بأشراف وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ترخيص رقم 832

مشروع التربع الطوعي بالدم
( التربع بالدم " حياة لك وهلم " )

• نبذة عن اجلمعية
مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان هي إحدى املنظمات اخلريية يف اململكة و املتخصصة
خبدمة مرضى الدم واملرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ( برقم  ،) 832وتعمل
اجلمعية على تقديم خدمات (صحية واجتماعية ونفسية و وقائية) ملرضى الدم  ،وختصصت
اجلمعية يف هذا اجملال لكون منطقة جازان ثاني اكرب منطقة على مستوى اململكة يف
اإلصابات بأمراض الدم  ،ويتكون أعضاء جملس إدارة اجلمعية جمموعة من االخصائيني
واالستشاريني املتميزين من رجاالت املنطقة.

الروية :
التميز يف تقديم برامج وقائية ورعاية طبية واجتماعية ونفسية ملرضى امراض الدم مبنطقة جازان.

الرسالة :
تقديم برامج وقائية والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية ملرضى الدم وذويهم وتوعية اجملتمع عن امراض الدم للوقاية منها واحلد
من انتشارها.

األهداف :
• رفع معدل التربع بالدم إىل الكفاية.
• حتسني اخلدمات الصحية واالجتماعية والنفسية ملرضى الدم ذويهم.
• خفض نسبة املصابني بأمراض الدم الوراثية من املواليد اجلدد.
• رفع الوعي الصحي لدى اجملتمع عن امراض الدم .

• تكوين مصادر دخل ذاتي ومتنامي حيقق االستدامة املالية.
• بناء وتوطيد العالقات مع الشركاء االسرتاتيجيني .

• بناء و تطوير العمل االداري وصوالً إىل التحول الرقمي وارشفة البيانات.
• استثمار العمل التطوعي.

| مدخل :
اثبتت اإلحصائيات الصادرة من املنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة أن السعودية
حتتل املرتبة األوىل عربياً يف أمراض الدم الوراثية كما حتتل منطقة جازان املرتبة
الثانية يف عدد املصابني بأمراض الدم وحاملي املرض بنسبة  %7أي ما يقارب 105,598
مصاب (كبار/أطفال ) ونسبة األطفال حتت سن  14سنة متثل  %27ومن هذا املنطلق
تنبت اجلمعية احد األهداف االسرتاتيجية املهمة وهو رفع معدل تربع الدم إىل الكفاية
عن طريق تنفيذ مشروع التربع الطوعي بالدم لتوفري وحدات الدم الالزمة ملرضى
امراض الدم وللجنود املصابني باحلد اجلنوبي.

| فكرة املشروع
يقوم مشروع التربع الطوعي بالدم على تنفيذ محالت مكثفة بالتعاون
مع صحة جازان ممثلة مبستشفيات املنطقة وبالتنسيق مع اجلمعيات
اخلريية وجلان التنمية ومراكز النشاط يف احملافظات واملراكز
والقرى جللب املتربعني يف عربة التربع بالدم.

| مربرات املشروع
• حصول مضاعفات صحية تصل إىل الوفاة لعدم توفر بعض فصائل الدم النادرة للمرضى امراض الدم بشكل سريع.
• اعتبار الدم هو العالج الرئيسي والوحيد ملرضى االنيميا و الثالسيميا مدى احلياة

• احلرب يف احلد اجلنوبي واحتياج املصابني من جنودنا البواسل للدم وتأمينه بشكل عاجل.
• انتشار فايروس كورونا والذي كان والذي كان سبب يف اخنفاض اقبال عدد املتربعني للتربع بالدم.
• الصرف الكبري لوحدات الدم من قبل مرضى الدم حيث ان بعض مرضى الدم يستهلك  12كيس يف اجللسة الواحدة.

• إمكانية وصول العربة للقرى والبدء يف استقبال تربعات النساء بالدم يف عربة التربع ووصول العربة اىل امكان املتربعني يف منازهلم.
• االعداد الكبرية املصابة بأمراض الدم مبنطقة جازان وحاجتهم الدائمة لنقل الدم ( حتتل منطقة جازان املركز الثاني يف إصابات امراض الدم

حسب احصائيات وزارة الصحة).

| مربرات املشروع
• كما تعتبر من اهم المبررات هي :
وجود اتفاقية بني مجعية رعاية مرضى الدم واملديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جازان
للتعاون يف تشغيل عربة التربع بالدم وذلك للمساهمة يف خفض نسبة االحتياج إىل فصائل الدم
وتوفريها بشكل دائم.

املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة جازان
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اهداف املشروع

توفري االحتياج الالزم من صفائح بالزما الدم ملرضى سرطان الدم باملنطقة.
تفعيل الدور النسائي يف عملية التربع بالدم من خالل الوصل إليهم للتربع بكل يسر وسهولة
ختفيف الضغط على بنوك الدم اليت تعاني من نقص مستمر يف كميات الدم.
املساهمة يف توفري فصائل دم للمصابني من جنودنا البواسل يف احلد اجلنوبي عند احتياجهم.
املساهمة يف رفع نسبة التربع الطوعي يف اململكة من  %40إىل  %100وملرضى الدم بشكل خاص بسبب احتياجهم الدائم للدم.
املساهمة يف توفري كميات الدم الكافية ملرضى امراض الدم باملنطقة و بقية املرضى املصابني الذين يتطلب عالجهم نقل الدم .
متكني وتسهيل املواطنني واملقيمني من اجلنسني باملساهمة يف العمل اخلريي والتطوعي عن طريق تربعهم بالدم يف عربة
مهيئة وجذابة.

| األثر العائد على املستفيدين واملستهدفني :
للمشروع اثر كبري ومستمر بشكل دائم على املستفيدين واملستهدفني وهو:
 استقرار حاالت مرضى امراض وسرطان الدم وحتسن صحتهم بسبب توفر الدم بشكل سريع.املساهمة يف انقاذ واحياء انفس بعد مشيئة اهلل عند توفري الدم بشكل سريع ( مرضى الدم ،
املصابني يف احلوادث  ،املصابني يف احلد اجلنوبي من جنودنا البواسل ،احلاالت يف العناية املركز
اليت حتتاج إىل دم وغريها )
املساهمة يف حتسني صحة افراد اجملتمع عند تربعهم بالدم .
 -غرس وتعزيز فكرة التربع الطوعي بالدم للمرضى الدم لدى اجملتمع.

|

الفئات املستهدفة يف املشروع واملستفيدة من املشروع .

•

الفئات املستهدفة يف املشروع ( مجيع املواطنني واملقيمني ذكوراً واناث ) الذين يتربعون بالدم بشكل دائم.

•

الفئات املستفيدة من املشروع  :خيدم املشروع بتوفري الدم لكافة افراد اجملتمع من :

▪

▪
▪
▪
▪
▪

مرضى امراض الدم ( مرضى االنيميا املنجلية والثالسيميا والنزاف وغريها ) من عمر سنة واكثر يف مركز امراض الدم مبستشفى األمري حممد
بن ناصر ،وعددهم يرتاوح من  500اىل  1000مستفيد.
املرضى املصابني يف احلوادث وغريها الذين حيتاجون إىل نقل دم يف مستشفى األمري حممد بن ناصر.
املصابني يف احلد اجلنوبي من جنودنا البواسل.
احلاالت األخرى يف غرف العمليات مبستشفى األمري حممد بن ناصر.
مجيع املرضى احملتاجني لنقل دم يف املستشفيات األخرى باملنطقة.
أيضا املتربعني بالدم فئات مستفيدة صحياً من تربعهم بالدم حيث يساعدهم على تنشيط الدورة الدموية وعدد املستفيدين يرتاوح من  8000إىل
 10000متربع بالسنة بأذن اهلل.

نطاق خدمة املشروع :
يتم تنفيذ املشروع يف  16حمافظة بقراها ومراكزها
كما خيدم املشروع احملتاجني لفصائل الدم على مستوى منطقة جازان

مدة تنفيذ املشروع  :سنة 2020\10\1م – 2021\10\1م

| آلية تنفيذ املشروع
خمرجات املشروع

املراحل

االنشطة

املسؤول عن التنفيذ

املتطلبات

مرحلة االعداد للحمالت

توفري احتياجات احلملة بشكل عاجل

إدارة العالقات العامة

هدايا للمتربعني ،مطبوعات
عربة تربع

تسجيل متطوعني اخصائيني وفنني وممارسني صحني

مشرف املشروع

توقيع وثيقة تطوع مع املتطوعني

عدد اهلدايا
توفري جوال
جتهيز املطبوعات
عربة تربع
عدد املتطوعني
اجتماعات تنسيقية بني اجلمعية وبني الفريق
الطيب لرسم خطة العمل

مالئمة اهلدايا املقدمة للمتربعني
مالئمة العربات ملواصفات وزارة الصحة

وضوح الروية وخطة العمل للفريق الطيب املشار

التنسيق مع اجلمعيات اخلريية وجلان التنمية ومراكز
النشاط واالعالن عن احلملة للنشر احلملة وتزويد
اجلمعية بقوائم املتربعني
ورسم خط العمل

مدير العالقات العامة
مشرف املشروع

خماطبات رمسية
نشر اعالن احلملة
جتهيز رواتب تسجيل الكرتوني

قوائم بأعداد املتربعني الراغبني بالتربع
جتهيز موقع التربع

مالئمة الوقت والعربة للمتربعني
بطاقة رضا املستفيد

الفرز املبدئي

مشرف املشروع

جوال

قوائم املتربعني املالئمني للتربع

نسبة املتربعني املتفاعلني مع احلملة يوميا

مرحلة التنفيذ

سحب الدم من املتربعني

الفريق الطيب املشار

العربة املتنقلة واملستلزمات الطبية واهلدايا
والوجبات اخلفيفة

قوائم املتربعني الفعلني بالدم

نسبة زيادة اقبال املتربعني على محالت التربع
بطاقة رضا املستفيد

مرحلة حتفيز املتربعني

ارسال رسائل شكر ومشاهد تربع
تسجيل املتربعني يف قوائم والتواصل معهم حتى يقوموا
بعملية التربع كل شهرين

مشرف املشروع

جوال
برنامج جدولة مواعيد التربع للمتربعني تلقائياَ

التواصل مع املتربعني
جتاوب املتربعني واستمرار التربع يف اقرب مركز
تربع

نسبة املتربعني املنتظمني على التربع الطوعي

مرحلة التكريم

ارسال اهلدايا للمتربعني بالدم مما خيلق نوعاً من
االقبال والتسجيل يف املشروع من متربعني جدد

مدير العالقات العامة
مشرف املشروع

جتهيز اهلدايا وتوصيلها للمتربعني

تسليم اهلدايا
عدد املتربعني اجلدد من طرف املتربعني القدامى

نسبة املتربعني اجلدد

مرحلة االقفال

اعداد التقارير اخلتامي

مشرف املشروع

مكتب دعاية وإعالن

طباعة التقارير

التقارير النهائية

مرحلة التنسيق

• اخنفاض نسبة اإلصابات
بنوبات آالم جراء نقلهم
للــــدم بشكل دوري واستقرار
الـــوضع الصحي هلم.
• رفع نسبة التربع النسائي
بالدم
• ارتفاع عدد التربع بالدم
 8000متربع بالدم.

مؤشرات اإلجناز

التقييم واملتابعة

| املتابعة والتقويم
.1
.2
.3
.4
.5

تقرير دوري شهري عن محالت التربع.
تقرير سنوي عن عدد املتربعني بالدم.
إجراء قياس اثر استفادة مرضى الدم من املشروع.
التقرير اخلتامي السنوي عن عدد املتربعني واملستفيدين املشروع.
إجراء قياس رضا املتربعني وانطباعهم عن املشروع.

| مؤشرات قياس األداء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عدد وحدات الدم اليت مت توفريها ملرضى سرطان الدم وعدد املرضى
عدد التربعات النسائية ونسبة ارتفاعها
عدد املستشفيات واملراكز اليت مت تزويدها بوحدات دم
حاالت االصابات من اجلنود املرابطني الذين متت تزويدهم بوحدات الدم
نسبة املتربعني بشكل مستمر وطوعي من امجالي املتربعني خالل تنفيذ املشروع
االصابات االخرى من غري امراض الدم اليت مت تزويدها بوحدات دم
استمارة رضا املتربعني عن جتربة التربع يف العربة

|املوازنة التقديرية للمشروع

البنود

العدد

اإلمجالي

عربة تربع بالدم

1

385000

هدايا حتفيزية للمتربعني بالدم

8000

56000

مشرف املشروع

12

48000

مطبوعات

-

3000

وجبات خفيفة للمتربعني قبل التربع

-

6500

حمروقات

-

10600

اإلمجالي

 509100ريال

دعم وزارة الصحة

دعم التشغيل الطيب للعربة وللحمالت من قبل وزارة الصحة
ممثلة بإدارة املختربات وبنو الدم مبنطقة جازان بعدد
الحمدود من الفريق الطيب الرجالي والنسائي

صورة عربة التربع

| آلية التربع للمشروع
حسابات اجلمعية البنكية :
مصرف الراجحي Sa7980000119608019994449
مصرف االمناء Sa7305000068222222330000
عنوان اجلمعية  :منطقة جازان  ،مدينة جيزان مبركز االحسان لألعمال جبانب دوار الصدفة
مدير عام اجلمعية  :م .مصعب بن حممد احلازمي  ،جوال رقم 0533350907
 www.sheryan.orgاطالق جترييب

إنها عن حياة

Its about live

للتربع عن طريق الرسائل النصية  :ارسل رسالة رقم  1إىل الرقم  / 5329مجعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان  -شريان

جوال  ، 0533350907 :بريد إلكرتوني @sheryanorg info@sheryan.org Mosab@sheryan.org
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ITEM COD

TOP VIEW

INNER LENGTH 460 cm

DESCRIPTION

REAR VIEW
DESIGN CHKD
DATE
06/04/2020

APPD
SCALE
-

DWG NO : MBBV-01

TITLE
MOBILE BLOOD
BANK VAN ON
IVECO DAILY-LW
SHEET No REV

1 of 1

-

Page 1 of 2

SALES QUOTATION
عرض سعر
الرقم الضريبي300264268100003 :

جمعية رعاية ى
مرض الدم بمنطقة جازان  -رشيان

اسم العميل:
رقم العرض:
تاريخ العرض:

CSH-1100095-2
02\07\2020

TOTAL PRICE

QUOTATION NO.:
DATE:

صلاحية العرض:
مدة التوريد:

CLIENT NAME:

21 Days
60-90 days

VALIDITY:
DELIVERY:

عناية
رقم الطلب:
طريقة الدفع:

ATTN.:
نقدا عند التعميد

REQUEST NO.:
PAYMENT:

UNIT PRICE

QTY

UNIT

ITEM DESCRIPTION

السعر اإلجمالي

السعر اإلفرادي

الكمية

الوحدة

وصف البند

#

385,000.00

385,000.00

1

EA

)Blood donation vehicle on )IVECO DAILY van – Italy
عربة متنقلة للتبرع بالدم مجهزة بالكامل

1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نوع العربةIVECO DAILY VAN :
بلد الصنع :إيطاليا
سنة الصنع2020 :
حاجز ممتد على عرض السيارة خلف السائق مع نافذة بالمنتصف
فينيل طبي بجودة عالية ال يسمح باالنزالق معزز بقاعدة خشب ذو جودة عالية
األسطح الداخلية (الجدران والسقف) مغطاة بألياف زجاجية عالية الجودة ومعزولة بطبقة من
البولي يوريثين (حماية ضد الحرارة والغبار)
أماكن التخزين ,ادراج وخزائن مصنوعة من أجود أنواع الخشب ومغطاة بحواف ألمينيوم
كابينة تخزين واحدة لألدوات الطبية
عدد  1مكتب استقبال/فحص مع عدد  1كرسي طبيب و كرسي مراجع قابل للطي
عدد  2خزان ماء ( 100لتر للمياه العذبة و  120لتر لتصريف المياه)
أنابيب تصريف بي في سي
مؤشر المياه للخزانات
حوض غسيل األيدي مع صنبور جودة عالية
حامل المناديل/المناشف
حامل الصابون
كابينة تخزين واحدة لألدوات
عدد  1كرسي تبرع بالدم جودة عالية قابل للحركة يدوي
منطقة معزولة مع تهوية في نهاية السيارة للمحرك مع محرك صامت (دنيو – اليابان  7.5كي
في أي)
لوحة كهربائية بجودة عالية مع حماية كاملة نوع (شنايدر)
جميع األسالك عبارة عن اسالك ثالثية (السلك الثالث هو الكابل األرضي)  -220فولت 60
هرتز .مرحلة واحدة
قابس كهرباء خارجي لمصدر الطاقة الخارجية لتستمر األجهزة بالعمل
عدد  8قابس كهرباء عالي الجودة مع مفتاح إطفاء وتشغيل نوع (باناسونيك او ليجراند)
عدد  8اضاءة ليد إلضاءة المساحة الداخلية للعربة نوع (فيليبس أو أوبل)
عدد  3بروجكتور ليد ( 1على اليسار 1 ,على اليمين 1 ,بالخلف)
نافذة زجاجية على الباب األيمن
مكيف سقفي  13,500وحدة
عدد  1كاميرا  5ام بي
عدد  1راوتر  4جي لالنترنت
عدد  1شاشة ليد مع نظام صوتي لعرض فيديوهات وزارة الصحة
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SALES QUOTATION
عرض سعر
الرقم الضريبي300264268100003 :

▪ عدد  1ثالجة ¾ قدم مربع
▪ عدد واحد درج يدوي وكهربائي
▪ طفاية حريق مع حامل
▪ ستيكر  3أم خارجي
▪ عتبة خلفية المتصاص الصدمة
▪ تركيب األجهزة واألدوات الطبية
(ثالجة طبية ,جهاز ميزان الدم كهربائي ,جهاز إغالق أكياس الدم ,جهاز قياس هيموجلوبين ,جهاز
قياس ضغط ديجيتال) الكميات =  1من كل نوع
▪ عدد  1شنطة اسعافات اولية
▪ كاميرا خلفية مع شاشة
الضمان 3 :سنوات ضد عيوب التصنيع من تاريخ التسليم

******Nothing Follows

385,000.00
00.00
385,000.00

SAR

GROSS TOTAL

SAR

VAT

SAR

TOTAL DUE

فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون ألف لاير ال غير
Please contact us should you have any questions at all
Dr.Kamel Alhussaini
Sales Manager
0503361150 – kamel@carehorizon.com.sa

Dr. Nadeem Koudsi
Sales Supervisor
0565691196 – Nadeem@carehorizon.com.sa

