اخلطة التشغيلية جلمعية رعاية مرضى الدم مبنطقة جازان
2020م  2021 -م

األهداف االستراتيجية :
.1

ارتفاع معدل التربع بالدم إىل الكفاية.

.2

حتسني اخلدمات الصحية واالجتماعية والنفسية ملرضى الدم وذويهم.

.3

خفض نسبة املصابني بأمراض الدم الوراثية من املواليد اجلدد.

.4

ارتفاع الوعي الصحي لدى اجملتمع عن امراض الدم.

.5

تكوين مصدر دخل ذاتي ومتنامي حيقق االستدامة املالية وحتسني آليات مجع التربعات.

.6

بناء وتوطيد العالقة مع الشركاء اإلسرتاتيجيني.

.7

بناء وتطوير العمل اإلداري والتحول الرقمي وأرشفة البيانات.

.8

استثمار العمل التطوعي.

المحور والمجال

األهداف العامة

األهداف اإلجرائية

المتطلبات

ر
مشوع انقاذ
ى
(المساعدة يف عالج
ى
مرض الدم)

المساعدة ى يف دفع تكاليف
ى
لمرض امراض الدم
العالج

دفع تكاليف عالج  100مريض
بأمراض الدم بكافة أنواعها

وجود ر ى
ميانية ر
للمشوع
وجود فريق عمل

مدير ر
المشوع
المدير التنفيذي
وفريق العمل

ر
مشوع حياة
ى
(عالج مرض شطان
الدم)

عالج ى
مرض شطان الدم

دفع تكاليف عالج  30مريض
مصاب بشطان الدم aml,
Hodgkin lymphoma , nonHodgkin lymphoma

وجود ر ى
ميانية ر
للمشوع
وجود فريق عمل

مدير ر
المشوع
االخصائية
االجتماعية
فريق العمل

ر
الخيي
مشوع وصل ر
ى
(نقل مرض الدم)

نقل ى
مرض امراض الدم عن
طريق باصات النقل

نقل  500مريض من منازلهم إىل
المستشفيات والعكس

توفي باصات
ر
وجود ر ى
ميانية
وجود فريق

المنفذ

ر
المشف
المتابع

ر
مؤشات االداء

معايي التقييم
ر

-

التقارير الدورية لعالج
ى
مرض الدم
بطاقة رضا المستفيدين

-

التقارير الدورية لعالج
ى
مرض شطان الدم
بطاقة رضا المستفيدين

عالج  100مريض
-

استقرار وشفاء حاالت
المدير التنفيذي
ى
مرض شطان الدم

-

ى -
مدير ر
تعطيه احتياج نقل مرض
المشوع
المدير التنفيذي
الدم بنسبة %100
وفريق العمل
-

ى
لمرض الدم
عدد الرحالت
عدد الكيلووات المقطوعة
بطاقة رضا المستفيدين

خدمة ى
مرض الدم
ر
مشوع العيادات
المتخصصة

تقديم االستشارات الطبية
ى
لمرض الدم ى يف المناطق
النائية

ر
مشوع تثقيف
المجتمع

وع المجتمع عن
زيادة ي
امراض الدم

ر
مشوع مركز رشيان
للتيع بالدم
ر

تنفيذ خمس زيارات للمناطقة
الطرفية المستهدفة

الخطة التفصيلية
رى
ميانية ر
المشوع
التواصل مع الجهات ذات
العالقة

تنفيذ برامج ومبادرات تثقيفية ى يف
المدارس والمجمعات ووسائل
االجتماع
التواصل
ي

وجود ر ى
ميانية ر
للمشوع
وجود فريق عمل

ى
مستشف
للتيع بالدم ى يف
التيع بالدم إىل انشاء مركز ر
رفع معدل ر
األمي محمد بن نارص
الكفاية
ر

وجود ر ى
ميانية تشغيلية
وجود فريق عمل

زيارة  5مستشفيات
مدير ر
ومراكز أولية ى يف المناطق -
المشوع
المدير التنفيذي
الطرفية
وفريق العمل
ى
المرض الذين تم
عدد
فحصهم

فريق العمل

ى -
خفض نسبة ى
وجي
المي ر
ر ى
المصابي بأمراض
الجدد
الدم  %5بحلول نهاية
المدير التنفيذي
2020
الوع لدى
زيادة نسبة
ي
المجتمع عن امراض الدم

رشكة مقاوالت
المديرية العامة
المدير التنفيذي
للشؤون الصحية
(فريق عمل)

افتتاح امركز

تقارير الزيارات الدورية
ى
المستشف
تقييم إدارة

تقارير بعدد راليامج
والمحتويات والفعاليات
الت تم
والمناطق والمدارس ي
عمل التثقيف بها
عدد األشخاص الذين تم
عمل لهم تثقيف عن
امراض الدم

تقييم جودة االنشاء

مشوع فحص ى
ر
مرض
الدم
( ألياساوند)

ر
الخيي
مشوع سكون ر

ر
الطوع
التيع
مشوع ر
ي
بالدم

ى
لمرض
ى عمل الفحوصات الدماغية
ً
تقديم الرعاية الطبية لمرض
امراض الدم تجنبا لحدوث أي
امراض الدم
جلطات ى يف الدماغ

ى
لمرض امراض
توفي سكن
ر
الدم بالتعاون مع وزارة
اإلسكان

تلبية بعض االحتياجات االجتماعية
ى
ر ى
المحتاجي
لمرض امراض الدم

لتوفي
للتيع بالدم
ر
تنفيذ حمالت ر
التيع بالدم إىل
رفع معدل ر
وحدات الدم
الكفاية واستقرار حاالت
التيع بالدم
توعية الناس عن أهمية ر
ى
مرض امراض الدم من خالل
الطوع بالدم من
التيع
رفع نسبة ر
ي
توفي وحدات الدم
ر
100 – 40

استخدام نظام الكتروني

تحديد االحتياج الفعلي لألنظمة

وجود فريق عمل
وجود ر ى
ميانية

وجود فريق عمل

فريق عمل

فريق عمل

توفي عربة رتيع بالدم
ر
وجود ر ى
ميانية
فريق عمل

فريق العمل

دراسة االحتياج
عرض سعر من المزود
توقيع العقد مع المزود

إدارة الموارد
البشرية

المدير التنفيذي

الت تم
المدير التنفيذي عدد المساكن ي
ى
للمرض
تسليمها

المدير التنفيذي

المدير
التنفيذي

التطوير اإلداري
استحداث إدارات جديدة

إدارة تنمية الموارد المالية
إدارة العالقات العامة واالعالم

إعالنات الوظائف
المقابالت الشخصية

تنمية الموارد المالية والتسويق

تحقيق إيرادات مالية لتغطية
المصاريف التشغيلية

انشاء مراكز إعالمية
لجمع التبرعات والتسويق

موافقة مجلس اإلدارة
واعتماد الميزانية

العالقات العامة واالعالم

التعريف بالجمعية وبناء
صورة ذهنية عنها

تفعيل النشر اإلعالمي في
جميع شبكات التواصل
االجتماعي

وجود فريق
متطوعين

إدارة الموارد
البشرية

عدد الفحوصات
ى
المرض
عدد

المدير التنفيذي

المتي ر ى
عي بالدم
عدد ر

التقارير الدورية

التقارير الدورية

المتي ر ى
عي
التقارير الدورية عن ر
بالدم
التيعات الطوعية بالدم
نسبة ر
والمستمرة

تفعيل التقنية واألنظمة
اإللكترونية
توقيع العقود
توظيف
الموظفين

مخرجات الموظفين
وانجازاتهم
عقود العمل
سجل الدوام

تدشين المراكز
إدارة تنمية
الموارد المدير التنفيذي اإلعالمية ومباشرة تقارير بإنجاز المعارض
الموظفين
المالية
المدير
التنفيذي

تقارير عن مدى تفعيل
خطة النشر ومدى تفاعل
الناس

