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من نحن
جمعية صحية خيرية مســـجلة فــــي وزارة الموارد البشـــرية والتنمية اإلجتماعية 
برقـــم (١٤٠٥) وفق قرار تأســـيس الجمعية بتاريـــخ ١٤٤١/٢/٩هـ ، تهتـــم الجمعية 
بتقديـــم كافة التدخالت الوقائية للمشـــاكل الصحية التي تهـــدد الصحة العامة، 
وتركز على الوقاية من المخاطر الصحية واألمراض واألوبئة، وتساهم في إعداد 
األبحـــاث الصحية والدراســـات الميدانية لدعـــم صناعة القرار لحيـــاة صحية آمنة، 
وتعمل بمهنيـــة واحترافية إلعداد وتأهيل كوادر صحيـــة متخصصة في الصحة 
العامة تشارك بفاعلية في تقديم الخدمات الوقائية تطوعياً ضمن بنية تنظيمية 

فاعلة ومستدامة.

الرؤية
الريادة والتميز في تقديم الخدمات الصحية الوقائية لعموم المجتمع.

الرسالة
تقديم الخدمات الصحية التطوعية الوقائية والتوعوية لعموم أفراد المجتمع من 

خالل كوادر مؤهلة وبرامج فعالة وشراكات مؤثرة. عن وعي



األهداف
١. نشر ثقافة التطوع الصحي في أوساط الممارسين الصحيين.

٢. المساهمة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتثقيفية والتأهيلية للمجتمع.
٣.  تنمية مهارات الكوادر الفنية الشابة من خريجي التخصصات الصحية.

٤. المساهمة في البحوث والدراسات الصحية الميدانية والوقائية.
٥. لمساهمة في الحد من انتشار األمراض المزمنة واألوبئة في أوساط المجتمع.
٦. رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع من خالل كوادر صحية وطنية مؤهلة.

القيم

المبادرةالتعاون الشفافية المهنية االحترافية عن وعي



د. محمود عبد الرحمن محمود      رئيس مجلس اإلدارة
رئيـــس مجلس اإلدارة أســـتاذ مشـــارك بطب اإلمام محمد بن ســـعود 
اإلســـالمية، استشـــاري الطـــب الوقائي والصحـــة العامـــة، رئيس لجنة 

اختبارات الطب الوقائي وعضو المجلس العلمي

د. بدر بن عبدالرحمن الجاسر   نائب رئيس مجلس اإلدارة
أكاديمي واستشاري الطب الوقائي، زمالة كندية في الوبائيات

د. سفر سعد بتار     (األمين العام والمشرف المالي)
طبيب متخصـــص في الطب الوقائي، مدير مركـــز التطوع الصحي بوزارة 

الصحة 

د. محمد بن جمال الخالوي   (عضو )
استشـــاري الطـــب الوقائـــي والصحة العامة، ماجســـتير الصحـــة الدولية من 
أمريكا، مدير عام الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمدينة 

المنورة

د. عبدالمحسن بن حمدان الزلباني   ( عضو )
استشـــاري طب المجتمع، عضو هيئـــة التدريس بجامعـــة طيبة، رئيس 

قسم طب األسرة والمجتمع

أ . أحمد بن ناصر السعيدان   ( عضو )
أخصائـــي أول في الخدمـــة االجتماعية، متخصص في العـــالج االجتماعي 
والمســـؤولية المجتمعيـــة، مديـــر المشـــاريع فـــي برنامج بنـــاء القدرات 

بمؤسسة الملك خالد

د. عبدالرحمن بن يحىي القحطاني    ( عضو )
مستشـــار االتصال الصحي وتعزيز الصحة بالوكالة المســـاعدة لالتصال 

المؤسسي بوزارة الصحة

د. أشرف بن عبدالقيوم أمير    ( عضو )
استشاري طب األســـرة، أستاذ مســـاعد فخري بكلية الطب بجامعة أم 

القرى، المدير الطبي لمستشفى المركز الطبي الدولي بجدة

د. هادي بن أحمد آل شيخ ناصر    ( عضو )
زمالة الطب الوقائي وطب األســـرة مـــن الواليات المتحـــدة األمريكية، 

عضو المجلس العلمي للطب الوقائي وعضو لجنة اختبارات الزمالة

م. فايز بن مرزوق العمري   ( عضو ) 
متخصص فـــي هندســـة النقل والمـــرور، عضـــو هيئة التدريـــس بكلية 

الهندسة بينبع – جامعة طيبة

أعضاء مجلس اإلدارة



مشروع نحن نرعاكم
هو مشـــروع يهدف إلـــى تقديم خدمـــات الرعاية الصحيـــة المنزليـــة المتكاملة 
الوقائيـــة و العالجية و التأهيلية و النفســـية و اإلجتماعيـــة وذلك دعماً للمرضى 
المتضرريـــن بجائحـــة كورونا، والذين لم یســـتطیعوا  الوصول إلـــى مراكز تقديم 
الخدمات الطبية بسبب الخطورة العالية التي سيتعرضون لها أو لعدم أهليتهم 
لتلقى العالج في المنشآت الصحية الحكومية و يفتقدون التغطية العالجية من 

شركات التأمين وعدم توفر المالءة المالية لديهم.



تقديم الخدمـــات الطبية المنزلية 
للمرضـــى  النفســـية  والرعايـــة 

المحتاجين بفاعلية وخصوصية

مؤهليـــن  متطوعيـــن  إعـــداد   
الرعاية  خدمات  لتقديم  ومدربين 

المنزلية النفسية واإلجتماعية

الحد من تفاقم الحاالت المرضية 
وصـــول  محدوديـــة  ظـــل  فـــي 
المتخصصـــة  الطبيـــة  الخدمـــة 
للمرضـــى فـــي منازلهـــم ببرامج 
وقائيـــة  وأنشـــطة  مجتمعيـــة 
وتوزيع مواد عينية ومطبوعات.

أهداف المشروع 



المستهدفون

المرضى المحتاجين للطب 
المنزلي وأسرهم

كبار السن من المحتاجين 
للخدمات الطبية 

المتطوعين الصحيين



النطاق الجغرافي للمشروع

المملكة العربية السعودية

الرياض

جـــدة



هيكلة العمل

اللجنة الفنية للمشروع

المتطوعونمقدم الخدمة العالجية

مدير مشروع

منسق إجتماعي

منسق طبي

مسؤول تواصل



آلية تقديم الخدمات لمرضى المنازل

توزيع الحاالت

وجدولتها

التقييم 
المبدئي 

للحالة في 
المنزل

تقديم الخدمة 
العالجية 

حسب الحاجة

تقديم الدعم 
النفسي 

واالجتماعي 
للمريض 
والمرافق

تثقيف 
المريض 

بالممارسات 
الخاطئة

تدريب 
المرافق على 

تقديم الخدمة 
العالجية 
والتعامل 

معها

قياس
رضى 

المسفيدين
متابعة الحالة



نحن نرعاكم في أرقام



احصائیات المرضى

الفئات العمرية

15 - 3
41

30 -16
47

45 - 30
30

اكبر من 45

82

عدد المرضى 
المستفیدین

نسبة رضى 
المرضى

ذكورإناث

20092%14258



مؤشرات األداء

تأهيل الزيارات
البرامج التوعوية تدريب األسرالمتطوعين

والتثقيفية

المستهدف

المحقق

نسبة اإلنجاز

2000

2394

119,7%

40

40

100 %

100

200

200%

26

20

77 %



إحصائیات الزیارات

عدد المستفيدين من 
المرضى ومرافقيهم

440
الزيارات 
التقييمية

414
عدد الزيارات 

االجمالي

2394

زیارة العالج 
الطبيعي

1009
زيارات الدعم 

النفسي واإلجتماعي

209 555
زیارة تمريض

207
زیارة طبیب اخصائي 

او استشاري



مشاركة المتطوعین

40
عدد المتطوعین

94%
نسبة رضى المتطوعین

40

تدريب المتطوعين
على كيفية تقييم 

الحالة

عدد المستفيدين

البرنامج

4

تدريب المتطوعين 
على كيفية تقديم 

الخدمة العالجية 
التمريضية

عدد المستفيدين

البرنامج

6

تدريب المتطوعين 
على تقديم العالج 
الطبيعي للمريض

عدد المستفيدين

البرنامج

40

تدريب المتطوعين 
على تطبيق 

اإلجراءات االحترازية

عدد المستفيدين

البرنامج



تدريب األسر

30
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

التھاب مفصل الركبة

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

الجلطة الدماغیة

البرنامج

44
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

عصب الوجه

البرنامج

12
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

الكتف المتجمدة

البرنامج

25
عدد المستفيدين

اساسیات سالمة 
المرضى

البرنامج

20
عدد المستفيدين

كیف تحافظ على 
صحتك النفسیة

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

جروح الفراش

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية تقديم العالج 

الطبيعي للمريض

البرنامج

30
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

التھاب مفصل الركبة

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

الجلطة الدماغیة

البرنامج

44
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

عصب الوجه

البرنامج

12
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

الكتف المتجمدة

البرنامج

25
عدد المستفيدين

اساسیات سالمة 
المرضى

البرنامج

20
عدد المستفيدين

كیف تحافظ على 
صحتك النفسیة

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية التعامل مع 

جروح الفراش

البرنامج

152
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
كيفية تقديم العالج 

الطبيعي للمريض

البرنامج



152
عدد المستفيدين

جلسات الدعم النفسي 
واإلجتماعي للمريض

البرنامج

18
عدد المستفيدين

الممارسات الخاطئة 
في العالج الطبیعي

البرنامج

18
عدد المستفيدين

ضغطك وسكرك 
وسبب السمنة

البرنامج

20
عدد المستفيدين

سكرك وضغطك في 
رمضان

البرنامج

18
عدد المستفيدين

تدريب المرافق على 
اسس الخدمة 

التمریضیة لطریح 
الفراش

البرنامج

20
عدد المستفيدين

احمي ونفسك ومن 
تحب

البرنامج

20
عدد المستفيدين

التغذیة العالجیة 
وصحتك

البرنامج

10,000
عدد المستفيدين

لحقیبة الوقائیة

البرنامج



: محمد أبو بكر إبراهيم االســـــــــم 
: ٧٢ سنة العمـــــــــــر 

: تشاد الجنسيــــة 

المريض طريح الفراش
لديه أنبوب تغذية

قسطرة 
يعاني من جروح الفراش لديه جرحين كبيرين من الدرجة الرابعة

وضع المريض االقتصادي سيء جداً
حالة المريض الصحية سيئة جداً

 تم تركيب جهاز v.a.c الحد الجروح لمدة ٣٦ يوم 
تم تقديم ١٥ زيارة تمريض

تم تقديم ٦ زيارة طبيب جراح
تم تقديم ٢٩ زيارة اخصائي عالج طبيعي

قصة مستفيد



صور للزيارات







شكراً لأليادي الحانية التي امتدت إلينا

حيث قيدنا العجز والمرض

خطواتهم المعطاءة تخفف تلك القيود

وصدى كلماتهم يطبطب على الروح المتعبة

كأنما يحملون النور على أيديهم إلى حيث المتعطش للضياء

القابع خلف أسوار البيوت طريحا مهموما

شكرا للمانحين الذين يرون المال حياة تهدى للمنهكين

وابتسامة تمنح للبائسين

وطريقا مشعا باألمل فتحوه أمام من كان ال يرى بصيصا في آخر النفق

شكرا لكل الخطوات والكلمات

شكرا لهدايا الحياة شـــكر 
للداعم



مركز التطوع الصحي
االربطة الخيرية بجدة

جمعية أصدقاء مرضى الشیخوخة 
جمعية ذوي اإلعاقة.شراكة

جمعية أصدقاء المجتمع
جمعية إحسان لرعاية اإلنسان

التأهيل الشامل جدة شركاؤنا

الراعي

الجهات التى تم التعاون معها لتقديم الخدمات



+966550984666

@WaeySociety

www.waey.sa

الرياض - حي النرجس - طريق عثمان بن عفان

اإلنماء

SA3805000068202687036000

سامبا

SA4540000000009015770905
معلومات 
التواصل


