المشروع
وحدة القسطرة في مستشفى الناصرة – إي.م.م.س
2012
الميزانية $6.1 :مليون

معلومات لإلتصال
مستشفى الناصرة – أي.م.م.س
د .بشارة بشارات
مدير مستشفى الناصرة

العنوان البريدي
ص.ب 66 .الناصرة
61611

حملة من القلب إلى القلب
تلفون04-6028832 :
خلوي054-444-4731 :
فاكس04-6575912 :
Email: kastara@nazhosp.com
www.kastara.org

خلفية عن المستشفى
مستشفى الناصرة هو مستشفى جامعي احتفل مستشفى الناصرة بمرور  051سنة من العطاء .يعتبر المستشفى
أقدم مستشفى في البالد وبين اوائل المستشفيات التي اقيمت في الشرق األوسط .سيقوم المستشفى باحتفاالت
عديدة ومتنوعة على مدار سنة كاملة.
عمل المستشفى وطاقمه في كل هذه السنوات واالجيال على االهتمام بالسكان في الجليل والمنطقة  ،وكان لعقود
طويلة المؤسسة الوحيدة التي اهتمت بصحة السكان العرب.
يسمي أهل المنطقة المستشفى بالمستشفى االنكليزي كون االرسالية التي بادرت بإقامته سنة  0680وارسلت
اطباء وممرضين ليخدموا سكان المنطقة هي مؤسسة اسكتلندية .وكانت اللغة االنكليزية هي اللغة السائدة في
المستشفى لسنوات طويلة.
لقد كان المستشفى لمدة عقود وحتى يومنا هذا ،العمود الفقري لصحة السكان العرب في المنطقة .ولد
آباؤنا واجدادنا في المستشفى "االنكليزي" ،توجه اطفال وبالغون للمستشفى لتلقي العالج وعولجوا
بإخالص من قبل الطاقم الطبي الذي عمل بحسب رسالة المستشفى .يدخل المستشفى ما يعادل نصف
مليون شخص سنويًا من مريض وزائر.

وحدة القسطرة:
يسر مستشفى الناصرة ان يعلن أنه قد حصل على ترخيص من قِبل وزارة الصحة ببناء وحدة قسطرة
القلب ،باالتفاق مع جميع مستشفيات الناصرة و بلدية الناصرة ،وبهذا يكون هذا القسم االول في المنطقة،
حيث ال يضطر كل من هو بحاجة لعالج ،السفر خارج الناصرة لتلقي العالج ،مع العلم ان عامل السرعة
هو عامل اساسي في نجاح العالج وانقاذ حياة .من الجدير بالذكر أن نسبة اإلصابة بأمراض القلب في
الناصرة هو من بين أعلى المعدالت في المنطقة ،ايضًا فإن معدل أعمار المرضى الذين يصلون الى
مستشفيات الناصرة هو أقل ب  6سنوات من سائر أنحاء البالد .بهذا فبناء هذه الوحدة هي إحدى الوسائل
إلنقاذ حياة كثيرين.
قام مستشفى الناصرة بإطالق حملة " من القلب للقلب " لتجنيد الجمهور لدعم المشروع وبناء الوحدة.
وتعمل جماهيرو جهات من داخل وخارج المستشفى في هذه الحملة إيما ًنا منهم بأهمية بناء هذه الوحدة من
أجل المصلحة العامة وزيادة التوعية بما يتعلق بأمراض القلب .علينا أن نذكر أن المستشفى سيعتمد على
التبرعات لبناء هذه الوحدة.

ميزانية وحدة القسطرة:
التكلفة العامة

البند

مساهمة
المجتمع

مساهمة
المستشفى

مساهمة
المتبرع

1.
البنية التحتية تشمل تجديد $200,000USD $640,000USD Infrastructure
مبنى حالي وإضافة مبنى جديد ،والذي
يشمل غرف انتظار وغرفة القسطرة
وغرفة تحضير  5أسرة لإلشفاء ،غرفة
مراقبة ،ومنطقة للطاقم ،غرف فحوصات
فوق صوتية واكو قلب ،تخزين غرفة تعقيم
وحمامات.

$440,000USD

2.
,اجهزة قسطرة$890,000USD Equipment-Medical ،
$300,000USD
EKG recorder, 5 monitors,
)defibrillator, Infusion pumps (3
Equipment-Non Medical
3.
$20,000USD
أجهزة غير طبية
أثاث  5 :أسرّة ،طاوالت وكراسي وخزائن.
4.

5.

Capacity Building
Staff Training
تدريب المقدرات للطواقم
Running Cost
تكلفة التشغيل

$590,000USD

$20,000USD

$50,000USD

$50,000USD
مساهمة
المستشفى

6.
المبلغ اإلجمالي

$500,000USD $1.6M

$1.1M

 من أجل بناء هذه الوحدة والتي سيعتمد، " قمنا بإطالق حملة "من القلب الى القلب2162/5/22 في تاريخ
.بناؤها على تجنيد األموال
بهذا ندعوك لتكون شري ًكا معنا في هذا العمل الذي ستؤول فائدته على المصلحة العامة في الناصرة
.والقرى المجاورة

For donations للتبرع:
Name of Bank :Arab Israel Bank
Address :Nazareth Street
Bank # :34
Branch number : 000
Account num: 40/00925
IBAN: IL 070340020000005290098
Scotland:
Scotland: IBAN: GB 13 BOFS 8002 2800 111367
USA Donation
through :www.nazarethproject.com
Please mention: "Catheterization Unit"
Canada:
nabil_beidas@sony.ca
Or Paypal:
http://www.kastara.org/?page_id=85

،شكرً ا سل ًفا لمساهمتك
س.م.م.مستشفى الناصرة – اي

