برنامج العالج اخلريي
(مشروع حياة)
لعالج مرضى سرطان الدم مبنطقة جازان

.1

اسم البرنامج :العالج الخيري (مشروع حياة) لعالج مرضى سرطان الدم.

.2

الملخص التنفيذي :يقوم المشروع تقديم الخدمات الطبية والعالجية واألدوية لمرضى سرطان الدم المحتاجين الذين ال يستطيعون دفع
تكاليف العالج المرتفعة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة بمستشفيات المنطقة ومراكز امراض الدم وذلك خالل
(مشروع حياة) الذي يقدم العالج الكيماوي واألدوية لمرضى سرطان الدم

.3

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

.4

المبررات:

•

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

•

ارتفاع تكاليف االدوية والتي ال يستطيعون الحصول عليها عن طريق الصيدليات لعدم توفر إال عن طريق شركات االدوية.

•

غالبية مرضى امراض الدم من األطفال والذين يحتاجون إلى رعاية طبية الزمة.

•

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

•

عدم قدرة بعض المرضى على تحمل تكاليف العالج الكيماوي المرتفعة.

•

عدم تمكن بعض مرضى اورام الدم الحادة والمرنة واورام الدم بالغدد الليمفاوية من السفر إلى خارج المنطقة ألسباب اجتماعية خصوصا مع
مدة العالج الطويلة لهذه االمراض.

•

وجودة جالية كبيرة من المقيمين والذين ال يستطيعون تحمل تكاليف العالج الكيماوي حيث ان مرضى الدم ال تقبلهم شركات التأمين
الصحي.

•

توفر الخبرات الطبية التخصصية في مركز امراض الدم بمستشفى االمير محمد بن ناصر والذين يستطيعون القيام بالمعالجة في حالة توفر
االدوية الضرورية الالزمة.

•

المعالجة الكيماوية ألورام الدم الحادة والمزمنة واورام الغدد الليمفاوية والمتوقع طبيا ان تتجاوز نسبة الشفاء  %70بأذن هللا.

•

وجود اتفاقية شراكة بين الجمعية والمديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم عالج لحاالت سرطان الدم (، Hodgkin lymphoma ، Aml
)non Hodgkin lymphoma

.5

المجموعات المستهدفة والمستفيدة :مرضى امراض الدم بمنطقة جازان وعددهم من  30إلى  45مستفيد

.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
•
•

تعافي حاالت مرضى سرطان الدم بمشيئة هللا

المؤشرات:

االستقرار الصحي والنفسي لدى مرضى سرطان الدم وذويهم.

عدد حاالت مرضى الدم الذين تم عالجهم

جدول األنشطة والمخرجات ومؤشراتها
األنشطة :المرحلة االولى

األنشطة :المرحلة الثانية
•

عمل فحوصات عن طريق مختبرات

•

البرج

ومستشفى

الملك

فيصل

خطة

وتسجيل

العالج

من

قبل

البدء في تقديم العالج الكيماوي لمرضى الدم حسب

خطة العالج المرسومة
•

صرف االدوية حسب خطة العالج المرسومة لمرضى

•

متابعة حاالت مرضى الدم من خالل سحب عينات

التخصصي لتأكد من إصابة المرضى

الدم

استشاريين امراض الدم واعتمادها من
قبل لجنة العالج بالجمعية

األنشطة :المرحلة الثالثة

•

متابعة تقديم االدوية لمرضى الدم

•

متابعة اخر جلسة عالج كيماوي

ومتابعة استجابة العالج.

بشكل دوري وارسالها لمختبرات البرج للتأكد من
استقرار حاالت المرضى واستجابة اجسامهم للعالج

للمريض وتقديم الهدايا التحفيزية
لهم

الكيماوي

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
اخصائية اجتماعية

دورهم المتوقع
دراسة حاالت المرضى ورفع التقارير للجنة الطبية

ومتابعة الفحوصات الطبية بشكل دوري مع مختبرات

التكاليف (تطوع ،راتب ،مكافأة)
راتب

البرج
فريق طبي استشاري متخصص في امراض الدم

متابعة حاالت مرضى الدم بشكل دوري

تطوع

•

املوازنة التقديرية:
البنود

العدد

اإلمجالي

تكاليف العالج الكيماوي والفحوصات الطبية مع االدوية ملدة سنة

 30حالة

450000

التقارير واملطبوعات

-

3000

هدايا حتفيزية ملرضى السرطان اثناء العالج الكيماوي

30

15000

اجملموع الكلي

 468,000لاير

بيانات جمعية رشيان

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

