Joint Press Release

Ministry of Health Celebrates the Handing-over of Improving the Infrastructure of the Medical
Equipment Projects funded by Japan

Ramallah: on Monday June 22, 2015, Ministry of Health celebrated the handing-over of the projects for
improving the infrastructure of medical equipment in the Palestinian Health Sector, funded by the
Japanese government, in the meeting hall at Palestine Medical Complex (PMC).
H.E. Dr. Jawad Awad, Minister of Health, attended the ceremony with H.E. Mr. Takeshi Okubo,
Ambassador for Palestinian Affairs and Representative of Japan to the PA and Governor of Ramallah, Dr.
Layla Ghannam.
“Japan is committed to supporting and improving the standards of living for the Palestinian people.
Improving the public health will enhance the people’s well-being, thus contribute to the social and
economic development that is the integral part of the nation building process.” said Mr. Takeshi Okubo,
Ambassador for Palestinian Affairs and Representative of Japan to the Palestinian Authority.
On the other hand, Dr. Jawad Awad thanked the Japanese government and People for their support,
stating that Japan has a big role in supporting the Palestinian Health Sector. “Those projects will
contribute in developing the health sector plus improving the health services provided to Palestinian
citizens” he added.
The Japanese government has extended two grants for the Ministry of Health; first one is the project for
the development of medical equipment in the Palestinian hospitals, and the other one is the project for
providing industrial products financed by donation from the affected cities in Japan, where the
unprecedented scale of earthquake and Tsunami struck in March 2011.
Under those two projects, the medical checkups in the governmental hospitals are upgraded through
providing the most sophisticated equipment; such as MRI, Lithotripsy systems and other important
devices for the first time. It is noteworthy that the government hospitals have been equipped with such
a hi-tech medical devices. In addition, CT scanners, dialysis machines, X ray machines, respiratory
systems, incubators and others have been provided for Tulkarem, Qalqilya and Ramallah hospitals,
which made it possible for the ministry to drastically cut down the expenses. (End)

بيان صحفي مشترك
وزارة الصحة تحتفل بتسلم مشاريع تحسين البنية التحتية لألجهزة الطبية بتمويل من اليابان

رام هللا :احتفلت وزارة الصحة هذا اليوم االثنين الموافق  22حزيران  2015بتسلم مشاريع تحسين البنية
التحتية لألجهزة الطبية في القطاع الصحي الفلسطيني ،والممولة من الحكومة اليابانية ،وذلك في قاعة
االجتماعات بمجمع فلسطين الطبي.
وحضر االحتفال معالي وزير الصحة د .جواد عواد وسعادة سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى
السلطة الفلسطينية السيد تاكيشي أوكوبو ،ومحافظ محافظة رام هللا والبيرة د .ليلى غنام.
"اليابان ملتزمة بدعم وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني .فتطوير الصحة العامة سيحسن من رفاه
الناس ،وبالتالي سيساهم في التطور االقتصادي واالجتماعي والذي يعد جزء هام في مسيرة بناء الدولة".
هذا ما قاله السيد تاكيشي أوكوبو ،سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية.
من جهته ،شكر وزير الصحة اليابان حكومة وشعبا ً على هذه المنحة ،قائالً إن لليابان دور بارز في دعم
القطاع الصحي الفلسطيني.وأضاف أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات
المقدمة للمواطنين.
وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت منحتين لصالح وزارة الصحة من خالل مشروعين  ،هما :تطوير االجهزة
الطبية في األراضي الفلسطينية ،ومشروع تزويد االجهزة الصناعية الممول من خالل تبرع من المدن التي
ضربها الزلزال والتسونامي الذي لم يسبق له مثيل في آذار  2011في اليابان.
بفضل هذين المشروعين ،فقد تم تطوير الفحوصات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية من خالل
تزويدها بأجهزة متطورة جدا مثل جهاز التصوير المغناطيسي ( ،)MRIوجهاز تفتيت الحصى وغيرها من
المعدات واألجهزة التي تم ادخالها في المستشفيات الحكومية ألول مرة .علما بأن هذه األجهزة الطبية ذات
التقنية العالية من المهم جدا توفيرها في المستشفيات الحكومية .كما تم توفير أجهزة أخرى مثل التصوير
الطبقي ،وأجهزة غسيل الكلى ،وأجهزة األشعة  ،وأجهزة التنفس وحاضنات أطفال وغيرها العديد من
األجهزة والمعدات في مستشفيات طولكرم وقلقيلية ورام هلل ،األمر الذي جعل بامكان وزارة الصحه أن
تخفض النفقات بشكل كبير جدا( .النهاية)
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