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 مشروع سكون الخيري )مسار المرضى زارعي نخاع العظم( اسم المشروع 

 فكرة المشروع 
الدم المحتاجين بعد   زراعة نخاع  االنتهاء من  تقديم خدمة السكن لمرضى امراض  عملية 

في مستشفى الحرس الوطني او مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض  لهم  العظم  
 . وبالقرب من المستشفى

 المشكلة التي يعالجها المشروع
التكلفة المرتفعة للسكن وعدم مقدرة مرضى الدم المحتاجين بجازان على دفع تكاليف 

ثالثة   إلى  شهر  من  تتراوح  فترة  العظمالسكن  نخاع  زراعة  عملية  بعد  قد    شهور  والتي 
 يتسبب في عدم مراجعة المرضى للمستشفى وفشل العملية.

 المبررات وحيثيات المشروع 

الدم هي  • امراض  لمرضى  اجرائها  بعد  العظم  نخاع  زراعة  لنجاح عملية  رئيسي  سبب 
ثالثة   أهمية وجود المريض بالقرب من المستشفى حتى يتم متابعة حالة المريض لمدة 

شهور بشكل دوري وضرورة مالزمة السكن حتى ال يتكون هناك أي عدوى تسبب في 
 فشل العملية.

عدم مقدرة المرضى المحتاجين على تحمل تكاليف السكن لمدة ثالثة شهور باإلضافة   •
 إلى التكاليف األخرى التي يدفعها )النقل، االكل والشرب، إلى اخره(.

دعم النفسي والمعنوي للمريض وذويه مما يساعده خدمة السكن لها دور في رفع ال •
 على نجاح العملية بأذن هللا.

ارتفاع تكلفة السكن في المناطق المحيطة بمستشفى الحرس الوطني ومستشفى   •
 الملك فيصل التخصصي. 

 الفقر في الكثير من االسر التي يعانون أبنائهم من أمراض الدم.    •
استخدام بعض المرضى وذويهم مرافق المستشفيات كسكن لهم في بعض األوقات  •

 وغيرها(.غرف االنتظار )المسجد، المصلى، 

والمساهمة في يتم تسكينهم  مستفيد( 30 مرضى امراض الدم بمنطقة جازان )عدد لفئة المستهدفة ا
 من امراض الدم. بعد مشيئة هللاشفائهم 

   مدينة الرياض الموقع 
 م2021\1\1من  بدايةسنة  فترة تنفيذ المشروع 

 اهداف المشروع

الرعاية الالزمة لمرضى امراض الدم المحتاجين الذين يقومون بعملية زراعة   تقديم •
 . نخاع العظم

بعد عملية  وذويه لحالة المريض واالجتماعي المساهمة في استقرار الوضع الصحي  •
 الزراعة. 

لمرضى امراض الدم واستقرار وشفائهم بشكل دائم المساهمة في نجاع العملية  •
 بأذن هللا.

بشكل دائم واستقرار بعد مشيئة هللا شفاء المرضى من امراض الدم المساهمة في  المتوقع األثر 
   الوضع الصحي والنفسي واالجتماعي لمرضى امراض الدم وذويهم.

 ضوابط االستفادة من المشروع 
الجنسية  \سعودي - الجهات    –ــة  في  رسمية  معاملة  )لديه  البدون  فئات 

 ( من قبل الديوان الملكي الحكومية وتم الموافقة على عالجه



 

  

سكان منطقة جازان )ال يشمل المشروع سكان منطقة جازان والمستقرين خارج  -
 المنطقة(

 مريض بأمراض الدم. -
 اكمال طلبات االنضمام للمشروع. -
 شهور.  3أال تزيد فترة السكن عن  -

 المشروع  نتائج 

   نجاح عملية نخاع العظم لمرضى امراض الدم. •
   االستقرار النفسي واالجتماعي للمرضى وذويهم.  •
من الغير لدفع مصاريف السكن المرتفعة بعد  (الدين)كف المرضى عن طلب المال  •

 اجراء عملية نخاع العظم. 

 مؤشرات األداء 
 عدد الحاالت التي استفادت من المشروع  •
 مراض الدم فت من اعدد الحاالت التي تشا  •

  
  

  الموارد البشرية العاملة في المشروع:وصف 
 التكاليف 

 أعضاء الفريق دورهم المتوقع  مكافأة( ، راتب، )تطوع

 مكافئة
بين  الوصل  حلق  وتكوين  بالمستشفيات  المرضى  طلبات  استقبال 
الجمعية وبين المستفيدين ومتابعة حاالتهم ومتابعة انتهاء كافة  

 المستشفى.إجراءات ومعامالت المرضى في  

اخصائيين اجتماعيين  
بمستشفى الحرس ومستشفى 

 الملك فيصل التخصصي 

دراسة حالة المستفيد وتعميدهم بالسكن ورفع التقارير لإلدارة عن  راتب
   حالة المستفيدين. 

 مشرف المشروع 

 
 
 

  الموازنة التقديرية:

 البنود العدد تكلفة الوحدة اإلجمالي 

 مشرفة المشروع  12 4000 ريال 48000

 تكلفة سكن المرضى لمدة ثالثة شهور 30 7500 ريال  225,000

 مطبوعات  1 5000 ريال  5000

 المجموع الكلي - - ريال 278000
  



 

  

 شركاء نجاح المشروع 
  

    

  
  

  

 

 مشرف المبادرة (مدير عام الجمعية  )مصعب محمد الحازمي 
 الجوالرقم  0533350907

info@sheryan.org, hayahjaz@gmail.com البريد االلكتروني 
7980000119608019994449 Saجحيالرا  مصرف 

Sa7305000068222222330000   البنكي رقم الحساب  مصرف االنماء 

 العنوان  منطقة جازان / مركز االحسان لألعمال بجانب دوار الصدفة 
 

  

  

  


