برنامج العالج اخلريي
(مشروع انقاذ)
لعالج مرضى امراض الدم مبنطقة جازان

.1

اسم البرنامج :العالج الخيري (مشروع انقاذ) لعالج مرضى امراض الدم.

.2

الملخص التنفيذي :يقوم المشروع بتقديم الخدمات العالجية لمرضى امراض الدم المحتاجين والغير قادرين على دفع تكاليف العالج.

.3

المشكلة التي يعالجها المشروع :تقديم العالج الالزم واألدوية والمستلزمات الطبية كمضخات الحديد لمرضى امراض الدم المحتاجين
بمنطقة جيزان.

.4

المبررات:

•

اإلصابات المتكررة واالعداد الكبيرة المصابة بأمراض الدم بمنطقة جازان وحاجتهم الدائمة للمساعدة العالجية والطبية.

•

ارتفاع نسبة الفقر في منطقة جازان.

•

خطورة امراض الدم والتي قد تسبب الوفاة لبعض الحاالت في حالة عدم التدخل السريع وتقديم المساعدة الطبية الالزمة له.

•

وجودة فئات البدون وجالية كبيرة من غير السعوديين والذين ال يستطيعون تحمل تكاليف العالج او توفير االدوية والمستلزمات الطبية.

•

وجود اتفاقية شراكة بين الجمعية والمديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم عالج لمرضى امراض الدم مع تقديم خصم قدرة  %50من
تكاليف العالج حسب أهلية العالج الخيري.

.5

المجموعات المستهدفة والمستفيدة :مرضى امراض الدم بمنطقة جازان وعددهم  100مستفيد مستفيدة

.6

الموقع :منطقة جازان

.7

اإلطار الزمني :سنة ابتداء من تاريخ 2021\3\1م

األثر المتوقع :استقرار الحالة الصحية لمرضى امراض الدم المصابين وشفاء بعض حاالت مرضى الدم بمشيئة هللا.
النتائج واالهداف
•

االستقرار الصحي والنفسي لدى مرضى الدم وذويهم.

•

تمكين المريض من الحصول على العالج الالزم في أسرع وقت تجنباً لحدوث أي مضاعفات.

•

االرتقاء بصحة المجتمع عند توفير أسباب االستقرار الصحي لدى مرضى الدم.

المؤشرات:

عدد حاالت مرضى الدم الذين تم
عالجهم وتقديم مستلزمات طبية لهم

ضوابط االستفادة من المشروع:
•

عجر المريض عن تحمل تكاليف العالج (سعودي ،مقيم ،بدون)  ،تقرير االخصائية االجتماعية.

•

يتم مراجعة الطلب من قبل أعضاء لجنة العالج العتماد تقديم الخدمة الطبية.

•

اكمال المستندات المطلوبة (الهوية ،اإلقامة ،المعاملة) ،التقارير الطبية المعتمدة من المستشفى ،فحص امراض الدم ،نموذج كفالة

•

الحاالت المرضية (مرضى االنيميا ،مرضى التالسيميا ،مرضى فقر الدم المنجلي ..الخ).

مستفيد للحاالت األجنبية والبدون.

اللجنة الطبية من الجمعية لمتابعة المشروع( :أعضاء مجلس إدارة الجمعية)
•

الدكتور محمد بن موسى بكار " استشاري امراض دم في مستشفى األمير محمد بن ناصر "

•

الدكتور حافظ موسى ملحان " استشاري امراض دم والمشرف على مركز امراض الدم

•

الدكتور يحيى مفرح غزواني " استشاري امراض دم ورئيس لجنة امراض الدم بصحة جيزان"

معايير تقييم المشروع:
•

بيانات اعداد المرضى المستفيدين من المشروع

•

استمارة رضا المستفيدين.

•

•

استمارة رضا االستشاري المشارك.

وصف املوارد البشرية العاملة يف املشروع:
أعضاء الفريق

التكاليف ( تطوع ،راتب ،مكافأة )

دورهم املتوقع
دراسة حاالت املرضى ورفع التقارير

اخصائية اجتماعية

راتب

للجنة الطبية ومتابعة الفحوصات الطبية
بشكل دوري مع خمتربات الربج

فريق طيب استشاري متخصص يف امراض الدم

تطوع

متابعة حاالت مرضى الدم بشكل دوري

• املوازنة التقديرية:
البنود

العدد

اإلمجالي

تكاليف العالج ملرضى الدم

 100حالة

300,000

التقارير واملطبوعات

-

3000

اجملموع الكلي

 303,000لاير

بيانات الجمعية

رقم الجوال
ر
ون
ر
البيد اإللكب ي
البنك
رقم الحساب
ي
العنوان

الحازم (مدير عام الجمعية) 0533350907
مصعب محمد
ي
, info@sheryan.org - hayahjaz@gmail.com
اجح Sa7980000119608019994449
مرصف الر ي
مرصف االنماء Sa7305000068222222330000
منطقة جازان  /مركز االحسان لألعمال بجانب دوار الصدفة

