائرة صحة البيئة

كفاءة تدعيم الطحين وأيدنه ملح الطعام بحوالي 
من المواد الغذائية المضاف % 30 وتسجيل 50%

لها المعادن والفيتامينات
مواد تثقيفية وورشات عمل مع 

200,000المجتمع وحمالت إعالمية
رفع الوعي التغذوي والصحي حول االثار 

المترتية على السمنة وزيادة الوزن
دائرة التغذية ودائرة االمراض المزمنة

خفض معدل انتشار السمنة وزيادة الوزن بحوالي 
20%

اعداد خطط واستراتيجيات وطالق 
20,000أنظمة وتعليمات

برنامج االمن الغذائي الوطني مفعل 
ويحتوي على جزئية الصحة وهي 

استعمال الغذاء واالستفادة من الغذاء
دائرة التغذية ودائرة صحة البيئة

مؤشرات االمن الغذائي الوطني تشمل المؤشرات 
الصحة مثل استعمال الغذاء واالستفادة من الغذاء

اطالق برنامج العيادات صديقة الطفل

100,000

رفع الوعي التغذوي والصحي حول أهمية 
الرضاعة الطبيعة وتجنب الحاالت 

المرضية الناتنجة عن استخدام الرضاعة 
الصناعية

دائرة التغذية ودائرة صحة المجتمع 
ودائرة التمريض ومديريات الصحة

%30رفع معدل الرضاعة الطبيعة المطلقة بنسبة 

انشاء نشرات توعوية لمراقبة االغدية 
10,000ودور المختبر بها وكذلك اشهار 

 دور المختبر اكثر وضوحا للمواطنين 
والعاملين الصحيين

مختبر الصحة العامة المركزي ودائرة 
التثقيف الصحي

رفع واشهار دور المختبر للمواطنين بزيادة توعية 
50% 

استكمال تجهيز وتشغيل عيادة دورا كعيادة صحية صديقة ل الشباب 
توفير المعدات اللزمة /تعيين كوادر 

والتقارير
30,000

انخفاض في معدل المشاكل الصحية في 
فئة الشباب في جنوب الخليل

دائرة /مديرية صحة جنوب الخليل
UNFPA/التثقيف الصحي 

نسبة االصابة باالمراض والمشاكل الصحيةفي 
جنوب الخليل انخفضت

مواد تثقيفية صحية من ,مطبوعات 
خالل االعالم

20,000
تطبيق السياسات الداعمة ل تعزيز انماط 

الحياة الصحية وكسب تاييد اصحاب 
القرار في الموسسات ذات العالقة

دائرة التثقيف الصحي
نسبة السلوكيات الصحية المرتبطة بانماط الحياة 

الصحية

 معدات وأدوات و اجهزة تصوير 
وافالم ، حملة توعية حول الوقاية من 

مواد تثقيفية صحية )سرطان الثدي 
(واعالمية 

30,000

تحسين صحة المراة عن طريق االكتشاف 
المبكر لسرطان الثدي

دائرة صحة المجتمع، دائرة التمريض، 
UNFPA/ادارة صحة وتنمية المراة

عدد الحاالت الجديدة من السيدات المصابات 
بمرض السرطان

خبرات تقنية
30,000

البروتوكوالت جاهزة ومطبقة
دائرة الصحة المدرسية، الرعاية 

الصحية االولية
البروتوكوالت جاهزة

80,000مواد تدريبية ومدربين
تحسين الكشف المبكر عن االعاقات 

واالمراض المزمنة
دائرة الصحة المدرسية، االمراض 

المزمنة
عدد الكوادر المدربة

تدريب الكوادر الطبية على برامج الكشف المبكر عن االعاقات واالمراض المزمنه 
وصعوبات التعلم

تطوير بروتوكوالت الكشف المبكر بحيث تشمل صعوبات التعلم واالعاقات العقلية 
والجسدية واالمراض المزمنه التي لم يشملها البروكوالت الحالية

تفعيل برنامج االمن الغذائي الوطني

تعزيز ودعم الدور المجتمعي للمختبر المركزي في ضبط جودة وصحة منتجات 
الماء والغذاء والدواء والعينات المختلفة

حمالت توعية/الوقاية من الحوادث واالصابات 

دعم وتعزيز برامج الوقاية من مرض سرطان الثدي لدى السيدات

تعزيز الشراكة والتعاون مابين اللجان الوطنية المختلفة والتي تهتم بالتثقيف 
والتعزيز الصحي وايجاد اليات تنسيق فعالة لدعم التعاون مابين البرامج المختلفة 
باتجاه تعزيز انماط الحياة الصحية في المجتمع وغيرها من الجهات ذات العالقة

العمل على تخفيض نسبة السمنة وزيادة الوزن بين البالغين من خالل الحمالت 
التثقيفية

التدخين والتغذية وصحة )حمالت توعية مجتمعية حول انماط الحياة الصحية 
(المراهقين

تعزيز انماط الحياة : الهدف الثاني
الصحية من خالل السياسات 
الوطنية والحمالت التثقيفية

تطوير برامج الفحص الجيني وتوفير المعدات الالزمه لذلك

تدعيم الطحين وأيدنه ملح الطعام وتدعيم الحليب والبسكوت المخصصة لطالب 
.المدارس ومراقبة إضافة المعادن والفيتامينات الى األغذية

تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية

تعزيز برامج الكشف: الهدف الثالث
المبكر والرصد الصحي

تعيين كوادر وتوفير االجهزة والمواد الداعمة,تدريب الطواقم ذات العالقة المختلفة



تعيينن اخصائي تغذية موازين 
ومقياس االرتفاع وطاوالت قياس 
طول األطفال ومكاتب وخزائن 

300,000ومطبوعات

اتخاذ القرارات التغذوية المناسبة بناء على 
توفير البيانات التغذوية الصحيحة

دائرة التغذية ودائرة صحة المجتمع 
ودائرة التمريض ودائرة االمراض 
المزمنة ودائرة الصحة المدرسية 

ومديريات الصحة

تقرير الرصد التغذوي السنوي يشمل جميع البيانات 
الجديدة ويشمل األطفال األقل من خمس سنوات 
وكبار السن والنساء غير المتزوجات والبالغين 

وطالب الجامعات
العمل على اعتماد :الهدف الرابع

خبرات تقنية، مواد تدريبية ومدربين.منهج صحة االسرة وتطبيق
300,000

بروتوكوالت تطبيق المنهج جاهزة و قابله 
للتطبيق

دائرة التمريض، صحة المجتمع، دائرة 
االمراض المزمنة

البروتوكوالت جاهزة

التدريب على تطبيق المعايير، متابعة 
150,000وتقييم، وأجهزة وأدوات ومواد مكتبية

رفع جودة الخدمات المقدمة في الرعاية 
الصحية األولية والصحة العامة

لجنة الجودة في اإلدارة العامة للرعاية 
الصحية األولية والصحة العامة و 

دائرة تخطيط الجودة

نظام الجودة يعمل بفاعلية في المديريات الثالث 
 ، نسبة الرضى حول جودة 2014بنهاية العام 

2014في نهاية العام  %  80الخدمات تزيد عن 

متابعة ما يلزم لالعتماد
5,000

اانهاء متطلبات االعتماد والحصول على 
 للفحوصات الطبية 15189االيزو 

للمختبر المركزي

لجنة الجودة في اإلدارة العامة للرعاية 
الصحية األولية والصحة العامة و 

دائرة تخطيط الجودة

المختبر معتمد وحاصل على شهادة اإلعتماد 
2014 في نهاية 15189الدولي آيزو 

متابعة ما يلزم لالعتماد
5,000

اانهاء متطلبات االعتماد والحصول على 
 للفحوصات الطبية 15189االيزو 

للمختبر المركزي

 مختبر الصحة العامة، دائرة تخطيط 
الجودة

المختبر معتمد حسب االصول

إجتماعات وورش عمل وطباعة
20,000

تحسين وتطوير األداء الفني والجودة في 
المختبرات الطبية

دارة المختبرات  دائرة تخطيط الجودة وا 
وبنوك الدم

من الفحوصات  % 90طرق العمل اللمعيارية ل 
جاهزة ومطبقة في كافة المختبرات وبنوك الدم في 

2014نهاية العام 
تعزيز التكامل في: الهدف السادس

الخدمات المقدمة والتنسيق بين
مختلف مقدمي الخدمات وتحسين

الفاعلية

10,000اجتماعات وخبرات تقنية
التكامل في خدمات الرعايه على المستوى 

الوطني
االدارة العامة للتخطيط، االدارة العامة 

للرعاية االولية
الخطة جاهزة وقابله للتطبيق

العيادة مجهزة وفاعلةوحدة صحة الفم واالسنانايصال خدمات الصحة السنية الكبر عدد من المواطنين30,000(7)اجهزة عيادات االسنان عدد 

ايصال الخدمات لصحة السنية الكبر عدد من المواطنين6100,000اطباء اسنان عدد 
وحدة صحة الفم واالسنان، الرعاية 

العيادات مجهزة وفاعلةالصحية االولية

3,250,000موارد مالية و بشرية

2,000,000موارد مالية و بشرية

600,000موارد مالية و بشرية

2,000,000موارد مالية و بشرية

االنتهاء من تاثيث القسم المعني 72,000تاثيث المختبر وتوفير ما يلزم

وزارة الصحة ، الرعاية االولية 
والمختبر المركزي  االنتهاء من تاثيث 

القسم

وحدة صحة الفم واالسناناستدامة البرنامج المجوسب لعيادات االسنان5,000(6)اجهزة كمبيوتر عدد 

ايصال الخدمات الصحية االساسية الكبر 
عدد من المواطنين وخاصة في المناطق 
المصنفة ج و االغوار و المناطق النائية

االدارة العامة للرعاية الصحة االولية، 
دائرة الهندسة و دائرة هندسة االجهزة 

الطبية
تشغيل العيادات

بناء عيادة - بناء عيادة ام الشرايط، رام اهلل- الخليل. بناء عيادة السموع، ج
المغير وعانين، جنين

بناء عيادة تياسير، ترميم عيادة زبيدات، + اضافة طابق لمديرية صحة طوباس
اريحا

استكمال تشغيل: الهدف االول
وتفعيل نظام صحي محوسب

لخدمات الرعاية الصحية االولية

تزويد اجهزة كمبيوتر لعيادات االسنان الجديدة

تقوية برنامج الرصد التغذوي وتوسيعة ليشمل األطفال األقل من خمس سنوات 
وكبار السن والنساء غير المتزوجات والبالغين وطالب الجامعات

(عيادة اسنان يطا )تطوير عيادات االسنان 

اعداد وتطوير خطة التغطية الوطنية لخدمات الرعاية الصحية االولية بمشاركة
كافة مقدمي خمات الرعاية االولية

تعزيز برامج الكشف: الهدف الثالث
المبكر والرصد الصحي

تاثيث مختبر الجينات الجديد للبدء في عمل فحوصات جديدة

- الحاوز، بناء عيادة كفر اللبد، ارتاح: الخليل- بيت لحم - بناء عيادة ارطاس 
سلفيت، بناء عيادات بيت أوال - طولكرم، بناء مراكز صحية سرطة، فرخة، رافات 

نابلس-شمال الخليل و بناء عيادة جوريش- وسعير 
-(II)وام الداية  (III)نابلس، الكرنتينا -رأس العين :  بناء عيادات صحية في

القدس-حلحول، عيادة بير نباال وعناتا- الخليل، عيادة امومة و طواريء 

تطبيق معايير الجودة للرعاية الصحية االلولية والصحة العامة المعتمدة وانشاء 
نظام للرقابة واالشراف والتقييم

 الموحدة لكافة المختبرات وبنوك الدمSOPsتحضير طرق العمل المعيارية 

العمل على االعتماد الوطني للمختبر المركزي للفحوصات الطبية

 نابلس عدد 1 سلفيت عدد 1قلقيلية عدد(2شمال الخليل عدد  )فتح عيادات اسنان
(1 رام اهلل  والبيرة عدد 1

 لمختبر من مختبرات الرعاية األولية15189العمل على إعتماد اآليزو 

طباعة /   تدريب جميع االطباء والممرضيين/ عمل سياسات وبروتوكوالت
البروتوكوالت

بناء نظام فعال : الهدف الخامس
لجودة خدمات الرعاية الصحية 

االولية

تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية االولية: لبرنامج الفرعي الثاني
تطوير البنى التحية :الهدف األول

المالئمة

تشغيل وتفعيل نظام صحي محوسب لخدمات الرعاية االولية: البرنامج الفرعي الثالث



انتهاء الربط االلكتروني 10,000متابعة مع دائرة البرمجة بالوزارة
المختبر المركزي وصحة البيئة ودائرة 

 انتهاء الربط االلكتروني البرمجة

توسعة البرنامج المحوسبFlagship100,000مشروع 
USAIDوحدة الهندسة والحاسوب، 

11,096,000المجموع

نسبة التنفيذاالدارة العامة لصحة و تنمية المرأةتنفيذ البرنامج150,000موارد مالية و بشرية
عدد البروتوكولت المنجزةادارة المستشفياتتجهيز البروتوكولت30,000

اجهزة طبية ومعدات ولوازم،كوادر 
عدد المستشفيات الجاهزة للفرزادارة المستشفياتجاهزية المستشفيات للفرز100,000بشرية

:نظام الحوافز

توفير تجهيزات ومعدات واالدوات 
الالزمة وتدريب الكوادر وعمل دراسة 

500,000.تقييم
%.50المبادرة طبقت بمراحلها بنسبة 

ادارة المستشفيات، دائرة تخطيط 
.(WHO)الجودة 

 %70تطبيق المعايير في المبادرة بنسبة تفوق 

توفير المواد واالجهزة والمعدات 
المطلوبة لهذا الهدف وتدريب الكوادر 
500,000.المستمر على وسائل ضبط العدوى

كوادر مدربة جيدا، والمواد والمعدات 
مؤمنة للمستشفيات بشكل دائم ومستمر 

.ودوري

ادارة المستشفيات ، التوريدات، 
.المستودعات المركزية

العدوى قلت نسبتها في المستشفيات بشكل كبير 
%.95 - 90بنسبة 

تكملة تجهيز المستشفيات باالجهزة 
.المطلوبة وتدريب الكوادر

500,000

اقسام المناظير تم تجهيزها باالجهزة 
.والمعدات المطلوبة والكوادر دربت عليها

AISPOادارة المستشفيات ، 
وجود اطباء مدربين بشكل جيد على جراحة 

.المناظير وتحسين ادائهم

اجهزة ومعدات خاصة بالخدمة 
150,000الفندقية

تحسين مستوى الخدمات المقدمة
ادارة المستشفيات، الشئون االدارية، 

المستودعات المركزية
مستوى رضا المريض

تعيينن اخصائي تغذية موازين 
ومقياس االرتفاع وطاوالت قياس 
طول األطفال ومكاتب وخزائن 
ومطبوعات وتدريب واعداد 

بروتوكوالت خدمات الغذاء والغذية 
في المستشفيات

60,000
تقديم خدمات غذائية تغذوية بناءا على 

أسس علمية صحيحة في جميع 
المستشفيات الحكومية

دائرة التغذية اإلدارة العامة للمستشفيات
أعاد المرضى الذين تلقوا خدمات تغذوية في 

المستشفيات الحكومية

تطبيق مبادرة سالمة المريض في كافة المستشفيات الحكومية 
التدريب على معايير سالمة المريض 

وآليات المتابعة والتقييم
120,000

تطبيق المعايير األساسية لمبادرة سالمة 
 مستشفى حكومي13المريض في 

دارة المستشفيات دائرة تخطيط الجودة وا 
 % 100المعايير األساسية العشرين مطبقة بنسبة 

2014في المستشفيات في نهاية العام 

تفعيل برنامج الخدمات الغذائية والتغذوية في المستشفيات

وزارة الصحة ، ادارة المستشفيات 12,000,000

استكمال تفعيل برنامج الفرز للطوارىء في كافة المستشفيات

تنمية وتطوير قدرات لجان ضبط العدوى في المستشفيات وتحسين االداء في 
.المستشفيات بما يتعلق بضبط العدوى ومكافحتها

 نظام الحوافز مطبق

برنامج خفض وفيات االمهات في سن االنجاب استدامة تقديم: الهدف االول
الخدمات الصحية الثانية والثالثية
في المستشفيات بكفاءة وجودة

وتشمل)عالية 
(الطوارىء،العيادات،واالقامة

توسعة وتفعيل النظام المحوسب في مديريات طوباس،بيت جاال، اريحا، جنين

استكمال تشغيل: الهدف االول
وتفعيل نظام صحي محوسب

لخدمات الرعاية الصحية االولية

تنفيذ وتطبيق مشروع دعم جراحة المناظير في المستشفيات الحكومية بالتعاون مع 
AISPOبيت جاال وجنين واريحا.  االيطالية في م.

وضع بروتوكوالت للطوارىء في المستشفيات

ربط نتائج عينات المختبر المركزي مع دائرة صحة البيئة الكترونيا 

زيادة الكوادر العاملة في العيادات
زيادة ساعات العمل في العيادات الخارجية

دعم وتحسين الخدمات الفندقية في المستشفيات وتشمل خدمات التغذية للمرضى 
.(...البيئة المالئمة النظافة والتهوية والمرافق العامة ). المقيييمين

تحسين اليات الحجز والمواعيد
تطبيق مبادرة مستشفيات صديقة سالمة المريض في كافة المستشفيات الحكومية

يشمل العمل في العيادات والعمليات
تخفيض قوائم النتظار للعمليات والعيادات

موارد مالية و بشرية

خدمات صحية ثانية وثالثية ذات جودة عالية: البرنامج الفرعي االول
خدمات صحية ثانية وثالثية ذات جودة: البرنامج الثاني



20,000تدريب وتقييم

تطبيق معايير المبادرة في المستشفيات 
الثالث

دائرة تخطيط الجودة و دائرة التغذية
حصول المستشفيات الثالث على اإلعتماد المحلي 

والدولي

60,000التديب على تطبيق نظام اآليزو والمتابعة واتقييم

 من مختبرت المستشفيات 3تطوير جودة 
15189حسب مواصفة اآليزو 

دائرة تخطيط الجودة ولجنة التنسيق 
مع المواصفات

 من المختبرات 3 مطبق في 15189نظام اآليزو 
المرشحة وحاصلة على شهادة اإلعتماد في نهاية 

2014العام 

20,000إجتماعات وورش عمل وطباعة

تحسين وتطوير األداء الفني والجودة في 
المختبرات الطبية

دارة المختبرات  دائرة تخطيط الجودة وا 
وبنوك الدم

من الفحوصات  % 90طرق العمل اللمعيارية ل 
جاهزة ومطبقة في كافة المختبرات وبنوك الدم في 

2014نهاية العام 

اخصائيين  في جراحة الوجه والفكين

40,000

تخفيض التحويالت العالجية 
الجراحيةللوجهه والفكين

ادارة المستشفيات، وحدة صحة الفم 
الكوادر الجديدة المعينةواالسنان

وجود تعاون وتنسيق بين مقدمي الخدمات30,000موارد مالية
، -ادارة المستشفيات- وزارة الصحة

الطب الخاص
عدد الورشات والمؤتمرات

خبرات تقنية، اجتماعات، دعم من 
كافة الشركاء واصحاب القرار

10,000
التكامل في خدمات المستشفيات على 

المستوى الوطني
االدارة العامة للتخطيط، اادارة 

المستشفيات
الخطة جاهزة وقابله للتطبيق

مع  (جاري العمل) MRIانشاء قسم  - 
التجهيز

2,300,000موارد مالية

400,000موارد ماليةبناء يشمل الغسيل والعيادات الخارجية - 

تركيب بورسالن على الجدران في االقسام  - 
القديمة

100,000موارد مالية

2,000,000موارد ماليةبناء قسم طوارئ - 

1,000,000موارد ماليةبناء قسم العيادات - 

3,500,000موارد ماليةبناية جديدة من ثالث طوابق

500,000موارد ماليةبناء جسر ربط بين البحريني و الطواريء

700,000موارد ماليةبناء سكن ومستودعات - قلقيلية. م

100,000موارد ماليةبناء جدار حول المستشفى - 

توسعة للمستشفى يشمل قسم اشعة و اربع 
عيادات خارجية

500,000موارد مالية

60,000موارد مالية  تركيب مصعد اضافي

150,000موارد مالية(جاري العمل)- ترميم قسم  االورام - 

150,000موارد ماليةتوسيع قسم الكلى - 

500,000موارد ماليةترميم اقسام االمومة، الجراحة

80,000موارد ماليةاعادة تاهيل قسم الطوارئ - 

500,000موارد ماليةتجهيزات طبية لالقسام بعد الترميم - اريحا. م

استكمال بناء طابق جديد للعمليات وعناية  - 
مكثفة مع الجهيزات

2,000,000موارد مالية
استكمال البناء والتجهيزات والترميم

تعزيز التكامل في : الهدف الثاني
الخدمات المقدمة والتنسيق بين 
مختلف مقدمي الخدمات وتحسين 

الفاعلية

تطوير البنى التحية  :الهدف األول
المالئمة

ادارة المستشفيات، الهندسة، التوريدات
تحين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا 

المريض

سلفيت. م

 مستشفيات حكومية9تطبيق معايير مبادرة مستشفى صديق الطفل في 

عالية. م

جنين. م

بيت جاال. م

مجمع فلسطين الطبي

رفيديا. م

توسيع الخدمات العالجية  الجراحية للصحة السنية في مستشفى الخليل 
ومستشفى جنين,

تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية الثانوية والثالثية: لبرنامج الفرعي الثاني

ورشات عمل ومؤتمرات

تطوير واعداد خطة التغطية الوطنية للمستشفيات

استدامة تقديم: الهدف االول
الخدمات الصحية الثانية والثالثية
في المستشفيات بكفاءة وجودة

وتشمل)عالية 
(الطوارىء،العيادات،واالقامة

 الموحدة لكافة المختبرات وبنوك الدمSOPsتحضير طرق العمل المعيارية 

 للمختبرات الطبية15189تطبيق نظام اآليزو 



بناء بناية جديدة من ثمانية طوابق 
(8X1500sqM)  يشمل عيادات خارجية و

الميزانية التقديرية للمشروع كامال )طواريء 

موارد مالية
4,000,000

200,000موارد ماليةترميم قسم المختير - 

اعادة التقسيم  )ترميم الطابق االرضي  - 
اليجاد قاعة طعام جديدة ومخازن واستغالل 

(جاري العمل  )(الساحة الخارجية 

موارد مالية

200,000

200,000موارد ماليةتاهيل قسم الوالدة واستخدامه للتعقيم - 

استكمال ترميم باقي المباني بعد ترميم  - بيت لحم. م
بعض المباني من قبل االتحاد االوروبي 

وصيانة البئر الرئيسي للمياه

موارد مالية
2,000,000

جاري  )تركيب مصعد بدال من القديم      -
(العمل 

60,000موارد مالية

1,200,000موارد مالية مع التجهيزاتCCUانشاء وحدة      -

400,000موارد ماليةترميم السكنات ومستودع الصيدلية     -

500,000موارد ماليةاستكمال  تجيز الطابق الجديد -

3,000,000موارد مالية(جاري العمل )بناء قسم اشعة وعيادات  - 

5,000,000موارد ماليةبناء مستشفى حلحولحلحول. م

5,000,000موارد ماليةبناء مستشفى دورادورا. م

1,000,000موارد ماليةبدء العملطوباس

1,500,000.تحويل بناء وترميم
500,000اجهزة جديدة وحديثة
100,000تدريب قوى بشرية

توفير االجهزة واللوازم والتدريب 
للكوادر في المستشفيات المذكورة

HISادارة المستشفيات، الحاسوب، HISاستكمال تطبيق 200,000
تحسين االداء، دقة البيانات والمعلومات وترشيد 

التكاليف

المجموع
53,890,000

استيعاب عدد اكبر من المرضى والتعامل معهم 
.بفعالية اكثر

استكمال البناء والتجهيزات والترميم

استكمال تشغيل: الهدف األول
وتفعيل نظام صحي محوسب
لخدمات الرعاية الصحية الثانية

والثالثية

يطا. م

تطوير البنى التحية  :الهدف األول
المالئمة

ادارة المستشفيات، الهندسة، التوريدات
تحين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا 

المريض

طولكرم. م

عالية. م

م الوطني

.سلفيت. طوباس، م. جنين، م. اريحا، م. بيت جاال، م.  في مHISتطبيق نظام 

اقسام حديثة ومتطورة للطوارىء مجهزة 
باجهزة متطورة وكفاءات عالية من 

.الكوادر
ادارة المستشفيات، الهندسة، التوريدات

المجموع

بناء وترميم وتحديث وتطوير اقسام الطوارىء

تعزيز المهام الرقابية والتخطيطة والتطوير المؤسساتي وتنمية الموارد البشرية: البرنامج الفرعي االول

البرنامج االداري والحوكمة الصحية: البرنامج الثالث

تشغيل وتفعيل نظام صحي محوسب لخدمات الرعاية الصحية الثانية والثالثية: البرنامج الفرعي الثالث



اعتماد و تطبيق منهجية نظام المتابة والتقييم في الوزارة 

7,000

اعتماد وتطبيق المنهجيةمنهجية معتمدة للمتابعة والتقييم

عدد التقارير الدوريةتقارير دورية10,000متابعة دورية ربعية للخطط التشغيلية في الوزارة
المراجعه جاهزة2014مراجعة لالستراتيجية مع نهاية العام 7,000مراجعة سنوية لالستراتيجية الصحية الوطنية

تطوير خطة التغطية 
االولية والثانوية )الصحية 
(والثالثية

خبرات تقنية، دعم من كافة الشركاء 
االدارة العامة للتخطيط والسياسات الخطة الوطنية للتغطية الصحيةواصحاب القرار

الخطة جاهزة

تقييم دوري للمختبرات وبنوك 
الدم واالجهزة والكادر العمل 

موارد ماليةفيها
5,000

غدد الزيارات الميدانية المنتظمة وحدة المختبرات وبنوك الدماستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية

ايجاد اليات لتقييم المواد 
والمستهلكات المخبرية

متخصصين في تققيم المواد 
والمستهلكات المخبرية

10,000
نسبة االلتزام  باالليات المتبعة لدى الوحدةوحدة المختبرات وبنوك الدموجود الية التقييم وااللتزام بها

ايجاد نظام تسجيل للمواد 
المخبرية من خالل انشاء 

مختبر متخصص العتمادها
مكان واجهزة النشاء 
المختبرالمتخصص

100,000
وحدة المختبرات وبنوك الدموجود نظام تسجيل وضبط االصناف الرديئة المتداولة في السوق 

نسبة تسجيل المواد من قبل الشركات المشاركة 
بالعطاءات  Leanعمل اليات وتطبيق 

Management على 
االجراءات المتبعة بنظام 

 Leanمتخصصين في 
Management5,000

وحدة المختبرات وبنوك الدمتقليل من اجراءات المتبعة بنظام المختبرات وبنوك الدم
تقليل مدة االجراءات المتبعة بنظام المختبرات شراء 

%40الخ بنسبة .....صيانة
انجاز جدول التشكيالت 

500,000موارد بشريةالوظيفية
%100نسبة التعيين الشؤون االدارية بالتعاون مع ديوان الموظفين كادر جديد500تعيين 

تسكين الموظفين حسب 
%100انجاز عملية التسكين بنسبة التسكين جاهز600,000مقابالت- موارد مادية الهيكلية

10,000االشراف على عيادات  طباعة كتيب االنظمة 
وحدة صحة الفم واالسنان20,000والقوانين المنظمة لمهنة طب 

 ورشات عمل توعية مع المدراء العامون 3عقد 
ومسؤولي اإلدارات إلطالعهم على دور التدقيق 

.الداخلي وآلية رفع التقارير المستجدة

 توفير مقرين مجهزين في كل من •
.نابلس وبيت لحم

 توفير سيارتين حركة لتسهيل تنقل •
20,000

15,000عقد ورشات عمل مختلفة مع موظفي اإلدارات 
صدار التقارير  5,000 العمل وفق آلية إعداد وا 
10,000رفع كفاءة موظفي وحدة التدقيق والرقابة

000 15 مدربينتدريب طاقم التعاون الدولي على ادارة و تنسيق المساعدات 
طاقم قادر على تنسيق و ادارة المساعدات

من أنشطة المساعدات هي ضمن الخطة الوطنية%100 وحدة التعاون الدولي

موارد مالية وبشريةتوحيد النماذج والمطبوعات الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم 
5,000

وجود نماذج موحدة لجميع المختبرات 
النماذج موحدةوحدة المختبرات وبنوك الدموبنوك الدم

ربط المستودعات مع المختبرات الطبية ووحدة المختبرات وبنوك الدم 
كمبيوترات ونظام ربط وتدريب على 

15,000النظام
 ربط بينها وسهولة التواصل مع جميع 

نسبة االقسام المربوطة مع المستودعاتوحدة المختبرات وبنوك الدم والحاسوبالمختبرات وبنوك الدم

تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الصحة  :الهدف الثاني

تعزيز التخطيط الصحي والمتابعة والتقييم :الهدف االول

دائرة المتابعة والتقييم

تحقيق فعالية وكفاءة األداء اإلداري والمالي والفني في وزارة الصحة 

 خبرات تقنية، دعم من اصحاب 
القرار

تقوية وتفعيل نظام المتابعة الدورية للخطط والمشاريع واالستراتيجيات الوطنية من خالل االجتماعات والتقارير الدورية

 عدد العمليات المنجزة
 عدد التقارير الصادرة في المواعيد المحددة

دعم وتفعيل عمل وحدة 
الرقابة الداخلية في الوزارة



وحدة صحة الفم واالسنانتنظيم  السوق المحلي10,000موارد بشرية وخبرات تقنية

عقد لقاءات عمل العداد مسودات 
االنظمة وما يترتب عليها من ضيافة 

وقرطاسية
40,000

وجود نظام واضح يضبط العالقة بين 
وزارة الصحة والمؤسسات الصحية 

والعاملين في المجال الصحي

وحدة االجازة و الترخيص و الدوائر و 

النقاابات ذات العالقة

 تقديم مسودة اولية للمهن الصحية

توافر كوادر متفرغه لهذا العمل من 
وحدة االجازة والترخيص ومديريات 

الصحة
10,000

وحدة االجازة و الترخيص و الدوائر و التقييد بانظمة وزارة الصحة

النقاابات ذات العالقة

في اعداد غير الحاصلين % 70 تقليص بنسبة 

على تراخيص من وزارة الصحة
مركز المعلومات الصحية2014التقرير السنوي 7,500موارد بشرية ومالية

مركز المعلومات الصحيةالنماذج مستعملة5,000موارد مالية
مركز المعلومات الصحيةالنماذج محوسبة ومطبقة20,000خبرات تقنية

15,000موارد مالية
الربط االلي بين المستشفيات ومركز 

مركز المعلومات الصحيةالمعلومات
 ورش عمل 6ورشتان عمل رئيسية، 

20,000 فرق عمل3فرعية ، 
معجم البيانات الوطني محدث

مركز المعلومات الصحية

20,000خبرات تقنية
الربط االلي بين وزارة الداخلية ومركز 

مركز المعلومات الصحيةالمعلومات

10,000خبرات تقنية
الكتيب جاهز ومطبق

مركز المعلومات الصحية
مركز المعلومات الصحيةنظام المعلومات الجغرافية محدث5,000خبرات تقنية
مركز المعلومات الصحيةمذكرة التفاهم مطبقة5,000اجتماعات

ضمان كفاية الموارد المالية لتوفيراالدوية األساسية 
60,000,000موارد مالية وبشريةالتي تحتاج لها وزارة الصحة

مستحقات موردي االدوية مسددة بنسبة 
70%

االدارة العامة للشؤون المالية،االدارة 
نسبة تسديد المستحقات لمورديي االدويةالعامة للمستودعات

ضمان استدامة توفر الدواء في وزارة الصحة 
10,000موارد مالية وبشريةبافضل االسعار الممكنة

دائرة مستودعات االدوية ،وحدة %70االدوية االساسية متوفرة بنسبة 
التوريدات

نسبة االصناف غير المتوفرة في المستودعات 
المركزية شهريا

ضمان جودة األدوية المشتراة خالل جميع مراحل 
10,000موارد مالية وبشريةاإلمداد الدوائي

دائرة مستودع االدوية،دائرة الجودة االدوية الموردة مطابقة للمواصفات
نسبة االدوية التي التجتاز فحص الرقابة النوعيةالدوائية

ضمان تخزين األدوية بشكل مالئم ووفق مبادىء 
التخزين الجيد والحد من كميات األدوية منتهية 
الصالحية والتالفة والمفقودة في المستودعات 

موارد مالية وبشريةالمركزية وفي المراكز الصحية

20,000

االدوية منتهية الصالحية والتالفة بنسبة 
من االدوية المصروفة% 5ال تزيد عن 

االدارة العامة للصيدلة ،دائرة 
نسبة االدوية منتهية الصالحية والتالفةمستودعات االدوية

ضمان إيصال األدوية األساسية في الوقت المالئم 
وبالطرق المالئمة الى المراكز الصحية المستخدمة 

فيها

موارد مالية وبشرية
10,000

االدوية المتوفرة في المستودعات المركزية 
%100متوفرة في المراكز الصحية بنسبة 

متوسط عدد االصناف غير المتوفرة في المراكز دائرة مستودعات االدوية
الصحية وهي متوفرة في المستودعات المركزية 

شهريا

ضمان  إستدامة توفر األدوية المخدرة والمؤثرات 
10,000موارد مالية وبشرية.العقلية في القطاع العام والخاص 

%80األدوية متوفرة بنسبة 
دائرة العقاقير الخطرة

نسبة األصناف غير المتوفرة في مستودعات 
األدوية المركزية والوكالء الرسميين للقطاع الخاص 

.

 متابعة العمل على اعداد انظمة للخدمات الصحية التي ال يوجد لها انظمة كما 
هو الحال مع نظام مزاولة مهنة التمريض ، والبصريات ، وكذلك نظام لترخيص 

وادارة المستشفيات الخاصة واالهلية

اجراء مسح ميداني لالفراد والمؤسسات التي تقدم خدمات صحية

تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الصحة  :الهدف الثاني

 اعداد كتيب تعليمات للعمل بالنماذج، وآليات تدقيق النماذج وتدريب المسجلين 
والمدخلين، باالضافة الى اجراءات عمل متكاملة بين المستشفيات ووزارتي 

 تحديث وتطوير مذكرة التفاهم مع الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني
التوفير العادل لالدوية 

والقدرة على تحمل التكاليف

2014/ 6صدار التقرير السنوي، متوقع شهر 

تنظيم عمل المستودعات الخاصة بموا د االسنان و ترخيصها وتسجيل المواد 

تحديث بيانات المراكز الصحية، وعكسها من خالل نظام المعلومات الجغرافية

استكمال الربط اآللي بين وزارتي الداخلية والصحة

(مركز المعلومات) حوسبة نموذجي التبليغ عن مولود حي والتبليغ عن وفاة 

مدى تنفيذ االنشطة المختلفة

طباعة نماذج الوفاة الجديدة

 تزويد المستشفيات الحكومية بأجهزة حاسوب للربط اآللي مع مركز المعلومات 
ووزارة الداخلية

 تحديث وتطوير معجم البيانات الوطني

تطوير نظم: الهدف الثالث
المعلومات الصحية وتعزيز اليات

التحليل

تطبيق السياسات: الهدف الرابع
الدوائية الوطنية



تحديث قوائم األدوية التي يجري تغيير سعرها 
15,000موارد مالية وبشريةونشرهاعلى الموقع االلكتروني

نشر تقريرين باسعار االدوية التي تم 
تغييرها سنويا

عدد التقارير التي تم نشرها سنويادائرة السياسات الدوائية

سواء ادوية )ضمان نظام تسجيل ادوية فعالة 
من خالل االلتزام بتطبيق  (بشرية او بيطرية

.التعليمات الواردة في دليل التسجيل االرشادي
10,000

نظام فعال وذو شفافية لضمان جودة 
وسالمة وفعالية االدوية

دائرة التسجيل الدوائي
ازدياد في عدد االدوية المسجلة سواء تلك المصنعة 

محليا او المستوردة

 ضمان نظام تسجيل فعال لمواد التجميل من 
خالل االلتزام بتطبيق التعليمات الواردة في دليل 

.التسجيل االرشادي
10,000

نظام تسجيل فعال وذو شفافية لضمان 
جودة وسالمة وفعالية مستحضرات 

دائرة التسجيل الدوائي.التجميل
ازدياد في عدد اصناف مستحضرات مواد التجميل 
.المسجلة سواء تلك المصنعة محليًا او المستوردة

ضمان نظام تسجيل فعال لمستحضرات المكمالت 
الغذائية واالعشاب الطبية من خالل االلتزام 

كوادر مدربة.بتعليمات تسجيلها
10,000

نظام تسجيل فعال وذو شفافية

دائرة التسجيل الدوائي
إزدياد عدد اصناف مستحضرات المكمالت الغذائية 

واالعشاب الطبية
.اصدار رخص استيراددائرة االستيراد والتصديرتفعيل استخراج رخص استيراد7,000جهاز كمبيوتردعم خدمات متابعة رخص استيراد المواد الخام

تطبيق متطلبات استيراد المواد الخام فيما يخص 
5,000تدريب و تأهيل الكادرالمستحضرات البيطرية المسجلة

وجود مستحضرات بيطرية ذات جودة 
دائرة االستيراد والتصديرعالية

وجود رخص استيراد للمواد الخام فيما يخص 
االدوية البيطرية المسجلة

دور رقابي فعال في المعابردائرة االستيراد والتصديرعدم وجود ادوية مهربة في االسواق15,000كوادر بشرية مؤهلةتعزيز دور الرقابة الدوائية في قسم المعابر

العمل على رفع مستوى الوعي  لتطبيق متطلبات 
GMPالكادر المتوفر بوزارة الصحة فيما يخص مصانع االدوية البيطرية

5,000
وتطوير  (GMP)زيادة الوعي لمتطلبات الـ

جودتها
زيارة10عدد الزيارات االرشادية حوالي دائرة الجودة الدوائية

20,000.تأكيد جودة المستحضرات الصيدالنية في السوق
التأكيد على جودة المستحضرات 
دائرة الجودة الدوائيةالصيدالنية المطروحة في االسواق

زيادة عدد العينات العشوائية المسحوبة من السوق 
130بحيث ال تقل عن 

في  (GMP) التأكد من االلتزام بمتطلبات الـ
5,000كوادر متوفرة.مصانع االدوية البشرية

مطبقة. (GMP) متطلبات نظام  الـ
زيادة عدد الزيارات التفتيشية غير المعلنةدائرة الجودة الدوائية

تطبيق متطلبات ترخيص مصانع مستحضرات 
10,000الكادر المتوفر بوزارة الصحةالتجميل

متطلبات ترخيص مصانع مستحضرات 
زيادة عدد الزيارات التفتيشية غير المعلنةدائرة الجودة الدوائيةالتجميل مطبقة

موارد  وبشريةالتيقظ الدوائي
االطباء )الكوادر الصحية5,000

دائرة المعلومات الدوائيةمدربين على استخدام النظام(والصيادلة
وجود شاشة خاصة للتيقظ الدوائي ضمن النظام 

المحوسب في وزارة الصحة

التأكد من التزام جميع الشركات الدوائية بتعليمات 
كوادر مدربةالتسعير

التزام جميع الشركات الدوائية بتعليمات 5,000
التسعير

دائرة الرقابة الدوائية والصيادلة 
المفتشين في الرعاية الصحية األولية

زيادة عدد الزيارات التفتيشية بعد انتهاء المهلة 
الممنوحة

التأكد من التزام الموردين استكمال تسجيل 
كوادر مدربةاألصناف التي قدموا عليها تعهد

5,000

التزام الموردين باستكمال تسجيل 
األصناف التي قدموا عليها تعهد وعدم 
وجود أدوية غير مسجلة في السوق 

الفلسطيني
دائرة الرقابة الدوائية والصيادلة 

المفتشين في الرعاية الصحية األولية
زيادة عدد الزيارات التفتيشية بعد انتهاء المهلة 

الممنوحة

التوفير العادل لالدوية 
والقدرة على تحمل التكاليف

ضمان الجودة الدوائية

تطبيق السياسات: الهدف الرابع
الدوائية الوطنية



التأكد من التزام الموردين لتعليمات تسجيل 
كوادر مدربةالمكمالت الغذائية واالعشاب الطبية

5,000
التزام الموردين لتعليمات التسجيل وعدم 
وجود مكمالت غذائية غير مسجلة في 

السوق الفلسطيني
دائرة الرقابة الدوائية والصيادلة 

زيادة عدد الزيارات التفتيشيةالمفتشين في الرعاية الصحية األولية
نسبة االنجاز في اجراء المسحدائرة السياسات الدوائيةصدور نتائج المسح15,000موارد مالية وبشريةاجراء مسح تقييمي للقطاع الصيدالني

استكمال اعداد الخطة الخمسية التنفيذية للسياسة 
نسبة االنجاز في اعداد الخطةدائرة السياسات الدوائية للخطةاالولىصدورالمسودة 5,000موارد مالية وبشريةالدوائية الوطنية

   SOP’sاستكمال وضع اجراءات العمل القياسية 
لجميع االجراءات في االدارة العامة للصيدلة و 

موارد مالية وبشريةمراجعتها و تحديثها سنويا
  لكل اجراء في االدارة SOP’sوجود 10,000

SOP’sنسبة االجراءات التي لها دوائر االدارة العامة للصيدلةالعامة للصيدلة و مراجعتها

 البدء بمراجعة وتحديث و تطوير الوصف 
الوظيفي لكافة المسميات الوظيفية في االدارة 

موارد مالية وبشريةالعامة للصيدلة سنويا
5,000

وجود وصف وظيفي لكل موظف     
وجود الشخص المناسب في المكان 

دوائر االدارة العامة للصيدلةالمناسب
نسبة الموظفين الذين لهم وصف وظيفي   نسبة 
تطابق الوصف مع المسميات الوظيفية الفعلية

المشاركة في إعداد اللوائح التنفيذية لقانون 
 في حال تم 2014المخدرات الفلسطيني للعام 
.إعتماده من سيادة الرئيس 

موارد مالية وبشرية
5,000

دائرة العقاقير الخطرة والوحدة القانونية .صدور اللوائح التنفيذية 
.في وزارة الصحة 

.صدور اللوائح التنفيذية 

استكمال تحديث تعليمات  التسعير الدوائي فى 
القطاع الخاص ومتابعة و مراقبة االسعار الخاصة 

موارد مالية وبشريةباالدوية
5,000

صدورتعليمات التسعير الدوائي المحدثةدائرة السياسات الدوائيةصدورتعليمات التسعير الدوائي المحدثة

استكمال اعداد قائمة االدوية التي تصرف بدون 
القائمة مطبقة78,000وصفة طبية

المشروع /االدارة العامة للصيدلة
وجود القائمةالفرنسي

حوسبة العمل في دائرة الرقابة الدوائية
اجهزة حاسوب  للصيادلة المفتشين 

عدد االجراءات المحوسبةاالدارة العامة للصيدلة ،دائرة الحاسوب وجود نظام رقابة دوائية محوسب ومطبق20,000في جميع المحافظات

التدريب على نظام العمل المحوسب في دائرة 
عدد الصيادلة المدربيناالدارة العامة للصيدلة ،دائرة الحاسوب وجود نظام رقابة دوائية محوسب ومطبق10,000 موارد بشرية وماليةالرقابة الدوائية

موارد مالية وبشرية.حوسبة نظام الرقابة على العقاقير الخطرة 
10,000

برنامج الحاسوب الخاص بالتفتيش مطبق 
.

دائرة العقاقير الخطرة والصيادلة 
.الميدانيين في مديريات الصحة 

%.70تقارير تفتيش الكترونية بنسبة 

رفد كافة دوائر  االدارة العامة للصيدلة  بالكادر 
المؤهل علميا وعمليا  حسب االحتياجات الفعليه 

موارد مالية وبشرية.للمديريات سنويا
عدد و )قائمة االحتياجات الفعلية 5,000

 نسبة توفير الكادر المؤهل من االحتياجات الفعليةاالدارة العامة للصيدلةمن الكادر (مؤهالت 

 اخضاع العاملين في القطاع الصيدالني بمختلف 
موارد مالية وبشرية.م للتدريب كل حسب عمله ومستواهتهمستويا

10,000
كوادر بشرية صيدالنية مدربة ومؤهلة

االدارة العامة ,االدارة العامة للصيدلة
نسبة الكوادر البشرية المدربةللتعليم الصحي

العمل على اصدار الجزء الثاني من كتيب الدالئل 
تعميم وتطبيق المعلومات في المراكز10,000موارد مالية  وبشريةاالرشادية الستخدام االدوية المحددة

دائرة -االدارة العامة للصيدلة 
وجود الكتيب االرشاديالمعلومات الدوائية

تعزيز االستخدام الرشيد لالدوية من قبل الكوادر 
5,000موارد مالية  وبشريةالصحية

برنامج محاضرات تعليمي للصيادلة في 
وجود برنامج محاضرات للصيادلة في المراكزدائرة المعلومات الصيدالنية(شهريا)المراكز 

ضمان الجودة الدوائية

دعم التطوير المؤسساتي و 
تطوير الكوادر البشرية في 

القطاع الصيدالني

األستخدام الرشيد للدواء

تطبيق السياسات: الهدف الرابع
الدوائية الوطنية



موارد مالية  وبشريةتعزيزاالستخدام الرشيد لالدوية من قبل الجمهور
5,000

دائرة المعلومات الصيدالنيةترشيد استخدام الدواء للمرضى
وجود نشرات تثقيفية بخصوص ادوية االمراض 

المزمنة للجمهور في عيادات وزارة الصحة

تعزيز التثقيف الصحي فيما يخص الوقاية من 
المخدرات

عمل عدد من المحاضرات للصيادلة الطلبة دائرة العقاقير الخطرة.إنجاز محاضرات 5,000موارد مالية وبشرية
.الخريجين ، والتمريض 

5,000موارد  وبشريةاستكمال تطبيق التعليمات الخاصة باالعالم الدوائي
تعميم التعليمات المحدثة والتزام جميع 

الشركات الدوائية بتعليمات االعالم الدوائي
دائرة -االدارة العامة للصيدلة 

التعليمات الخاصة باالعالم الدوائي محدثة ومطبقةالمعلومات الدوائية

تطوير موقع الكتروني للتواصل ما بين دائرة 
التحويالت ووزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات 

ووزارة  (بداية المستشفيات االسرائيلية)المحول اليها 
المالية الفلسطينية، من اجل زيادة الشفافية والفعالية

موارد مالية وبشرية
الية للتواصل بين كافة االطراف اكثر 

شفافية

ICIدارة التحويالت، 

تطوير اليات التعاقد مع المراكز الصحية 
ICI، Intrahealthدارة التحويالت، والمستشفيات المختلفة

اجراء دراسة معمقة للحاالت التي يتم تحويلها
ومسح للمراكز الرعاية الصحية التخصصية في
الوطن، من اجل العمل على وضع بروتوكوالت
للتحويالت واالجراءات التي يتم تحويلها داخل

وخارج الوطن

موارد مالية وبشرية
بروتوكوالت التحويالت واالجراءات 

المحوله

دائرة التحويالت

50,000موارد مالية و بشرية
نظام تأمين صحي محدث والئحة اسعار 

المستشار القانوني/ التخطيط/االدارة المالية/التأمين الصحيموحدة
النظام الجديد و الئحة االسعار جاهزة

تقرير التمويل الصحي جاهزاالدارة العامة للتخطيطأصدار تقرير التمويل الصحي7,000ورشة عمل/موارد مالية

معايير كفاءة تم اعتمادها 40,0005موارد مالية و بشرية
االدارة العامة للتخطيط و الوكالة 

البريطانية للتنمية
 معايير تم اعتمادها و العمل على جمع البيانات 5

لتحليلها

/ اصدار تقرير الحسابات الصحة الوطنية10,000موارد مالية و بشرية
وضع أسس للعمل على النظام الجديد

االدارة العامة للتخطيط بالشراكة مع 
جهاز االحصاء المركزي و منظمة 

التقرير جاهز الصحة العالمية

وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة الحاسوبتطبيق النظام وتحسسين االداء20,000كمبيوترات ونظام ربط وتدريب على النظام
ربط المختبرات حسب خطة الوزارة بواسطة شبكة 

%80النظام المحوسب بما نسبته 

البرنامج يعمل بفعاليةالشؤون االدارية بالتعاون مع مشروع الرايةالبرنامج يعمل10,000تدريب

البرنامج يعمل بفعاليةالشؤون االدارية بالتعاون مع مشروع الرايةالبرنامج يعمل 320,000زيادة في الموارد البشرية الى 

 flgship ،موارد مالية وبشرية
50,000

وحدة الحاسوب ومشروع الراية

العمل على زيادة الكفاءة 
والفعالية في نظام التحويالت

تطوير نظام التأمين الصحي الحالي

مراجعة هيكل التمويل الصحي

اعداد التقارير الدورية لالنفاق الصحي العام و العمل على بناء النظام الجديد

 في التحويالت و مستودعات االدوية المركزيةHISتوسعة النظام الحوسب 

توسعة برنامج الموارد البشرية في مجال التعيين و تقييم االداء

األستخدام الرشيد للدواء

تطوير معايير الكفاءة و الفعالية

 المحوسب للمختبرات وبنوك الدم حسب خطة الوزارة في توسيع HISربط نظام 
HISنظام 

تطبيق السياسات: الهدف الرابع
الدوائية الوطنية

العمل على ترشيد: الهدف الخامس
النفقات ورفع الكفاءة والفعالية

استدامة وتوسيع:الهدف السادس
شبكة النظام المحوسب

استبدال الرسائل الورقية بالرسائل االلكترونية ما بين االدارة العامة للصحة و 
االدارة العامة للمستشفيات مع دائرة شؤون الموظفين بالوزارة-الرعاية االولية 



مكان لالجتماعات، ضيافة، قرطاسية

2,000

فريق وطني لمرصد الكوادر الصحية 

يعمل ضمن اليات واضحة

: وزارة الصحة/ معهد الصحة العامة 
االدارة العامة للتعليم +الوكيل+الوزير

 (دائرة تنمية القوى البشرية )الصحي 
دائرة + االدارة العامة للتخطيط + 

الفريق يقدم تقارير ربعية النجازاته بخصوص رصد 

الكوادر الصحية
مكان لالجتماعات، ضيافة، قرطاسية

2,000
فريق وطني لمرصد الكوادر الصحية 

الفريق مشكل ويجتمع بشكل دوريمكتب الوزيريعمل ضمن اليات واضحة
عمل استبيان ، باحثين ميدانيين، 

مواصالت للباحثين، برنامج محوسب 
للتحليل، ادخال بيانات، تحليل 

15,000
االنتهاء من المسح الوطني مع نهاية 

2014

: وزارة الصحة/ معهد الصحة العامة 
االدارة العامة للتعليم +الوكيل+الوزير

 (دائرة تنمية القوى البشرية )الصحي 

تقرير شامل عن الكوادر الصحية في فلسطين

 ،اماكن تدريب، مدربين، مواد تدريبية

ضيافة، مجسمات تدريبية، قرطاسية

10,000

اصبح برنامج منع نقل العدوى و برنامج 

انعاش القلب تدريب الزامي للعاملين في 

القطاع الصحي

االدارة العامة للتعليم الصحي، 
-Iالمؤسسة العالمية للتعليم الطبي 

MET 2000 مؤسسة جذور لالنماء
الصحي واالجتماعي

من الكوادر الصحية حول منع نقل 300تدريب 

 من الكوادر الصحية حول 200العدوى ، تدريب 

انعاش القلب
 محتوى لكل برنامج، خبراء لتطوير

 ،البرامج، أجهزة لعرض البرامج

تدريب ميسرين

2,000

وجود برنامجين محوسبين واحد لمنع نقل 
العدوى واآلخر  ألخالقيات المهن 
الصحية جاهزين لإلستعمال والتدريب 
على مستوى الوطن لجميع الكوادر 
الصحية

+ االدارة العامة للتعليم الصحي 

-Iالمؤسسة العالمية للتعليم الطبي 

MET 2000

منع نقل العدوى و أخالقيات المهن برنامجي 

الصحية يمكن الوصول إليها من خالل الشبكة 

العنكبوتية
- استمارة للبحث، - عمل اطروحة، 

باحثين ميدانيين، مواصالت 
- برنامج محوسب،- للباحثين، 

ادخال - برنامج محوسب ااتحابا،
كتابة - تحليل البيانات، - البيانات، 

15,000

بيانات مدعمة بالبراهين عن االختصارات 

المطلوبة للتقليل من التحويالت

، االدارة العامة Intrahealthمشروع 

للتحويالت ، االدارة العامة للتعليم 

الصحي

، تقرير 2014االنتهاء من تقييم المهارات مع نهاية 

شامل عن الكوادر الصحية في فلسطين
 

مدربين، 
مواد تدريبية،

10,000
رفع كفاءة   العاملين في مراكز الصحة 
النفسية في القطاع الصحي لتوفير عناية 

أفضل للمنتفعين

 من الكوادر الصحية حول الصحة 100تدريب وحدة الصحة النفسية  والرعاية االولية و منظمة الصحة العالمية 
النفسية

اماكن تدريب، مدربين، مواد تدريبية، 

ضيافة،قرطاسية
10,000

أصبح البرنامج التعريفي للموظفين الجدد 

تدريب الزامي على مستوى وزارة الصحة

من الكوادر الصحية التي تم تعيينها % 100تدريب االدارة العامة للتعليم الصحي

في وزارة الصحة
، مكان 12*ثالث اجهزة كمبيوتر 

، أثاث 12*، ميسر مدري 12*

12*، خط انترنت12*داعم 

72,000

مراكزالمكتبات االللكترونيةفي المستشفيات 

جاهزة لالستعمال من قبل العاملين في 

القطاع الصحي

+ االدارة العامة للتعليم الصحي 
-Iالمؤسسة العالمية للتعليم الطبي 

MET 2000K مشروع 

Intrahealth -42000$

من المستشفيالت الحكومية لديها مكتبة90%  

 الكترونية فاعلة وشخص مؤهل لمساعدة زوار

المكتبة
اماكن تدريب، مدربين، مواد تدريبية، 

ضيافة، ، قرطاسية
5,000

تم تاهيل الميسرين لمساعدة زوار المكتبة 

في جميع المستشفيات الحكومية

من موظفي الجودة في المسشتفيات تمIntrahealth100%االدارة العامة للتعليم الصحي ، مشروع   

تاهيلهم كميسرين للمكتبة االلكترونية
، 3*نظام الصوت 

LCD،شاشة عرض 3*بروجكتر ،
، 3*، ستائر 3* كرسي 200، 3*

10,000
 مراكز للتعليم المستمر 3تم تجهيز 

وتوفيراالجهزة  الالزمة لمكتب التعليم 
المستمر حتى يعمل بطريقة فاعلة

مركز التعليم المستمر مجهزة وتعمل بكفائة وفاعليةIntrahealthاالدارة العامة للتعليم الصحي ، مشروع 

منع نقل العدوى وبرامج انعاش : تطوير ومأسسة برامج التعليم المستمر التالية
.القلب

العمل على اجراء مسح وطني للعاملين في القطاع الصحي

انشاء المرصد : الهدف السابع
الوطني للموارد البشرية الصحية

منظمة / العمل على تشكيل فريق عمل من وزارة الصحة ومعهد الصحة العامه 
الصحة العالمية

تشكيل فريق عمل وطني توجيهي سياساتي للمرصد يتضمن كافة الشركاء من 
وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وكالة الغوث، النقابات الصحية والطبية، 

.منظمة الصحة العالمية، معهد الصحة العامة والقطاع الخاص

ضمان تطوير مهني: الهدف الثامن
للقوى الصحية العاملة في القطاع

الصحي الفلسطيني

مواكبة التقدم : الهدف التاسع
العلمي والتقني في المؤوسسات 

الصحية

توفير البنية التحتية والدعم الكافي النشاء مراكز للتعليم المستمر في المناطق 
الثالثة الرئيسية في الضفة الغربية  وتوفير الدعم لإلدارة العامة  للتعليم الصحي 

(بناء على دراسة اإلحتياجات)

البدء : استحداث وادخال برامج التعليم االلكتروني كجزء من برامج التعليم المستمر
ببرنامجي منع نقل العدوى و برنامج أخالقيات المهن الصحية

توفير التدريب الالزم لالختصاصيين والفنيين بناء على اسس واضحة لتقدير 
تقييم المهارات المتخصصة للكوادر الصحية لتقييم اإلحتياجات في : االحتياجات

.التخصصات التي يتم تحويل حاالتها للعالج خارج مؤسسات وزارة الصحة

مأسسة البرنامج التعريفي للموظفين الجدد في المؤسسات الصحية خاصة في 
.وزارة الصحة

توفير التدريب الالزم لالختصاصيين والفنيين بناء على اسس واضحة لتقدير 
تقييم المهارات المتخصصة للكوادر الصحية لتقييم اإلحتياجات في : االحتياجات

.التخصصات التي يتم تحويل حاالتها للعالج خارج مؤسسات وزارة الصحة

تدريب الميسرين في مراكز المكتبة اإللكترونية عبر االنترنت في غضون 
مستشفيات وزارة الصحة

 رفع كفاءة العاملين في الصحة النفسية من خالل التعليم والتدريب المستمر 
للعاملين مثل تدريب االشراف المهني وتدريب سايكولوجية الطفولة والمراهقة 

والعالج العائلي والعالج االدراكي المعرفي والعالج التأهيلي ومحاضرات تعليمية 



خبراء لتحديث المعايير الوطنية، 

لبرنامج بكالوريوس التمريض، لبرامج 

بكالوريوس التمريض، مكان 

لالجتماعات ، ضيافة، قرطاسية، 

منسق للبرنامج

10,000

  BSN وجود معايير جديدة ل •
 شاملةالمناهج الدراسية

 بما يتماشى مع BSN اإلرتقاء بمناهج •
. المعايير العالمية
 رفع كفاءة الهيئة التدريسية في كلية  •
 ابن سينا من خالل تدريبهم على المعايير
 .الجديدة

كلية ابن سينا للعلوم الصحية 

االدارية العامة للتعليم الصحي ، /

صندوق تطوير الجودة مشروع البنك 

الدولي

 المعايير األكاديمية الوطنية الجديدة لبرنامج •

BSN من قبل.متوفرة ومقرة  AQAC.
خبراء لتحديث المعايير الوطنية، 

لبرنامج بكالوريوس التمريض، لبرامج 

بكالوريوس التمريض، مكان 

لالجتماعات ، ضيافة، قرطاسية، 

منسق للبرنامج

80,000

منهج بكالوريوس التمريض محدث وفقُا 
.للمعايير الدولية 

كتيبات الكفاءات محدثة ومتوفرة 
إلستعمال الطلبة

الخطط التدريبية محدثة وشاملة الرعاية • 
التلطيفية و رعاية المسنين المتقدمة

كلية ابن سينا للعلوم الصحية 

االدارية العامة للتعليم الصحي ، /

صندوق تطوير الجودة مشروع البنك 

الدولي

منهاج تمريض محدث وشامل الرعاية التلطيفية و 
رعاية المسنين المتقدمة

 نسخة من الكتيبات الكفاءات متوفرة 1500• 
.ألعضاء هيئة التدريس والطلبة 

 من طلبة المساقات ذات العالقة يشاركون 100%
في تدريبات شاملة للرعاية التلطيفية و رعاية 

المسنين المتقدمة

أماكن للتدريب،  مدربين، مواد 
تدريبية، مجسمات وقرطاسية

30,000

االستمرار في تاهيل الممرضين العاملين 
في اقسام حديثي الوالدة بالمهارات 

والكفاءات  الالزمة لتوفير عناية تمريضية 
امنة وذات جودة

، UNFPA، Intrahealth كلية ابن 

االدارة العامة/سينا للعلوم الصحية  

15000للتعليم الصحي   UNFPA-

15000 intrahealth

( ممرض وممرضة27)انهاء الدفعة الثالثة 
 ممرض 30استقبال دفعة جديدة تتكون من 

وممرضة

أماكن للتدريب،  
مدربين، 

مواد تدريبية،
ضيافة،

مجسمات تدريبية،

5,000

االستمرار في تاهيل الممرضين العاملين 
في اقسام حديثي الوالدة بالمهارات 

والكفاءات  الالزمة لتوفير عناية تمريضية 
امنة وذات جودة

/ كلية ابن سينا للعلوم الصحية
+ االدارية العامة للتعليم الصحي 
صحة و تنمية المرأة، مشروع 

Intrahealth

 ممرض 30استقبال دفعة جديدة تتكون من 
وممرضة ممن يعملون في مؤسسات وزراة الصحة

اماكم تدريب ، مدربين

50,000

 رفع كفاءة الممرضين العاملين في 
القطاع الصحي لتوفير عناية لتوفير 

عناية افضل للمنتفعين

االدارة /كلية ابن سينا للعلوم الصحية

العامة للتعليم الصحي

 ممرض وممرضة من دبلوم دبلوم 35 تخريج
تمريض الى بكالوريوس تمريض

أماكن للتدريب،  
مدربين، 

مواد تدريبية،
ضيافة،

مجسمات تدريبية،

30,000

رفع كفاءة القابالت  العامالت في القطاع 
الصحي لتوفير عناية افضل للمنتفعات

 صحة و تنمية المرأة، كلية ابن سينا 

االدارة العامة للتعليم /للعلوم الصحية

UNFPAالصحي

 قابلة متدربة على لمهارات المتقدمة  في 149
المؤسسات الحكومية

زيادة عدد العاملين.
ورشات عمل

،شهادات علمية
وصف وظيفي

90,000

تحسن الخدمة المقدمة
تنفيذ ورشات عمل

االلتحاق بالجامعات
وصف وظيفي

عدد الفنييندائرة المختبرات
عدد ورشات العمل

عدد الملتحقين بالجامعات
من الوصف الوظيفي% 50انهاء 

اجهزة حديثة ومتطورة
100,000

اجهزة متطورة في المختبرات وبنوك الدم 
%30استبدال االجهزة بنسبة تصل الى وحدة المختبرات وبنوك الدم وتحسين الخدمة

اإلستمرار في تدريب القابالت على مهارات متقدمة

االستمرار في برنامج تمريض متخصص في حديثي الوالدة

استقبال دفعة جديدة من برنامج التجسير لبرنامج بكالوريوس التمريض

التخطيط والبدء ببرنامج جديد متخصص في تمريض التخدير

تطوير الكادر البشري للعاملين في المختبرات ورفع كفاءتهم

تحديث االجهزة المخبرية واجهزة بنوك الدم واالجراءات المتبعة

مواكبة التقدم : الهدف التاسع
العلمي والتقني في المؤوسسات 

الصحية

تحديث المعايير الوطنية للبرامج الصحية المهنية األكاديمية لتتالئم مع المعايير
العالمية بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية إلجراء التحول ورفع مستوى

.التعليم والتدريب في مجال الصحة المهنية

BSNبدء عملية دمج الرعاية التلطيفية و رعاية المسنين المتقدمة ضمن مناهج 
في كلية ابن سينا



مواد مخبرية ذات عالقة بالفحوص
25,000

دخول فحوص جديدة ومتطورة وخدمة 
 عدد  الفحوص المتطورةوحدة المختبرات وبنوك الدمنوعية

موارد مالية و بشرية
2,000,000

الكوادر الطبية الخارجية تعمل و تدرب 
الطواقم الحكومية

الشؤون المالية و االدارية و الجهات 

عدد الوفود الطبيةذات العالقة
أماكن للتدريب،  

مدربين، 
مواد تدريبية،

ضيافة،
مجسمات تدريبية،

10,000

رفع كفاءة  العاملين في مراكز الصحة 
النفسية في القطاع الصحي لتوفير عناية 

أفضل للمنتفعين

االدارة العامة للتعليم الصحي ، 

-Iالمؤسسة العاليمة للتعليم الطبي 

MET 2000

 من الكوادر الصحية حول الصحة 100تدريب 
النفسية

رفع الجاهزية للطوارئ على المستوى 10,000 خبرات تقنية، اجتماعات، موارد مالية
الوطني

الخطط جاهزةاالدارة العامة لالسعاف والطوارئ
رفع الجاهزية للطوارئ على المستوى 5,000دعم من اصحاب القرار

الوطني
عدد االجتماعاتاالدارة العامة لالسعاف والطوارئ

تجهيزات  , زي خاص,وسائل اتصال ومواصالت, (مدربين,سكرتاريا,مدخل بيانات)كادر بشري  متطوع تحت الطلب في اربع 60وجود 40,000
عدد الفرق المشكلة وعدد التدريباتوحدة العمل التطوعيمحافظات

10,000برمجة وتدريب وتطبيق

تحسين آليات المتابعة والتقييم وضمان 
ديمومة نظم الجودة

دائرة تخطيط الجودة

في  % 80النظم المذكورة جاهزة ومطبقة بنسبة 
2014نهاية العام 

متخصصين في نظام ادارة الجودة للمختبرات
10,000

تحسن في جودة نتائج الفحوص الخدمة 
المقدمة

%30االلتزام بتطبيق انظمة الجودة بنسبة وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة الجودة

متخصصين في نظام اعتماد المختبرات ومقيمين 
30,000

فهم متطلبات المواصفة واعتماد عدد من 
عدد الدوراتوحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة الجودةالمختبرات

2,000فنيين مختصين في جودة المختبرات
تعيين منسقي الجودة وتحسن في نظام 

عدد منسقي الجودة في المختبرات وبنوك الدموحدة المختبرات وبنوك الدمادارة الجودة

 للمختبراتSOPsفنيين مختصين في كتابة 
5,000

العمل وااللتزام بالطرق المعيارية وتحسين 
جودة النتائج

وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة 
الجودة

 طريقة معيارية لمختلف 30اعتماد ما ال يقل عن 
التخصصات

5,000موارد بشرية و مالية
ابرام االتفاقية واالشتراك وتحسن في نتائج 

الفحوص

وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة 
 مختبرات بالبرنامج 10اشتراك ما ال يقل عن الجودة

البناء جاهز و التعيينالشؤون االداريةبناء غرف حديدة و تعيين موظفين جدد80,000موارد بشرية/ مباني اضافية

موارد مالية وبشرية

توسعة مساحة المختبرات بما يتناسب 
مع حجم العمل

2,000
توسعة المختبرات وبنوك الدم وراحة في 

العمل
وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة 

الهندسة
% 50تمت توسعة وزيادة المساحة بما ال يقل عن

من المطلوب

تعيين منسقي جودة للمختبرات

تفعيل وتطوير نظام ادارة الجودة في المختبرات

ISO 15189عقد دورات تدريبية للمواصفة الدولية العتماد المختبرات 

 لمختلف االقسام الخاصة بالمختبراتSOPsايجاد طرق معيارية 

استقطات الكفاءات الخارجية و الوفود الطبية

تشكيل فرق متطوعين دائمة للكوارث والحاالت الطارئة

مأسسة نظم  :الهدف الحادي عشر
.الجودة وسالمة المريض

تطوير البنى التحية :الهدف األول
المالئمة

تحسين الجاهزية :  الهدف العاشر
للطوارىء

مواكبة التقدم : الهدف التاسع
العلمي والتقني في المؤوسسات 

الصحية

تحسين البنية التحتية للمختبرات وبنوك الدم

تصميم منهجيات عمل وخطط لتحقيق عملية المأسسة، ووضع أنظمة محوسبة 
تصميم نظام موحد لمتابعة  )للمتابعة والتقييم للمساعدة في ديمومة المأسسة 

الشكاوي وتحليلها، تصميم نظام موحد إلدارة معايير سالمة المريض، تصميم 
نظام موحد إلدارة معايير مبادرة المستشفى صديق الطفولة، تصميم نظام موحد 
إلدارة معايير الجودة في الرعاية األولية وتطوير طرق عمل معيارية موحدة في 

، ورفع كفاءة الكادر في منهجيات نظم الجودة وسالمة (المختبرات وبنوك الدم

توسعة االرشيف للشؤون االدارية

ادخال وتطوير فحوص جديدة متطورة لبنوك الدم والمختبرات

عقد اتفاقية مع جامعة القدس حول برنامج الرقابة الخارجي

االنتهاء من بناء و تشغيل المستودعات المركزية في نابلس

رفع كفاءة العاملين في الصحة النفسية

عمل خطط طوارئ لجميع المراكز الصحية والوحدات واالدارات في الرعاية 
االولية والمستشفيات وصوال لعمل خطة طوارئ صحية وطنية

تحسين التنسيق والتواصل مع الشركاء االخرين

تطوير البنية التحتية: لبرنامج الفرعي الثاني



صيانة االبنية الداخلية للمختبرات 
وبنوك الدم

100,000
وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة تم تنفيذ الصيانة

عدد المختبرات التي تم صيانتهاالهندسة

تزويد المختبرات وبنوك الدم باالثاث 
الالزم وتحديثه

50,000
وحدة المختبرات وبنوك الدم ودائرة رفد المختبرات باالثاث الالزم

الهندسة
تزويد المختبرات وبنوك الدم باالثاث الالزم بنسبة 

80%

20,000موارد مالية 

65,070,500المجموع
130,056,500المجموع العام

الصحية الحياة أنماط تعزيز و عالية جودة ذات مستدامة أولية رعاية خدماتاالول البرنامج

         340,843,584.00 الموازنة مجموع

 عالية جودة ذات مستدامة ثالثة و ثانية رعاية خدماتالثاني البرنامج

         488,027,064.00 الموازنة مجموع

الحوكمة و االداري البرنامجالثالث البرنامج

         773,820,352.00 الموازنة مجموع

      1,392,500,000.00التشغيلية النفقات مجموع

         210,191,000.00التطويرية النفقات مجموع

      1,602,691,000.00العام المجموع

تطوير البنى التحية :الهدف األول
المالئمة

تحسين البنية التحتية للمختبرات وبنوك الدم

المركز الوطتي للتاهيل وعالج االدمان


