
برنامج تأمين األجهزة 

و المستلزمات الطبية



ة هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعي

هـ وتهدف إلى تقديم المساعدات للمرضى 1442/ 8/ 23وتاريخ 3625برقم 

ة حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم شاملة المساعدات المادية والعيني

ج واألجهزة والمستلزمات الطبية واألدوية وتكاليف التشخيص والعال

والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي االجتماعية للمرضى 

2030انطالقاً من مبدأ التكافل االجتماعي واإلسهام في تحقيق رؤية 

ج في للتقليل من األمراض في المجتمع، أيضاً تمكين المريض من العـــــال

.اضالوقت المناسب والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والوقاية من األمر

رؤيتنــــا
الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع

رسالتنـــا
مهنياً تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسياً واجتماعياً و

وخلق مجتمع واعي 

أهــدافنـا
رعاية شاملة للمريض وأسرته-1
رفع مستوى الوعي العام للمريض والمجتمع-2
توفير بيئة عمل مؤسسية-3
بناء شراكات استراتيجية ومجتمعية فعالة-4
بناء وتأهيل كوادر بشرية متميزة-5
تعزيز وتنمية ثقافة العمل التطوعي-6
تحقيق كفاءة وتنمية مالية مستدامة-7

جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة 



ملخص تنفيذي لبرنامج تأمين األجهزة 

و المستلزمات الطبية 

تعد األجهزة والمستلزمات الطبية من الضرورات في حياة 

المرضى، وحرصاً من الجمعية على تقديم خدمات مباشرة 

رها للمرضى محدودي الدخل فقد وضعنا نصب أعيننا أهمية توفي

ة لهم؛ حيث يقوم قسم خدمات المستفيدين بالجمعية بدراس

ص حالة المتقدم بطلب جهاز طبي تتضمن تقريرًا طبيًا يشخّ

حالته، لتحديد نوع الجهاز المناسب بدقة، ومدى أهلية 

ين استحقاقه، وبالتالي التواصل مع الشركات المختصة لتأم

الجهاز، العمل جنبًا الى جنب مع المنشآت الطبية الحكومية 

هم إلنشاء مراكز للرعاية الصحية المنزلية وتمويلهم بما يلزم

:  ى مثلإلنشاء تلك المراكز، وتوفير المستلزمات الطبية للمرض

ئد األسِرة، وكراسي ذوي االحتياجات الخاصة، والرافعات، والوسا

الهوائية، والمقاعد، وأجهزة التنفس، وأنابيب األكسجين، 

وكراسي الحمام، تأمين األدوية واألجهزة الطبية في حالة عدم 

ية توفرها بالمستشفى الحكومي، وتوفير المستلزمات الطب

ائلة، أنابيب التغذية، واألغذية الس: االستهالكية للمرضى مثل

وأجهزة قياس ضغط الدم، وأجهزة قياس السكر مع األشرطة، 

وأجهزة شفط البلغم، وأحزمة الحروق الضاغطة، والحفاضات، 

.ومفارش األسِرَّة الزرقاء



أهداف المشروع

مريض 330تقديم األجهزة الطبية لعدد 

من مرضى الطب المنزلي المحتاجين

مبررات المشروع

المستلزمات األجهزة و
الطبية عالية التكلفة ، 
ويصعب على البعض 

اإلنفاق عليها

األجهزة الطبية غير 
مشمولة وغير مغطاة 

بتكلفة العالج لدى 
المستشفيات والجهات 

الصحية الحكومية

عدم توفيرها للبعض 
قد يؤدي إلى مضاعفات 

وظهور أمراض أخرى

اإلسهام في االستقرار 

النفسي للمريض وأسرته



المستفيدون من المشروع

نستهدف في هذا المشروع فئتين مهمة وكل فئة لها عدد من
:الخدمات التي تخصها بعد الدراسة والتحليل وهي كالتالي

نطاق المشروع

محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها 

رعاية وعالج المرضى

المقيمون المحتاجون 

ويحملون إقامة نظامية

المواطنون المحتاجون 

مرضى المناطق النائية 

من خالل القوافل الطبية 



آلية الدور المطلوبالجهة 

التواصل

المستشفيات1

الحكومية

ة إمداد المستشفيات الحكومية بمحافظ●

عنيزة باألجهزة الطبية الضرورية  

رضى تقديم خدمات صحية للمستفيدين الم) 

(  المسجلين بالجمعيات الصحية 

نيبريد الكترو

االشراف على عقد اتفاقيات شراكة ●محافظة عنيزة2

مجتمعية مع مختلف الشركاء داخل 

محافظة عنيزة 

هاتف 

بريد 

الكتروني

وزارة الموارد 3

البشرية 

والتنمية 

االجتماعية

اإلشراف على جميع أنشطة الجمعية ●

الجمعية إجتماعاتاإلشراف على ●

العمومية للجمعية  

نيبريد الكترو

الجمعيات 4

ةالخيرية الصحي

عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب ●

تبادل المعلومات والخبرات في شان ●

تعزيز السالمة األولية والتواصل الفعال

للمجتمع  

هاتف 

بريد 

إلكتروني

الشركاء في المشروع

يمثل الدعم من كافة األطراف المعنية محوراً اساسيا لنجاح 
المشروع وسد الحاجة في المنطقة، وتنبع االهمية ايضا من 

:تكامل األدوار بين كل الجهات ومن أهمها 



يق البرامج الرئيسية المرتبطة بتحق

هدف المشروع مع مؤشرات االنجاز

المستفيدأمثلةالخدمة#

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2022عام 

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2023عام 

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2024عام 

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

:  األجهزة المساعدة الطبية للمرضى ومن أمثلة ذلك 

1
األجهزة المساعدة 

للحركة اليومية

العكازات●

المشايات●

الكرسي المتحرك●

الكرسي المتحرك ●

الكهربائي

سكوتر التنقل●

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

304570

2
األجهزة المساعدة 

للسمع

سماعات طبية●

أجهزة اإلتصال ●

المعززة والبديلة

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

202833

3
احهزة الرؤية 

المساعدة
نظارات طبية ●

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

152025

4
أجهزة المساعدة 

داخل المنزل

سرير طبي كهربائي●

مراتب ومخدات طبية●

كرسي حمام طبي●

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين

3035105



المستفيدأمثلةالخدمة#

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2022عام 

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2023عام 

عدد 

المرضى 

المتوقع 

2024عام 

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

مؤشر 

االنجاز

: تــــــابع األجهزة المساعدة الطبية للمرضى 

5
أجهزة التنفس 

واإلستنشاق

جهاز مولد أكسجين●

أسطوانات أكسجين●

جهاز انقطاع ●

التنفس أثناء النوم

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

355570

6
أجهزة مراقبة 

الصحة المنزلية

جهاز قياس الضغط●

جهاز قياس ●

العالمات الحيوية

جهاز قياس الحرارة●

جهاز شفط البلغم●

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

7585110

7
أجهزة األمراض 

المزمنة

جهاز قياس السكر ●

وملحقاته

حذاء لمرضى ●

السكري

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

8090100

8

األدوية 

والمستلزمات 

الطبية

مرضى ضغط الدم●

مرضى السكري●

مرضى الربو●

حفائض كبار السن●

مفارش غيارات●

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

405665

9
ة االجهزة التعويضي

واالطراف الصناعية

األطراف الصناعية ●

العلوية

األطراف الصناعية ●

السفلية

مرضى 

الطب 

المنزلي             

–مقيمين ) 

(مواطنيين 

51430

330428608اإلجمالي



(آلية تنفيذ المشروع ) خطوات العمل الرئيسية 

النشاطاتم
تاريخ 

البدء

تاريخ 

اإلنتهاء

المسئول 

عن التنفيذ

1

الطلبات من المرضى يـدويـاإستقبال

بمقر الجمعية  أو عــبر مــنـــصـات الجمعية

اإللكترونية ويتم فيها التدقيق 

والـــتـفـعـــيـل والــقــرار األولي

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة رعاية 

نالمستفيدي

2

دراسة الحالة االجتماعية ومدى أهلية 

ة المستفيد لألجهزة الطبية وفــق الئح

المستفيدين بالجمعية

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة رعاية 

نالمستفيدي

3

طلب تقرير طبي معتمد من جهات طبية

معتمدة يوضح إحتياج المرضى لألجهزة

والمستلزمات الطبية

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة رعاية 

نالمستفيدي

4

جهزة تقديم الخدمة للمستفيد بتوفير األ

والمستلزمات المطلوبة المطابقة 

للمواصفات الطبية

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة رعاية 

نالمستفيدي

5

متابعة حالة الـمـريـض بـشكل دوري 

واالطمئنان على صحته مع فريق عالقات

شــــهـــور حــتى تـــســتــقـر 3الـمرضــى لمدة 

.حــالــتــه

01 /01 /202231 /12 /2022
إدارة رعاية 

نالمستفيدي

6
بعد استقرار حالة المريض يتم إصـدار 

.الــتقرير وإنـهاء إجـراءاته
01 /01 /202231 /12 /2022

إدارة رعاية 

نالمستفيدي

إدارة الجودة2022/ 12/ 202231/ 01/ 01تقياس رضا المرضى بـعــد تقديم الخدما7

8
مع أفضل  شركات األجهزةإتفاقيةعقد 

الطبية 
01 /01 /202231 /12 /2022

قسم 

المشتريات 

والتعاقدات



المتوقعة للمشروعالمخاطر والمشاكل 

المتابعة والتقويم

رعاية وعالج المرضى

البيان
وعالتأثير على المشر

التحكم بها من قبل 

الجمعية

1
ضعف التمويل من 

المانحين

دعم عدد محدود من 

المرضى

تفعيل طرق التبرع عن 

طريق المتجر اإللكتروني

وتطبيقات الجوال 

2

ارتفاع تكاليف اجمالي 

الخدمات المقدمة 

للمريض الواحد سنويا

عدم التوسع بدعم 

المرضى خارج 

محافظة عنيزة

وع تكثيف تسويق المشر

على الداعمين خارج 

المنطقة 

3
ة قلة التبرعات المشروط

لمرضى الطب المنزلي

ية عدم القدرة على تلب

كل إحتياجات 

المرضى

ة اإلعالن عن أفكار بسيط

ومختلفة لتسويق 

المشروع

تقرير دوري عن 

مراحل تنفيذ 

البرنامج

تقارير مالية 

مفصلة 

بالرسوم البيانية

متابعة العمل 

والتأكد من تحقيق 

األهداف المرسومة 

للبرنامج

تقرير عن 
المساعدات 

المقدمة 
للمرضى ماديًا

تقرير بقياس 

أثر الخدمات 

المقدمة في 
المشروع 

تقرير 
شهري

تقرير 
شهري

تقرير 
شهري

تقرير 
ربع سنوي

تقرير نهاية 
كل سنة



رعاية وعالج المرضى

التكاليف المتوقعة للمشروع

(الكوادر المطلوبة ) التكاليف التشغيلية : أوال 

العددبيانم
الراتب 

الشهري

المجموع 

الشهري

دة تكاليف لم

سنة 

3تكاليف مدة 

سنوات 

15000500060،000180،000قسم المشتريات والتعاقدات1

15000500060،000180،000أمين المستودع2

13000300036،000108،000سائق3

15000500060،000180،000باحث إجتماعي4

15000500060،000180،000إجتماعيةأخصائية 5

523،00023،000276،000828،000اإلجمالي

تكاليف المساعدات المقدمة: ثانيا 

المقيمين.1

الخدمةم
عدد 

المرضى 

إجمالي التكاليف 

شهريا

إجمالي التكاليف 

سنويا

إجمالي التكاليف 

خالل الثالث 

سنوات القادمة

1012،000144،000432،000األجهزة الطبية 1

2
األدوية والمستلزمات 

الطبية
108،00096،000288،000

2020،000240،000720،000اإلجمالي

المواطنين.    2

الخدمةم
عدد 

المرضى 

إجمالي التكاليف 

شهريا

إجمالي التكاليف 

سنويا

إجمالي التكاليف 

خالل الثالث سنوات 

القادمة

120108،0001،296،0003،888،000األجهزة الطبية 1

6555،000660،0001،980،000المستلزمات الطبية2

185163،0001،956،0005،868،000اإلجمالي



ملخص تكاليف برنامج تأمين األجهزة 

والمستلزمات الطبية

دتكلفة للعام الواح
الثالث سنوات 

القادمة

لية إجمالي التكاليف التشغي: أوال 

(الكوادر المطلوبة ) 
276،000828،000

إجمالي تكاليف مساعدات: ثانيا 

أدوية -أجهزة طبية ) المقيمين 

(ومستلزمات طبية 
240،000720،000

إجمالي تكاليف مساعدات: ثالثا 

أدوية -أجهزة طبية ) المواطنين 

(ومستلزمات طبية 
1،956،0005،868،000

الثالث سنوات القادمةتكلفة للعام الواحد

ريال7،416،000ريال2،472،000إجمالي التكاليف 



المخرجات النهائية للمشروع

يتوقع ان يحقق المشروع عدداً من المخرجات ذات االهمية واألثر 

المستدام  الستمرار حياة المستفيدين المستهدفين في المشروع 

بحول هللا وقوته 

التكاليف 

لمـــدة عــــام

عدد 

المستفيدين

330
مستفيد

عدد الخدمات 
المقدمة     

لمدة عام 

9
خدمات 
رئيسية

عدد العاملين 

في المشروع

5
عدد الجهات عاملين

المشاركة

4
جهات

ريال2،472،000



رعاية وعالج المرضى

لجنة االعالم والعالقات العامة بالجمعية

االختصــــــــــاص

إبراز دور الجمعية إعالمياً في خدمة اإلدارة بالمملكة ،

م والربط فيما بينها وبين المجتمع عبر قنوات اإلعال

شر المختلفة ، واالستغالل األمثل لهذه القنوات في ن

الوعي والفكر والثقافة اإلدارية ، إلى جانب العمل على

تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية وأهدافها 

.وأنشطتها

المهـــــــــــام

مواد تزويد وسائل اإلعالم بالتصريحات واألخبار وكافة ال● 

اإلعالمية حول الجمعية وأنشطتها وبرامج عملها

ية صدار النشرات واألدلة والمطويات التعريفية واإلعالم● 

.الخاصة بالجمعية

اإلعداد والتحضير لألمسيات واللقاءات التي تعقدها ● 

.الجمعية ومتابعة كافة متطلباتها ومستلزماتها

التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات الفاعلة● 

نية والمؤثرة في تكوين الرأي في المجتمع لتطوير صورة ذه

.إيجابية باستمرار عن الجمعية ودورها

ى متابعة وتطوير موقع الجمعية والمتجر االلكتروني عل● 

.اإلنترنت 

تمثيل الجمعية في األنشطة والمناسبات                   ● 

.االجتماعية والوطنية والثقافية المختلفة. 






