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 جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة
 

 3625هي جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم  
حاجتهم 8/1442/ 23وتاريخ   للمرضى حسب  المساعدات  تقديم  إلى  وتهدف  هـ 
والمستلزمات بجميع   واألجهزة  والعينية  المادية  المساعدات  شاملة  جنسياتهم 

الطبية واألدوية وتكاليف التشخيص والعالج والنقل إلى جانب االهتمام بالنواحي 
االجتماعي التكافل  مبدأ  من  انطالقاً  للمرضى  تحقيق   االجتماعية  واإلسهام في 

مكين المريض من العالج في للتقليل من األمراض في المجتمع، أيضاً ت  2030رؤية  
 الوقت المناسب والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والوقاية من األمراض.

 

 رؤيتنا:

 الريادة في الرعاية الشاملة للمرضى وتوعية المجتمع.

 رسالتنا:

 ،ومهنياً  ،واجتماعياً تحسين جودة حياة المريض بتلبية احتياجاته ورعايته نفسياً 
 مجتمع واعي. وخلق

 

 أهدافنا:
تقديم المساعدات للمرضى حسب حاجتهم بجميع جنسياتهم شاملة المساعدات  •

والمستلزمات   واألجهزة  والعينية  التشخيص،   ،واألدوية   ،الطبيةالمادية  وتكاليف 
 .والعالج

الخدمات  • الصحية ومنازلهم لالطالع على  المرافق  دورية للمرضى في  زيارات  عمل 

في المقدمة   األمل  وتجديد  معاناتهم  تخفيف  في  والمساهم  احتياجاتهم  وتلمس 
  .نفوسهم وزرع االبتسامة على شفاههم

تنظيم وإقامة ودعم مبادرات وبرامج التوعية والتثقيف الصحي للمرضى خاصة وأفراد   •
 لديهم. المجتمع بصورة عامًة لزيادة الوعي الصحي

جانب النواحي العالجية انطالقاً من مبدأ االهتمام بالنواحي االجتماعية للمرضى إلى   •
 التكافل االجتماعي.

السليم  • للعالج  كأساس  والطبيب  المريض  بين  واالطمئنان  المتبادلة  الثقة  زرع 

 .واالستجابة له
رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى واالرتقاء بها بدعم احتياجات المرافق  •

هم في تطوير العمل الصحي بما يحقق مصلحة الصحية أو االقتراحات واآلراء التي تسا
 .المرضى

حلقة وصل بين مختلف األجهزة وأهل الخير والمرضى وذلك بهدف دعم التواصل   •
 .وإيصال التبرعات للمحتاجين توفيرا للجهد وتحقيقا للتكامل بين أفراد المجتمع

الستكمال رحلة تأمين وسائل النقل للمرضى الذين ال تتوفر لديهم وسائل النقل   •

 .الشفاء
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 حقوق المريض: 

 المعاملة الحسنة واالحترام.  •

 معرفة شروط التقديم وكيفية الحصول على الخدمة.  •

 تسهيل الحصول على الخدمة.  •
 الخصوصية وسرية المعلومات.  •

 التعبير عن الرأي.  •
 حال استحقاقه.  له تقديم الخدمة •

  طلبه.معرفة أسباب رفض  •
 

 واجبات المريض: 

 احترام موظفي الجمعية.  •
 تقديم المعلومات الصحيحة واألوراق الثبوتية المطلوبة.  •

 االلتزام بالمواعيد والتجاوب مع الباحثين االجتماعيين.  •
 
 

 الحاالت التي يتم مساعدتها: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برامجنا: 

 برنامج دعم مرضى الفشل الكلوي  •

 برنامج مأجور لنقل المرضى المحتاجين للنقل الطبي.  •
 المرضى. برنامج رعاية وعالج  •

 برنامج تأمين األجهزة والمستلزمات الطبية. •
 برنامج تفريج كربة.  •

 رنامج الدعم األسري. ب •

 مرضى الفشل الكلوي العاجزين.  •

 مرضى الطب المنزلي العاجزين.  •
ل • نظامية  إقامة  المقيمين  الطارئة  حاالتلالمرضى من  والغير مشمولة    الطبية 

 .في التأمين الطبي

الزائرين  ا • من  الطارئةللمرضى  الطبية  التأمين   لحاالت  في  مشمولة  والغير 
 . الطبي
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 : األساسية لدراسة الحاالت المتطلباتالشروط و

 : المواطنين 

 . وأسرتههوية وطنية للمريض  •

 تقارير ووصفة طبية حديثة مختومة من الطبيب المعالج. •
 : والعائليناثبات دخل للساكنين  •

 

 شهور 6كشف بنكي أخر  -
 تعريف بالراتب )إن وجد(.  -

 جمعيات أخرى... الخ( -)الضمان االجتماعي األخرى إثبات دخل لإلعانات -
 

فاتورة    –االيجار    عقد  -صك المنزل  ) لهااثبات سكن داخل محافظة عنيزة والمراكز التابعة   •

 .الكهرباء(

 المقيمين: 

 .وأسرتهإقامة سارية للمريض  •
 اثبات سكن داخل محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها. •

المعالج  • الطبيب  من  مختومة  طبية  ووصفة  المرضية  بالحالة  مفصل  طبي  تقرير 
 والمستشفى. 

 مطالبة مالية بتكلفة العالج.  •

 عدم شمولية الحالة ضمن التأمين الطبي.  •
 على تغطية مصاريف العالج.  صاحب العملعدم قدرة  •

 لألسرة: اثبات دخل  •
 

 شهور 6كشف بنكي أخر  -
 تعريف بالراتب )إن وجد(.  -

 الزائرين: 

 .وأسرتهوقت تقديم الخدمة للمريض  ساريةتأشيرة زيارة  •
 اثبات سكن داخل محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها. •
المرضية ووصفة طبية مختومة من   • بالحالة  المعالج تقرير طبي مفصل  الطبيب 

 والمستشفى. 
 مطالبة مالية بتكلفة العالج.  •
 عدم شمولية الحالة ضمن التأمين الطبي.  •

 على تغطية مصاريف العالج.عائل الزائر في المملكة عدم قدرة  •
 :عائل الزائر في المملكةاثبات دخل  •

 شهور 6كشف بنكي أخر  -
 تعريف بالراتب )إن وجد(.  -
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 : للمواطنين المساعدات المقدمة 

 طبية. ال مستلزماتالو جهزةاألتأمين  •
 تأمين األدوية. •

 دفع تكاليف العالج.  •
 .تغطية مصاريف السفر للعالج •

 نقدي. الدعم ال •
 غذائية.السلة ال •

 كهرباء.السداد فاتورة   •
 منزل. السداد إيجار  •

 منزل.الترميم  •
 منزلي. الثاث األتأمين  •
 منزلية.الجهزة األتأمين  •

 .ومصاريفها استقدام عاملة •
 كسوة العيد.  •

 كسوة الشتاء.  •

 .  تفريج كربة •

 

 والزائرين:المساعدات المقدمة للمقيمين 

 .طبيةالمستلزمات التأمين األجهزة و •

 تأمين األدوية الطبية.  •
 دفع تكاليف العمليات والتنويم في المستشفيات للحاالت الطارئة.  •

 الكلوي. دفع تكاليف الغسيل  •

 التقديم: الية 

   الجمعية الرسمية.أرقام  االتصال على •

 موقع الجمعية االلكتروني.  •
   .الحضور لمقر الجمعية خالل أوقات الدوام الرسمية •

مع  • الملك   التواصل  المرضى في مستشفى  أصدقاء  لجمعية  التابع  المكتب 
 سعود بعنيزة. 

 االخصائيين االجتماعيين في المستشفيات داخل محافظة عنيزة.  التواصل مع •
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 صرف املساعدة ضوابط   املساعدة قبول  شروط  املساعدة  م

1 

األجهزة   أتمني  
 ستلزماتوامل

 . طبيةال

 .االساسية  الشروط والمتطلبات  استيفاء

 . عدم تأمينها من قبل الجهات الحكومية الرسمية
 لألجهزة: تسلم المساعدة كعهدة للمريض. 

 كحد أقصى.  أشهر 6للمستلزمات الطبية: تصرف الكمية حتى 

 أتمني األدوية.  2
 .االساسيةاستيفاء الشروط والمتطلبات  

من قبل الجهات الحكومية   األدوية عدم تأمين :للمواطنين 

 . الرسمية

 . في التأمين الطبية األدوية عدم شمولي  :للمقيمين

لاير تصرف من عهدة   1500إذا كانت تكاليف العالج أقل من  

 المصاريف العالجية الطارئة. 

  لاير تصرف من 1500إذا كانت تكاليف العالج أكثر من  

 الموازنة المخصصة. 

3 
دفع تكاليف 

 العالج.
 .االساسيةاستيفاء الشروط والمتطلبات  

 عدم توفر العالج في المستشفيات الحكومية. : للمواطنين 

 . عدم شموليتها في التأمين الطبي  :للمقيمين

 ال يتجاوز المخصص وفق الموازنة التقديرية. 

دراسة تفاصيل تكاليف العالج والتأكد من صحة اإلجراءات  

 الخدمة. قبل أو بعد تقديم  العالجية وتكاليفها 

4 
تغطية مصاريف 
 السفر للعالج 

 .االساسيةالشروط والمتطلبات    استيفاء

 عدم تغطية مصاريف السفر من قبل الهيئات الطبية. 

 بمواعيد الحضور. إحضار إثبات رسمي  

 ال يتجاوز المخصص وفق الموازنة التقديرية. 

 آالف لاير لحضور موعد في يوم واحد.  2يصرف مبلغ

 لاير عن كل يوم إضافي. 500مبلغ  يضاف

 مريض والمرافقين. ال  يشملالمبلغ 

 .لايرآالف  10الحد األقصى للصرف للحالة الواحدة 

في حال زيادة األيام يتم إعادة عرض الطلب على لجنة  

 . المساعدات

 والمتطلبات االساسية.استيفاء الشروط   نقدي.الدعم  ال 5

 للمستفيدين الدائمين. المساعدة 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 الصرف نهاية كل شهر بالتقويم الميالدي. 

 الواحدة. لاير لألسرة 500  ىال يتعد

 استيفاء الشروط والمتطلبات االساسية. غذائية. السلة  ال 6

 الدائمين. للمستفيدين المساعدة 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 الصرف بداية كل شهر بالتقويم الميالدي. 

 الواحدة  لاير لألسرة 500  ىال يتعد

زيادة مبلغ الصرف في المواسم حسب عدد افراد األسرة بمعدل  

 . لألسرة  لاير 2500لاير لكل فرد بحد أقصى   250

7 
سداد فاتورة 

 كهرابء.ال

 والمتطلبات االساسية.استيفاء الشروط  

 للمستفيدين الدائمين. 

التأكد بعد تقييم مبالغ الفواتير شهريا من عدم  

 اإلسراف والترشيد في االستهالك. 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

8 
سداد إجيار 

 نزل.امل
 استيفاء الشروط والمتطلبات االساسية.

 .عدم تحمل قيمة اإليجار من قبل جمعيات أو جهات أخرى

 ال يتجاوز المخصص وفق الموازنة التقديرية. 

 ألف لاير.  15السداد لمدة عام بحد أقصى  

 . ألف 20حتى   ألف 15أشهر إذا كان اإليجار من  6السداد كل 

 نزل. املترميم   9
 .استيفاء الشروط والمتطلبات االساسية

 حالة المنزل تستدعي الترميم العاجل. تقرير ب

 للمريض. عدم مالئمة حالة المنزل  

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

10 
 استقدام عاملة 

 .ومصاريفها

 .االساسيةالشروط والمتطلبات    استيفاء

حاجة المريض للرعاية لعدم وجود من يقوم  ب تقرير

 من أفراد االسرة.  بذلك

 للمواطنين فقط. المساعدة 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 ألف لاير. 20ال تتجاوز قيمة االستقدام  

 ضوابط صرف المساعدات
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 عن المستفيد  إيقاف الخدمة مؤقتا
 

  ة:التالي  الحاالتعلى قرار إداري في  بناء   المستفيدمؤقتا عن  الخدمةيتم إيقاف  

 . طلب المستفيد بناء على مبررات مقبولة حال في  -1
 ا.ع المستفيد عن تحديثه المطلوبة وامتناعدم تجديد المعلومات السنوية  -2
 الخدمة.تلقي   وإجراءاتعدم التزام المستفيد بشروط   -3
التي تقدمها له الجمعية   والمساعدات الخدماتمن   االستفادةالمستفيد عن  ف توق -4

 .بدون إشعار مسبق 

 :المستفيد إيقاف الخدمة نهائيا عن 
 

 :التالية   الحاالت إحدىفي   المستفيدعن  الخدمة ف الجمعيةتوق 

  مساعدةمن ذلك    ويستثنى  الطبيةوتعافيه من المرض بموجب التقارير    المريض شفاء   -1
 .السفر للمتابعة الدورية

 . عنه نهائيا الخدمة إيقاف  المريضطلب  حال في  -2
رى لنفس المبررات لدى  أخدمات من جمعية  خيتلقى نفس ال أنه    المريضن  عإذا ثبت   -3

 .الجمعية
و ولي مره غير صـــــحيحة  أ   المريضن المعلومات التي قدمها  أإذا ثبت لدى الجمعية   -4

 .األساسية  .وغير مســـــتوفية للشـــــروط
لعمل    الجغرافي اق  طالن  خارج ن المستفيد إلى  كانتقال سإذا ثبت لدى الجمعية   -5

 .الجمعية
 .المريض وفاة  حال في  -6

 
 
 
 

 كربة التفريج   10
 .استيفاء الشروط والمتطلبات االساسية

توصية من قبل قسم البحث والرعاية والرفع بضرورة  

 تفريج كربة المريض بشكل طارئ. 

 حاجة المريض من االحتياجات األساسية. 

 ارتباط كربة المريض بحالته المرضية والنفسية  

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 كسوة العيد.  11
 .االساسيةالشروط والمتطلبات    استيفاء

 للمستفيدين الدائمين. المساعدة 

 فقط للمواطنين  المساعدة 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 .  الواحدة مرتين بالعام لألسرة المساعدة تصرف

 آالف لاير. 2حتى   500تبلغ قيمة المساعدة من  

 .االساسيةالشروط والمتطلبات    استيفاء كسوة الشتاء.  12

 . فقطللمواطنين  و  للمستفيدين الدائمينالمساعدة 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 الواحدة  مرة واحدة بالعام لألسرة المساعدة تصرف

 آالف لاير. 2حتى   500تبلغ قيمة المساعدة من  

13 
دفع تكاليف 

 الغسيل الكلوي.
 .األساسيةالشروط والمتطلبات    استيفاء

 . للمقيمين فقطالمساعدة 

 ال يتجاوز المخصص وفق الموازنة التقديرية. 

 وجود تغطية بتكاليف المساعدة. 

 لاير.  5400جلسة بحد أعلى   12يتم الصرف بشكل شهري بعدد 


