
مشروع تثقيف المجتمع 
Educating the community



رفع معدل التبرع بالدم إلى الكفاية.
تحسين الخدمات الصحية واالجتماعية والنفسية لمرضى الدم ذويهم.

خفض نسبة المصابين بأمراض الدم الوراثية من المواليد الجدد.
رفع الوعي الصحي لدى المجتمع عن امراض الدم

تكوين مصادر دخل ذاتي ومتنامي يحقق االستدامة المالية.
بناء وتوطيد العالقات مع الشركاء االستراتيجيين . 

بناء و تطوير العمل االداري وصوًال إلى التحول الرقمي وارشفة البيانات.
استثمار العمل التطوعي.

 
رؤية شريان

التميز في تقديم برامج وقائية ورعاية طبية واجــتماعية ونفـسيــة لمرضــى
امـراض الــدم بمنطقة جازان.

 
رسالة شريان 

تقـديم ـبرامج وقــائيــة والــرعـاية الصــحية واالجتماعية والنفسية لمرضى الدم وذويهم
وتوعية المجتمع عن امراض الدم للوقاية منها والحد من انتشارها.

 
األهداف االستراتيجية :

 

اثبتت الدراسات واإلحصائيات الصادرة من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة أن السعودية 
تحتل المرتبة األولى عربيًا في أمراض الدم الوراثية كما تحتل منطقة جازان المرتبة الثانية
على مستوى الممكلة في عدد المصابين بأمراض الدم وحاملي المرض بنسبة 7% أي ما
يقارب 105,598 مصاب (كبار/أطفال ) ونسبة األطفال تحت سن 14 سنة تمثل 27% ,وكان سبب
في ارتفاع هذه السنبة هو انخفاض الوعي لدى المجتمع عن امراض الدم ومن هذا المنطلق
تنبت الجمعية احد األهداف االستراتيجية المهمة وهو رفع الوعي الصحي عن أسباب امراض

الدم وطرق الوقاية منها وكيفية الحد من انتشارها.

مدخل 



تنفـيذ حـمالت تـثقيفية الكـترونية وميدانـية في الـمراكز التـجارية ومراكز فـحص ما قبل
الــزواج ومنــصات التعلم عن بعــد للطـــالب والطالبات لتوعية المــجتمع عــــن امـراض الدم

وطرق الوقاية منها وخطورتها للحد من انتشارها 

فكرة المشروع ومبرراته

ارتفاع نسبة مرضى امراض الدم بمنطقة جازان بسبب ضعف التوعية والزواج الخاطئ 
ارتفاع نسبة الوفيات في سن مبكر بسبب امراض الدم

ارتفاع األعباء المادية على ذوي المرضى المصابين
عدم معرفة بعض افراد المجتمع عن وضعه الصحي ( مصاب – حامل لألمراض الوراثية ) اال بعد فحص الزواج

وجود اتفاقية بين جمعية رعاية مرضى الدم والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان للتعاون في
تثقيف وتوعية المجتمع عن امراض الدم وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها لمجتمع صحي آمن.

المبررات والحيثيات



ارتفاع الوعي الصحي لدى المجتمع عن امراض الدم وطرق الوقاية منها.
ارتفاع الوعي الصحي لدى المصابين بأمراض الدم والمقبلين على الزواج عن أهمية

الفحص ما قبل الزواج.
عدول المصابين والحاملين ألمراض الدم عن الزواج بعد التوعية الصحية ( الذين

قاموا باستخراج فحص الزواج وكانت النتيجة إيجابية في عدم صحة زواجهم ).

افراد المجتمع بشكل عام.
الشباب والشابات المقلبين على الزواج.

المرضى المصابين بأمراض الدم او حاملي المرض والمقلبين على الزواج ممكن
تأكد عدم توافق زواجهم.

اهداف المشروع 

مجتمع منطقة جازان صحي خالي من االمراض الوراثية وامراض الدم بأذن الله

اثر المشروع

الفئات المستهدفة في المشروع.

نطاق خدمة المشروع :
 يخدم المشروع كافة افراد المتجمع

في منطقة جازان
مدة تنفيذ المشروع 

سنة 



•مع تطور الطب الحديث بحثت الجمعية عن بدائل نوعية لعمل فحوصات بشكل
سريع للزوار في المراكز والمجمعات وللمقبلين على الزواج حيث توصلت إلى
فحص (Hemotype) والذي من خالله يتم فحص الدم لمعرفه نوع الهيموغلوبين
والذي يحدد ما اذا كان الشخص مصاب او حامل ألمراض الدم حيث تظهر النتائج
في اقل من 10 دقائق فقط ويتم العمل بهذا النوع من الفحوصات في الدول
cbc النائية كنيجيريا وكينيا وغيرها من الدول كما يعد هذا النوع بديل لفحص

الذي ينفذ في مختبرات المستشفيات وقد يستغر وقت حتى تظهر النتائج

فحوصات الهيموتايب 



1500 طالب وطالبة من المقبلين على الزواج يتم توعيتهم عبر منصات التعلم في مرحلة الجامعة
والثانوية.

100 حالة زواج مستهدفة يتم عدولهم عن الزواج بالتوعية بسبب عدم التوافق الجيني.
5000 مستفيد يتم فحصهم وتوعيتهم عن امراض الدم وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها

في المراكز والمجمعات التجارية.
200.000 – 300.000 مشاهدة لألفالم التوعوية في شبكات التواصل.

150 – 200 فرصة تطوعية.

مخرجات المشروع 

اجمالي المستفيدين : 6750 من التوعية المباشرة 
 200.000 الف توعية عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

مؤشرات قياس األداء

عدد المستفيدين من مشروع تثقيف المجتمع.
عدد حمالت التوعية والتثقيف التي أقيمت.

عدد الحاالت التي تراجعت عن قرار الزواج بسبب عدم التوافق جينيًا.
عدد المشاهدات لألفالم التوعوية في منصات التواصل االجتماعي.

عدد الطالب والطالبات الذين تمت توعيتهم عن امراض الدم.
عدد المحاضرات التي نفذت.

عدد الفحوصات التي أجريت للمستفيدين.
عدد المتطوعين والمتطوعات في المشروع



ميزانية المشروع

المتابعة والتقويم

تقرير عن عدد المستفيدين من المشروع 
التقرير الختامي السنوي عن المشروع.

إجراء قياس رضا المستفيدين عن مدى استفادتهم من المعلومات
التوعوية عن امراض الدم

تحليل تفصيلي للزوار ونتائج الفحوصات التي عملت لهم والذي سوف
يساعد في اعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بالجمعية عن امراض الدم.



احدى مبادرات تثقيف شريان 



حسابات الجمعية البنكية
Sa7980000119608019994449 مصرف الراجحي 
Sa7305000068222222330000  مصرف االنـــماء 

 
عنوان الجمعية : منطقة جازان ، بمركز االحسان لألعمال بجانب دوار الصدفة 

 , info@sheryan.org ,مدير عام الجمعية : م.مصعب بن محمد الحازمي
جوال رقم 0533350907 

شركاء نجاح المشروع

للتواصل 



 تثقيف المجتمعالخطة التنفيذية لمشروع 

 مؤشرات اإلنجاز المتطلبات المنفذ  االنشطة المراحل 
 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

 الشهور 
3 \21 4 \21 5 \21 6 \21 7 \21 8 \21 9 \21 10 \21 11 \21 12 \21 1 \22 2 \22 

 للمشروع مرحلة االعداد 

 المشروع )اثاث، أجهزة تقنية( تاحتياجاتوفير 

 مسؤول المشتريات 

 )ميزانية مالية لتوفير( 
 hemotypeفحوصات 

 األثاث )كراسي، طاوالت(،  افالم التوعوية
، جوال، TVالبتوب، جهاز لوحي، شاشة 

  مطبوعات، هدايا، مثقف صحي

 hemotypeتوفير فحوصات               تجهيز كافة االحتياجات والمتطلبات 

 توفير المطبوعات والهدايا 
 استقطاب مثقف ومثقفة صحية  

 مرحلة التنسيق 

             عدد المتطوعين  تطوع مع المتطوعينال ميثاقتوقيع  التطوع مشرف  ن يتسجيل متطوعين اخصائيين وفنين وممارسين صحي
 مع الجهات ذات العالقة التنسيق 

 )مراكز فحص الزواج، المجمعات التجارية،
 مكاتب التعليم، كليات جامعة جازان( 

 مدير العالقات العامة
 مشرف المشروع

 جدول مواعيد الزيارات
 موافقة لتنفيذ المشروع   

 عدد المجمعات التجارية المجدولة
 عدد المدارس والكليات المجدولة 

 فحص الزواج عدد مراكز 
            

مرحلة  
 التنفيذ  

  ت تنفيذ حمال
تثقيف في  

 المراكز التجارية 

 جدولة الحمالت حسب الموافقات السابقة  

 فريق العمل
 (ثقفين صحيين)م

 افالم التوعوية
   ةتثقيفيمادة 

عدد الزوار الذين تم فحصهم وتسجيلهم  
 المنفذ واإلداري المشارك والتطوعي تحديد االحتياجات والفريق الطبي              وتوعيتهم من الرجال والنساء  

 تنفيذ حمالت التوعية والفحص والتثقيف للزوار  
 تعبئة االستبيان االلكتروني لرضا الزوار عن مدى االستفادة من التوعية  

تنفيذ حمالت  
التثقيف في  

المدارس  
في    والكليات
م  علمنصات الت

 د ععن ب

 يزانة تعليم جيزان وصبيا وجامعة جإداراستهداف بالتنسيق مع خطة جدولة المدارس والكليات حسب 

  عن توعيتهم  عدد الطالب والطالبات الذين تم 
 امراض الدم  

 عدد المحاضرات التي تم تنفيذها  
            

 المنفذتحديد االحتياجات والفريق الطبي واإلداري المشارك 

 لطالب والطالبات تنفيذ حمالت التوعية والفحص والتثقيف ل 
 عمل محاضرة توعوية في كل مدرسة تتم زيارتها  

 احصاء الطالب والطالبات الذين استفادوا من التوعية في كل مدرسة وكلية 

تنفيذ حمالت  
تثقيف في مراكز  

 فحص الزواج 

   بشكل دوري الحاالت التي ال تتطابق مع مراكز فحص الزواج تحديد 

 مثقفة صحي  
 افالم التوعوية، مثقف صحي

  مطبوعات، هدايا، متطوع مصاب بأمراض
 الدم لتوعية الحاالت باالتصال 

 عدد الحاالت التي تراجعت  
             عن الزواج بسبب التوعية  

 لذين ال تتطابق حاالتهم للزواج  تحديد موعد الجلسة مع ا
 التواصل مع ذويهم  – تثقيفهم وتوعيتهم وعرض الفيلم التوعوي 

 العدول عن قرار الزواج  من قبل أحد المتطوعين المصابين بأمراض الدم في حال عدم  على الحاالتاالتصال 
 إحصاء الحاالت التي عدلت عن قرار الزواج بسبب التوعية بأمراض الدم  

التوعية  
 االلكترونية 

 نشر األفالم التوعوية التي تم اعداها في مرحلة االعداد في وسائل التواصل االجتماعي 
             عدد المشاهدات والتفاعل   عن امراض الدم   افالم توعوية االخصائية اإلعالمية 

 إحصاء المشاهدات والتفاعل مع األفالم التوعوية  

 مرحلة التقييم واالغالق 
 تقييم مخرجات المشروع واعداد التقرير النهائي

 مشرف المشروع
 احصائيات المشروع  

عدد المستفيدين من المشروع والتقرير  
 النهائي 

            

             توصيات فريق العمل   اجتماع مع فريق العمل  كتابة نقاط القوة والضعف التي واجهت المشروع   
               اللجنة التنفيذية وقرارات التحسين  توصيات  اجتماع ودراسة النتائج واالثر  اللجنة التنفيذية   تقييم المشروع وقياس األثر ومعالجة األخطاء 



80.000

80.000.00

8000 80.000

80.000

جمعيــة رعايــة مرضــى الدم بمنطقة جازان - شــريان  


